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Abstract 

Sara Van Meerbergen. 2010. Nederländska böcker blir svenska. En multimodal 
översättningsanalys. (Dutch Picture Books Become Swedish. A Multimodal 
Translation Analysis.) Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm Studies in 
Scandinavian Philology. New Series 54. 280 pp. 

This thesis considers the translation of Dutch and Flemish picture books into 
Swedish from 1995 to 2006. The main aim of the thesis is to study what 
meaning the notion translation takes on where picture books are concerned and 
how the translation practice for picture books is influenced by international co-
productions. The thesis includes a bibliographical study and a larger case study 
of the Dutch picture book artist Dick Bruna and his internationally renowned 
picture books about the rabbit Miffy in Swedish translation. 

Working within the theoretical frame of descriptive translation studies (DTS), 
I describe and analyse picture book translation as a phenomenon and a practice 
that occurs at a certain moment in time in a certain sociocultural context. Using 
the model of Toury (1995), I study translation norms governing the selection 
and translation of Dutch and Flemish picture books and of Bruna’s picture books 
about Miffy in particular. Toury’s model is largely designed for the analysis of 
written texts. As picture book texts combine both verbal and visual modes of 
expression, I use multimodal analysis combining the social semiotic visual 
grammar of Kress & van Leeuwen (2006) with systemic functional linguistics 
(SFL) as a tool to analyse the translation of picture book texts. By combining 
DTS and SFL, I study translation as a cultural and social semiotic practice. 

The analyses in the thesis indicate that picture book translation can be charac-
terised as an international, target culture-oriented and multimodal translation 
practice. The multimodal translation analysis shows that, while translated pic-
ture books have the same images as their source text due to co-production, 
images can be combined with different social meanings, as for instance images 
of children and interaction with the reader, expressed in the written text. Images 
can also assume different meaning potentials and also referential interplay and 
plausible reading paths between words and images can change. 

Keywords: translation studies, Dutch and Flemish picture books, co-production, 
Dick Bruna, multimodality, social semiotics, systemic functional linguistics, 
images of children, interactive potential, meaning potential, referential interplay, 
plausible reading paths. 
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1 Inledning 

Bilderboksöversättning styrs till stor del av internationella samtryck 
(O’Sullivan 2005). Detta innebär att bilderböcker av ekonomiska skäl (bland 
annat höga kostnader för tryck av färg) trycks i en gemensam produktion för 
flera länder eller språkområden samtidigt. Böckerna trycks då med samma 
bildmaterial, och den skrivna texten översätts separat för varje land eller 
språkområde som deltar i samtrycket. I vissa fall ingår även trycket av den 
skrivna texten i samtrycket, i andra fall läggs den skrivna texten till i ett 
senare skede i produktionsprocessen. Vissa samtryck inbegriper både origi-
nal och översättningar, i andra fall görs ett samtryck för översättningar efter 
det att originalet har publicerats. Det argumenteras ofta för att samtryck 
hotar kulturell mångfald eftersom samtryck har gett upphov till en mer sam-
mansmält och global bilderboksmarknad där bilder och bilderböcker i allt 
högre grad designas med tanke på internationell spridning (O’Sullivan 2005: 
101–103 och 149–151). 

I denna avhandling undersöker jag på vilket sätt samtryck styr och 
påverkar översättningen av flamländska och nederländska bilderböcker i 
Sverige från 1995 till 2006. Liknande studier om flamländska och neder-
ländska bilderböcker i svensk översättning har inte gjorts tidigare. Däremot 
har Wikén Bonde (1997) studerat receptionen av den nederländska littera-
turen i Sverige fram till 1995. I denna receptionsstudie ingår en utförlig 
bibliografi över den nederländska litteraturen (inkl. barnlitteratur) i svensk 
översättning. Eftersom min undersökning på liknande sätt utgår från en 
bibliografisk analys, har jag i anslutning till Wikén Bonde (1997) valt året 
1995 som utgångspunkt för min undersökning. 

Utifrån denna mer generella studie undersöker jag sedan mer specifikt hur 
nederländaren Dick Brunas bilderböcker har blivit översatta till svenska. 
Dick Brunas bilderböcker kan betraktas som både nationella och inter-
nationella klassiker. De har blivit översatta till nästan 50 olika språk sedan 
de först kom ut på 1950-talet (Linders 2006). Mest kända och översatta är 
böckerna om den lilla kaninen Miffy. Miffys stora internationella framgång 
beror dock inte endast på böckerna, utan även till stor del på den internatio-
nella merchandising som har uppstått kring figuren sedan 1960- och 1970-
talen. Genom merchandisingen har bilderboksfiguren Miffy under åren 
spridits på allt från leksaker till kläder, väskor och vardagliga bruksföremål, 
vilket har gjort den lilla kaninen till en internationell och till och med global 
ikon. En av de aspekter som jag vill undersöka i föreliggande avhandling är 
hur denna internationella och globala bilderboksikon blev till en mer svensk 
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bilderbokskaraktär i tre svenska översättningar av Brunas bilderböcker om 
Miffy.  

1.1 Syfte 
Inom den deskriptiva översättningsvetenskapen (DTS) definieras över-
sättning mycket brett som: ”all utterances which are presented or regarded as 
such within the target culture, on no matter what grounds” (Toury 1995:32). 
Med det vill man inom DTS studera översättning som ett fenomen som sker 
vid en viss tidpunkt inom ramen för en viss sociokulturell kontext. Mer 
specifikt definierar Toury (1995:31–35) översättningar som texter som har 
initierats utifrån en källtext så att de delar vissa gemensamma drag med 
denna källtext. I anslutning till Toury (1995) och DTS blir syftet för min 
avhandling att undersöka vilket innehåll begreppet översättning kan få i 
samband med bilderböcker och hur bilderböckernas översättningspraktik 
(dvs. handlingen att översätta) styrs och påverkas av samtryck.  

Centralt för undersökningen är begreppet översättningsnormer som syftar 
på de uppfattningar (”den allmänna tron”) som finns vid en viss tidpunkt 
inom en viss kultur om vad som anses vara accepterat beteende i samband 
med översättning av en viss text eller grupp av texter (Toury 1995:54–55). 
Det är alltså översättningsnormer som styr och påverkar hur den översatta 
texten (i fortsättningen även benämnd ”måltexten”) utformas och i vilken 
mån den liknar och skiljer sig från originalet (i fortsättningen även benämnd 
”källtexten”). 

I enlighet med modellen för översättningsanalys som presenteras i Toury 
(1995) kommer jag att studera översättningsnormer på två nivåer i översätt-
ningsprocessen. Dels undersöker jag så kallade ”preliminära” översättnings-
normer, dvs. de normer som styr och påverkar processerna som föregår och 
initierar översättningen. Sedan undersöker jag även så kallade ”opera-
tionella” översättningsnormer, som är de normer som styr och påverkar ut-
formningen av den översatta texten.  

Min undersökning delas upp i två delundersökningar. I den första del-
undersökningen undersöks vilka preliminära översättningsnormer som styr 
och påverkar urvalet och översättningen av flamländska och nederländska 
bilderböcker i svensk översättning från 1995 till 2006. Mycket konkret inne-
bär det att jag kommer att undersöka vilka flamländska och nederländska 
bilderböcker som översatts till svenska under den undersökta perioden, hur 
de selekterats, vilka förlag som har gett ut böckerna och vem som översatte 
böckerna. Denna första delundersökning tar sin utgångspunkt i en biblio-
grafisk förstudie (en kartläggning) som jag gör över all flamländsk och 
nederländsk barn- och ungdomslitteratur i svensk översättning mellan 1995 
och 2006.    
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I den andra delundersökningen analyserar jag preliminära översättnings-
normer för Dick Brunas författarskap i svensk översättning och operationella 
översättningsnormer för översättningen av tre av hans bilderböcker om 
kaninen Miffy. Modellen för analysen av de operationella översättnings-
normerna i Toury (1995) utarbetades främst med tanke på översättning av 
skrivna texter. Eftersom jag vill kunna analysera hur både skrift och bild 
skapar betydelse i Brunas bilderbokstexter och i deras svenska översättning-
ar, kommer jag att använda multimodal textanalys som redskap för att analy-
sera operationella översättningsnormer. I de multimodala textanalyserna 
kopplas sociosemiotisk bildanalys (Kress & van Leeuwen 2006) samman 
med systemisk-funktionell lingvistik eller SFL (Halliday 1985; Halliday & 
Matthiessen 2004).  

Det sociosemiotiska perspektivet gör det möjligt att studera käll- och mål-
texter som produkter av sin sociokulturella kontext. Genom multimodala 
textanalyser kan man undersöka på vilket sätt resurser som skrift och bild 
används i käll- och måltext för att ge en viss föreställning av världen och för 
att skapa en viss form av social interaktion mellan olika människor. I de tre 
utvalda käll- och måltexterna vill jag mer specifikt undersöka hur skrift och 
bild används för att ge en viss föreställning av barn i texten och för att etab-
lera vissa sociala relationer med (barn)läsaren. Till sist vill jag undersöka 
vilket pedagogiskt samspel mellan skrift och bild som finns i käll- och 
måltexterna och i fall det uppstår andra möjliga tolkningar för bilder i käll- 
och måltexterna. 

Ett viktigt metodologiskt delsyfte i denna avhandling kommer alltså att 
vara prövningen av hur en multimodal textanalys kan användas som redskap 
för att analysera operationella översättningsnormer för bilderbokstexter, och 
hur forskningsdiscipliner som SFL och DTS kan komplettera varandra på ett 
fruktbart sätt för översättningsforskning. Eftersom det SFL-inspirerade 
multimodala textbegreppet och det sociosemiotiska perspektivet hittills inte 
har fått så stor spridning inom vare sig den svenska eller nederländska 
bilderboksforskningen, presenterar jag dessa begrepp närmare i nästa avsnitt. 

1.2 Bilderbokstexten: mot ett vidgat textbegrepp 
På grund av sin kombination av skriftspråkliga och visuella uttryckssätt har 
bilderboken traditionellt sett varit forskningsobjekt inom forskningsdiscip-
liner som litteratur- och konstvetenskap. Under senare år har bilderboken 
även börjat studeras 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 an-
vänts för att beskriva och benämna bilderbokstexten utifrån dess karakterist-
iska semiotiska samspel mellan skrift och bild.  
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I nedanstående avsnitt 1.2.1 ges en kort översikt över några olika beskriv-
ningar av bilderbokstexten i den svenska bilderboksforskningen. Först be-
skrivs begreppet ikonotext som myntades av Hallberg (1982) för att beskriva 
bilderbokstextens narrativa samspel mellan skrift och bild. Begreppet har fått 
visst genomslag i både svensk och utländsk bilderboksforskning. I samma 
avsnitt diskuteras sedan kort hur bilderboken har beskrivits som interartiell 
och intermedial text av främst Rhedin (2001) och Druker (2008).1 

Ordet text används i dessa studier som begrepp för att hänvisa till bilder-
bokens skrivna eller skriftspråkliga textelement och det används då ofta i 
motsats till ordet bild. I denna avhandling kommer jag däremot att tala om 
text i en vidgad betydelse som beskrivs i Karlsson (2007:21): 

Det text man då tänker vidgat är det räknebara text, som i texter – menings-
fulla enheter och kulturella artefakter, som vi använder för att kommunicera 
med och som vi kan tala om och referera till. Det oräknebara text i betydelsen 
’skrift’ (ofta ställt i motsats till bild) refererar till något annat och snävare, 
som det knappast är aktuellt eller ens intressant att vidga. 

Med ordet text kommer jag alltså inte att syfta på skriven text utan begreppet 
text kommer endast att användas för att benämna hela bilderbokstexten, dvs. 
den betydelseskapande helheten som består av både skrivna och visuella 
textelement som jag i fortsättningen hänvisar till som skrift/”skriven text” 
respektive ”bild”.  

Ett liknande vidgat textbegrepp hanteras inom forskningen där bilder-
boken studeras som multimodal text, och det är denna textteori som jag 
ansluter mig till i denna avhandling. I 1.2.2 diskuteras några centrala tankar i 
den multimodala textteorin och där refereras några tidigare (utländska) 
studier om bilderboken som multimodal text. Forskningen om bilderboken 
som multimodal text ansluter till den systemisk-funktionella grammatiken 
såsom den utvecklades av Michael Halliday (jfr Halliday & Matthiessen 
2004) och har därmed alltså snarast en lingvistisk utgångspunkt. Avsnittet 
om bilderboken som multimodal text fungerar som en viktig utgångspunkt 
för denna avhandling där översättning av bilderböcker kommer att studeras 
utifrån ett multimodalt perspektiv.  

1.2.1 Bilderboken som ikonotext och som intermedial text 
I förordet till antologin I bilderbokens värld (1985:8) definierar Hallberg & 
Westin bilderboken som ett både litterärt och estetiskt objekt. De betraktar 
bilderboken som en symbiotisk konstart där berättelsen skapas utifrån sam-
spelet mellan skrift och bild. Precis som för Hallberg & Westin (1985) utgör 
                                                      
1 Rhedin (2001) är en redigerad nyutgåva av Ulla Rhedins doktorsavhandling (den första 
svenska doktorsavhandlingen om bilderboken) som lades fram vid Institutionen för littera-
turvetenskap vid Göteborgs Universitet 1992. Jag kommer i fortsättningen att hänvisa till och 
citera ur Rhedin (2001). 
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det semiotiska samspelet mellan skrift och bild i skapandet av berättelsen en 
central utgångspunkt för flera andra beskrivningar av bilderbokstexten inom 
både svensk och utländsk bilderboksforskning.2  

Den benämning för bilderbokstexten som har haft mest genomslag inom 
den svenska (men även inom den nordiska och till viss del den utländska) 
bilderboksforskningen är begreppet ikonotext som myntades av Kristin Hall-
berg (1982). Begreppet beskrivs i Hallberg (1982) som ett hermeneutiskt 
redskap och används för att benämna bilderbokens ”egentliga text” som är 
”interaktionen mellan dess båda semiotiska system [skrift och bild]” (1982: 
165).3 Hallberg (1982) menar att bilderbokstextens betydelse (och med 
betydelse syftar hon på bilderbokens narration eller berättelse) endast kan 
uppstå i interaktionen mellan skrift och bild som alltså båda utgör del av en 
större betydelsebärande enhet: ikonotexten eller den ”egentliga” bilderboks-
texten.4 Ikonotexter kan studeras på olika nivåer. Man kan använda be-
greppet för att beskriva enskilda uppslag i en bilderbok eller så kan man tala 
om verket i sin helhet som en ikonotext (1982:165).  

I Christensen (2003:37) används begreppet ikonotext konsekvent i den 
senare betydelsen, dvs. för att benämna ”verket” eller bilderboken i sin 
helhet. Christensen (2003:39) definierar bilderbokens ikonotext mycket kon-
kret på följande sätt: 

[…] bogens samlede udtryk: format, inbindning, papirkvalitet, typografi, for-
side, satsblade, titelblade, narrativt forløb i tekst og billeder, evt. efterord, 
bagside. 

Förutom berättelsen som konstitueras av både skrivna och visuella uttrycks-
sätt integrerar Christensen (2003) alltså även bokens materiella (fysiska) och 
grafiska utformning samt paratexter som efterord och baksida som betyd-
elseskapande element i bilderbokens ikonotext. Christensen (2003) vidgar 
härmed begreppet ikonotext till att inkludera mer än bara samspelet mellan 
skrift och bild. 

Christensen (2003) beskriver begreppet ikonotext utifrån en jämförelse 
med begreppet imagetext som används i Mitchell (1994:89) för att beskriva 
”composite, synthetic works (or concepts) that combine image and text”. 

                                                      
2 För en översikt och diskussion av olika termer och benämningar som har använts för att 
beskriva bilderbokstextens karakteristiska samspel, se bland annat Moebius (1986), Nodelman 
(1988), Sipe (1998), Nikolajeva & Scott (2001), Lewis (2001), Rhedin (2001) och Christen-
sen (2003). 
3 Begreppet ikonotext används även inom konstvetenskapliga studier, se till exempel Wagner 
(1996). 
4 På liknande sätt som Hallberg (1982, men utgående från semiotikern Roland Barthes 
begrepp relais – på svenska avbyte (i Aspelin & Lundberg 1976) – beskriver Nodelman 
(1988) hur bilderbokstextens ord och bild förhåller sig på ett kompletterande sätt 
(”complementary relation”) och endast i samspel med varandra skapar betydelse på ett högre 
plan. Nodelman (1988:200) sammanfattar detta på följande sätt: ”The whole, then, is more 
than the sum of its parts.” 
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Mitchell (1994) använder begreppet imagetext för att beskriva interrelation-
erna mellan skrift och bild i konstverk som till exempel William Blakes 
illuminerade dikter. En bakomliggande tanke i Mitchells användning av 
termen imagetext är att skrift och bild glider över i varandra i sitt uttryckssätt 
i och med att skrift alltid är kopplad till ett visuellt (grafiskt) uttryck sam-
tidigt som bilder alltid kräver en form av läsning. 

Mitchell associeras ofta till den forskningsinriktning som från början kall-
ades för interartiella studier (”interart studies”) men som senare har kommit 
att kallas för intermediala studier (”intermediality” – jfr Clüver 1993, Lund 
2002, Clüver 2007 samt Druker 2008:16–20 för en diskussion av inter-
artialitet och intermedialitet i samband med bilderboken). Disciplinen har en 
tvärvetenskaplig karaktär och studerar forskningsobjekt som befinner sig i 
gränsområdet mellan traditionellt mer uppdelade estetiska vetenskaps-
discipliner som bland annat litteraturvetenskap, konstvetenskap, teaterveten-
skap, filmvetenskap och musikvetenskap, men har under senare år även 
kommit att inrikta sig på kommunikationsvetenskap, populärkultur och olika 
former av massmedia. Precis som Mitchell (1994:95) menar att ”all media 
are mixed media” utgår man inom intermediala studier från att inga konst-
arter eller medier är ”rena” utan att de alltid utgör en kombination av två 
eller flera medier eller betydelseskapande system (jfr Lund 2002, Clüver 
2007).  

I Rhedin (2001) undersöks bilderboken som estetiskt föremål utifrån ett 
interartiellt och intermedialt perspektiv.5 Rhedin (2001) jämför bilderboken 
med andra konstarter där skriftspråkliga och visuella uttryck står i 
intersemiotiskt samspel – främst teater, film och serier men även musikaliska 
konstformer som visan, musikalen, operan och operetten. Bilderbokens hög-
läsning jämförs till exempel med en teaterföreställning eller en form av 
”performance arts” (Rhedin 2001:143–144).6 Förutom samspelet mellan 
skrift och bild fäster Rhedin (2001:145) viss uppmärksamhet vid bokmediets 
fysiska, tekniska och grafiska utformning (bland annat form, storlek, färg, 
typografi) som hon menar kan bidra till bilderbokens konstnärliga och narra-
tiva helhet. Typografi kan till exempel fylla både en estetisk och drama-
turgisk funktion och fungera som ”scenanvisning” i högläsningen (Rhedin 
2001:159).  

                                                      
5 Med hänvisning till bland annat Lund (1982) placerar Rhedin (2001:24) sin egen forskning 
inom den tvärvetenskapliga tradition som hon kallar för ”comparative arts” och som anges 
vara en tidigare benämning för interartiella studier i både Lund (2002) och Clüver (2007). Se 
även Rhedins egna kommentarer och hänvisningar till interartialitet och intermedialitet i 
efterskriften till Rhedin (2001:216–217). 
6 Det måste i sammanhanget också påpekas att Rhedin (2001:15–16) gör en kvalitativ upp-
delning mellan det som hon bedömer vara ”kvalitetsböcker” och massproducerade populär-
kulturella bilderböcker. Det är endast den förstnämnda kategorin som Rhedin (2001) inte-
grerar i sin undersökning. Som diskuteras i både Nikolajeva & Scott (2001:7) och Druker 
(2008:21, not 32) förefaller dock Rhedins avgränsning och indelning i olika sorters bilder-
böcker beroende på deras estetiska kvaliteter subjektiv och därmed problematisk. 
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Bilderbokens fysiska, tekniska och grafiska utformning och deras betyd-
elseskapande roll i bilderbokstexten är centrala aspekter hos Druker (2008) 
som utifrån ett intermedialt perspektiv undersöker framväxten av den 
moderna bilderboksestetiken i Norden. Mer specifikt undersöks hur modern-
ismens ideologi och funktionalistiska estetik avspeglas i den moderna bilder-
bokens estetiska och materiella utformning. Ett centralt begrepp hos Druker 
(2008:15) är bilderbokens materialitet, vilket likställs med alla ”sinnligt på-
tagliga” egenskaper i texten och alltså täcker allt från bokmediets fysiska och 
taktila egenskaper till ordens och bildens grafiska och visuella utformning.  

I sina analyser visar Druker hur olika aspekter av bilderbokens materia-
litet ger uttryck för innehållsliga aspekter i narrationen, vilket hon menar 
ligger i linje med modernismens funktionalistiska tanke att form och innehåll 
sammanfaller (Druker 2008:36–38).7 Särskild uppmärksamhet fäster Druker 
vid bokstävernas, ordens och språkets materialitet och där paralleller till 
andra modernistiskt inspirerade konstformer, bland annat konkretistisk poesi 
(2008:99–116). Hon diskuterar också hur fysiska hål i blad och själva blädd-
ringen kan få en funktion i narrationen.8 Dessa fysiska och tekniska grepp 
och utnyttjandet av bilderbokens tredimensionella karaktär inbjuder dess-
utom till ett aktivt och fysiskt deltagande från (barn)läsarens sida menar 
Druker (2008:70): ”Till skillnad från en traditionell konstbild är bilderboken 
ett objekt som kan öppnas, bläddras i och laboreras med”. 

Bilderbokens materialitet utnyttjas i den modernistiska bilderboken alltså 
som ett interaktivt redskap, ett formgrepp som Druker (2008:173–174) kopp-
lar ihop med modernismens ideologiska och pedagogiska syn på det aktiva 
och lekande barnet.  

I både Rhedin (2001) och Druker (2008) undersöks bilderboken alltså 
främst som estetiskt objekt inom ramen för intermediala studier. Rhedin 
(2001) utforskar dels bilderbokens relationer till andra konstarter, dels hur 
olika uttryckssätt som skrift, bild, typografi och andra aspekter i bokmediets 
fysiska utformning kan användas som berättande resurser i bilderbokstexten. 
Hos Druker (2008) ligger däremot tonvikten på hur den moderna bilder-
bokens materialitet och estetik kan ses som ett uttryck för sin sociokulturella 
kontext.  

Även inom SFL och den multimodala forskningen ligger fokus på hur 
texter genom sin utformning kan studeras som produkter av sin sociokultur-
ella kontext. I stället för att studera estetiska och litterära betydelser, kan 
man genom den multimodala analysen studera på vilket sätt skrift och bild 
används i bilderbokstexter som resurser för att uttrycka olika sociala betyd-
elser, vilket förklaras närmare i nästa avsnitt. 
                                                      
7 Se till exempel analysen av Egon Møller-Nielsens lekskulpturer och bilderböcker (Druker 
2008:65–77). 
8 Se till exempel diskussionen om urklippshål, bläddring och ”pageturners” i Tove Janssons 
Hur gick det sedan? (Druker 2008:79–84) samt diskussionen om bläddring och pageturners i 
Åke Löfgrens och Egon Møller-Nielsens Historien om någon (Druker 2008:70–76). 
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1.2.2 Bilderboken som multimodal text  
Som jag angav tidigare (jfr 1.2) kommer jag i denna avhandling att arbeta 
med ett vidgat textbegrepp, när jag talar om bilderbokstexten. Det innebär att 
jag inte kommer att tala om bilderbokstexten som ikonotext eller imagetext, 
utan dessa aspekter täcks av min vidgade definition av textbegreppet. Dess-
utom inkluderas i dessa typer av benämningar (rent morfologiskt) inte heller 
bilderbokens olika fysiska eller materiella uttryckssätt som diskuterades i 
Rhedin (2001), Christensen (2003) och Druker (2008).  

Begreppet ikonotext kan också problematiseras eftersom det bygger på 
det traditionella semiotiska antagandet att bilder skapar betydelse endast på 
ett ikoniskt sätt, dvs. genom en relation av liknelse med verkligheten.9 Ikon-
iska tecken ställs inom den traditionella semiotiken i motsats till symboliska 
tecken (exempelvis skriftspråk), där betydelse anses skapas på ett arbiträrt 
eller konventionellt sätt, dvs. enligt fastlagda konventioner (exempelvis gen-
om språkets grammatik). Utifrån samma uppdelning mellan konventionella 
och ikoniska tecken beskriver Nikolajeva & Scott (2001) hur skrift respek-
tive bild skapar betydelse i bilderböcker. I Nikolajeva & Scott (2001) fram-
går dock ur flera beskrivningar och exempel att även bilder (trots att de 
konsekvent beskrivs som ikoniska) följer vissa (visuella) konventioner när 
de används för att uttrycka och återge till exempel miljöskildringar, karak-
tärsskildring, rörelse och synvinkel. Ett tydligt exempel är rörelse som kan 
uttryckas visuellt genom användning av rörelsestreck, en teknik som också 
typiskt förekommer i serier (jfr Nikolajeva & Scott 2001:139–172).  

Att bilder endast skulle vara ikoniska och mimetiska tecken kan alltså 
ifrågasättas, för precis som språk använder bilder sig av vissa konventioner i 
sitt uttryckssätt. Utifrån en liknande tanke om att visuell kommunikation är 
socialt och kulturellt motiverad utvecklar Kress & van Leeuwen (2006) det 
som de kallar för en ”visuell grammatik”.10 Med sin visuella grammatik vill 
Kress & van Leeuwen (2006) skapa ett analytiskt redskap för att på ett 
systematiskt sätt kunna beskriva hur betydelse uttrycks och skapas i och 
genom bilder. Utgångspunkten för Kress & van Leeuwen (2006) är Michael 
Hallidays systemisk-funktionella grammatik (SFG), även mer generellt refe-
rerad till som systemisk-funktionell lingvistik eller SFL (Halliday 1985; 
Halliday & Matthiessen 2004; Holmberg & Karlsson 2006). I anslutning till 
SFL tar Kress & van Leeuwen (2006) en sociosemiotisk utgångspunkt, vilket 
innebär att all kommunikation (om den nu sker genom skrift eller bild eller 
genom andra uttryckssätt) anses vara socialt motiverad (jfr Halliday 1985, 
Halliday & Hasan 1989, van Leeuwen 2005). Inom sociosemiotiken betrak-

                                                      
9 Med ’traditionell semiotik’ hänvisas här alltså till Charles S. Peirce och tredelningen av 
semiotiska tecken i ikoniska, konventionella (symboliska) och indexikaliska tecken (jfr Kress 
& van Leeuwen 2006:8) 
10 Boken kom i en första utgåva 1996 men kom sedan i en reviderad nyutgåva 2006. Jag kom-
mer i fortsättningen att hänvisa till nyutgåvan från 2006.  
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tas språkliga och visuella grammatiska tecken 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 (betecknande – ”signifiant”) och innehåll (betecknad – ”signifié”) som 
i den traditionella semiotiken enligt Ferdinand de Saussure (Halliday & Hasan 
1989:3–5; van Leeuwen 2005:3–6; Kress & van Leeuwen 2006:6–13).  

Inom SFL anses språk, men även bilder och andra betydelseskapande 
system, uppfylla tre grundläggande funktioner som kallas för metafunktion-
erna (Holmberg & Karlsson 2006:18; Halliday & Matthiessen 2004:29–31). 
Genom den ideationella metafunktionen beskrivs hur vi använder skriftspråk 
(och andra betydelseskapande system) för att uttrycka våra erfarenheter och 
föreställningar av världen runt omkring oss. Genom den interpersonella 
metafunktionen beskrivs hur vi använder språk, bild och andra betydelse-
skapande system för att uttrycka sociala relationer samt skapa interaktion 
mellan olika deltagare i kommunikationsprocessen. Med den textuella 
metafunktionen (inom Kress & van Leeuwens visuella grammatik kallad för 
”kompositionell metafunktion”) beskrivs hur den förmedlade informationen 
realiseras i texter och hur dessa texter struktureras till koherenta helheter.  

Utifrån tanken att språklig och visuell kommunikation båda kan användas 
för att ge uttryck för samma grundläggande betydelser använder Kress & van 
Leeuwen (2006:20; 41–44) de tre metafunktionerna som utgångspunkt för 
sin visuella grammatik och för att analysera hur bilder skapar betydelse. På 
så sätt utformas Kress & van Leeuwens visuella grammatik alltså parallellt 
med Hallidays språkliga grammatik. Metafunktionerna realiseras dock på 
olika sätt i skrift och bild, dvs. genom användning av olika resurser. Där 
skriftspråket är temporalt organiserat och använder sig av resurser som ord, 
syntax och satsstrukturer är det visuella språket snarare spatialt organiserat 
och använder sig av resurser som linjer, färg, form och perspektiv. Dessutom 
är vissa betydelseskapande system bättre utrustade med resurser för att ut-
trycka en viss metafunktion än andra system och vice versa (Kress & van 
Leeuwen 2006:19). Hur de tre metafunktionerna kan realiseras språkligt och 
visuellt kommer att diskuteras i närmare detalj i metodavsnittet (jfr 4.2).  

Texter där olika semiotiska uttryckssystem som skrift och bild kombi-
neras till en betydelseskapande helhet kallar Kress & van Leeuwen (2006: 
177) för multimodala texter: ”any text whose meanings are realized through 
more than one semiotic code is multimodal”. 

Bilderbokstexter kan alltså betraktas som multimodala texter där betyd-
elsen skapas av en komplex interaktion mellan skrift och bild. En analys av 
hur de tre metafunktionerna realiseras i skrift och i bild, kan alltså användas 
för att undersöka hur olika sociala betydelser skapas och uttrycks i bilder-
bokstexten. 

Eftersom SFL ofta har använts som redskap i undersökningar om (barns) 
språkutveckling (se bland annat artiklarna i Unsworth (red.) 2000) har även 
flera multimodala analyser av bilderbokstexter utförts inom ramen för denna 
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teoribildning. Williams (1998, 1999 och 2000) undersöker till exempel hur 
bilderböcker kan användas som pedagogiskt redskap i klassrummet för att 
utveckla barns språkliga och visuella kompetenser, något som i detta sam-
manhang ofta benämns som barns litteracitet. På liknande sätt undersöker 
Torr (2008) hur barn lär sig att läsa ideationella, interpersonella och textuella 
(kompositionella) betydelser i bilderbokens bilder. I Unsworth (2001) och 
Unsworth m.fl. (2005) studeras bilderboken som multimodal text i jäm-
förelse till andra multimodala resurser (som cd-rom och internet) som 
används i dagens undervisning och barns litteracitetsutveckling. I anslutning 
till ”radical change theory” som presenteras i Dresang (1999 och 2008) 
diskuteras i Unsworth m.fl. (2005) hur bilderboken har utvecklats och för-
ändrats i sin multimodala uttrycksform inom ramen för samhällets växande 
digitalisering.11 Digitala multimodala barnböcker (som e-böcker) och andra 
former av ”multiliteracy” för barn diskuteras i Unsworth (2006) och i artik-
larna i Unsworth (red.) (2008).  

Inom andra multimodala studier av bilderboken har man koncentrerat sig 
mer på att studera narrativa aspekter. Så undersöker Unsworth & Ortigas 
(2008) hur Kress & van Leeuwens visuella grammatik kan användas för att 
analysera (främst) visuella narrationer i bilderböcker av till exempel 
Anthony Browne och David Weisner. I Painter (2007) undersöks läsning av 
sekvenser i bilderböcker och i Painter (2008) undersöks hur färg kan an-
vändas som (interpersonell) resurs för att uttrycka känslor och skapa stäm-
ning (”ambience”) i bilderboksberättelser.  

Till slut har SFL, det sociosemiotiska perspektivet och multimodala text-
analyser även använts för att studera ideologi i barn- och bilderbokstexter. 
Knowles & Malmkjaer (1996) analyserar utifrån en SFL-inspirerad metod 
hur karaktärer i ungdomsromaner ur olika tidsperioder framställs ideologiskt 
i texten. Detta gör de mer specifikt genom att bland annat titta på vilka typer 
av verbprocesser de olika karaktärerna i texten får ingå i och vilka olika 
roller karaktärerna tilldelas i dessa processer. På så sätt undersöker de hur 
den ideationella metafunktionen (och föreställningen av verkligheten) ut-
trycks genom språket i texten (jfr 4.2.1). Knowles & Malmkjaer (1996) 
håller sig dock främst till ungdomsböcker och undersöker härmed endast 
ideologi i skriftspråket. En analys av hur bilderbokskaraktärer föreställs 
ideationellt i både skrift och bild görs däremot bland annat i Williams (1998, 
jfr Unsworth m.fl. 2005:5–21) i en analys av Anthony Brownes bilderböcker 
Piggybook och Zoo. I Tian (2010) undersöks konstruktionen av kvinnlighet i 

                                                      
11 Utifrån en liknande tanke om att bilderboken har genomgått en estetisk och litterär utveck-
ling inom ramen för det postmodernistiska samhället talas i Pantaleo & Sipe red. (2008) om så 
kallade ”postmodern picturebooks” (”postmoderna bilderböcker” – min översättning). En lik-
nande estetisk och litterär utveckling av den flamländska bilderboken diskuteras i Vermeulen 
(2006) och Nauwelaerts (2008) där det talas om ”esthetische prentenboeken” (”estetiska 
bilderböcker” – min översättning).  
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både skrift och bild i den tvåspråkiga engelsk-kinesiska bilderboken The 
Balad of Mulan av Song Nan Zhang.  

Av de ovan diskuterade studierna framgår att multimodala analyser av 
bilderbokstexter alltså har använts dels för att studera barns litteracitet, dels 
för att undersöka narrativa aspekter i bilderbokstexten och dels för att stud-
era ideologi i bilderbokstexter. Gemensamt för alla nämnda multimodala 
studier är att de utgår ifrån en analys av hur de tre metafunktionerna realiser-
as i skrift och bild i bilderbokstexten. Enligt liknande metod kommer bilder-
bokstexter att analyseras i denna avhandling, vilket jag kommer att diskutera 
närmare i 4.2.  

Aspekter ur Kress & van Leeuwens visuella grammatik har även använts i 
några barnlitterära studier som redskap för att analysera bilder eller enskilda 
visuella aspekter i bilderbokstexter, men utan vidare anknytning till en socio-
semiotisk och multimodal textteori.12 Inom den svenska bilderboksforsk-
ningen saknas ännu en systematisk beskrivning och analys av bilderboks-
texter utifrån ett sociosemiotiskt och multimodalt perspektiv. Inom svensk 
textforskning har däremot flera andra texttyper studerats utifrån ett multi-
modalt perspektiv; så till exempel cybertexter, hypertexter och annan multi-
medial kommunikation av Karlsson & Ledin (2000), hypertexter och den 
personliga hemsidan av Karlsson (2002), tidskriftsreklam av Björkvall 
(2003) och trädgårdsböcker av Nord (2008). SFL presenterades för första 
gången i sin helhet med utarbetad terminologi på svenska i Holmberg & 
Karlsson (2006). Kress & van Leeuwens visuella grammatik presenteras för 
första gången på ett utförligt sätt med svensk terminologi i Björkvall (2009).  

1.3 Avhandlingens disposition 
Efter denna dispositionsöversikt presenterar jag i kapitel 2 utgångsmaterialet 
för undersökningarna i denna avhandling. Här presenterar jag min biblio-
grafiska förstudie över all flamländsk och nederländsk barn- och ungdoms-
litteratur i svensk översättning från 1995 till 2006. I detta kapitel presenterar 
jag även Dick Brunas författarskap och hans bilderböcker.  

Kapitel 3 erbjuder en teoretisk bakgrund för undersökningarna i denna 
avhandling och följs i kapitel 4 av en introduktion till det metodiska ramverk 
som jag använder för översättningsanalyserna i de följande kapitlen.  

I kapitel 5 genomför jag en analys av preliminära översättningsnormer för 
flamländska och nederländska bilderböcker i svensk översättning mellan 
1995 och 2006. Sedan gör jag i kapitel 6 en mer specifik analys av Dick 
Brunas utgivning i Sverige. I kapitel 7 genomförs analysen av de opera-
tionella översättningsnormerna för tre av Brunas bilderböcker om kaninen 

                                                      
12 Bland annat i Doonan (1999, 2003), Lewis (2001), Nikolajeva & Scott (2001), Christensen 
(2003) och Druker (2008). 
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Miffy i svensk översättning. Resultaten för analysen av de operationella 
normerna presenteras i kapitel 8. 

I kapitel 9 summerar jag till sist avhandlingens olika delundersökningar 
och viktigaste resultat.  
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2 Material 

I detta kapitel presenterar jag materialet för undersökningarna i denna 
avhandling. I 2.1 presenteras den bibliografiska förstudie som jag gör för att 
kartlägga vilka flamländska och nederländska bilderböcker som översattes 
till svenska mellan 1995 och 2006. I 2.2 presenterar jag sedan Dick Brunas 
författarskap och böckerna om Miffy och där diskuterar jag några centrala 
drag i Brunas bilderboksdesign.  

2.1 Bibliografisk förstudie 
I 2.1.1 diskuterar jag först bibliografins sammanställning. I 2.1.2 gör jag 
sedan en kategorisering och kvantifiering av materialet i bibliografin och 
undersöker bland annat vilka typer av flamländska och nederländska barn- 
och ungdomsböcker som översätts och hur stor andel av dessa böcker som är 
bilderböcker.  

2.1.1 Bibliografins sammanställning 
I bibliografin, som har bifogats i sin helhet i kronologisk ordning i Bilaga 1, 
ingår all flamländsk och nederländsk barn- och ungdomslitteratur som över-
sattes till svenska under perioden från 1995 till 2006.13 Uppgifter som tas 
med i bibliografin för varje översatt titel är följande: 

− efternamn och förnamn på författare (efternamn markeras i fet stil, 
flamländare markeras i kursiv stil och kvinnor markeras genom under-
strykning) 

− efternamn och förnamn på eventuell illustratör (efternamn markeras i 
fet stil, flamländare markeras i kursiv stil och kvinnor markeras genom 
understrykning) 

− svensk titel  
− nederländsk titel  
− eventuell serie som boken ingår i 
− ort, förlag och tryckår för originalet (om boken har kommit ut på flera 

olika förlag anges första och sista förlag för utgivning) 
− namn på översättare 
− den benämning som anges i boken angående översättningen (både 

”översättning” och ”svensk text” förekommer) 
                                                      
13 I bibliografin och undersökningen tas endast med böcker som gavs ut på svenska förlag, 
alltså inga böcker som gavs ut på svenska i Finland. 
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− ort, förlag, tryckort och tryckår för den svenska översättningen 
− antal sidor i den svenska översättningen 
− eventuella uppgifter om tidigare och andra svenska översättningar eller 

utgåvor 
− eventuella uppgifter om förlaga på annat språk än nederländska 
− eventuella uppgifter om tidigare illustrationer eller andra ändringar i 

bokens format och utformning 
− eventuella uppgifter om bokens utformning eller format (hos bilder-

böcker anges om de är kartongböcker eller tygböcker) 
− bokens kategorisering enligt databaserna Elsa och Libris (bb = bilder-

bok, kb = kapitelbok, mb = mellanåldersbok, ub = ungdomsbok, , sa = 
sagor.).14 

Som huvudkälla i sammanställningen av bibliografin använde jag Svensk 
bokförteckning (SvB) som framställs av enheten för nationalbibliografin vid 
Sveriges Kungliga Bibliotek (KB). SvB publicerades som en årlig katalog i 
tryckt form till och med 2004 (uppgifter om utgivning till och med år 2003). 
Den tryckta versionen ersattes från och med 2004 av en elektronisk databas 
som, under namnet Nationalbibliografin, ingår som specialdatabas i Sveriges 
nationella biblioteksdatabas Libris.  

Både den tryckta och den elektroniska versionen användes som underlag 
när jag sammanställde bibliografin. Den elektroniska specialdatabasen 
Nationalbibliografin i Libris har tjänat som huvudkälla eftersom den möjlig-
gör en snabb och systematisk sökning på barn- och ungdomslitteratur över-
satt från nederländska till svenska sorterat på utgivningsår alternativt alfa-
betiskt efter författare. För att få fram en preliminär bibliografisk lista ut-
fördes en sökning i Nationalbibliografin på SAB-klassifikationskoden 
Hg=c,u som används för att klassificera (skönlitterär) barn- och ungdoms-
litteratur översatt från nederländska.15 Hur koden ska analyseras återges i 
Figur 1. 

SAB-Kod Betydelse 
H Skönlitteratur 
g Nederländska 
=c Svensk översättning 
u Barn- och ungdomslitteratur 

Figur 1. Förklaring för SAB-koden Hg=c,u 

                                                      
14 Klassifikationsbeskrivningen anges i Elsa och Libris för varje träff under rubriken ”ämnes-
ord”. I de få fall där ingen klassifikationskod förekommer har jag gjort en egen klassificering 
utifrån hur boken klassificeras i andra svenska bibliotekskataloger (databasen Bibliotek.se) 
eller utifrån egen bedömning.  
15 SAB är klassifikationssystemet för svenska bibliotek som sammanställs av Svensk biblio-
teksförening och Bibliotekstjänst. 
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För att kunna kontrollera och komplettera uppgifterna ur denna preliminära 
sökning utfördes följande alternativa sökningar:  

− en systematisk (manuell) genomgång av den tryckta versionen av SvB 
− en sökning i Nationalbibliografin på barn- och ungdomsböcker över-

satta från nederländska till svenska där jag använt fälten ”översätt från 
språk (nederländska)” och ”översatt till språk (svenska)” utan att ange 
klassifikationskoden Hg=c,u (dessa sökfunktioner har lagts till i en 
senare version av Libris som utvecklades under min undersöknings 
gång)  

− en sökning i hela Libris (alltså inte endast i specialdatabasen National-
bibliografin) på klassifikationskoden Hg=c,u  

− en sökning i hela Libris (alltså inte endast i specialdatabasen National-
bibliografin) på barn- och ungdomsböcker översatta från nederländska 
till svenska utan att ange klassifikationskoden Hg=c,u.  

Libris är ett datasystem som hela tiden utvecklas och uppdateras, både vad 
gäller innehåll och möjliga sökfunktioner. Därför har de olika alternativa 
sökningarna utförts vid upprepade tillfällen under undersökningens gång. 
Bibliografin och de bibliografiska uppgifterna har alltså justerats kontinuer-
ligt under avhandlingsarbetet. 

Sedan är det även så att de olika sökningsalternativen har gett delvis olika 
resultat, och därför har använts på kompletterande sätt. Nedan ges en kort 
redogörelse för de olika titlar som har lagts till efter den preliminära sök-
ningen i Nationalbibliografin på Hg=c,u. 

En ungdomsbok som inte kom med i resultatet från den preliminära sök-
ningen i Nationalbibliografin men som står med i den tryckta katalogen av 
SvB är Eddy Bertins Blodröda rum (1996). Boken klassificerades i Libris 
under skönlitteratur för vuxna översatt från nederländska (klassificeringskod 
Hceg.01), samt under skönlitterär barn- och ungdomslitteratur (klassi-
ficeringskod H,u) och kom således inte med i sökningen på Hg=c,u. Där-
emot kom boken med i sökningen på barn- och ungdomslitteratur översatt 
från nederländska till svenska (sökningen där koden Hg=c,u inte anges) i 
Nationalbibliografin/Libris. Likaså kom bilderboken Julle (1997) inte med i 
den preliminära sökningen i Nationalbibliografin trots att den står med i 
SvB:s tryckta katalog. Boken kommer även upp i alternativa sökningarna i 
Libris.  

Bilderboken Tomtenissen som inte vill åka på semester (1997) står varken 
med i SvB:s tryckta katalog eller Nationalbibliografin, däremot kommer den 
upp i de alternativa sökningarna i Libris. Även bilderboken Ägget som 
sprack (1997) förekommer varken i SvB:s tryckta katalog eller i National-
bibliografin. Den sistnämnda saknar dessutom klassifikation på Hg=c,u så 
att den endast kommer med i den specifika sökningen på barn- och ung-
domsböcker översatta från nederländska till svenska i Libris.  
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Förutom alla dessa titlar lades även boken Bästa kompisar (1998) till i 
bibliografin. Boken är en samling berättelser översatta från både franska och 
nederländska där en berättelse av nederländska Trude de Jong ingår. Berät-
telsen översattes redan en gång tidigare till svenska och ingick då som del i 
boken Lola (1991). Bästa kompisar kom endast med i sökningar på barn- 
och ungdomsböcker översatta från nederländska till svenska i National-
bibliografin och i Libris. 

Som ytterligare kontrollfunktion utfördes sökningar i Libris på alla flam-
ländska och nederländska författare som hittills hade kommit med i biblio-
grafin. Här visade det sig att en titel av flamländska Lieve Baeten klassificer-
ades som översättning från tyska och att 14 titlar av nederländaren Max 
Velthuijs klassificerades som översatta från engelska. Eftersom båda dessa 
bilderboksförfattare skriver sina böcker i original på nederländska men av 
olika skäl har blivit översatta till svenska via tyska och engelska, har jag 
ändå valt att ta med dem i bibliografin. På liknande sätt klassificerades 
Miffys magiska bok (2006) av nederländaren Dick Bruna som översättning 
från engelska i Libris och även den har alltså tagits med i bibliografin. 

Andra tillägg är Liten berättelse om kärlek (1995, 2004) av Marit Törn-
qvist. Boken publicerades samtidigt i Nederländerna och Sverige och det var 
Törnqvist själv som skrev både den nederländska och svenska texten. Boken 
klassificeras inte som en översättning från nederländska i SvB/Libris men 
däremot anges den svenska versionen som en översättning av den neder-
ländska boken i den nationalbibliografiska katalogen till Nederländernas 
Kungliga Biblioteket. Därför har den även tagits med som sådan i min 
bibliografi.  

Även nyöversättningen av Anne Franks Berättelser från gårdshuset 
(2005) togs med i bibliografin trots att den i Libris registreras under koden 
Hg=c (vuxenlitteratur översatt från nederländska till svenska). I ämnesfältet 
beskrivs boken i Libris dock även som barn- och ungdomslitteratur. Boken 
gavs ut på barnboksförlaget Rabén & Sjögren och togs därför med i min 
bibliografi. Detta till skillnad från nyöversättningen av Anne Franks dagbok 
(2005) som gavs ut som skönlitteratur för vuxna på förlaget Norstedts. I 
Libris klassificeras boken i första hand som en biografi om särskilda per-
soner (klassifikationskoden Lz). 

Som sista kontrollfunktion och komplettering till tidigare sökningar i SvB 
och Libris använde jag Elsa, databasen som framställs av Svenska Barn-
boksinstitutet (SBI). Trots att Elsa i stort sätt bygger på uppgifter från Libris 
vad gäller titelbestånd, lägger SBI i vissa fall till egen information. På så sätt 
kan man alltså i vissa fall hitta uppgifter i Elsa som inte står med i Libris. Så 
anges det till exempel i Elsa att boken Miffys födelsedag (1999) gavs ut i en 
ny utgåva med annan översättare 2004, medan Libris däremot endast anger 
översättningen från 1999. Titeln lades därför in två gånger med respektive 
översättare och utgivningsår i min bibliografi. Genomgående gäller även att 
man hittar fler uppgifter om nya tryckningar i Elsa än i Libris och detta 
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gäller då särskilt för bilderböcker. Uppgifter om nya tryck är dock inte full-
ständiga i vare sig Libris eller Elsa, och därför har uppgifter om nya tryck 
inte tagits med i bibliografin. Bibliografin tar alltså endast upp nya översätt-
ningar och ändrade utgåvor av tidigare översättningar.  

Bibliografin innehåller inte endast uppgifter om de svenska översätt-
ningarna utan även om deras nederländska original. För att få fram dessa 
uppgifter användes Brinkman’s Cumulatieve Catalogus van Boeken, den 
nederländska nationalbibliografiska förteckningen som framställs vid Neder-
ländernas nationalbibliotek Koninklijke Bibliotheek (KB) i Den Haag i sam-
arbete med motsvarande organ i Belgien. I denna förteckning ingår alla litte-
rära och icke-litterära publikationer på nederländska, från både Flandern och 
Nederländerna. Brinkman kom i tryckt version till och med 2001. Sedan 
1996 har katalogen även publicerats på cd-rom. Numera integreras hela den 
nederländska nationalbibliografin även i Nederländernas nationalbiblioteks 
elektroniska katalog KB-catalogus boeken en tijdschriften (KB). En specifik 
databas för barn- och ungdomslitteratur som är kopplad till den allmänna 
katalogen är Het Centraal Bestand Kinderboeken (CBK). På liknande sätt 
som de ovan diskuterade svenska källorna användes Brinkman, KB och CBK 
på ett kompletterande sätt. 

Avslutningsvis kan man konstatera att bibliografin i denna avhandling 
endast tar upp det som i SvB och Libris klassificeras som ”skönlitterära verk 
för barn och ungdom”. Begreppet ”skönlitteratur” innehåller här ingen kvali-
tativ bedömning utan syftar på all form av skönlitteratur (både ”högt” och 
”lågt”) och används alltså i motsats till ”facklitteratur”. Detta innebär att 
varken faktaböcker eller religiösa böcker (som till exempel flera upplagor av 
Barnens Bibel av Anne de Vries) för barn och ungdom har kommit med i 
min bibliografi. Faktaböcker klassificeras i Libris under en mängd olika 
SAB-koder eftersom de klassificeras mer specifikt enligt ämne eller tema.16 
Fram till 2007 klassificerades faktaböcker för barn och ungdom dessutom 
inte per källspråk vilket gjorde det svårt att söka fram alla översättningar från 
nederländska i SvB och Libris. Även religiösa böcker för barn och ungdom 
klassificeras under varierande koder och varianter av koder. Av praktiska 
skäl har jag därför redan tidigt i undersökningen bestämt mig för att inte ta 
med faktaböcker och religiösa böcker i bibliografin.17 

Till sist måste även påpekas att inga tecknade serier har tagits med i 
bibliografin. Detta av det enkla skälet att jag inte hittade några serier över-

                                                      
16 Så ingår Min hund Tuffe (2003), en faktabok om hundar, till exempel under SAB-koden 
”Qdfja,u” den specifika koden för barnböcker om hundar. Religiösa böcker hittas under 
varierande indelningar under SAB-koden ”C” som står för ”Religion”, så till exempel 
Barnens Bibel (2004) under Cb=c,u eller ”bibliska berättelser för barn”.  
17 Efter nya utvecklingar i Libris har det dock från och med 2007 blivit möjligt att söka fram 
både faktaböcker och religiösa böcker efter källspråk. Detta öppnar alltså nya perspektiv inför 
framtida undersökningar om översättning av faktaböcker och religiösa böcker för barn och 
ungdom från olika språk. 
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satta från nederländska för den undersökta perioden i varken SvB eller 
Libris.18 Även i seriernas fall kan man dock tänka sig att flamländska och 
nederländska serier har blivit översatta till svenska genom andra språk (som 
engelska, franska eller tyska) och har klassificerats utifrån detta i Libris och 
Elsa. Eftersom en undersökning av sådana fall skulle kräva en omfattande 
och systematisk genomgång av både Libris och Elsa har jag valt att inte 
undersöka detta närmare. 

I nästa avsnitt görs en kvantifiering och kategorisering av materialet i 
bibliografin. 

2.1.2 Kvantifiering och kategorisering 
Utifrån uppgifterna i bibliografin görs i detta avsnitt en generell kvantifiering 
och kategorisering av den flamländska och nederländska barn- och 
ungdomslitteraturen i svensk översättning mellan 1995 och 2006. Mycket 
konkret kommer jag att undersöka följande fyra frågor: 

− Hur mycket flamländsk och nederländsk barn- och ungdomslitteratur 
översätts till svenska mellan 1995 och 2006? 

− Hur mycket flamländsk och nederländsk barn- och ungdomslitteratur 
översätts till svenska jämfört med hur mycket barn- och ungdoms-
litteratur som översätts från andra språk mellan 1995 och 2006? 

− Hur många av de översatta böckerna i bibliografin kommer från Fland-
ern respektive Nederländerna? 

− Hur många flamländska och nederländska bilderböcker översätts till 
svenska mellan 1995 och 2006 och hur förhåller det sig till andra kate-
gorier av barn- och ungdomslitteratur i det översatta materialet?  

Mellan 1995 och 2006 kom det enligt räkningen i min bibliografi samman-
lagt ut 152 svenska översättningar av flamländska och nederländska barn- 
och ungdomsböcker.19 I Tabell 1 ges en översikt av hur det totala antalet 
översatta flamländska och nederländska barn- och ungdomsböcker mellan 
1995 och 2006 (enligt uppgifter från min bibliografi) förhåller sig till det 
totala antalet översatta barn- och ungdomsböcker i Sverige mellan 1995 och 
2006 (enligt statistiska uppgifter i SvB).20  

                                                      
18 Serier klassificeras på SAB-koden Hci. 
19 Min räkning avviker i viss mån från siffror i SvB/Libris (och därmed även SBI som bygger 
vidare på SvB) eftersom jag räknar med några titlar som i SvB/Libris kategoriseras som över-
satta från engelska eller tyska. I statistiken från SBI räknas dessutom faktaböcker med, vilket 
jag av tidigare förklarade skäl inte gör i min bibliografi (jfr 2.1.1). 
20 SvB:s statistiska uppgifter om antalet översatta barn- och ungdomsböcker hämtades från 
SvBs årliga redovisning: Nationalbibliografin redovisad utgivning (monografier) och hittas 
under rubriken ”År 199x registrerade monografiska publikationer översatta till svenska för-
delade efter originalspråk”. Före 2002 fanns dessa statistiska uppgifter endast med i SvB:s 
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Tabell 1. Antal översatta flamländska och nederländska barn- och 
ungdomsböcker mellan 1995 och 2006 i förhållande till det totala antalet 
översatta barn- och ungdomsböcker i Sverige mellan 1995 och 2006  

År Totalt antal översatta 
barnböcker (enligt SvB) 

Antal översatta flaml 
och ndl barnböcker  
(enligt min bibliografi) 

Procentandel översatta 
flaml och ndl barnböcker  

1995 795 6     0,8 
1996 566 6 1 
1997 543 6 1,1 
1998 550 14 2,5 
1999 604 19 3,1 
2000 653 16 2,5 
2001 613 12 2 
2002 540 13 2,4 
2003 548 14 2,6 
2004 724 17 2,3 
2005 928 15 1,6 
2006 848 14 1,7 
Totalt 7912 152 1,9 

I Tabell 1 framgår att antalet översatta flamländska och nederländska 
barnböcker har fördubblats både i antal översatta titlar och i procentantal om 
man jämför periodens första och sista år. Det genomsnittliga antalet översätt-
ningar för hela perioden ligger kring 1,9 procent.  

Detta är relativt mycket för ett litet språk som nederländska om man jäm-
för med hur mycket barnlitteratur det översätts från andra (små) språk. Detta 
visas i Figur 2 som jag har sammanställt efter statistiska uppgifter i SvB och 
min räkning för nederländska. I Figur 2 kan vi se att nederländska hamnar 
efter traditionellt sett stora översättningsspråk som engelska, franska och 
tyska, men även språk som japanska och grannlandsspråken norska och dan-
ska.21 Det översätts dock mer till svenska från nederländska än från italien-
ska, spanska, finska, isländska, portugisiska och andra språk. Att neder-
ländskans ställning inom detta sammanhang ändå är relativt stark är i och för 
sig inte märkvärdigt med tanke på att väst- och nordeuropeiska länder (inkl. 
Nordamerika) och språkområden som det engelska, tyska, nederländska, 
franska och skandinaviska på grund av kulturella, ideologiska och ekonom-
iska faktorer ofta är mer benägna att importera barnlitteratur från varandra än 
från andra språkliga och kulturella områden (O’Sullivan 2005:65–70). 
                                                                                                                             
tryckta katalog, men fr.o.m. 2002 finns statistiken över den svenska bokutgivningen till-
gänglig på KB:s webbplats. 
21 Medan engelska, tyska, franska och grannlandsspråk som danska och norska sedan längre 
tid har varit dominerande språk för barnboksöversättning i Sverige (jfr bland annat Klingberg 
1967, Mählqvist 1977, Furuland 1978, Klingberg & Bratt 1988, Tellgren 1982, Klingberg 
2008), har japanska under senare år fått en allt starkare ställning som översättningsspråk från 
och med år 2000 i samband med översättningen av Mangaböcker (jfr SBI:s Bokprovning 
årgångar 2000–2009). 
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Figur 2. Procentandelen översatta barnböcker till svenska mellan 1995 
och 2006 uppdelat efter källspråk enligt statistiska uppgifter i SvB med 
min räkning för nederländska 

Som framgår i Tabell 1 sker mellan 1997 och 1998 en rejäl ökning av 
(procent)andelen översatta flamländska och nederländska barn- och ung-
domsböcker i Sverige. Antalet översättningar får en första topp runt åren 
1998 till 2000 och ligger på strax över 3 procent år 1999 (jfr med genom-
snittet på 1,9 procent). De följande åren fluktuerar andelen översättningar 
mellan 2 procent och 2,6 procent och kommer till slut att ligga på lägre än 2 
procent år 2005 och 2006.  

Den markanta ökningen i antalet översättningar som skedde 1998 hänger 
till stor del ihop med en ökning i antalet översatta bilderböcker. Detta fram-
går tydligt i Tabell 2 där det översatta materialet sorteras enligt kategoriser-
ingen som görs i bibliografin efter Elsa och Libris (jfr 2.1.1).  

Bilderboken är alltså den dominerande kategorin i det översatta materialet 
och utgör 76,3 procent (motsvarande 116 titlar) av det översatta materialet. 
Detta medan kapitelböckerna utgör 9,2 procent (motsvarande 14 titlar), 
mellanåldersböckerna 7,2 procent (motsvarande 11 titlar), ungdomsböckerna 
6,6 procent (motsvarande 10 titlar) och sagorna 0,7 procent (motsvarande 1 
titel) av det totala antalet flamländska och nederländska barn- och ungdoms-
böcker i svensk översättning mellan 1995 och 2006. Att det översätts mest 
bilderböcker är inte konstigt med tanke på att den svenska barnboksutgiv-
ningen för den undersökta perioden i stort sett domineras av bilderboks-
utgivning (jfr med de statistiska uppgifterna om den svenska barnboksutgiv-
ningen som årligen publiceras i SBI:s Bokprovning). 
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Tabell 2. Kategorisering av flamländska och nederländska barn- och 
ungdomsböcker i svensk översättning mellan 1995 och 2006 

Kategori bb kb mb ub sa Totalt 

Område F NL F NL F NL F NL F NL Tot. F NL 

1995 1 2   1  1 1   6 3 3 

1996 2 2   1   1   6 3 3 

1997 2 3    1     6 2 4 

1998 3 8  1   1  1  14 5 9 

1999 7 6  3 1 1 1   19 9 10 

2000 5 8 1  1 1    16 7 9 

2001 4 5 1 1   1   12 6 6 

2002 3 7 2    1   13 6 7 

2003 1 8 1 2 1   1  14 3 11 

2004 1 15    1    17 1 16 

2005 6 6  1  1  1  15 6 9 

2006 4 7  1  1 1   14 5 9 

39 77 5 9 5 6 6 4 1 0 152 56 96 
Totalt 

116 14 11 10  1  

34 66 36 64 45 55 60 40 100 0 100 37 63 Totalt i 
%    76,3   9,2      7,2   6,6       0,7  

bb = bilderböcker, kb = kapitelböcker, mb = mellanåldersböcker, ub = ungdomsböcker,  
sa = sagor.22 F = böcker från Flandern, NL = böcker från Nederländerna.23 

Tabell 2 visar också tydligt att det totalt översätts mer från Nederländ-
erna, nämligen 63 procent (motsvarande 96 titlar) av det översatta materialet, 
än från Flandern, nämligen 37 procent (motsvarande 56 titlar) av det över-
satta materialet. Detta gäller även för bilderboksöversättningarna där 66 pro-
cent (motsvarande 77 titlar) kommer från Nederländerna och 34 procent 
(motsvarande 39 titlar) kommer från Flandern. Trots Nederländernas domi-
nans ligger antalet bilderboksöversättningar från Flandern ändå förhållande-
vis högt för vissa år, till exempel 1999 (7 titlar) och 2005 (6 titlar).  

Vilka bilderböcker som översätts från Flandern och Nederländerna i den 
undersökta perioden kommer att undersökas mer ingående i kapitel 5, där jag 
analyserar preliminära översättningsnormer för flamländska och nederländ-
ska bilderböcker i svensk översättning mellan 1995 och 2006. Analysen av 
de preliminära normerna formar en utgångspunkt för en mer djupgående 

                                                      
22 Med kapitelböcker syftas på ”böcker som vänder sig till barn mellan sex och nio år” och 
mellanåldersböcker ”vänder sig till barn i slukaråldern, 10–13 år” i SBI:s Bokprovning 
(2008:5). 
23 I fall där både en författare och illustratör förekommer har författarens härkomst räknats 
som kriterium för kategoriseringen som flamländsk eller nederländsk. 
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undersökning av hur tre av Dick Brunas bilderböcker om kaninen Miffy 
översattes till svenska. Dick Brunas författarskap och Miffy-böckerna intro-
duceras därför närmare i nästa avsnitt.  

2.2 Dick Bruna och Miffy-böckerna 
I 2.2.1 beskrivs Dick Brunas författarskap, hans (inter)nationella utgivning 
och merchandisingen kring Miffy-böckerna. I 2.2 beskrivs sedan några 
centrala drag för Brunas bilderboksdesign.  

2.2.1 Mellan konst och kommersialitet 
Dick Bruna föddes den 23 augusti 1927 i Utrecht (Nederländerna) som 
äldste son till förläggaren Albert Willem Bruna. Dick Bruna ville egentligen 
hellre bli konstnär men enligt faderns vilja utbildade han sig ändå till 
förläggare (Reitsma 1989:18–25). Efter ett år i London och ett år i Paris, där 
han arbetade som praktikant på ett franskt förlag, återvände Dick Bruna till 
Nederländerna och började arbeta på faderns förlag A.W. Bruna & Zoon. 
Förlaget startades av Dick Brunas farfarsfar 1868. Det var tänkt att Dick 
Bruna skulle gå i faderns fotspår som förläggare. Bruna lyckades dock över-
tyga sin far om att han saknade den ekonomiska insikten och andra organisa-
toriska egenskaper som man behöver som förläggare och fick i stället börja 
arbeta som grafiker på förlaget. Dick Bruna anställdes på förlaget A.W. 
Bruna & Zoon 1951 och fortsatte arbeta där i nästan 25 år.  

Under sina år som grafiker på A.W. Bruna & Zoon gjorde Dick Bruna 
inte mindre än 2000 bokomslag till förlagets snart mycket framgångsrika 
pocketserie ’de Zwarte Beertjes’ (”de Svarta Björnarna”). Hans bokomslag 
blev seriens och även förlagets varumärke (Reitsma 1989:65). Särskilt kända 
blev till exempel omslagen till den belgiske deckarförfattaren Georges Sime-
nons böcker om kommissarie Maigret (jfr Sierman 2006).  

Förutom bokomslag designade Dick Bruna även ett hundratal affischer, 
varav främst reklamaffischer för förlagets pocketserie (Reitsma 1989). 
Ungefär samtidigt började Dick Bruna också experimentera med bilder-
böcker. Hans första bilderbok, de appel (”Äpplet”), kom ut 1953 på A.W. 
Bruna & Zoon och var den första av sju tidiga bilderböcker som publicerades 
mellan 1953 och 1957. Bland dessa fanns även de första böckerna om den 
numera världsberömda kaninen nijntje, eller Miffy som hon så småningom 
kom att heta i ett internationellt sammanhang.24 

                                                      
24 I Sverige var Miffy dock först känd under namnet Lilla Kanin som hon fick i de första 
svenska översättningarna på 1960-talet. Enligt direktiv från Brunas nuvarande förlag Mercis 
ändrades namnet på 1990-talet till Miffy vilket numera är kaninens internationella namn (jfr 
kap. 6 och 7).  
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Brunas grafiska bakgrund och hans arbete med omslag och affischer kom 
i allra högsta grad att prägla hans bilderböcker (Reitsma 1989:52). I likhet 
med omslagen och affischerna präglas bilderna i bilderböckerna av enkelhet 
i form och direkthet i tilltal, som kan betraktas som kännetecknande för 
Brunas stil (Reitsma 1989:50–52). Brunas så kallade ”stationsaffiches” 
(”stationsaffischer”; Reitsma 1989:62–69) designades så att de lätt kunde 
fånga tågresenärernas uppmärksamhet. För att tågresenärerna skulle kunna 
se affischerna från ett rullande tåg, använde Bruna enkla former med få 
detaljer samt starka färger på stora enfärgade ytor som tydligt avgränsades 
med svarta konturer. På så sätt kunde formerna tydligt urskiljas från längre 
håll. Alla dessa särdrag kan även betraktas som utmärkande för Brunas bok-
omslag och inte minst för hans bilderböcker. Reitsma (1989:28) beskriver 
hur bilderna i Brunas bilderböcker designades för att förmedla ett omedelbart 
budskap och den skrivna texten skulle dessutom vara enkel och komplettera 
bilderna.  

Med sina rätt så enkla och abstrakta bilder betraktades Brunas bilder-
böcker som experimentella, konstnärliga och nyskapande, när de först kom 
ut på 1950- och 1960-talen (Vrooland-Löb 2006:481). Brunas estetik har 
inspirerats mycket av kända samtida modernistiska konstnärer som Pablo 
Picasso, Georges Braque, Fernand Léger och Henri Matisse samt av 1920-
talets nederländska konströrelse De Stijl. En känd företrädare för De Stijl var 
Piet Mondriaan. Bruna hyste särskilt stor beundran för den nederländske De 
Stijl-arkitekten Gerrit Rietveld som bodde i Utrecht, precis som Dick Bruna 
själv har gjort i nästan hela sitt liv (Reitsma 1989; Kohnstamm 1991; Linders 
2006).  

I likhet med De Stijl är Brunas bilder minimalistiska i stil och strävar efter 
hög abstraktion (Linders 2006:130–131). Dessutom påminner det kvadrat-
iska formatet (15,5 x 15,5 cm) på Brunas bilderböcker om Mondriaans olika 
tavlor där det ofta experimenteras med fyrkantiga former. Som hos 
Mondriaan och flera andra modernister saknar Brunas bilder så gott som 
alltid djupperspektiv – det förekommer dock undantag som till exempel 
uppslag 5 i nijntje in de sneeuw/Miffy i snön där en form av djupperspektiv 
används för att återge huset i bakgrunden (jfr Bilaga 3). 

En annan tydlig länk till De Stijl och modernismen är att Bruna nästan 
enbart använder primärfärger (dvs. gult, rött och blått) i kombination med 
svart och vitt. Av praktiska skäl använder han dock även grönt för saker som 
träd, blad eller gräs, och brunt för djurkaraktärer som till exempel björnen 
boris beer eller hunden snuffie (Kohnstamm 1975:21; Reitsma 1989:55; 
Kohnstamm 1991:11–13). I senare böcker förekommer även andra färger, 
som orange i het feest van nijntje (1970 – översatt till svenska som Miffys 
födelsedag 1999 och 2004) eller grått för elefanten och flodhästen i dieren 
uit andere landen (1972 – ”Djur från andra länder”). 

Särskild inspiration hämtade Bruna också från Matisse och Léger. Bruna 
lär ha inspirerats av Matisse inför den första bilderboken de appel (Reitsma 
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1989:54–55). Bruna har själv beskrivit denna bok som en samling av tavlor 
eller konstverk: ”en bildberättelse vars bilder i princip alla för sig kunde 
hänga på väggen” (Reitsma 1989:55 – min översättning). Liksom Matisse 
gjorde i senare verk sammanställer Bruna ofta sina bilder genom att först 
klippa ut alla figurer och sedan klistra dem på färgad eller vit bakgrund 
(Reitsma 1989:22). Brunas användning av stora färgytor i primära färger och 
svarta konturer runt sina figurer inspirerades av Léger (Reitsma 1989:22–25; 
Kohnstamm 1991:15; Linders 2006:100–105).  

Man kan även hitta olika slags intertextuella referenser till andra konst-
närer och konstverk i Brunas böcker. Så har det till exempel påpekats lik-
heter mellan den belgiske målaren Renée Magrittes tavla ”Carte Blanche” 
från 1965 och en bild ur boken nijntje op de fiets (1982 – ”Miffy cyklar”) där 
Miffy cyklar genom skogen (Kohnstamm 1991:15). Även i boken nijntje in 
het museum (1997 – översatt till svenska som Miffy går på museum, 2001) 
finns tydliga referenser till olika konstnärer och deras konstverk (Reitsma 
1989: 120; Linders 2006:192–193). I denna bok går Miffy på museum och i 
museet tittar hon på olika konstverk. De avbildade konstverken påminner om 
verk av Karel Appel, Henri Matisse, Alexander Calder och Piet Mondriaan. I 
andra böcker kan man hitta referenser till Piet Mondriaan, Henri Matisse och 
Joan Miró (Linders 2006:182–187). 

Från att vara experimentella, konstnärliga och nyskapande på 1950-talet 
har Dick Brunas böcker och figurer under senare år kommit att få en allt 
bredare och mer kommersiell inriktning. Redan i slutet på 1960-talet utveck-
lades en så kallad spin-off-effekt eller merchandising kring Dick Brunas 
figurer. Dessa termer har använts för att beskriva hur Brunas figurer, i kom-
mersiellt syfte, avbildas på allt möjligt från klädesplagg och skor till leksaker 
och andra vardagliga bruksföremål som tallrikar, koppar, väskor, barnvagnar 
och till och med luftballonger (Reitsma 1989:116–121; Linders 2006:262–
265; Vrooland-Löb 2006:509–511).  

På kort tid blev Brunas bilder och bilderböcker populära i olika länder 
över hela världen. I Japan introducerades de första Miffy-böckerna redan 
1963. Detta skedde med stor framgång så att det snart upprättades en egen 
agentur för Brunas böcker i Japan. Sedan följde även egna kontor i England, 
Schweiz, Curaçao och Hongkong (Reitsma 1989:119; Linders 2006:262). 
Den stora succén i Japan anses bero på att Brunas visuella, grafiska och 
språkliga stil och hans sätt att uttrycka känslor med minimala medel på-
minner om den traditionella japanska bild- och haikukonsten (Reitsma 1989: 
119–120).  

Även i andra länder var intresset för Bruna stort på 1960- och 1970-talen. 
På 1960-talet kom även de första svenska översättningarna av Brunas bilder-
böcker (jfr kap. 6). För att bättre kunna styra den utländska spridningen av 
böckerna och för att kunna övervaka kvalitén på all spin-off och merchand-
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ising startades 1971 Mercis bv (Reitsma 1989:116; Linders 2006:262).25 
Bruna startade detta företag tillsammans med sin ungdomsvän Pieter Brat-
tinga. Liksom Bruna var Brattinga grafiker, men till skillnad från Bruna hade 
Brattinga en större kommersiell insikt, vilket behövdes för att kunna styra 
upp och övervaka merchandisingen (Reitsma 1989:116).  

Under 1980- och 1990-talen förlades utgivningen av Brunas bilderböcker 
från A.W. Bruna & Zoon till olika andra nederländska förlag, bland annat De 
Harmonie, Van Goor, Unieboek och De Cocon (Linders 2006:233). Sedan 
1996 sker all nederländsk utgivning av Brunas bilderböcker på Mercis 
Publishing bv som samtidigt också koordinerar den utländska utgivningen av 
Brunas böcker (se Mercis webbplats; jfr Vrooland-Löb 2006:509). I sam-
band med Mercis övertagande av Brunas böcker skedde en internationell 
nylansering av Brunas bilderböcker. Böckerna återutgavs på 1990-talet på 
många olika språk, så även svenska. 

Merchandisingen har under åren till stor del kommit att kretsa kring 
figuren Miffy. Miffy har blivit Brunas mest populära och mest kända figur, 
både i Nederländerna och utomlands (Linders 2006). Även i Sverige har 
utgivningen av Brunas böcker på 1990- och 2000-talen främst kommit att 
kretsa kring Miffy. Av Brunas andra serier har hittills inga titlar blivit över-
satta till svenska.26  

I samband med 1990-talets svenska återutgivning av Miffy-böckerna 
introducerades även Miffy-merchandisingen i Sverige. Flera svenska bok-
handlar, leksaksaffärer, barnaffärer och till och med designbutiker (som 
bland annat den väletablerade svenska designkedjan DesignTorget) har 
sedan 1990-talet börjat sälja Miffy-prylar av olika slag som väskor, tallrikar, 
bestick, koppar, kläder, leksaker, klockor och lampor. Förutom Brunas klass-
iska bilderböcker i fyrkantigt format består den svenska Bruna-utgivningen 
även till stor del av kartong- och leksaksböcker. Som anges i böckerna pro-
duceras dessa kartong- och leksaksböcker från och med 2000-talet påfall-
ande nog allt oftare i original på det japanska förlaget Kodansha Ltd., om än 
i samarbete med Mercis Publishing International bv. Detta tyder på en större 
internationalisering och kommersialisering av Brunas utgivning. 

År 2005 fyllde Miffy 50, vilket firades över hela världen med utställ-
ningar, olika slags speciella samlingsutgåvor och andra merchandise-
produkter.27 I Sverige organiserades i samband med detta en utställning om 
Dick Bruna och Miffy som ägde rum på Göteborgs stadsbibliotek i septem-
ber och oktober 2005. Att Miffy flera år senare fortfarande är aktuell som 
barnboksfigur i Sverige framgår av konstvisningen ”Gör som Miffy – gå på 

                                                      
25 Se även Mercis webbplats. Den nederländska förkortningen ”bv” står för ”besloten ven-
nootschap” vilket på svenska skulle motsvaras av AB eller Aktiebolag.  
26 Brunas andra serier handlar bland annat om hunden snuffie, grisen betje big och björnarna 
boris och barbara. Bruna gjorde även en serie bearbetningar av kända sagor som Snövit, 
Askungen, Tummeliten och Rödluvan. 
27 Se den historiska översikten på Mercis webbplats (2010-02-08). 
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museum!” som hölls på Göteborgs konstmuseum i september 2009. Vis-
ningen ingick i museets serie Stor- och litenvisningar speciellt riktade till 
föräldralediga och barn. 

Med sin stora internationella spridning kan Dick Bruna betraktas som en 
av Nederländernas mest framträdande bilderbokskonstnärer i efterkrigstid. 
Bruna har vid flera tillfällen nominerats till viktiga internationella barnboks-
priser som H.C. Andersen-medaljen och Astrid Lindgren Memorial Award 
(ALMA). I Nederländerna har Dick Bruna fått ta emot speciella utmärkelser 
för sina insatser som grafiker och barnboksförfattare samt för sitt stora hum-
anitära engagemang. Bruna har under åren gjort flera böcker och reklam-
affischer för åtskilliga humanitära organisationer – främst organisationer 
som arbetar i hälsosyfte som bland annat Nederländska Röda korset, Neder-
ländernas nationella blodbank (”Nationale Bloedbank”) och olika sjukhus 
både i Nederländerna och utomlands (Linders 2006:254–261). Redan 1983 
tilldelades Bruna förtjänsttecknet som riddare av den kungliga nederländska 
orden Oranje-Nassau (”Ridder van Oranje-Nassau”). År 2001 fick Bruna ta 
emot förtjänsttecknet som kommendör (”Ridder Commandeur”) i Neder-
ländernas äldsta och högsta civila orden ”Orde van de Nederlandse Leeuw”. 
Denna orden hedrar medborgare som har gjort speciella insatser för foster-
landet, bland annat inom vetenskap eller konst. 

Först senare i sin karriär fick Bruna ta emot några av Nederländernas 
främsta barnbokspriser. Enligt Vrooland-Löb (2006: 481) beror detta på att 
Brunas bilderböcker har gått från att vara för moderna och konstnärliga på 
1960-talet till att vara för kommersiella på 1980-och 1990-talen. År 1990 
fick Bruna ta emot det prestigefyllda D.A. Thiemeprijs som delas ut till en 
person eller institution som har varit av speciell betydelse för den neder-
ländska bokbranschen.28 Bruna fick priset för sina samlade insatser som graf-
iker och bilderbokskonstnär. Samma år fick han det nederländska barn-
bokspriset ’Gouden Penseel’ (”Guldpenseln”) som ges till årets bäst illustrer-
ade nederländska barnbok. Han fick priset för bilderna i boris beer (”Boris 
Björn”). År 1996 fick han priset ’Zilveren Penseel’ (”Silverpenseln”) som 
ges till årets två bäst illustrerade barnböcker utgivna på nederländska. Denna 
gång belönades bilderboken nijntje in de tent (”Miffy i tältet”). Priset 
’Zilveren Griffel’ (”Silvergriffeln”) som går till årets bästa nederländska 
barnbok fick Bruna 1997 för lieve oma pluis (”Kära farmor (eller mormor) 
Fluff”) som handlar om när en farförälder dör. Guld- och silvergrifflarna 
samt guld- och silverpenslarna räknas till de främsta nederländska barnboks-

                                                      
28 Priset D.A. Thiemeprijs instiftades 1879 till minne av den nederländske förläggaren D.A. 
Thieme och delades ut för första gången 1881. För närvarande ansvarar den kungliga neder-
ländska bokbranschföreningen ’Koninklijke Vereniging van het Boekenvak’ (KVB) för pris-
utdelningen. Se KVB:s webbplats. 
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priserna i Nederländerna och i Flandern.29 Konstigt nog har inga av Brunas 
prisbelönta böcker hittills blivit översatta till svenska. 

Den svenska utgivningen av Brunas bilderböcker diskuteras närmare i 
kapitel 6. I nästa avsnitt beskrivs några centrala drag för Dick Brunas bilder-
boksdesign. 

2.2.2 Brunas bilderboksdesign 
I detta avsnitt diskuterar jag några centrala och återkommande drag för 
Brunas bilderbokstexter. Först beskriver jag i 2.2.2.1 på vilket sätt Brunas 
bilderböcker från början utformades som så kallade allkonstverk inom ramen 
för 1950-talets modernism och funktionalism. Sedan diskuterar jag i 2.2.2.2 
vilken pedagogisk ideologi som ligger till grund för Brunas bilderböcker och 
hur bilderbokskaraktären Miffy i anslutning till det gestaltas som ett tryggt 
anknutet och kompetent modellbarn. I 2.2.2.3 diskuterar jag kort det peda-
gogiska samspelet mellan skrift och bild i Brunas bilderbokstexter. Till sist 
beskriver jag i 2.2.2.4 den kontaktsökande blicken i Brunas bilderbokstexter. 

 De aspekter som diskuteras i detta avsnitt är centrala för de översätt-
ningsanalyser av tre av Brunas bilderböcker som presenteras i kapitel 7. De 
tre böcker som kommer att analyseras närmare där är: 

1. nijntje in de sneeuw (1963), översatt till svenska som Lilla Kanin i 
snön (1968) och Miffy i snön (1998)  

2. nijntje (1963), översatt till svenska som Miffy (2004) 
3. het feest van nijntje (1970), översatt till svenska som Miffys födelse-

dag (1999/2004).  

2.2.2.1 Allkonst och funktionalism 
Linders (2006:232) beskriver på vilket sätt Bruna designade sina bilder-
böcker som allkonstverk (”totaalkunstwerk”) efter andra modernistiska 
konstnärer.30 Begreppet Gesamtkunstwerk, översatt till ”allkonstverk” på 
                                                      
29 Dessa priser delas ut av Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek 
(CPNB – ”Stiftelsen Kollektiv Propaganda för den Nederländska Boken”) som är ett gemen-
samt initiativ av den kungliga nederländska bokhandlarföreningen ”Koninklijke Nederlandse 
Boekverkopersbond”, den nederländska förläggarföreningen ”de Groep Algemene Uitgevers” 
och den nederländska biblioteksföreningen ”Vereniging van Openbare Bibliotheken”. Se 
CPNB:s webbplats. 
30 Linders (2006) nämner bland annat Henri Matisse, Karel Appel, Hugo Claus och Lucebert 
varav de tre sistnämnda var företrädare för den så kallade COBRA-gruppen, en europeisk 
avantgardistisk konströrelse som var verksam några år mellan 1949 och 1952. Namnet 
COBRA avleddes av de tre städer (i deras engelska benämning) varifrån rörelsens främsta 
företrädare kom: Copenhagen (CO), Brussels (BR) och Amsterdam (A). Precis som andra 
modernister använder gruppen livliga färger i sina konstverk och det målas med enstaka, 
bryska och snabba drag. En central tanke inom COBRA-konsten är återvändandet till det 
primitiva. Inspiration hämtas från folkliga konstarter och särskilt från barn och deras sätt att 
rita och måla (Stokvis 1974). 
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svenska, introducerades av den tyske kompositören Richard Wagner i Das 
Kunstwerk der Zukunft (1849). Med begreppet beskriver Wagner operan som 
en konstform där olika konstarter och uttryckssätt som musik, teater och bild 
kombineras till en större betydelseskapande enhet. Begreppen allkonstverk 
och allkonst påminner därmed om det tidigare diskuterade begreppet inter-
medialitet (jfr 1.2.1). Allkonsten, menar Linders (2006:232), manifesterar sig 
i Brunas bilderböcker genom att aspekter som skriven text, bild, formgiv-
ning, högläsning och typografi alla utgör del av bokens helhetsdesign.  

Reitsma (1989:61) beskriver Brunas kombination av grafisk formgivning 
med funktion och hur Brunas bilderböcker designas med tanke på det 
läsande barnet. Denna funktionalistiska syn på konst där form, innehåll och 
funktion speglar varandra kan betraktas som karakteristisk för 1950-talets 
modernism. Som visas i Druker (2008) har funktionalismen även satt en 
prägel på 1950-talets moderna bilderböcker i Norden. Druker (2008) visar i 
sina analyser hur barnet genom olika materiella och boktekniska grepp 
aktiveras och integreras i läsningen. Bilderbokens interaktiva potential är ett 
formgrepp som Druker (2008:173–174) kopplar ihop med modernismens 
ideologiska och pedagogiska syn på det aktiva och lekande barnet. 

Även Brunas böcker präglas alltså på olika sätt av funktionalismen. 
Brunas tidiga sju bilderböcker som kom innan 1959 hade fortfarande ett högt 
och stående rektangulärt format. På varje sida fanns en bild och en tvåradig 
text under bilden. Böckerna som kom efter 1959 fick däremot ett kvadratiskt 
format (15,5 x 15,5 cm) vilket skulle bli ett typiskt kännetecken för Brunas 
bilderböcker. Formatet och antalet uppslag per bok (i regel 12 eller 13) 
uppstod när Bruna försökte passa in alla sidor inklusive titeluppslag och 
omslag till en bilderbok på ett stort affischblad (Reitsma 1989:54–61; 
Linders 2006:131). Detta gjorde han för att optimalt kunna pressa tryck- och 
produktionskostnader under 1950-talets efterkrigstid som präglades av 
lågkonjunktur.31 Det fyrkantiga formatet var något ovanligt inom barn- och 
bilderboksvärlden, så Brunas böcker skiljde sig från andra barn- och bilder-
böcker (Kohnstamm 1975:29). 

Förutom det fyrkantiga formatet och det fasta antalet uppslag finns även 
andra återkommande drag i Brunas design. Enligt Reitsma (1989:60) är det 
av estetiska skäl (renare grafisk layout och överskådlighet) som varje upp-
slag i Brunas bilderböcker har bilden på högra sidan och den skrivna texten 
på vänstra sidan.32 Linders (2006:132) menar att höger-vänsteruppdelningen 
också kan få en praktisk funktion och gör att böckerna lämpar sig för en 
högläsningssituation där barnet kan sitta på högra sidan och titta på bilden 

                                                      
31 Det är först på 1960-talet som produktionen av bilderböcker kunde öka i Nederländerna på 
grund av en ökad välfärd med starkare köpkraft och förbättrade trycktekniker som följd 
(Reitsma 1989:54–55). 
32 Här kan man faktiskt tänka sig att uppdelningen mellan skrift och bild från början antag-
ligen också berodde på 1950-talets begränsade trycktekniska möjligheter. 
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(”läsa” bilden) medan den högläsande vuxna kan sitta på vänstra sidan.33 Det 
lilla och kvadratiska formatet gör böckerna också mer lätthanterliga för barn 
menar både Linders (2006:132) och Kohnstamm (1975:29).34 Brunas böcker 
förses också alltid med ett lackat omslag så att de lätt kan tvättas av efter 
kladdiga barnhänder (Reitsma 1989:60). På så sätt blir böckerna anpassade 
som funktionella bruksföremål för sina användare som kan vara barnet själv 
eller barnet tillsammans med en högläsande vuxen. Höger-vänsteruppdel-
ningen och användningen av mindre format kan dock även ses som form-
estetiska grepp. På grund av det lilla formatet och det begränsade bild-
utrymmet begränsas möjligheterna till bakgrundsskildring och hamnar mer 
fokus på de avbildade karaktärerna (Nodelman 1988:46). 

Som illustreras i Exempel 1 präglas även den skrivna texten av en fast och 
återkommande design. Den består i princip alltid av en fyrradig vers med 
mer eller mindre fast metrik och rimflätning. Den metriska strukturen växlar 
mellan fyrfotade jambiska versrader (åtta stavelser med betoning på jämna 
stavelser) och trefotade jambiska versrader (sex stavelser med betoning på 
jämna stavelser). Linders (2006:233) påpekar att Bruna dock inte alltid 
tillämpar metriken lika konsekvent och vid enstaka tillfällen förekommer 
extra stavelser och trokéer (betoning på ojämna stavelser). Rimflätningen är 
abcb, vilket innebär att endast den andra och fjärde versraden rimmar.35 
Även vad gäller rimflätning förekommer det oregelbundenheter. Ibland före-
kommer till exempel former av halvrim eller assonanser, dvs. att endast 
vokaler eller konsonanter i de hopparade orden har en liknande struktur 
(Linders 2006:230–231). 

Den återkommande strukturen på rim och metrik gör att Brunas verser får 
en viss kadens när man läser dem högt. Både Reitsma (1989:88) och Linders 
(2006:230) påpekar att detta resulterar i att barn lätt kan känna igen och 
komma ihåg verserna efter att ha fått dem upplästa några gånger. Den spe-
cifika användningen av metrik och rim kan alltså betraktas som del av 
Brunas funktionalistiska bilderboksdesign där den skrivna texten är utformad 
med tanke på att den kan läsas högt.  

Genom den återkommande och fasta strukturen i antalet stavelser och 
versrader får den skrivna texten i Brunas böcker en fast design som i allra 
högsta grad också är visuellt betingad. Det skrivna textblocket upptar unge-
fär samma återkommande yta på varje vänstra sida. Som framgår i Exempel 
1 har textblocket en rektangulär struktur och centreras inom den kvadratiska  
 

                                                      
33 Detta utesluter dock en högläsning inför flera barn. 
34 Argumentet om lätthanterlighet gäller dock i lika hög grad för böcker i stort format (jfr 
Nikolajeva & Scott 2001:242).  
35 På nederländska kallas denna rimflätning för ”gebroken rijm” (”brutet rim”), en motsvar-
ande allmän term saknas dock på svenska. I samband med Strindbergs liknande användning 
av rimflätning abcb förekommer benämningarna ”kommoditetsrim”, ”kommoditetsvers” och 
”bekvämlighetsvers” i Henrikson (1982:29).  
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Exempel 1. Metrik och rimflätning i den skrivna texten av Brunas 
bilderbokstexter, uppslag 3 ur nijntje in de sneeuw (1963). 

 

vänstra boksidan. Även typografin utgör del av den funktionella designen. 
Som diskuteras i Linders (2006:232) använder Bruna av både praktiska och 
estetiska skäl inte versaler och dessutom ett serifflöst typsnitt. Detta gäller 
dock endast i brödtexten. På omslag och titeluppslag förekommer typsnitt 
med seriffer. Bruna är dessutom ytterst sparsam med interpunktion, som 
endast sätts ut när den behövs som direktiv i högläsningen (Linders 2006: 
232).36 

Brunas bilderböcker kan alltså beskrivas som allkonstverk där bilder, 
skriven text, typografi och annan grafisk utformning alla utgör del av en 
återkommande enhetlig visuellt och estetiskt motiverad design. Designen har 
också en funktionell karaktär i och med att böckerna genom sin utformning 
på olika sätt är anpassade till en konkret användningssituation där både läs-
ning och lek ingår och där barnet står i centrum.  

I vilken mån Brunas funktionella bilderboksdesign bevaras i de svenska 
översättningarna av böckerna och i vilken mån den formar en ram och ut-
gångspunkt för måltexterna, kommer att analyseras närmare i 7.1.  

I nästa avsnitt diskuteras några centrala pedagogiska tankar som ligger till 
grund för Brunas bilderböcker. 

                                                      
36 Denna ökade medvetenhet om skrivna texters visuella egenskaper är något som typiskt 
präglar den modernistiskt inspirerade konkreta poesin på 1950- och 1960-talen (se till exem-
pel Olsson 2002). Även inom Bauhaus-skolan (konstskola i Weimar som har spelat en central 
roll för utvecklingen av flera konströrelser som modernismen, funktionalismen och konstruk-
tivismen) utforskas den skrivna textens visuella egenskaper och bland annat versaler och 
interpunktion utelämnas (van Leeuwen 2005:28). Flera konstnärer i De Stijl, bland annat Piet 
Mondriaan och Theo van Doesburg, var knutna till Bauhaus-skolan.  
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2.2.2.2 Tryggt anknutna och kompetenta modellbarn  
Kohnstamm (1991:25–29) diskuterar några återkommande pedagogiska drag 
i Brunas bilderböcker. För det första menar Kohnstamm att barnet i Brunas 
bilderböcker skildras utifrån den så kallade anknytningsteorin (på neder-
ländska ”hechtingstheorie”, på engelska ”attachment theory”).37 Inom denna 
teori, som har sitt ursprung i psykologin och beteendevetenskapliga studier, 
betonas den trygga relationen mellan barnet och dess föräldrar (eller andra 
vuxna som intar en omhändertagande funktion). Utifrån en trygg och säker 
uppväxtmiljö och utifrån en trygg relation till föräldrarna ska barnet självt på 
ett aktivt sätt kunna utvecklas och utforska sin sociala och fysiska om-
givning. Barnet ska alltså omhändertas av föräldrarna (eller andra vuxna) 
men ändå stimuleras till en viss aktiv självständighet. I samband med detta 
talas om ”veilig gehechte kinderen” (Kohnstamm 1991:25), på svenska 
’tryggt anknutna barn’ (för svensk terminologi se Broberg m.fl. 2006). 

Inom ramen för anknytningsteorin beskriver Kohnstamm (1991:27) följ-
ande två aspekter som centrala i Brunas bilderböcker: trygghet och utforsk-
ning (”veiligheid en exploratie”). Kohnstamm (1991:25) menar att Miffy 
bland flera av Brunas bilderbokskaraktärer kan betraktas som ett typexempel 
på det tryggt anknutna barnet. Miffy blir ledsen när hon ramlar, men kan lätt 
tröstas och gå vidare i leken utifrån den trygga känslomässiga basen, som 
hon har byggt upp genom sin trygga uppväxt. Miffy skildras som ett exem-
plariskt, ansvarstagande och väluppfostrat barn som tackar och hälsar. Hon 
är omtänksam och tar hand om andra. Miffy visar dessutom alltid stor hän-
syn och respekt för sina föräldrar, som i enlighet med anknytnings-
psykologin ofta skildras som närvarande i bakgrunden. Också Linders (2006: 
164) påpekar Miffys artighet och hennes föredömliga beteende och menar att 
Miffy först i bilderboken nijntje in de tent (”Miffy i tältet”) från 1995 
framställs som ett mer oberoende och emanciperat barn.  

En liknande gestaltning av exemplariska eller ”kompetenta” barn som 
visar inför läsaren att de kan och att de vet hur man gör, förekommer även 
inom ramen för funktionalistiskt inspirerade danska och nordiska bilder-
böcker kring 1940- och 1950-talen (Westin 1998, Christensen 2003, Druker 
2008). Brunas ideologiska skildring av Miffy som det duktiga modellbarnet 
kan därmed alltså möjligen anses ansluta till denna funktionalistiska och 
modernistiska ideologi och syn på barn.  

I de multimodala översättningsanalyserna i kapitel 7 kommer jag att 
undersöka på vilket sätt käll- och måltexterna gestaltar barnet Miffy som ett 
exemplariskt, artigt och väluppfostrat barn och i vilken mån texterna präglas 
av ideologin om det tryggt anknutna och kompetenta barnet.  

                                                      
37 Anknytningsteorin utvecklades på 1940- och 1950-talet av den brittiska psykiatrikern John 
Bowlby och har vidareutvecklats av andra forskare, bland annat Mary Ainsworth på 1970-
talet och Mary Main på 1980-talet. På svenska återges och diskuteras anknytningsteorin bland 
annat i Broberg m.fl. (2006). 
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I nästa avsnitt diskuteras det pedagogiska samspelet mellan skrift och bild 
i Brunas bilderbokstexter. 

2.2.2.3 Pedagogiskt samspel mellan skrift och bild 
Centralt för Brunas böcker är deras explicit uppfostrande karaktär: böckerna 
försöker stimulera barnet i utvecklingen genom att lära ut saker (jfr Kohn-
stamm 1991:27–29). Förutom bilderböckerna om Miffy har Bruna gjort flera 
bilderböcker med explicit undervisande syfte, där barnet lär sig att räkna, 
läsa, skilja på färger, upptäcka former och namnge till exempel djur, blom-
mor eller andra saker som har anknytning till vardagen (Reitsma 1989: 102–
103; Linders 2006:248–253). Ett återkommande drag i dessa böcker är att 
avbildade föremål nämns explicit vid namn i den skrivna texten. På så sätt 
uppstår det alltså ett pedagogiskt samspel mellan skrift och bild i Brunas 
bilderböcker och barnet kan lära sig att känna igen, identifiera och namnge 
olika avbildade objekt. Samspelet mellan skrift och bild har alltså en tydlig 
pedagogisk och uppfostrande funktion i Brunas bilderböcker (jfr Kohnstamm 
1975:7–8 och 1991:27–29). I Exempel 2 visas ett exempel på det pedagog-
iska samspelet i Brunas bilderbokstexter. I den skrivna texten (med min 
svenska återgivning och mina markeringar i fet stil) nämns på pedagogiskt 
sätt de olika avbildade föremålen: en sax (”een schaar”), en visselpipa (”een 
fluit”) och pennor (”potloden”). 

Exempel 2. Pedagogiskt samspel mellan skrift och bild. Uppslag 6 ur het 
feest van nijntje (1970). 

een schaartje dat echt knippen kan 
een hele mooie fluit 
en potloden, mijn grootste wens 
hoi-hoi, riep nijntje uit 
 
en sax som kan klippa på riktigt 
en väldigt fin visselpipa 
och pennor, min högsta önskan 
hurra hurra, utbrast nijntje 

  

I vilken mån de undersökta Miffy-böckerna präglas av olika former av peda-
gogiskt samspel mellan skrift och bild, och i vilken mån det pedaogiska 
samspelet överförs till de svenska översättningarna, kommer att undersökas 
närmare i kapitel 7. 

I nästa avsnitt diskuteras en sista central aspekt i Brunas bilderböcker, 
nämligen den kontaktsökande blicken.  
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2.2.2.4 Kontaktsökande blickar 
Den kontaktsökande blicken är ett återkommande visuellt drag i Brunas 
bilderböcker och förekommer både på omslag och på flera uppslag i Brunas 
bilderböcker (Kohnstamm 1975, 1991; Reitsma 1989; Linders 2006). Även 
på sina affischer och bokomslag använder Bruna ofta kontaktsökande blickar 
(Sierman 2006). Kohnstamm (1991:17) jämför Brunas användning av den 
kontaktsökande blicken med liknande tekniker som används på omslags-
bilder till tidskrifter, i reklamannonser och i nyhetssändningar på tv. I alla 
dessa medier används ofta kontaktsökande blickar för att dra läsarens 
omedelbara uppmärksamhet. Bruna använder till och med kontaktsökande 
blickar när han avbildar sina bilderbokskaraktärer i profil (Kohnstamm 1991: 
8–9; jfr Exempel 3). Miffy avbildas för första gången bakifrån, dvs. med 
bakhuvudet riktad mot läsaren, i boken het feest van nijntje som kom 1970 
(Kohnstamm 1991:19; jfr Exempel 4).  

Exempel 3. Bilderbokskaraktärer i profil med kontaktsökande blick ur nijntje 
(1963) och nijntje in de sneeuw (1963). 

 
 

Exempel 4. Miffy avbildas bakifrån för första gången i het feest van nijntje 
(1970). 

 

Användningen av den kontaktsökande blicken och andra interaktiva resurser 
i Brunas bilderbokstexter kommer jag att undersöka närmare i kapitel 7. I de 
multimodala översättningsanalyserna kommer jag att analysera på vilket sätt 
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käll- och måltext använder olika interaktiva resurser i skrift och bild för att 
skapa kontakt mellan text och läsare.  

I detta kapitel beskrev jag materialet för översättningsanalyserna i denna 
avhandling. I nästa kapitel beskrivs de teoretiska utgångspunkterna för min 
undersökning.  
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3 Teoretiska utgångspunkter 

Det teoretiska ramverket för undersökningarna i denna avhandling utgörs av 
Descriptive Translation Studies (DTS), på svenska vanligen kallat för de-
skriptiv översättningsvetenskap (jfr Lindqvist 2002), kombinerat med en 
sociosemiotisk och SFL-förankrad multimodal textteori (jfr 1.2.2). 

I 3.1 presenterar jag några grundläggande tankar inom DTS och jag disku-
terar hur DTS skiljer sig från andra forskningsinriktningar inom översätt-
ningsvetenskap. I 3.2 diskuterar jag sedan begreppet översättningsnormer 
som är centralt för översättningsanalyserna i denna avhandling (jfr 1.1). I 3.3 
diskuterar jag till slut hur DTS, SFL och det sociosemiotiska perspektivet 
kan förenas på ett teoretiskt plan för att studera bilderboksöversättning. 

3.1 Deskriptiv översättningsvetenskap (DTS)  
Utgångspunkten för DTS och Toury (1995) är James Holmes artikel The 
Name and Nature of Translation Studies (1988).38 Trots att artikeln länge har 
varit svåråtkomlig (Toury 1995:7–8) betraktas den numera som grund-
läggande för etableringen av översättningsvetenskap som självständigt forsk-
ningsfält och DTS som egen forskningsdisciplin (Hermans 1999:25–30; 
Gentzler 2001:93; Snell-Hornby 2006:40–42; Baker & Saldanha 2009:77–78 
– se för en mer ingående diskussion Lindqvist 2002:13–23).  

James Holmes och Gideon Toury var båda del av den så kallade mani-
pulationsgruppen som bildades i slutet av 1970-talet och början på 1980-talet 
utifrån ett internationellt samarbete mellan forskare i Belgien, Nederländerna 
och Israel.39 Gruppen fick sitt namn efter manifestskriften eller program-
förklaringen i förordet till antologin The manipulation of literature (Hermans 
1985). Inom manipulationsgruppen formades grundtankarna för DTS. 
Gruppens gemensamma mål och syn på översättningsforskning beskrivs på 
följande sätt i Hermans (1985:10–11 – jfr Hermans 1999:32): 

                                                      
38 Toury (1995) är en omarbetad och utökad version av den tidigare artikelsamlingen Toury 
(1980). Holmes (1988) presenterades i sin tidigaste version som föredrag på Third Inter-
national Congress of Applied Linguistics i Köpenhamn 1972 och har senare publicerats i olika 
versioner i olika mindre tidskrifter. Versionen från 1988 publicerades i Holmes (1988) som 
återutgavs postumt till minne av Holmes 1994 och som är försedd med förord av Raymond 
van den Broeck. Artikeln återpublicerades även i Venuti et al. (2004). 
39 Andra forskare som ingick i manipulationsgruppen var bland annat José Lambert, Raymond 
van den Broeck, André Lefevere, Lieven D’Hulst och Theo Hermans. Jfr Hermans (1999).  
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What they have in common is, briefly, a view of literature as a complex and 
dynamic system; a conviction that there should be a continual interplay be-
tween theoretical models and practical case studies; an approach to literary 
translation which is descriptive, target-oriented, functional and systemic; and 
an interest in the norms and constraints that govern the production and 
reception of translations, in the relation between translation and other types 
of text processing, and in the place and role of translations both within a 
given literature and in the interaction between literatures. (min kursivering) 

DTS beskrivs i Hermans (1985, 1999) alltså som en deskriptiv, målkultur-
orienterad, funktionell och systemisk forskningsinriktning. Med sin explicit 
deskriptiva inriktning positionerar DTS sig mot andra studier och teorier 
inom översättningsvetenskapen som traditionellt sett främst har haft en mer 
preskriptiv inriktning.40 Snarare än att inta en normativ utgångspunkt och 
formulera olika regler och föreskrifter för hur (”bra”) översättningar bör se 
ut, vill man inom DTS beskriva översättningar som de är i verkligheten och 
analysera varför de ser ut som de gör inom ramen för den litterära och socio-
kulturella kontext som de har skapats inom (Toury 1995:1–2; Hermans 1999: 
7–9). 

Inom DTS betraktar och studerar man översättningar först och främst som 
produkter av den kultur som de konstitueras inom, dvs. målkulturen, och 
DTS anses därför ha en målkulturorienterad inriktning (Toury 1995:24). 
Detta står i motsats till den traditionellt mer källtextorienterade översätt-
ningsforskningen där översättningar studeras och definieras utifrån rela-
tionen till sin källtext. Så är fallet inom ekvivalensforskningen där olika 
former av analogi eller ekvivalens mellan käll- och måltext beskrivs och 
studeras (bland annat i Nida 1964; Catford 1965; Koller 1979).41 Främst 
under 1960- och 1970-talen var ekvivalens ett centralt (men även ofta om-
definierat och därmed omdebatterat) begrepp inom översättningsforskningen 
(jfr Schäffner 1999:4–5; Venuti 2004:147–151; Snell-Hornby 2006:25, 38–
39 och 50; Baker & Saldanha 2009:96–99). En central punkt för kritik som 
kom att riktas mot ekvivalensforskningen var att det efter alla omdefinitioner 
av begreppet ekvivalens helt enkelt saknades ett enhetligt innehåll för be-
greppet. Dessutom ifrågasatte man om en relation av ekvivalens mellan två 
språk och följaktligen mellan käll- och måltext överhuvudtaget var möjlig 
(Bassnett 2002:30–36), och om ekvivalens dessutom alltid är önskvärd med 
tanke på att det kan finnas olika normer för hur en viss textsort ska se ut i 
käll- och målkultur (Nord 1997:8). 

Mot denna bakgrund utvecklade sig alltså en ny orientering inom över-
sättningsforskningen, där fokus flyttades från att studera ekvivalens mellan 
                                                      
40 Den preskriptiva inriktningen hänger enligt Toury (1995:25) delvis ihop med att tidigare 
studier och inriktningar inom översättningsvetenskapen ofta utvecklades för att kunna an-
vändas i olika översättarutbildningar (jfr Baker & Saldanha 2009:77). 
41 Begreppet ekvivalens introducerades i översättningsforskningen av Nida (1964) i samband 
med Bibelöversättning.  
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käll- och måltext till att snarare studera hur översättningar (måltexter) styrs i 
sin utformning av olika kontextuella faktorer i den mottagande kulturen, 
målkulturen. Denna funktionella och målkulturorienterade syn på över-
sättning är dock inte specifik för DTS, utan ska snarare ses inom ramen för 
ett generellt paradigmskifte inom översättningsforskningen som skedde 
kring 1980-talet, den så kallade ”cultural turn” (Snell-Hornby 2006:47–67, 
jfr Gentzler 2001:70).42 Det funktionella paradigmskiftet förde med sig en 
ökad integrering av kontextuella och sociokulturella faktorer i förklarings-
modellerna som förut främst hade haft ett komparativt och lingvistiskt fokus 
(se även Gentzler 2001:70). 

Ungefär samtidigt med DTS och inom ramen för samma paradigmskifte 
utvecklades den så kallade Skoposteorin som även den har fått stor spridning 
och efterföljd inom översättningsvetenskapen (Snell-Hornby 2006:47).43 
Skoposteorin används i Oittinen (2000) för att analysera bilderboksöversätt-
ning (se även Oittinen 2003 och 2006). Därför anser jag det relevant att kort 
belysa några skillnader mellan Skoposteorin och DTS. Trots att både DTS 
och Skoposteorin kan betraktas som målkulturorienterade och funktionella 
inriktningar, eftersom båda studerar översättningar utifrån deras avsedda 
funktion inom målkulturen, skiljer teorierna sig nämligen åt på några cen-
trala punkter (jfr Toury 1995:25). 

Inom Skoposteorin ses översättning som en målinriktad handling som 
styrs av textens ”skopos”, dvs. textens avsedda funktion i målkulturen 
(Vermeer 1989; Reiss & Vermeer 1984; Nord 1997). Konkreta faktorer i 
målkulturen som översättningens beställare eller initierare (”commission”) 
anses spela en avgörande roll för valen som görs av översättaren i översätt-
ningsprocessen (Vermeer 1989). Skoposteorin kompletterades i Reiss & 
Vermeer (1984) med en funktionell texttypologi utvecklad av Reiss (1971) 
där specifika översättningsstrategier kopplas till olika typer av texter. Från 
början utvecklades Skoposteorin med tanke på facktextöversättning, men i 
ett senare skede har teorin även kommit att tillämpas på litterär översättning 
(Nord 1997:80–103).  

Medan grundtanken att översättningar alltid sker på beställarens eller 
initierarens villkor har tagits upp av senare forskare (se bland annat Chester-
man 1999) och liknar det som i Lefevere (1992) kallas för ”patronage”, har 
Reiss funktionella texttypologi fått möta en del kritik (jfr Gentzler 2001:70–
75). Det har bland annat hävdats att Reiss funktionella texttypologi (och 
andra liknande som utvecklades efter henne) är för statisk och inte på till-
räckligt sätt tar hänsyn till att många texttyper är dynamiska och alltså stän-
digt utsatta för förändring (jfr Schäffner 1999:4–5). Eftersom många verkliga 
                                                      
42 Detta kan i sin tur placeras in i en större och mer global kulturell orientering eller ”cultural 
turn” som skedde inom sociala och humana vetenskaper kring 1990-talet (jfr Steiner 2005: 
486) 
43 Både DTS och Skoposteorin utvecklades under slutet av 1970-talet, från början dock helt 
oberoende av varandra (jfr Toury 1995:25). 
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texter snarare är blandformer av Reiss olika texttyper blir det problematiskt 
att tillämpa modellen på till exempel barnlitterära texter, vilket visas i 
Puurtinen (1995:57–58). 

En grundläggande skillnad mellan Skoposteorin och DTS är enligt Toury 
(1995:25) att Skoposteorin har som mål att optimalisera och förbättra (och 
härmed att förändra och ingripa i) översättningsprocessen och därmed blir 
teorin per definition normativ och preskriptiv (jfr Nord 1997:2). På liknande 
sätt är Oittinen (2000) preskriptiv i sin tillämpning av Skoposteorin på barn- 
och bilderboksöversättning och menar att all översättning av barnlitteratur 
ska ske på barnets villkor (jfr O’Sullivan 2005:78–79). Skoposteorins pre-
skriptiva karaktär hänger ihop med att teorin främst utvecklades som prag-
matiskt redskap inom ramen för utbildning av översättare (jfr även Gentzler 
2001:75). Detta i kontrast till DTS, som har ett utpräglat deskriptivt och ana-
lytiskt syfte och endast har som mål att studera (i motsats till att optimalisera 
och förbättra) översättning som historiskt och sociokulturellt betingat 
fenomen inom en viss målkultur (Toury 1995:25). Där Skoposteorin alltså 
främst är en teori för översättare (vilket också Oittinen är), är DTS en teori 
för översättningsforskare (jfr Gentzler 2001:75–76).44 

En annan väsentlig skillnad mellan Skoposteorin och DTS ligger i det 
konkreta innehåll som man inom båda teorier ger begreppet ”funktionalitet” 
(Toury 1995:12). Som jag diskuterade ovan definierar Skoposteorin översätt-
ningens funktion utifrån dess konkreta beställare, uppdragsgivare eller ini-
tierare. Så beskrivs en funktionell översättning i Nord (1997:2) som lika med 
det som av beställaren uppfattas som en ”bra” översättning. Inom DTS ska 
begreppet funktion däremot tolkas inom ramen för en kultursemiotisk syn 
om att översättningar utgör del av ett litterärt och sociokulturellt system 
(målkulturen) och intar en viss position (eller funktion) inom detta system.45 
Precis som alla andra litterära texter som produceras och ingår i det mål-
kulturella systemet styrs översättningar i sin utformning av den avsedda 
position och funktion som de får i detta system: 

Thus, the [prospective] position (or function) of a translation within a recipi-
ent culture (or a particular section thereof) should be regarded as a strong 
governing factor of the very make-up of the product, in terms of underlying 
models, linguistic representation, or both. After all, translations always come 

                                                      
44 Inom ramen för de två övergripande forskningsinriktningar som Holmes (1988) delar upp i 
översättningsvetenskapen (jfr Toury 1995:9–10 samt Lindqvist 2002:15–16), beskriver Toury 
(1995:25) Skoposteorin som en del av ”applied translation studies” (tillämpade översättnings-
studier) medan DTS ses som en del av de så kallade ”pure translation studies” (teoretiska 
översättningsstudier). 
45 Det systemiska perspektivet, där kulturer betraktas som dynamiska och hierarkiskt organi-
serade system eller nätverk av relationer, hämtades från polysystemteorin som har haft stort 
inflytande på DTS (jfr Toury 1995:12; Hermans 1999:12–15). Polysystemteorin utvecklades 
på 1970-talet, ungefär samtidigt med DTS, och presenteras i sin helhet i Even-Zohar (1990) – 
för en utförlig diskussion av teorin se Lindqvist (2002:24–38). 
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into being within a certain cultural environment and are designed to meet cer-
tain needs of, and/or occupy certain slots in it. (Toury 1995:12) 

Översättningar styrs alltså i sin utformning av den position och funktion som 
de får inom målkulturen. Toury (1995) talar därför om översättningar som 
”facts in target cultures”. Både översättningen som produkt (och de konkreta 
strategier som används i översättningsprocessen) och översättning som hand-
ling eller som praktik, styrs av den status eller position som praktiken betrak-
tas ha (och därmed får) inom en viss kultur (Toury 1995:13, 24). 

För att kunna studera översättning som praktik och för att kunna studera 
hur översättningar styrs i sin utformning av olika sociokulturella faktorer i 
målkulturen introducerar Toury (1995) begreppet översättningsnorm, vilket 
diskuteras närmare i nästa avsnitt. 

3.2 Normer och översättningsnormer 
Som en reaktion mot kontrastiva (text)lingvistiska översättningsstudier vill 
man inom DTS alltså studera översättning (både handlingen ”att översätta” 
och översättningen som produkt av denna handling) inom ramen för sin 
sociokulturella kontext. Att översätta är att spela en social roll, menar Toury 
(1995:51), eftersom översättaren utför en handling och skapar en produkt på 
ett sätt som bedöms vara lämpligt av den omgivande gemenskapen. Därmed 
kan översättning betraktas som en normreglerad handling, dvs. en handling 
som styrs av de mer eller mindre konventionaliserade idéer som man har 
inom en viss gemenskap vid en given tidpunkt om vad som anses vara bra 
eller dåligt, rätt eller fel, tillåtet eller icke-tillåtet beteende i samband med 
översättning av en viss text eller grupp av texter (Toury 1995:54–55).46 Gen-
om en analys av översättningsnormer kan man alltså formulera förklarande 
hypoteser för varför en översättning ser ut som den gör och för hur feno-
menet översättning ska beskrivas inom ramen för den undersökta kontexten 
(jfr Chesterman 1999:90–91). 

Inte endast översättning utan all textproduktion kan betraktas som norm-
reglerad, vilket framgår i Figur 3. En text som översätts förflyttas från ett 
källsystem (källkulturen), där den intar en viss position och har utformats in-
om ramen för vissa språkliga, litterära och andra sociokulturella normer 
(som till exempel pedagogiska normer i samband med barnlitteratur – se 
Ben-Ari 1992), till ett målsystem (målkulturen), där den intar en ny position 
och utformas efter de språkliga, litterära och andra sociokulturella normer 
som gäller inom målsystemet.  

 

                                                      
46 Översttare kan självklart också välja att avvika från normerna men detta går ofta inte utan 
konsekvenser. I vissa fall kan sådant avvikande beteende även leda till skapandet av nya och 
konkurrerande normer (jfr Toury 1995:55; Hermans 1999:79–85). 
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Figur 3. Representation av textproduktion och översättning som 
normreglerad aktivitet efter Toury (1995) 

Översättningar kan alltså betraktas som produkter av sin målkultur och de 
olika normer som gäller där, samtidigt som de också representerar en källtext 
som utformats enligt andra normer i källkulturen (Toury 1995:56). För att 
kunna beskriva och analysera i vilken mån översättningar styrs i sin utform-
ning av faktorer och normer i målkulturen utvecklar Toury (1995) en metod 
för analys av så kallade översättningsnormer (”translation norms”).47 Med 
översättningsnormer åsyftas ett regelbundet beteende eller regelbundna 
mönster i de val som görs i översättningsprocessen (Toury 1995:53–69). 
Normerna i sig är inga direkt observerbara entiteter, utan de ska snarare be-
traktas som de bakomliggande krafter som har styrt översättningsprocessen 
och översättningens utformning. Översättningsnormer kan därför endast 
studeras genom rekonstruktion, dvs. genom att studera regelbundna drag i 
den översatta texten (i jämförelse med källtexten) och i de olika processer 
som har föregått och initierat översättningen (Toury 1995:65; Hermans 
1999:85). 

Toury (1995:56–58) urskiljer först och främst en så kallad initial norm 
(”initial norm”) som kan betraktas som den övergripande strategi som över-
sättaren och andra inblandade aktörer i översättningsaktiviteten arbetar enligt 
i översättandet och i publiceringen av översättningen. Denna övergripande 
strategi kan antingen karakteriseras som adekvansinriktad eller som accep-
tansinriktad.48 Adekvansinriktade översättningar är översättningar som håller 
sig nära källtexten och källkulturens normer. En acceptansinriktad strategi 
tillåter däremot en manipulation av källtexten så att den kan motsvara norm-
erna i målkulturen. Tourys beskrivning av den initiala normen liknar därmed 
                                                      
47 Den svenska terminologin i beskrivningen av Tourys modell har hämtats från Lindqvist 
(2002). 
48 I anslutning till Lindqvist (2002:43–44) använder jag termerna adekvansinriktad och 
acceptansinriktad för att karakterisera de initiala normer som ligger bakom det som Toury 
(1995:57) kallar för ”a translation’s adequacy” respektive ”a translation’s acceptability”.  
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den inom översättningsvetenskapen klassiska uppdelningen mellan att ”ta 
texten till läsaren eller läsaren till texten” (Schleiermacher 1918, jfr Lind-
qvist 2002:43–44) och kan även jämföras med den välkända uppdelningen 
som görs i Venuti (1995) mellan ”domesticating” respektive ”foreignizing”. 

Den initiala normen och distinktionen mellan adekvans och acceptans är 
dock aldrig absolut (jfr Toury 1995:57). Varje adekvansinriktad översättning 
innebär ju ändå alltid en form av acceptansinriktning och vice versa. Dess-
utom kan olika strategier förekomma på olika nivåer i den översatta texten. 
Som påpekas i Hermans (1999:76) kan fullständig adekvans aldrig uppnås 
för den enda helt adekvata översättningen är ju i princip originaltexten. Alla 
översättningar är alltså per definition acceptansinriktade. Den initiala norm-
en ska därför betraktas som ett analytiskt redskap för att ange och benämna 
den övergripande tendensen (dvs. graden av acceptans- och adekvansinrikt-
ning) i översättningsstrategin för en viss måltext. 

Översättningsnormer anses vidare påverka och styra olika stadier i över-
sättningens produktionsprocess (Toury 1995:58):  

Norms can be expected to operate not only in translation of all kinds, but also 
at every stage in the translating event, and hence to be reflected on every 
level of its product. 

För att kunna studera och rekonstruera mer specifika översättningsnormer på 
olika stadier i översättningens produktionsprocess skiljer Toury (1995:58) 
mellan preliminära och operationella normer (”preliminary” och ”opera-
tional norms”). Med preliminära normer åsyftas de val som görs i produk-
tionsprocessen som föregår och initierar själva översättningsprocessen (urval 
av texter, val av översättare etc.). De operationella normerna styr valen som 
görs i översättningsprocessen, dvs. i överföringen från källtext till måltext. 

De preliminära normerna kan delas upp i två delgrupper. Till preliminära 
normer räknar Toury (1995:58) principer som översättningspolicy och över-
sättningens direkthet (”translation policy” respektive ”directness of trans-
lation”). Översättningspolicyn konstitueras av de faktorer som bestämmer 
vilka texter som väljs ut för översättning i en viss målkultur vid en viss tid-
punkt (så kallade urvalsnormer jfr Lindqvist 2002). Det kan finnas olika 
policy för olika slags texter samtidigt som policyn varierar för olika förlag 
eller andra grupperingar av individer som utgör del av översättningsaktivi-
teten. Med översättningens direkthet åsyftas förekomsten av (och det mått av 
tolerans som alltså finns för) indirekt översättning. Med indirekt översättning 
menas översättning via andra språk än källspråket och alltså via andra texter 
än källtexten. Även här kan praktiken variera för olika målkulturer vid olika 
tidpunkter samt för olika sorters texter och olika förlag.  

De operationella normerna delas i sin tur upp i matrisnormer och språk-
formsnormer (”matricial norms” och ”textual-linguistic norms” i Toury 
1995:58–59). Med matrisnormer beskrivs i vilken mån källtextens helhetliga 
 



 56 

 

Figur 4. Schematisk representation av rekonstruktion av Tourys översätt-
ningsnormer i Lindqvist (2002:43) 

struktur överförs till måltexten, dvs. vilka utelämningar, tillägg och andra 
strukturella manipulationer som tillåts. Språkformsnormer styr urvalet av 
språkliga enheter som används i formuleringen av måltexten på alla textuella 
nivåer. Språkformsnormer kan alltså styra allt från måltextens lingvistiska 
till textlingvistiska och stilistiska utformning. De kan även styra i vilken mån 
måltexten anpassas till olika litterära genrekrav inom målkulturen. 

Man kan alltså rekonstruera översättningsnormer på olika nivåer i produk-
tions- och översättningsprocessen. I Figur 4 återges schematiskt hur översätt-
ningsnormerna kan rekonstrueras enligt Toury (1995). Denna schematiska 
föreställning har hämtats från Lindqvist (2002:43). Av Figur 4 framgår att 
det preliminära och det operationella normsystemet hålls ihop av den initiala 
normen.  

Utifrån en studie av regelbundna drag i produktions- och översättnings-
processen kan man alltså rekonstruera översättningsnormer, dvs. formulera 
hypoteser kring vilka specifika normer som har styrt översättningen av en 
viss text eller grupp av texter. I samband med barnboksöversättning menar 
Shavit (1986:112) att studien av översättningsnormer även kan användas 
som metodologiskt redskap för att komma åt mer kulturspecifika normer 
som styr den barnlitterära produktionen inom ett visst (mål)kulturellt system:  

it [translated children’s literature] is believed to be a convenient methodo-
logical tool for studying norms of writing for children. In fact, the discussion 
of translated texts is even more fruitful than that of original texts because 
translational norms expose more clearly the constraints imposed on a text that 
enters the children’s system. This is true because in transferring the text from 
the source into the target system translators are forced to take into account 
systemic constraints. 

Shavit (1981, 1986) menar att barnlitteratur, liksom andra litterära genrer 
med perifer status inom det litterära (poly)systemet (jfr Even-Zohar 1990), i 
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högre grad än skönlitteratur för vuxna utsätts för manipulationer när den 
översätts och introduceras till en ny litterär och sociokulturell kontext. I 
anslutning till Shavit (1981) och Toury (1980) visar Ben-Ari (1992) att även 
pedagogiska normer, dvs. normer knutna till synen på barn och uppfostran 
inom en viss kultur, på ett avgörande sätt påverkar och styr barnboks-
översättning (jfr även Tabbert 2002, O’Sullivan 2005, Lathey 2006). 

Hur jag kommer att använda en analys av preliminära och operationella 
normer som metod för min undersökning diskuterar jag närmare i kapitel 4. 
Där diskuterar jag även hur jag kommer att bygga ut analysen av de opera-
tionella normerna med en multimodal textanalys enligt Kress & van Leeu-
wen (2006) för att kunna analysera bilderbokstexter i översättning. Hur DTS 
och den SFL-förankrade multimodala analysen kan förenas på ett teoretiskt 
plan diskuterar jag dock redan i nästa avsnitt. 

3.3 Översättning som en kultur- och sociosemiotisk 
praktik 
I 3.1 beskrev jag hur DTS utvecklades som reaktion mot den tidigare kom-
parativistiskt (text)lingvistiska översättningsforskningen, där liten eller ingen 
hänsyn alls togs till texters sociokulturella produktionskontext. Inom DTS 
har man därmed velat komplettera lingvistiska förklaringsmodeller med en 
studie av hur översättningar och översättningsprocessen styrs av olika socio-
kulturellt bundna översättningsnormer i målkulturen. Ett viktigt metodolog-
iskt syfte i denna avhandling är dock att pröva hur Tourys analysmodell för 
översättningsnormer kan kompletteras med en SFL-inspirerad multimodal 
textanalys för att kunna analysera bilderbokstexter i översättning (jfr 1.1). I 
detta avsnitt vill jag därför kort diskutera hur DTS och SFL kan kombineras 
på ett fruktbart sätt inom översättningsforskningen.  

Både SFL och DTS är systemisk-funktionella forskningsinriktningar, där 
texter studeras som produkter av sin sociokulturella kontext. Texterna stud-
eras som enheter inom ett större system och de anses vara utformade enligt 
den position som de intar och den funktion som de uppfyller inom system-
et.49 Men där man inom SFL utgår ifrån det sociosemiotiska synsättet att alla 
former av kommunikation och textproduktion är socialt motiverade (jfr 
1.2.2), utgår man inom DTS ifrån en kultursemiotisk syn om att all översätt-
ning och textproduktion är kulturellt motiverad inom ramen för ett större 
kulturellt (poly)system (jfr 3.1 och 3.2). Såsom text och sociokulturell arte-
fakt kan en översättning alltså både studeras utifrån ett sociosemiotiskt och 
kultursemiotiskt perspektiv.  

                                                      
49 Båda teorier har sina rötter i strukturalistiska och funktionella teorier om språk och littera-
tur. 
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I Steiner (2005) diskuteras och undersöks relationerna mellan SFL som 
språkteori och översättning som fenomen (relationen mellan två texter) och 
som praktik (handlingen att översätta). Steiner (2005:490) menar att SFL kan 
användas för att förena de traditionellt mer uppdelade lingvistiskt och litter-
ärt orienterade forskningsinriktningarna inom översättningsforskningen. 
Några av grundtankarna för SFL har sitt ursprung i två grundantaganden som 
Malinowski (1935) gjordes i samband med översättning (Steiner 2005:483–
485). Det ena antagandet är att (samma) betydelser uttrycks på olika sätt in-
om olika språk och kulturer. Det andra antagandet är att översättning aldrig 
är en dekontextualiserad ersättning av ord (eller större lingvistiska struk-
turer) från ett språk till ett annat, utan översättning innebär alltid både intra-
lingvistisk och extralingvistisk kontextualisering. Mycket konkret innebär 
det att: ord alltid kontextualiseras i fraser som alltid kontextualiseras i satser 
som alltid kontextualiseras i meningar som alltid kontextualiseras i en situa-
tionell kontext som i sin tur alltid kontextualiseras i en kulturell kontext (jfr 
Halliday & Hasan 1989). 

Att textproduktion (inklusive översättning) styrs av både sin situationella 
och kulturella kontext kan betraktas vara en central tanke i både SFL och 
DTS. Medan SFL erbjuder konkreta redskap för att analysera texter och text-
produktion inom ramen för sin situationella kontext (genom en analys av de 
tre metafunktionerna – jfr 1.2.2), erbjuder DTS snarare redskapen för att 
studera texter inom sin kulturella kontext (genom en analys av översättnings-
normer – jfr 3.2). På så sätt erbjuder SFL och DTS alltså kompletterande 
redskap för att undersöka hur (översatta) texter styrs och påverkas i sin 
utformning när de flyttas från käll- till målkultur. Den SFL-inspirerade 
multimodala textanalysen enligt Kress & van Leeuwen (2006) möjliggör 
dessutom en systematisk jämförelse av hur skrift och bild skapar betydelse i 
käll- och måltext, vilket alltså möjliggör en analys av multimodala bilder-
böcker i översättning.  

Genom att integrera en SFL-inspirerad multimodal analys av bilderboks-
texten i Tourys modell för analys av översättningsnormer, vill jag i denna 
avhandling studera översatta bilderbokstexter både inom sin situationella och 
kulturella kontext, dvs. som sociokulturella produkter av målkulturen. I nästa 
kapitel diskuteras mer ingående på vilket sätt jag kommer att bygga ut 
Tourys modell för analys av översättningsnormer med en multimodal text-
analys av bilderboken.  
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4 Metod  

Som övergripande metodologisk ram för båda delundersökningar i denna av-
handling, använder jag modellen för analys av preliminära och operationella 
översättningsnormer i Toury (1995) (jfr 3.2).  

I 4.1 diskuterar jag hur jag kommer att analysera de preliminära översätt-
ningsnormerna för flamländska och nederländska bilderböcker i svensk 
översättning mellan 1995 och 2006. I 4.2 diskuterar jag sedan hur en multi-
modal textanalys kommer att användas som redskap för analysen av de opera-
tionella översättningsnormerna för Miffy-böckerna i svensk översättning. 

4.1 Preliminära översättningsnormer för bilderboks-
översättning 
I enlighet med Toury (1995) delar jag upp analysen av de preliminära norm-
erna i en analys av översättningspolicy och översättningens direkthet (jfr 
3.2). Översättningspolicyn för flamländska och nederländska bilderböcker i 
Sverige mellan 1995 och 2006 undersöks mycket konkret genom en analys 
av regelbundna drag i:  

− vilka flamländska och nederländska bilderböcker som har blivit över-
satta under den undersökta perioden  

− vilka svenska förlag som har gett ut böckerna 
− hur förlagen har kommit i kontakt med böckerna  
− vilka faktorer som har spelat en roll i urvalet av böckerna (urvals-

normer). 

Uppgifter om vilka flamländska och nederländska bilderböcker som har 
blivit översatta till svenska mellan 1995 och 2006, fick jag fram genom den 
bibliografiska förstudien (jfr 2.1). För beskrivningen av de svenska förlagen, 
deras profil och deras utgivning hämtades information från förlagens webb-
platser och utgivningskataloger. Denna information kompletterades med 
uppgifter ur andra källor som:  

− branschregistret Den svenska bokbranschen (årgång 1994–2006) 
− historiska verk om den svenska förlagsbranschen, som Svedjedal 

(1993), för att få fram uppgifter om äldre förlag 
− artiklar om svenska förlag och deras utgivning i branschtidningen 

Svensk Bokhandel. 
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Uppgifter om flamländska och nederländska förlag hämtades på liknande 
sätt från förlagens webbplatser och utgivningskataloger, och kompletteras 
med information ur artiklar ur flamländska och nederländska bransch-
tidningar som Ons Erfdeel. 

För att komma åt mer specifik information om hur de olika svenska för-
lagen kommer i kontakt med nederländska bilderböcker och vilka aspekter 
som spelar en roll i deras urval av böcker för översättning, genomfördes 
olika intervjuer (i form av frågesamtal) med förläggare och redaktörer på 
inblandade förlag. En förteckning över de intervjuade personerna finns i 
Bilaga 2. I den löpande texten kommer jag i fortsättningen att hänvisa till 
intervjuerna genom att ange intervjuade informanter och datum för intervju 
mellan hakparanteser: […]. 

Intervjuarna utgår från en fast lista med frågor som sedan utvecklades mer 
specifikt beroende på varje förlags utgivning (frågelistan finns i Bilaga 2). 
Intervjuerna genomfördes via e-post, telefonsamtal eller i vanliga samtal 
beroende på informanternas tid och villighet att ställa upp. Intervjuerna är 
alltså av varierande kvalitet eftersom de utfördes under olika omständigheter. 
Syftet med dessa intervjuer är emellertid inte att komma åt en exakt redo-
görelse för hur kontakt och urval har gått till för varje enskild titel, utan 
snarare att spåra generella tendenser i de olika förlagens översättningspolicy. 

Utlåtanden från personer involverade i översättningsaktiviteten ska alltid 
mötas med ett kritiskt öga eftersom informanterna själva intar specifika posi-
tioner inom den studerade produktions- och översättningsprocessen (jfr 
Toury 1995:65–66). Detta gör att de kan vara partiska, subjektiva eller ha en 
”dold agenda” när de uttalar sig om översättningspolicy och översättnings-
normer. Dessutom är sådana informanter inte alltid fullt medvetna om vilka 
normer de är utsatta för och påverkas av, så det kan förekomma diskrepanser 
mellan deras utlåtanden och själva praktiken. Ändå ska informanterna be-
traktas som värdefulla källor i undersökningen i och med att de i allra högsta 
grad också präglas av de underliggande normer för översättningsprocessen 
som de har deltagit i.  

Till sist analyseras översättningarnas direkthet, dvs. i vilken mån det före-
kommer (former av) indirekt översättning av flamländska och nederländska 
bilderböcker i Sverige. Detta studeras genom en analys av vilka personer 
som väljs ut och anlitas för översättningarna och vilken profil de har som 
översättare. Översättarprofileringen görs utifrån uppgifter som hittas i Libris 
om vilka andra texter översättarna har översatt (bilderböcker, ungdoms-
böcker, skönlitteratur för vuxna, facklitteratur etc.) och vilka språk de van-
ligen översätter ifrån. Information om urval av översättare hämtas ur inter-
vjuerna med de olika berörda förläggarna och redaktörerna. Sedan undersöks 
även vilken information böckernas kolofonuppgifter kan ge oss om översätt-
ningens direkthet och förekomsten av indirekta översättningar (anges att det 
är en översättning; anges originaltext, originalspråk, originalförlag och över-
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sättarens namn; benämns översättningen som en ”översättning” eller be-
nämns den med andra beskrivningar osv.). 

Analysen av de preliminära översättningsnormerna för flamländska och 
nederländska bilderböcker i svensk översättning mellan 1995 och 2006 kom-
mer att presenteras i kapitel 5. Denna analys gäller som utgångspunkt för en 
mer specifik översättningsanalys av nederländaren Dick Brunas bilderböcker 
i svensk översättning. Översättningsanalysen av Dick Bruna delas upp i en 
analys av preliminära översättningsnormer mer specifikt för Brunas utgiv-
ning i Sverige som presenteras i kapitel 6, och en analys av operationella 
översättningsnormer för tre av Brunas bilderböcker om kaninen Miffy som 
presenteras i kapitel 7. Metoden för analysen av de operationella översätt-
ningsnormerna för Dick Brunas bilderböcker diskuteras i nästa avsnitt. 

4.2 Operationella översättningsnormer för multi-
modala bilderbokstexter 
Analysen av de operationella översättningsnormerna delas upp i en analys av 
matrisnormer på textens makronivå och en analys av språkformsnormer på 
textens mikronivå (jfr 3.2).  

Matrisnormerna undersöker jag genom att analysera i vilken mån bild, 
layout och andra aspekter i Brunas bilderboksdesign som antalet versrader, 
rim, metrik, interpunktion osv. (jfr 2.2.2.1) bevaras i måltexterna och formar 
en ram eller utgångspunkt för måltexternas vidare utformning.  

Språkformsnormerna undersöks genom en systematisk jämförelse av alla 
uppslag i käll- och måltexterna. Eftersom jag vill studera hur både skrift och 
bild används för att skapa vissa sociala betydelser i måltexterna i jämförelse 
med deras respektive källtext, genomför jag jämförande multimodala ana-
lyser av käll- och måltexterna. Dessa jämförande analyser används som red-
skap för att undersöka tre centrala aspekter: 

− gestaltningen av barnet (Miffy) i texten 
− textens interaktiva potential 
− former av pedagogiskt samspel mellan skrift och bild i texten. 

I likhet med tidigare multimodala analyser av bilderbokstexter (jfr 1.2.2) 
utgår jag i mina analyser från de tre kommunikativa metafunktionerna och 
deras realisering i skrift och bild. I de nedanstående avsnitten ger jag en kort 
översikt över hur de tre metafunktionerna kan realiseras i skrift och bild (jfr 
Halliday & Matthiessen 2004, Kress & van Leeuwen 2006), och introducerar 
några begrepp som är centrala för de multimodala analyserna av Brunas 
bilderbokstexter i kapitel 7. I min beskrivning av de skriftspråkliga realiser-
ingarna utgår jag främst från beskrivningar i Halliday & Matthiessen (2004) 
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och Holmberg & Karlsson (2006).50 Visuella realiseringar beskriver jag 
främst utifrån Kress & van Leeuwen (2006) och Björkvall (2009).  

Nedanstående framställning kommer alltså inte att vara en heltäckande 
genomgång av SFL och multimodal textanalys utan jag tar endast upp de 
grundläggande begrepp och analysredskap som jag anser vara relevanta för 
mina analyser. För en total genomgång hänvisas till de ovan nämnda käll-
orna. I min redovisning använder jag den svenska terminologin ur Holmberg 
& Karlsson (2006) och ur Björkvall (2009). Motsvarande engelsk termino-
logi ur Halliday & Matthiessen (2004) och Kress & van Leeuwen (2006) och 
referenser till relevanta avsnitt i dessa verk anges mellan parantes eller i 
fotnoter. 

Beskrivningarna av de olika analyskategorierna illustreras med bilder och 
exempel, både på svenska och nederländska, hämtade ur Dick Brunas bilder-
bokstexter.  

4.2.1 Ideationella betydelser 
Med den ideationella metafunktionen beskrivs hur språk men även bilder och 
andra semiotiska modaliteter används för att framställa och visa verkligheten 
som den upplevs av människor (Halliday & Matthiessen 2004:29 – jfr 1.2.2).  

Ideationella betydelser uttrycks i skriftspråket genom transitivitets-
systemet (”transitivity” i Halliday & Matthiessen 2004:170). Transitivitet 
byggs upp av olika typer av processer, så kallade processtyper (”process 
types”), som uttrycker olika former av skeenden, till exempel en handling 
eller en mental upplevelse. De olika processerna realiseras typiskt genom 
(ett) verb och har alltid minst en deltagare (”participant”) knuten till sig. 
Deltagare kan vara människor eller objekt och de kan inta olika deltagar-
roller beroende på vilken roll de har i skeendet som uttrycks genom pro-
cessen (Holmberg & Karlsson 2006:73–74).  

Processer kan även ha vissa så kallade omständigheter (”circumstances”) 
knutna till sig. Omständigheter anger under vilka förhållanden en process 
äger rum, som till exempel när, var och hur någonting sker (Holmberg & 
Karlsson 2006:102–107). Medan deltagare är en inherent del av processer 
och varje process alltså har minst en deltagare knuten till sig, är förekomsten 
av omständigheter mer valfri (Halliday & Matthiessen 2004:175). Den vikt-
igaste deltagaren i en process, dvs. deltagaren som processen utgår ifrån, 
kallas för förstadeltagare. Andra tillkommande deltagare som på olika sätt 

                                                      
50 För det nederländska språket finns ännu inte någon heltäckande och etablerad SFL-beskriv-
ning. I mina analyser av nederländskan kommer jag att utgå från beskrivningen för engelskan 
i Halliday & Matthiessen (2004) eftersom detta är den mest utförliga beskrivningen av SFL 
hittills och eftersom nederländskan är mer närbesläktad med engelskan än med de andra 
(skandinaviska) språk som hittills har beskrivits inom SFL (jfr med beskrivningar av svenskan 
i Holmberg & Karlsson 2006 och Lassus 2010, och beskrivningen av danskan i Andersen 
m.fl. 2001 och Andersen m.fl. 2005). 
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berörs av processen kallas för andradeltagare (Holmberg & Karlsson 2006: 
75–76). 

Genom en analys av processer och deltagarroller undersöks bland annat i 
Knowles & Malmkjaer (1996), Williams (1998, 1999) och Unsworth (2001, 
2005) hur barn- och bilderbokskaraktärer gestaltas ideationellt och ideo-
logiskt i barn- och bilderbokstexter (jfr 1.2.2). Detta gör de mer specifikt 
genom en analys av vilka typer av processer karaktärerna får ingå i och vilka 
mer eller mindre aktiva deltagarroller karaktärerna tilldelas i de olika pro-
cesstyperna. Genom en liknande analys av processer och deltagarroller kom-
mer jag i de multimodala översättningsanalyserna i kapitel 7 att undersöka 
hur Miffy framställs ideationellt som barn i Brunas bilderbokstexter och 
deras svenska översättningar. 

Inför den ideationella analysen av bilderbokskaraktären Miffy ger jag i 
följande avsnitt en kort översikt över de fyra olika skriftligt realiserade pro-
cesstyper som Holmberg & Karlsson (2006) beskriver för svenskan (jag tar 
upp beskrivningar ur Halliday & Matthiessen (2004) för engelskan i fall där 
det kan vara relevant för nederländskans del). Jag beskriver även kort vilka 
första- och andradeltagare som vanligtvis förekommer i de olika process-
typerna. I avsnittet därpå diskuteras hur processer kan realiseras visuellt och 
vilka olika typer av visuella processer man kan hitta i Brunas bilderboks-
texter. 

4.2.1.1 Processtyper i skriftspråket 
Som diskuteras i både Halliday & Matthiessen (2004:170) och Holmberg & 
Karlsson (2006:78–79) kan processer uttrycka tre typer av upplevelser eller 
relationer. De kan uttrycka externa upplevelser av verkligheten, dvs. saker 
som sker i den fysiska och materiella världen. Sedan kan de även uttrycka 
interna eller mentala upplevelser av verkligheten. Till slut så kan de även ut-
trycka abstrakta relationer mellan saker och ting. Mer konkret innebär detta 
att processerna kan uttrycka handlingar, händelser, mentala upplevelser, 
saker som sägs och saker som är. I detta hänseende urskiljer Holmberg & 
Karlsson (2006:78–102) för det svenska språket fyra grundläggande process-
typer.51 Dessa fyra processtyper kan sammanfattas på följande sätt: 

                                                      
51 Indelningen i processtyper för svenskan i Holmberg & Karlsson (2006) skiljer sig något 
från indelningen som görs för engelskan i Halliday (1985) och Halliday & Matthiessen (2004) 
för engelskan (jfr Holmberg & Karlsson 2006:79, not 39). För engelskan skiljs det förutom 
mellan materiella, relationella, verbala och mentala processer även mer specifikt mellan bete-
endemässiga processer (”behavioural processes”) och existentiella processer (”existential pro-
cesses” – Halliday & Mathhiessen 2004:171). Beteendemässiga processer ger uttryck för yttre 
realiseringar av inre processer (till exempel: hon skrattar) och psykologiska tillstånd (till 
exempel: hon sover) och betraktas som en slags kombination mellan en materiell och en 
mental process. Existentiella processer ger uttryck för saker som finns eller är (till exempel: 
det finns miljontals människor i världen) och betraktas som en kombination mellan en rela-
tionell och en materiell process. I Holmberg & Karlsson (2006) betraktas de existentiella 
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− materiella processer: beskriver processer som försiggår i den yttre 
världen och kan ge uttryck för en handling (någon gör något) eller en 
händelse (något händer) 

− mentala processer: beskriver människors mentala upplevelser av 
världen 

− relationella processer: beskriver hur saker och ting är och förhåller sig 
till varandra. De relationella processerna har tre undertyper:  
o attributiva processer: beskriver någon eller någots egenskaper eller 

hur olika referenter förhåller sig till varandra i del-helhetsrelationer 
o identifierande processer: beskriver någons identitet (dvs. icke-

utbytbara egenskaper)  
o existentiella processer: beskriver att någonting är eller finns 

− verbala processer: beskriver olika verbala skeenden, dvs. processer där 
någonting sägs eller yttras. 

De olika skriftligt realiserade processtyperna och deras mest vanliga deltag-
are sammanfattas i Figur 5.  

 
Processtyp Deltagare 
Materiell process Aktör 
 Mål 
 Mottagare 
Mental process Upplevare 
 Fenomen 
Attributiv process Bärare 
 Attribut 
Identifierande process Utpekad 
 Värde 
Existentiell process Existerande 
Verbal process Talare 
 Lyssnare 
 Utsaga 

Figur 5. Skriftligt realiserade processtyper  

Nedan diskuteras processtyperna och de olika deltagarrollerna utifrån 
exempel hämtade ur de undersökta texterna av Bruna (texterna bifogas i sin 
helhet i analyserna i 7.4). Varje textexempel förses även med en nederländsk 
översättning (min direktöversättning från svenska till nederländska). 
                                                                                                                             
processerna som en del av de relationella processerna och alltså inte som en mer fristående 
kategori som i Halliday & Matthiessen (2004). I anslutning till tidigare SFL-beskrivningar av 
processtyper för danskan betraktar Holmberg & Karlsson (2006:79) den beteendemässiga pro-
cessen (hon skrattar/hon sover) som del av den materiella processtypen och den existentiella 
(det finns miljontals människor i världen) som del av den relationella processtypen. 



 65 

Materiella processer beskriver en process som försiggår i den yttre 
världen och som i många fall innebär en form av förändring (”material 
clauses” i Halliday & Matthiessen 2004:179–197; jfr Holmberg & Karlsson 
2006:80–84).52 Förstadeltagaren i en materiell process kallas för aktör 
(”actor”) och är deltagaren som den materiella processen (eller förändringen) 
utgår ifrån. Materiella processer kan förekomma med endast en aktör eller så 
kan de ha andradeltagare. Den vanligaste andradeltagaren i en materiell pro-
cess är mål (”goal”) som är deltagaren som processen riktas mot eller den 
som processen berör. I Exempel 5 är Miffy aktör i den materiella processen 
medan ”snickargrejor” är mål. 

Exempel 5. Miffy som aktör i en materiell process. 

Aktör  Materiell process Mål  
Miffy hämtar snickargrejor 
nijntje haalt timmergerief 

En annan typ av andradeltagare i materiella processer är mottagare som är 
den som tar emot något eller drar nytta av processen.53 I Exempel 6 är 
”henne” (syftar på Miffy) mottagare i den materiella processen. 

Exempel 6. Miffy som mottagare i en materiell process. 

Aktör Materiell process Mottagare Mål 
de gav henne presenter 
ze gaven haar geschenken 

Materiella processer kan vara reflexiva, dvs. att aktör och mål syftar på sam-
ma deltagare och samma referent, som i Exempel 7 där Miffy är både aktör 
och mål. 

Exempel 7. Materiell process där Miffy är både aktör och mål. 

Aktör Materiell handling Mål 
Miffy tvättar sig 
nijntje wast zich 

                                                      
52 I och med att Holmberg & Karlsson (2006) även inkluderar beteendemässiga processer i de 
materiella processerna, uttrycker inte alla materiella processer i Holmberg & Karlssons be-
skrivning en rörelse. I Halliday & Matthiessen (2004) kategoriseras de beteendemässiga pro-
cesserna separat så att de materiella processerna i högre grad kan beskrivas ge uttryck för en 
förändring. Jfr Halliday & Matthiessen (2004:179) och not 51.  
53 Halliday & Matthiessen (2004:190–197) skiljer mellan en mottagare av varor (”recipient”) 
och en mottagare av tjänster (”client”). Holmberg & Karlsson (2006:83) förenklar detta och 
talar endast om mottagare. En annan typ av andradeltagare som nämns i Holmberg & Karls-
son (2006) är utsträckning. Denna deltagarroll kommer inte att undersökas närmare i analys-
erna i denna avhandling. För diskussion och exempel hänvisas därför till Holmberg & Karls-
son (2006). 
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I passiva konstruktioner utelämnas ofta aktören och då uttrycks endast 
målet som i Exempel 8. 

Exempel 8. Materiell process utan aktör där Miffy (”ett barn”) är mål. 

Mål Materiell process 
ett barn ska födas 
een kind zal geboren worden 

En aktör kan vidare inta olika roller som mer eller mindre aktiv initierare 
eller utförare av den materiella processen. När aktören är den som aktivt 
utför den materiella processen och alltså är den som förorsakar förändringen 
i processen intar aktören rollen som agent (”agent”). I så fall omtalas den 
materiella processen som en handling. Så är fallet i Exempel 9 där Miffy är 
initierare och aktiv utförare av den materiella processen hämta. 

Exempel 9. Miffy som aktör och agent. 

Aktör = agent Materiell handling Mål = medium 
Miffy hämtar snickargrejor 
nijntje haalt timmergerief 

När aktören inte är den som initierar och förorsakar förändringen i processen 
utan endast är deltagaren genom vilken processen förverkligas (alltså den 
som utsätts för processen), intar aktören rollen som medium. I så fall ut-
trycker processen snarare en händelse än en handling. Detta illustreras i 
Exempel 10 där Miffy är aktör (eftersom processen ”att gäspa” utgår från 
henne) men intar rollen som medium (eftersom hon snarare drabbas av eller 
utsätts för processen ”att gäspa” än att hon själv aktivt initierar den). Inte 
endast aktören kan inta rollen som medium utan det kan även andradeltagare 
göra såsom visas i Exempel 9 där målet ”snickargrejor” intar rollen som 
medium.  

Exempel 10. Miffy som aktör och medium. 

Aktör = medium Materiell händelse 
Miffy gäspar 
nijntje geeuwt 

I vissa materiella processer (vid vissa verb) som förekommer i Brunas 
bilderbokstexter är det emellertid svårt att avgöra vilken roll Miffy intar som 
deltagare. Så till exempel i nedanstående Exempel 11 där det beskrivs att 
Miffy får varma kläder. Här kan det dels argumenteras för att Miffy är aktör 
i den materiella processen i och med att det är henne som processen (få-
endet) utgår ifrån.  
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Exempel 11. Materiella processer med få. 

 Materiell process Mottagare = medium Mål = medium 
(så) får hon varma kläder 
(zo) krijgt zij warme kleren 

En mer plausibel semantisk tolkning av processen i Exempel 11 är dock att 
Miffy intar rollen som mottagare eftersom hon är den som tar emot något 
(målet ”varma kläder”) i processen. Miffy är i så fall inte deltagaren som 
handlingen utgår ifrån utan hon är medium och passiv mottagare för hand-
lingen. På liknande sätt beskriver Lassus (2010:127) materiella processer 
med få som processer som kan stå utan aktör/agent och i stället endast tar 
andradeltagare mottagare och mål som båda är medium. Lassus (2010:127) 
hänvisar i sin diskussion till beskrivningen av materiella processer med get i 
Halliday & Matthiessen (2004:290). I mina analyser kommer jag att ansluta 
mig till Lassus tolkning och beskriva Miffy som mottagare och medium i 
Exempel 11 och liknande konstruktioner. 

Mentala processer utspelar sig i en deltagares inre värld och har att göra 
med sinnesintryck, tankar, önskan och känslor (”mental clauses” i Halliday 
& Matthiessen 2004:197–210; jfr Holmberg & Karlsson 2006:85–89). Men-
tala processer kan ha en eller flera deltagare. Förstadeltagaren, alltså del-
tagaren som den mentala processen utgår ifrån, kallas för upplevaren 
(”senser”). Andradeltagaren som alltså är mål för den mentala processen kal-
las för fenomen (”phenomenon”). 

Till skillnad från aktörer i materiella processer är upplevare alltid mänsk-
liga eller människoliknande (som till exempel antropomorfa djur i bilder-
böcker) då det krävs ett medvetande för att kunna uppleva något (Halliday & 
Matthiessen 2004:201–203). Fenomen kan vara personer (Exempel 12) eller 
saker (Exempel 13), men de kan även vara processer (Exempel 14).  

Exempel 12. Mental process med läsaren som upplevare och en person 
(levande varelse) som fenomen. 

Upplevare Mental process Fenomen 
du ser herr Kanin 
je ziet meneer pluis 

 

Exempel 13. Mental process med en sak (icke-levande varelse) som fenomen. 

Upplevare Mental process Fenomen 
kaniner tycker om gröna ärtor 
konijnen houden van boontjes 
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Exempel 14. Mental process med läsaren som upplevare och en process som 
fenomen. 

Upplevare Mental process Fenomen 
du vet varför Miffy gjorde det 
je weet  waarom nijntje dat deed 

Som framgår i Exempel 12 och Exempel 14 förekommer även läsaren i 
Brunas bilderbokstexter som upplevare i mentala processer.  

Relationella processer ger inget uttryck för förändring (som materiella 
processer gör) utan de beskriver snarare hur saker och ting är och förhåller 
sig till varandra (inklusive abstrakta relationer) samt att saker existerar 
(”relational clauses” i Halliday & Matthiessen 2004:210–248; jfr Holmberg 
& Karlsson 2006:89–94). Holmberg & Karlsson (2006) skiljer för svenskan 
mellan tre typer av relationella processer: attributiva, identifierande och 
existentiella relationella processer.54  

Attributiva processer beskriver del-helhetsrelationer (possessiva rela-
tioner) mellan olika deltagare eller (utbytbara) egenskaper hos en viss del-
tagare. Till skillnad från materiella och mentala processer har attributiva pro-
cesser – och detta gäller även för identifierande processer som diskuteras 
nedan – alltid två deltagare. Huvuddeltagaren i en attributiv process kallas 
för bärare (”carrier”) och andradeltagaren attribut (”attribute”). Attributiva 
processer används alltså typiskt för att beskriva hur en viss deltagare (person 
eller sak) ser ut. I Exempel 15 beskrivs ”mössan” (bärare) ha ”två strutar” 
(attribut).   

Exempel 15. Attributiv process. 

Bärare Attributiv process Attribut 
mössan har två strutar 
(haar) mutsje heeft twee hoorntjes 

Där attributiva processer beskriver utbytbara egenskaper hos en viss deltag-
are, beskriver identifierande processer identifierande (alltså icke-utbytbara) 
egenskaper hos en viss deltagare. Som redan nämndes har även identifier-
ande processer alltid två deltagare: förstadeltagaren är utpekad (”token”) och 
andradeltagaren kallas för värde (”value”). Se Exempel 16. 

Exempel 16. Identifierande process. 

Utpekad Identifierande process Värde 
hon ska heta Miffy 
zij zal (heten) nijntje 

 

                                                      
54 Jfr not 51. 
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Både attributiva och identifierande processer kan konstrueras med verbet 
vara och det förekommer många sådana konstruktioner i Brunas bilderboks-
texter. En viktig skillnad är dock att deltagarna i identifierande processer kan 
byta plats och roll utan att det uppstår någon betydelseskillnad medan detta 
inte är fallet för deltagarna i attributiva processer (se även Lassus 2010:128–
129). Jfr i detta hänseende Exempel 17 och Exempel 18. I Exempel 17 be-
skrivs vissa (utbytbara) egenskaper till bäraren Miffy (”hon”) medan utpek-
ade ”det” i Exempel 18 sammanfaller och alltså är lika med värdet ”Miffy 
Kanin”. 

Exempel 17. Attributiva processer med vara. 

Bärare Attributiv process Attribut 
Hon är söt som en kalv 
Zij is (zo) schattig als een kalf 

 

Exempel 18. Identifierande processer med vara. 

Utpekad Identifierande process Värde 
det är Miffy Kanin 
dat is nijntje pluis 

I de svenska texterna av det undersökta materialet förekommer flera pro-
cesser som konstrueras med verbet bli varav en återges i Exempel 19. Även 
här kan processen tolkas och analyseras på lite olika sätt. Som anges i Lassus 
(2010:247–248) kan verbet bli förekomma i både materiella och relationella 
processer och antingen uttrycka en förändring eller få betydelsen ’är’. Pro-
cessen i Exempel 15 kan delvis anses beskriva en materiell händelse efter-
som verbet bli uttrycker en förändring. Processen beskriver dock samtidigt 
en blivande attributiv egenskap hos bäraren Miffy och kan därmed även 
tolkas som en relativ och attributiv process. Snarare än att betrakta denna 
process som materiell, kommer jag i analyserna att betrakta liknande pro-
cesser som uttryck för relationella betydelser (jfr Lassus 2010:143). 

Exempel 19. Relationella processer med bli. 

Bärare Attributiv process Attribut 
hon blir som ett paket 
ze wordt (als) een pakje 

Den tredje typen av relationella processer är existentiella processer som 
bara har en deltagare, den existerande (”existent”), och som uttrycker denna 
deltagares existentiella tillstånd. Den existerande kan vara en person, en sak 
eller en hel sats. Även existentiella processer kan uttryckas genom verbet 
vara, andra typiska verb är finnas och existera. I Exempel 20 visas ett exem-
pel på en existentiell process.  
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Exempel 20. Existentiella processer. 

Existerande Existentiell process (omständighet) 
Miffy är (där) 
nijntje is (daar) 

Verbala processer ger uttryck för olika yttre verbala skeenden, dvs. de 
beskriver processer där någonting sägs eller yttras (”verbal clauses” i 
Halliday & Matthiessen 2004:252–256; jfr Holmberg & Karlsson 2006:94). 
Förstadeltagaren i en verbal process är talare (”sayer”) och andradeltagaren, 
som är mottagare för den verbala processen, kallas för lyssnare (”receiver”). 
Till skillnad från mentala processer behöver förstadeltagaren inte nöd-
vändigtvis vara en mänsklig eller människoliknande referent då vi kan tänka 
oss ha exempel som: ”skylten säger att vi måste vända”, där skylten alltså 
fungerar som talare (Halliday & Matthiessen 2004:254). I Exempel 21 är 
ängeln talare i en verbal process och fru Kanin (”henne”) tar rollen som 
lyssnare.  

Exempel 21. Verbal process med lyssnare och utsaga. 

Talare Verbal process Lyssnare Utsaga 
ängeln sa till henne: ett barn ska födas 
de engel zei tegen haar: er wordt een kind geboren 

I Exempel 21 framgår att det kan förekomma flera andradeltagare i en verbal 
process. Själva yttrandet (det som sägs) i den verbala processen kallas för 
utsaga (”verbiage”). Utsagan återger antingen innehållet i det som sägs eller 
benämner det på något sätt och förekommer oftast i samband med en form 
av verbal utväxling (Holmberg & Karlsson 2006:95).55 I likhet med fenomen 
i mentala processer kan utsagan i den verbala processen vara en process och 
ger då en direkt eller indirekt återgivning av ett yttrande. I Brunas 
bilderbokstexter förekommer många verbala processer, detta i samband med 
att de olika karaktärerna talar i dialog med varandra (eller i monolog). I 
Exempel 22 ges två exempel på verbala processer där Miffy är talare. 

Exempel 22. Verbala processer med utsaga. 

Talare Verbal process Utsaga 
Miffy suckar nu blir jag stor 
nijntje zucht nu word ik groot 
Miffy sa tack så mycket 
nijntje zei dank jullie wel 

                                                      
55 En annan typ av andradeltagare i verbala processer är talmål. Denna deltagarroll kommer 
inte att undersökas närmare i analyserna i denna avhandling eftersom den inte förekommer i 
de undersökta texterna av Bruna. För diskussion och exempel hänvisas därför till Holmberg & 
Karlsson (2006). 
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I och med att verbala processer ger yttryck för yttre skeenden ligger de ofta 
nära de materiella processerna och därmed kan det uppstå en del gränsfall. I 
”de pratade oavbrutet” ligger till exempel huvudfokus på att de håller på att 
göra något så att processen snarare kan betraktas som en materiell process än 
en verbal process där huvudfokus ligger på själva kommunikationen 
(Holmberg & Karlsson 2006:94). På liknande sätt ligger i det första exemplet 
ur Exempel 22 en del av fokusen på att Miffy suckar. På så sätt får denna 
process delvis en materiell betydelse, samtidigt som den är verbal och åter-
ger ett yttrande i utsagan. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att en viss prototypisk form av 
agentivitet kan kopplas till de olika processtyperna (jfr Holmberg & Karls-
son 2006:109–110). Detta återges i Figur 6. 

Processtyp Prototypisk form  
Av agentivitet 

Förstadeltagare 

Materiella processer Handlingar Aktör = agent 
 Händelser Aktör = medium 
Mentala processer Händelser Upplevare = medium 
Relationella processer Händelser Bärare (m.fl.) = medium 
Verbala processer Handlingar Talare = agent 

Figur 6. Prototypisk form av agentivitet för skriftspråkliga processtyper 

Materiella processer beskriver handlingar när de har en förstadeltagare 
som är agent och händelser när förstadeltagaren är medium. Mentala och 
relationella processer ger däremot ofta uttryck för händelser. De är icke-
agentiva och har en förstadeltagare som är medium.56 Verbala processer kan 
däremot uppfattas som handlingar eftersom de kan uppfattas ge uttryck för 
en förändring i den yttre verkligheten. De är i så fall agentiva och utförs av 
en förstadeltagare (talare) som är agent.57  

Genom en analys av transitivitet och agentivitet kommer jag i 7.4 alltså 
att analysera huruvida Miffy i käll- och måltexterna gestaltas som ett mer 
eller mindre aktivt barn inom ramen för olika processtyper eller handlingar 
och händelser. På liknande sätt kommer jag att analysera hur läsaren skrivs 
in som deltagare i texten och vilka deltagarroller läsaren alltså tilldelas i 
texten. Detta som en del i undersökningen av vilken social interaktion det 
skapas mellan text och läsare i käll- och måltexterna. 

                                                      
56 Det finns dock även mentala processer som kan uttrycka handlingar och som alltså är agen-
tiva, till exempel konstruktioner som titta efter.  
57 Det finns dock även verbala processer som snarare är icke-agentiva och uttrycker händelser. 
Till exempel konstruktioner som någon undslipper något eller någon utstöter något. 
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4.2.1.2 Visuella processtyper 
Ideationella betydelser kan även uttryckas visuellt, dvs. bilder kan användas 
för att uttrycka olika föreställningar av verkligheten. Även bilder kan alltså 
uttrycka olika processer som sker under vissa omständigheter och där det 
ingår olika deltagare i olika deltagarroller. Kress & van Leeuwen (2006:59–
113) delar upp de visuella processerna i två grupper. De skiljer mellan 
narrativa och konceptuella visuella processer (”narrative” och ”conceptual 
processes” – se även Björkvall 2009:63–73). Narrativa processer uttrycker 
olika former av förändring och rörelse medan konceptuella processer snarare 
uttrycker hur olika deltagare är, hur de förhåller sig till varandra eller vilka 
egenskaper de har. 

Narrativa processer och rörelse uttrycks genom vektorer (”vectors”), dvs. 
linjer som pekar i en viss riktning eller som kopplar ihop olika deltagare eller 
föremål i bilden. Vektorer kan till exempel vara pilar, en utsträckt kroppsdel, 
verktyg som en deltagare använder och alltså håller fast i eller mänskliga 
blickar som riktas från en deltagare till en annan. Rörelse kan också ut-
tryckas på annat sätt, till exempel genom användning av rörelsestreck vilket 
typiskt förekommer i tecknade serier. 

På liknande sätt som i skriftligt realiserade processtyper har visuella pro-
cesser alltså olika deltagare knutna till sig som kan ta olika deltagarroller. 
Förstadeltagaren är den som processen (vektorn) utgår ifrån medan andra-
deltagren är den som drabbas av processen (eller tar emot vektorn). Precis 
som i skriftligt realiserade processer har visuella processer alltså olika del-
tagare som kan ha olika deltagarroller.  

Utöver det kan narrativa processer även ha olika omständigheter 
(”circumstances”) knutna till sig som uttrycker var, hur och inom vilken kon-
text en process sker. Man kan skilja mellan visuella omständigheter som ut-
trycker bakgrund (”setting”), medel (”means”) och sällskap (”accompani-
ment” – Kress & van Leeuwen 2006:72; Björkvall 2009:68). 

I de nedanstående avsnitten diskuteras de olika narrativa och konceptuella 
processer som förekommer i Brunas bilderbokstexter. Bildexempel hämtas 
från böckerna som analyseras i 7.4. (undantag är Exempel 29), bilderna åter-
ges i färg i Bilaga 3. Jag tar i min beskrivning alltså endast upp de processer 
och deltagare som jag betraktar som relevanta för analyserna av Brunas 
bilderbokstexter i 7.4. För en mer nyanserad och fullständig beskrivning och 
diskussion av visuella processtyper hänvisas till Kress & van Leeuwen 
(2006) och Björkvall (2009).  

De två typer av narrativa processer (och deras olika varianter) som före-
kommer mest i Brunas bilderbokstexter är aktionsprocesser (”action pro-
cesses”) och reaktionsprocesser (”transactional processes” – Kress & van 
Leeuwen 2006:63–68; jfr Björkvall 2009:65–67). I Figur 7 återges dessa två 
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Processtyp Deltagare 
Aktionsprocess Enkelriktad Aktör 
  Mål 
 Dubbelriktad Interaktör 
 Intransitiv Aktör 
Reaktionsprocess Enkelriktad Reaktör 
  Fenomen 
 Intransitiv Reaktör 

Figur 7. Narrativa processtyper i Brunas bilderbokstexter 

narrativa processtyper och deras mest vanliga deltagare, som sedan kort dis-
kuteras nedan med exempel ur Brunas bilderbokstexter. 

Aktionsprocesser beskriver en process av förändring eller rörelse som är 
knuten till den yttre och materiella verkligheten (Kress & van Leeuwen 
(2006:63–66; jfr Björkvall 2009:65). Som förstadeltagare har de en aktör 
som är den som processens rörelsevektor utgår ifrån. Målet är andradeltag-
aren och alltså den som vektorn pekar mot.  

I enkelriktade aktionsprocesser (”transactional processes”) pekar rörelse-
vektorn från aktör till mål. I Exempel 23 formar herr Kanins (aktör) ut-
sträckta arm tillsammans med vattenkannan en vektor som riktas mot en 
blomma (mål). Processen som uttrycks är att herr Kanin vattnar blommorna.  

Exempel 23. En enkelriktad aktionsprocess: herr Kanin vattnar blommorna 
(uppslag 2 i nijntje/Miffy). 

 

I dubbelriktade aktionsprocesser (”bidirectional transactional processes”) är 
de inblandade deltagarna såväl aktörer som mål så att processen utgår från 
båda deltagarna samtidigt som den tas emot av båda deltagarna. I så fall 
kallas deltagarna för interaktörer (”interactors”). En dubbelriktad aktions-
process avbildas i Exempel 24 där Miffy och kompisen skakar hand med 
varandra. De utsträckta armarna formar alltså en vektor mellan deltagarna 
som båda är interaktörer för processen. 
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Exempel 24. En dubbelriktad aktionsprocess: Miffy och kompisen skakar 
hand med varandra (uppslag 7 i het feest van nijntje/Miffys födelsedag). 

 

En typ av aktionsprocesser som förekommer relativt ofta i Brunas bilder-
bokstexter är intransitiva aktionsprocesser (”non-transactional processes”). 
Detta är processer där det endast finns en aktör och en vektor och där målet 
saknas. I Exempel 25 avbildas en intransitiv aktionsprocess där Miffy är 
aktör. Miffys kropp (dock inte hennes huvud), hennes fötter och utsträckta 
arm pekar i riktning mot höger och anger riktningen för rörelsen utan att det 
anges ett mål.  

Exempel 25. En intransitiv aktionsprocess: Miffy åker skridskor (uppslag 5  
i nijntje in de sneeuw/Miffy i snön). 

 

Reaktionsprocesser (”reactional processes”) uttrycker en viss deltagares 
inre reaktion på något som försiggår i den yttre världen (Kress & van Leeu-
wen 2006:67–68; jfr Björkvall 2009:66–67). Reaktionsprocesser realiseras 
genom en deltagares blick som får funktionen av en vektor när den projiceras 
på en annan deltagare (deltagaren kan även befinna sig utanför bilden). Del-
tagaren som initierar blicken kallas för reaktör (”reacter”) medan deltagaren 
som är mål för blicken kallas för fenomen (”phenomenon”). Reaktörer be-
höver alltså per definition vara levande (eller låtsat levande) referenter med 
ögon eftersom de måste kunna realisera en blick (detta till skillnad från 
aktörer i aktionsprocesser som kan vara levande eller icke-levande referen- 
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Exempel 26. Reaktionsprocess: Miffy och kompisarna leker (uppslag 8 i het 
feest van nijntje/Miffys födelsedag). 

 

ter). Fenomenet kan vara en deltagare eller en process som reaktören tittar 
på. I Exempel 26 är Miffys kompisar reaktörer, de tittar på Miffy som upp-
fyller rollen som fenomen. 

Precis som aktionsprocesser kan reaktionsprocesser antingen vara enkel-
riktade eller dubbelriktade. I dubbelriktade reaktionsprocesser är reaktörerna 
samtidigt fenomen och deltagarna kallas då för interreaktörer. Sådana pro-
cesser förekommer inte i Brunas bilderbokstexter. Reaktionsprocesser kan 
till slut även vara intransitiva och återger då endast en reaktör med blick 
utan fenomen. I Exempel 27 är Miffy reaktör och tittar ut från fönstret. 

Exempel 27. Intransitiv reaktionsprocess: Miffy tittar ut från fönstret 
(uppslag 8 i het feest van nijntje/Miffys födelsedag). 

 

Konceptuella processer har till skillnad från narrativa processer inga 
vektorer. I stället för att uttrycka vilka handlingar eller skeenden som olika 
deltagare är involverade i, uttrycker de snarare hur de olika deltagarna är, 
vilka egenskaper de har och hur de förhåller sig till varandra (Kress & van 
Leeuwen 2006:79; jfr Björkvall 2009:71–76). 

Konceptuella processer kan delas upp i tre huvudtyper som alla tre före-
kommer i Brunas bilderbokstexter: analytiska processer, symboliska pro-
cesser och klassificerande processer. De olika konceptuella processerna och 
deras deltagare sammanfattas i Figur 8, hämtad från Björkvall (2009:72). 
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Processtyp Deltagare 
Analytisk process Bärare 
 Attribut 
Symbolisk process Bärare 
 Symboliskt attribut 
Dold taxonomi Överordnad 
(klassificerande process) Underordnad 

Figur 8. Konceptuella processer i Brunas bilderbokstexter 

Analytiska processer (”analytical processes”) uttrycker del- och helhets-
relationer mellan olika deltagare och används ofta för att beskriva hur en viss 
deltagare ser ut och vilka olika egenskaper den har (Kress & van Leeuwen 
2006:87–104; jfr Björkvall 2009:72). Huvuddeltagaren i en analytisk process 
kallas för bärare (”carrier”), andradeltagarna kallas för attribut (”possessive 
attributes”) och är alltså underordnade delar av bäraren. Analytiska processer 
används alltså för att beskriva olika deltagare och de utgör därmed ofta del 
av andra visuella processer där det ingår deltagare (”embedding” i Kress & 
van Leeuwen 2006:107–108; jfr inbäddade processer i Björkvall 2009:73).  

Ett typiskt exempel på en analytisk process är Exempel 28 där kaninen 
Miffy fungerar som bärare och hennes olika klädesplagg fungerar som 
attribut. Analytiska processer förekommer i Brunas bilderböcker typiskt i 
samband med att bärarens olika avbildade attribut nämns i den skrivna texten 
så att det uppstår ett pedagogiskt samspel mellan skrift och bild (jfr 2.2.2.3).  

Exempel 28. Analytisk process. Miffy med klädesplagg (uppslag 3  
i nijntje in de sneeuw/Miffy i snön). 

 

Symboliska processer (”symbolic processes”) beskriver vad en viss 
deltagare, bärare (”carrier”), är eller representerar genom avbildandet av ett 
(eller flera) symboliskt attribut (”symbolic attribute” – Kress & van Leeuwen 
2006:105–106; jfr Björkvall 2009:73). Till skillnad från analytiska processer 
utgör symboliska attribut inte nödvändigtvis en del av bäraren, de kan även 
stå löst från bäraren. Symboliska attribut uttrycker alltså snarare en extra 
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(”symbolisk”) egenskap hos bäraren, de uttrycker vad bäraren står för eller 
representerar. Symboliska attribut är ofta framskjutna på olika sätt (till 
exempel genom färg, placering, fokus eller storlek), de kan pekas ut av 
bäraren, de kan se ut som att de inte hör hemma eller passar ihop med resten 
i bilden, eller så kan de vara allmänt kända och laddade kulturella symboler 
som till exempel en svensk flagga eller ett hakkors (Kress & van Leeuwen 
2006:105; jfr Björkvall 2009:73).  

Att symboliska processer har viss kulturell laddning framgår tydligt i 
bilderna i Exempel 29 där det avbildas rödhyade indianer (bilderna återges i 
färg i Bilaga 3). Den röda färgen i ansiktet på indianerna samt deras kläde-
dräkt kan betraktas som kulturellt laddade och symboliska attribut som ut-
trycker att de avbildade personerna är indianer. Liknande föreställningar där 
ansiktsfärg och klädedräkt används för att symbolisera olika folkslag var mer 
vanliga i ett tidigare historiskt skede men kan enligt dagens svenska socio-
kulturella normer upplevas som nedvärderande och politiskt inkorrekta. 
Detta förklarar förmodligen varför Brunas bok med indianbilderna inte finns 
i modern svensk översättning (jfr kap. 6). Bilderna i Exempel 29 kommer 
alltså inte från någon av de böcker som jag annars undersöker. I övrigt före-
kommer påfallande få symboliska processer i de bilderböcker av Bruna som 
jag undersöker. Detta kan möjligtvis förklara varför Brunas bilder ofta be-
skrivs som ”neutrala” och ”internationella” (jfr 2.2.1). 

Exempel 29. Symbolisk process. Avbildning av indianer. Uppslag 9 och 11  
i poesje nel (1959) och Katten Jum-Jum (1967). 

   

Till sist förekommer även en del klassificerande processer (”classifica-
tional processes”) i Brunas bilderbokstexter. Dessa processer uttrycker en 
viss taxonomi eller hierarkisk relation mellan olika deltagare och kan avbilda 
deltagarna som överordnade, underordnade eller mellanordnade till var-
andra (Kress & van Leeuwen 2006:79–87; jfr Björkvall 2009:73–76). 
Klassificerande processer realiseras till exempel typiskt genom trädstrukturer 
av olika slag. I Brunas bilderbokstexter förekommer snarare klassificerande 
processer där den hierarkiska relationen mellan de olika deltagarna inte är 
tydligt utsatt, utan de visas snarare som en grupp av jämbördiga deltagare. 
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Den överordnade deltagaren är i sådana fall inte utsatt och kan alltså betrak-
tas som dold. Dessa processer kräver därför ett visst sammanhang för att 
man ska kunna förstå dem. Kress & van Leeuwen (2006:79–80) kallar så-
dana konceptuella processer för ”covert taxonomies” vilket kan översättas 
till svenska med dolda taxonomier.58  

Exempel 30. Klassificerande process. Miffys födelsedagspresenter (uppslag 5 
och 6 i het feest van nijntje/Miffys födelsedag). 

   

Ett exempel på en dold taxonomi är Exempel 30 där det avbildas en grupp av 
jämbördigt klassificerade föremål som vi inom textens sammanhang förstår 
är Miffys födelsedagspresenter. Kategorin födelsedagspresent kan här alltså 
betraktas som överordnad till de olika underordnade föremålen som avbildas. 
Liksom analytiska processer förekommer dolda taxonomier i Brunas texter 
oftast i samband med ett pedagogiskt referentiellt samspel mellan skrift och 
bild (jfr 2.2.2.3), vilket undersöks närmare i 7.4. 

I nästa avsnitt diskuteras den interpersonella metafunktionen och hur den 
realiseras i skrift och bild i Brunas bilderbokstexter. 

4.2.2 Interpersonella betydelser 
Genom den interpersonella metafunktionen beskrivs hur olika sociala rela-
tioner etableras mellan de olika deltagarna i det kommunikativa skeendet 
(Halliday & Matthiessen 2004:29). Kress & van Leeuwen (2006:114–115) 
skiljer i samband med visuell kommunikation mellan så kallade avbildade 
deltagare (”represented participants”) som är deltagarna i texten, och inter-
aktiva deltagare (”interactive participants”) som är deltagarna (läsarna) som 
deltar i det kommunikativa skeendet när de läser texten. I de multimodala 
översättningsanalyserna i 7.4 vill jag främst undersöka sociala och inter-
aktiva relationer mellan text och läsare, dvs. mellan avbildade och inter-
aktiva deltagare. I analyserna kommer jag i detta samband att tala om textens 
interaktiva potential; jag kommer alltså att analysera på vilket sätt texten 

                                                      
58 Detta tas inte upp med svensk terminologi i Björkvall (2009). 
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genom sin skriftliga och visuella utformning skapar möjligheter för social 
interaktion med läsaren. 

I nedanstående avsnitt beskrivs hur verbala och visuella resurser kan an-
vändas för att realisera en sådan interaktiv potential med fokus på de skrivna 
och visuella resurser som används i Brunas bilderbokstexter.  

4.2.2.1 Språkhandlingar, bildhandlingar och kommunikativa 
handlingar 
Inom det kommunikativa utbytet skiljer Halliday & Matthiessen (2004:106–
108) mellan fyra grundläggande så kallade språkhandlingar (”speech acts” 
eller ”speech functions”) som kan realiseras i interaktionen mellan talare och 
mottagare: erbjudande, påstående, uppmaning och fråga (jfr Holmberg & 
Karlsson 2006:32–37).  

Inom en språklig kommunikativ situation kan en talare inta två så kallade 
talarroller: antingen erbjuder talaren mottagaren någonting eller så kräver 
talaren någonting från mottagaren. I båda fallen krävs en viss förväntad 
respons från mottagaren som antingen kan ta emot erbjudandet eller svara på 
kravet genom att ge eller göra något. Föremålet för det interaktiva utbytet 
kan antingen vara information eller så kan det vara varor och tjänster. Ut-
ifrån de olika kombinationerna mellan talarroller och utbyten konstitueras de 
fyra grundläggande språkhandlingar som visas i Figur 9. 
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Figur 9. Grundläggande språkhandlingar enligt Halliday & Matthiessen 
(2004:107), jfr Holmberg & Karlsson (2006:34) 

Dessa fyra grundläggande språkhandlingar utgör alltså ramen inom 
vilken social interaktion mellan talaren och mottagaren kan ske i skrift-
språket. Varje språkhandling kräver också en form av respons och engage-
mang från mottagarens sida. Förväntade svar på varje av de fyra språk-
handlingarna kan till exempel vara:  
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− att mottagaren tar emot erbjudandet 
− att mottagaren bekräftar påståendet  
− att mottagaren följer uppmaningen 
− att mottagaren svarar på frågan. 

Analysen utgår från en idealisk situation; i verkligheten kan mottagaren ju 
välja att bryta mot förväntade mönster och svara och interagera på annat sätt 
(Halliday & Matthiessen 2004:108–109; se även diskussionen av ”modell-
läsare” och ”modelläsning” i 4.2.4).  

Även bilder kan användas för att realisera en interaktiv potential i texten. 
Bilder kan dock inte realisera samma fyra språkhandlingar som i skrift-
språket utan de kan endast ge uttryck för två grundläggande bildhandlingar 
(”image acts” i Kress & van Leeuwen 2006:116–124; jfr Björkvall 2009:32–
38). Dessa bildhandlingar är kopplade till de två talarrollerna krävande och 
givande, och återges i Figur 10, som hämtas från Björkvall (2009:37).  

Roll Bildhandling 
Givande Erbjudande 
Krävande Krav 

Figur 10. Grundläggande bildhandlingar enligt Kress & van Leeuwen 
(2006) i Björkvall (2009:37) 

Bilder kan alltså antingen uttrycka ett erbjudande eller ett krav. Det visu-
ella kravet realiseras genom att en avbildad deltagares blick riktas mot 
betraktaren eller läsaren (Kress & van Leeuwen 2006:116–124; Björkvall 
2009:36–37). Blicken har då en kontaktsökande funktion: den kräver läs-
arens uppmärksamhet och engagemang eftersom läsaren förväntas möta 
blicken och titta tillbaka. På så sätt realiseras en interaktiv potential mellan 
den avbildade deltagaren och läsaren. Avbildade deltagare som inte har 
blicken riktad mot läsaren och som till exempel avbildas med ryggen mot 
läsaren, realiserar däremot ett erbjudande. De kräver inget engagemang från 
läsaren och läsaren kan betrakta den avbildade deltagaren ostört och utan 
några krav.  

Förutom de två generella bildhandlingarna finns också mer specifika bild-
handlingar som kan uttryckas genom olika kroppsliga rörelser eller genom 
kroppsspråk (Björkvall: 2009:37–38). Ett visuellt krav som uttrycks genom 
en blick kan till exempel förstärkas genom en vinkande hand eller genom 
vissa ansiktsuttryck. När språk- och bildhandlingar kombineras kan de i 
samspel med varandra ge uttryck för en ”ny” betydelse, de uttrycker i så fall 
det som kallas för kommunikativa handlingar (Björkvall 2009:38). Kommu-
nikativa handlingar förekommer alltså typiskt i multimodala texter där 
skriftspråkliga och visuella resurser tillsammans skapar en högre betydelse-
skapande enhet. 
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Språk-, bild- och kommunikativa handlingar kan alltså användas för att 
kräva läsarens uppmärksamhet och skapar därmed en form av social kontakt 
mellan text och läsaren. Andra interaktiva resurser som kan användas för att 
uttrycka sociala relationer mellan text och läsare, diskuteras i de följande 
avsnitten.  

4.2.2.2 Symboliskt avstånd 
Sociala relationer av närhet och distans kan i skriftspråket till exempel 
uttryckas genom olika former av tilltal vilket kan realiseras genom olika till-
talspronomina (Björkvall 2009:46–48). Så kan du-tilltalet på svenska mar-
kera allt från en personlig till en neutral social relation mellan text och 
läsare, medan ni-tilltalet ger uttryck för en mer distanserad social relation. 
Ännu mer distans kan skapas genom att läsaren inte tilltalas alls. Andra sätt 
att markera sociala relationer av närhet och distans genom språket är olika 
former av mer eller mindre formellt språkbruk, vilket givetvis också är 
kopplat till olika situationella kontexter (Kress & van Leeuwen 2006:129). 
Förekomsten av du-tilltal och (in)formellt språkbruk kommer att vara några 
av aspekterna som jag undersöker inom ramen för analysen av den interak-
tiva potentialen i Brunas bilderbokstexter i de multimodala översättnings-
analyserna i 7.4. 

Sociala relationer av närhet och distans kan emellertid också realiseras 
visuellt. Utifrån antropologen Edward Halls teorier om att olika grader av 
fysiskt avstånd kan kopplas ihop med olika sociala relationer mellan män-
niskor, utvecklar Kress & van Leeuwen (2006:124) en analys för hur ett 
slags symboliskt socialt avstånd (”social distance”) kan uttryckas i bilder.59 
Halls teori utgår ifrån att man kan vara fysiskt närmare de personer som man 
har en nära social relation till. Detta i motsats till personer där den sociala 
kontakten är mer formell och distanserad (till exempel arbetskollegor). Dessa 
personer kan man inte vara lika fysiskt nära till. Olika former av fysiskt 
avstånd förknippas alltså med olika grader av socialt avstånd och vice versa. 

På liknande sätt kan man i bilder uttrycka olika former av symboliskt 
socialt avstånd mellan avbildade deltagare och läsare genom olika grader av 
beskärning i avbildningen av deltagare. Beskärning kan alltså ses som en 
resurs för att skapa symboliska former av socialt avstånd mellan avbildade 
deltagare och läsaren (Kress & van Leeuwen 2006:124–129; jfr Björkvall 
2009:39–48). De olika formerna av symboliskt socialt avstånd och deras 
visuella realisering sammanfattas i Figur 11. 

 
 

                                                      
59 Jag väljer här att inte använda benämningen ”social distans” som används i Björkvall 
(2009) som översättning för det som Kress & van Leeuwen (2006) kallar för ”social dis-
tance”. För att undvika missförstånd (distans kan på svenska antingen tolkas som ’avstånd’ 
eller ’långt avstånd’) använder jag ”socialt avstånd”. 
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Symboliskt avstånd Beskärning 

Extrem närbild: endast delar av huvudet visas Personligt avstånd 
Vanlig närbild: huvudet och axlar visas 

Nära medelavstånd: beskärning vid midjan 
Medelavstånd: beskärning vid knäna 

Socialt avstånd 

Långt medelavstånd: helfigur som tar upp mer än halva bildytan visas 

Distanserat avstånd Långt avstånd: helfigur som tar upp mindre än halva bildytan visas 

Figur 11. Symboliskt avstånd i bilder (jfr Björkvall 2009:46) 

Figur 11 beskriver i anslutning till Björkvall (2009:46) hur olika former 
av symboliskt avstånd kan uttryckas i bilder. Beroende på om avbildade del-
tagare visas i extrem närbild (dvs. med endast delar av huvudet avbildade) 
eller i vanlig närbild (dvs. att endast huvudet och axlarna avbildas) kan olika 
grader av personligt avstånd uttryckas. Närbilder kan användas för att etab-
lera en intim och personlig relation mellan text och läsare. De används till 
exempel ofta på det sättet i film (så kallade ”close-up”) och fotografi.  

I Brunas bilderbokstexter förekommer endast vanliga närbilder, dvs. inga 
extrema närbilder. I Exempel 31 visas Miffys mamma i vanlig närbild. Van-
liga närbilder förekommer i Brunas texter oftast i kombination med att den 
avbildade deltagaren är talare eller upplevare i en verbal eller en mental pro-
cess i den skrivna texten. 

Exempel 31. Vanlig närbild (uppslag 11 ur nijntje in de sneeuw/Miffy i snön). 

 

Bilder på socialt avstånd avbildar deltagare som om de fortfarande skulle 
befinna sig inom tal-avstånd från läsaren, fast inte längre så nära att läsaren 
skulle kunna ta på dem. Bilder på socialt avstånd väcker alltså fortfarande 
illusionen om att en social kontakt mellan den avbildade deltagaren och läs-
aren är möjlig, dock utan att relationen de emellan kan bli intim. Som fram-
går i Figur 11 finns även här olika graderingar. Bilder på nära medelavstånd 
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avbildar deltagarens överkropp fram till midjan, bilder på medelavstånd av-
bildar deltagarens kropp fram till knäna, och bilder på långt medelavstånd 
avbildar deltagarens kropp i helfigur. I Brunas bilderbokstexter förekommer 
många bilder på långt medelavstånd varav en visas i Exempel 32. 

Exempel 32. Långt medelavstånd (uppslag 2 ur het feest van nijntje/Miffys 
födelsedag). 

 

Bilder på distanserat avstånd är bilder på långt avstånd där deltagaren 
avbildas i helfigur och tar upp mindre än halva bildrutan (jfr Figur 11). Här 
väcks enligt Kress & van Leeuwen (2006) inte längre illusionen om att den 
avbildade figuren befinner sig inom talavstånd från läsaren. En personlig 
eller social kontakt mellan läsaren och den avbildade deltagaren är därmed 
inte längre möjlig. I Exempel 33 visas hur figurer som avbildas på långt 
avstånd hos Bruna dock nästan alltid har en kontaktsökande blick. På så sätt 
kan det ändå realiseras en form av social interaktion mellan text och läsare 
när figurer avbildas på långt avstånd. Detta återkommer jag till senare (jfr 
7.3.1).  

Exempel 33. Långt avstånd (uppslag 4 ur nijntje in de sneeuw/Miffy i snön). 

 

I nästa avsnitt diskuteras vilka visuella och skriftliga resurser som kan 
användas för att uttrycka sociala attityder. 
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4.2.2.3 Sociala attityder 
I skriftspråket kan sociala attityder uttryckas genom användning av olika 
modala hjälpverb (ska, få, vill etc.) som kan uttrycka olika grader av sanno-
likhet, vanlighet, förpliktelse och villighet (Holmberg & Karlsson 2006:66–
70, jfr Halliday & Matthiessen 2004:618). Även satsadverbial som till och 
med, ju, nog, faktiskt etc. kan ge uttryck för olika modala eller interperson-
ella betydelser. Andra resurser för att uttrycka sociala attityder inom skrift är 
interjektioner som utrop eller hälsningar: hej!, tjoho, sådär eller oj (”minor 
clauses” i Halliday & Matthiessen 2004:153–154).  

Även i bilder kan sociala attityder uttryckas. Genom användning av olika 
former av vertikalt och horisontellt perspektiv kan uttryck ges för olika 
sociala attityder till det eller den som avbildas i bilden (”perspective” och 
”attitudes” i Kress & van Leeuwen 2006:129–140; jfr Björkvall 2009:49–
58). Sociala attityder realiseras och uttrycks alltså genom att läsaren posi-
tioneras i en viss vinkel mot det eller den som avbildas.  

Det vertikala perspektivet kan ge uttryck för olika sociala maktrelationer 
mellan läsaren och den avbildade deltagaren. Genom ovanifrån-perspektivet 
kan läsaren till exempel positioneras som om den tittar ner på avbildade 
deltagare. På så sätt har läsaren så kallad ”betraktarmakt” över den avbildade 
deltagaren (jfr Björkvall 2009:52). Tvärtom kan underifrån-perspektivet 
användas för att avbilda deltagare som tittar ner på läsaren. I dessa bilder är 
det alltså den avbildade deltagaren som avbildas som om den har makt över 
läsaren. Genom öga-mot-öga-perspektiv uttrycks däremot en social jämlikhet 
mellan läsare och avbildade deltagare eftersom båda avbildas i samma höjd. 

Olika former av horisontellt perspektiv kan ge uttryck för olika grader av 
social inkludering, dvs. i vilken mån deltagare avbildas som positionerade 
mot läsaren så att en form av social interaktion med läsaren skulle kunna 
vara möjlig. Genom framifrån-perspektivet eller frontal avbildning avbildas 
deltagare som att det i hög grad finns möjlighet till interaktion och det gör att 
en hög grad av social inkludering uttrycks. När deltagare däremot avbildas 
bakifrån är möjligheten till interaktion inte hög och det gör att en låg grad av 
social inkludering uttrycks.  

I flera av de hittills visade bildexemplen avbildas Miffy frontalt (i fram-
ifrån-perspektiv) och i öga-mot-öga-perspektiv. På så sätt uttrycks en hög 
grad av social jämlikhet och social inkludering mellan text och läsare (jfr till 
Exempel 28, Exempel 32 m.fl.). 

I de multimodala översättningsanalyserna i 7.4 kommer jag att undersöka 
interpersonella uttryck som språkhandlingar, bildhandlingar, former av sym-
boliskt avstånd och sociala attityder. Det gör jag dels inom ramen för ana-
lysen av textens interaktiva potential och dels inom ramen för analysen av 
hur Miffy gestaltas som barn i relation till sina föräldrar.  

I nästa avsnitt diskuterar jag kompositionella betydelser i multimodala 
texter. 
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4.2.3 Kompositionella betydelser 
Med den textuella metafunktionen åsyftas hur textens information struktur-
eras och organiseras till en koherent, meningsfull och betydelseskapande 
helhet (Halliday & Matthiessen 2004:30; jfr Kress & van Leeuwen 2006:43). 
Den textuella metafunktionen realiseras genom komposition. Med ”komposi-
tion” åsyftas en viss organisering av textens olika interna element och på hur 
dessa element genom sin placering och relation till varandra skapar betyd-
else. I multimodala texter realiseras kompositionen i interaktionen mellan 
skrivna och visuella textelement. Kress & van Leeuwen (2006:177) skiljer 
mellan tre grundläggande kompositionella principer: visuell framskjutenhet, 
informationsvärde samt avgränsning och sambandsskapande (jfr Björkvall 
2009:84–110).  

Med framskjutenhet (”salience”) åsyftas hur hierarkiska relationer skapas 
mellan olika textelement beroende på hur de drar till sig mer eller mindre 
visuell uppmärksamhet i kompositionen. Element som är visuellt fram-
skjutna drar alltså till sig mer uppmärksamhet än andra element i komposi-
tionen och framstår därmed som viktigare eller mer framträdande. Visuell 
framskjutenhet kan uttryckas genom resurser som storlek, färg, fokus, för-
grund/överlappning och kulturella symboler som till exempel avbildningen 
av en svensk flagga eller en känd person. Även bokstäver kan bli visuellt 
framskjutna genom sin storlek, färg eller genom andra typsnittsvariationer 
som fetstil eller kursivering.  

Med informationsvärde (”information value”) beskrivs hur element kan få 
en viss betydelsepotential knutna till sig beroende på var i kompositionen de 
placeras. Distinktionen mellan en höger- och vänsterplacering kan till exem-
pel utnyttjas för att presentera element som nya respektive gamla. Genom 
avgränsning och sambandsskapande (”framing”) presenteras element som 
mer eller mindre sammanhängande inom kompositionen. Det kan till exem-
pel göras genom olika former av inramning. En specifik form av sambands-
skapande är visuellt rim (”visual rhyme”) och syftar på återkommande 
mönster inom kompositionen, till exempel när olika ord eller föremål 
avbildas i samma färg eller form (jfr Holsanova & Nord 2010). 

Kress & van Leeuwens tre grundläggande kompositionella principer är 
främst tillämpliga för en analys av visuella kompositioner och texter (till 
exempel layout). För en specifik analys av samspelet mellan skrift och bild 
beskrivs ingen konkret metod. Björkvall (2009:24) hänvisar i samband med 
skrift- och bildrelationer inom texten till Roland Barthes och distinktionen 
mellan förankring och avbyte.60 Medan förankring syftar på en relation 
mellan skrift och bild där skriften gör bildens betydelse mer specifik (eller 
                                                      
60 Barthes (1964) publicerades på svenska i Aspelin & Lundberg (1976). Även inom tidigare 
bilderboksforskning har Barthes principer använts för att analysera det narrativa samspelet 
mellan skrift och bild i bilderbokstexter (jfr Nodelman 1988, Rhedin 2001, Nikolajeva & 
Scott 2001 m.fl.). Jfr not 4. 
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tvärtom), syftar avbyte på en relation där skrift och bild kompletterar var-
andra. Björkvall (2009) hänvisar även till en tredje princip där skrift och bild 
uttrycker ungefär samma sak (så kallad ”pellemetare”). Det kan dock argu-
menteras att skrift och bild alltid både specificerar och kompletterar varandra 
i betydelse, samtidigt som de aldrig riktigt kan uttrycka exakt samma sak. 
Det förefaller med andra ord inte alltid lätt att avgränsa Barthes olika kate-
gorier, vilket gör det svårt att implementera kategorierna i en konkret analys 
för samspel mellan skrift och bild i bilderbokstexter (eller andra multimodala 
texter).61  

I de multimodala översättningsanalyserna i kapitel 7 kommer jag därför 
att analysera samspelet mellan skrift och bild utifrån tre kategorier som är 
mer specifikt tillämpliga på Brunas texter. Jag kommer att skilja mellan 
referentiellt samspel mellan skrift och bild, deiktiskt samspel mellan skrift 
och bild och sedan undersöker jag även metaspråkliga referenser till bilden. 
Med referentiellt samspel åsyftas en relation mellan skrift och bild där 
referenter både omnämns i den skrivna texten och avbildas på bilden. Med 
deiktiskt samspel åsyftas en relation mellan skrift och bild där deiktiska 
referenser som här eller där (m.fl.) i den skrivna texten används för att syfta 
till bilden. Båda typer av samspel kan alltså användas för att skapa ett 
samband mellan skrift och bild inom texten. En liknande beskrivning av 
samspel mellan olika textelement inom multimodala texter där samma 
referent (eller referentfamilj) omnämns eller avses i de olika textelementen, 
beskrivs i Karlsson (2002:118) som textintern referenskohesion.62 Holsanova 
& Nord (2010) talar på liknande sätt om tematiska samband i texten. 

Den sista typen av samspel mellan skrift och bild som jag kommer att ta 
upp i samband med Brunas texter är det som i Nord (2008) och i Holsanova 
& Nord (2010) kallas för metaspråkliga hänvisningar (jag talar i fortsätt-
ningen även om metaspråkliga referenser). Metaspråkliga referenser är 
mindre formaliserade hänvisningar i den skrivna texten, i stil med ”som du 
ser på bilden”, som dirigerar uppmärksamheten till bilden (Nord 2008:182). 
Även dessa typer av referenser har alltså en kompositionell betydelse i och 
med att de länkar ihop skrift och bild. I flera fall har dessa typer av refe-
renser också en tydlig interpersonell funktion och en interaktiv potential i 
och med att de mer explicit dirigerar läsaren till bilden. I exemplet: ”som du 
ser på bilden” (min kursivering) kombineras den metaspråkliga referensen 
med ett du-tilltal. Ett annat exempel är ”se på bilden” (min kursivering) där 
det inkluderas en uppmanande språkhandling (”se”) riktad mot läsaren. 
Dessa typer av referenser där en form av referens till bilden kombineras med 
en interaktiv potential kommer jag i de multimodala översättningsanalyserna 
att hänvisa till som interaktiva referenser.  
                                                      
61 Liknande kritik har riktats mot de Barthes-inspirerade analysmodellerna för det narrativa 
samspelet mellan ord och bild i bilderbokstexter (jfr Lewis 2001:38–45). 
62 Textintern referenskohesion är en av flera bindningstyper som Karlsson (2002) beskriver 
för multimodala texter med utgångspunkt i Halliday & Hasan (1976).  
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I de multimodala översättningsanalyserna i 7.4 kommer jag alltså att ana-
lysera i vilken mån käll- och måltexterna präglas av dessa typer av samspel 
mellan skrift och bild och i vilken mån dessa typer av samspel kan kopplas 
till en pedagogisk funktion i Brunas bilderbokstexter (jfr 2.2.2.3). 

I nästa avsnitt diskuterar jag avslutningsvis några sista viktiga och grund-
läggande begrepp för de multimodala textanalyserna i kapitel 7.  

4.2.4 Modelläsning och erbjudna läsvägar  
För de multimodala textanalyserna i denna avhandling kommer jag att utgå 
från en idealisk lässituation eller en modelläsning som i Nord (2008:57) 
beskrivs som ”det eller de textbruk eller läsbeteenden som texten genom sin 
utformning bäddar för och möjliggör”.63 I Björkvall (2009:26) beskrivs 
modelläsningen som läsningarna och tolkningarna som texten pekar mot 
genom sin visuella och språkliga utformning. I denna avhandling kommer 
jag alltså inte att undersöka hur olika empiriska läsare tar till sig en viss 
bilderbokstext, utan snarare vilken läsning (eller vilka olika läsningar) som 
finns inskriven i texten genom dess multimodala utformning.  

På liknande sätt kommer jag att ha en idealisk läsare eller modelläsare 
(dvs. läsaren som instansieras i texten) i åtanke när jag talar om läsaren i 
denna avhandling (jfr Björkvall 2003:23–28; Nord 2008:47–50). Jag kom-
mer vidare att förutsätta en idealisk lässituation där texten (bilderboken) 
läses högt av en vuxen inför ett barn som själv inte kan läsa än. Både den 
vuxna och barnet utgör alltså del av begreppet modelläsaren. 

Skriftspråk präglas av relativt fasta konventioner vad gäller läsriktning, då 
skriftspråket ska läsas från vänster till höger (i alla fall inom större delen av 
den västerländska kulturen). Skriftspråk och skriven text följer därmed en så 
kallad linjär läsväg där läsningen är organiserad i en mer eller mindre fast 
riktning från vänster till höger (Kress & van Leeuwen 2006:204–208). Bilder 
är däremot inte nödvändigtvis styrda av en linjär läsning, utan läsningen 
styrs här av andra principer, till exempel kompositionella principer som 
framskjutenhet. Läsvägen i bilder är alltså inte lika fast som i skriftspråk 
utan i bilder kan det finnas flera olika alternativa läsvägar. Detta gäller även 
för multimodala texter där läsningen och läsvägen i större mån är icke-linjär 
och mer öppen. Genom multimodala textanalyser kan man alltså endast 
studera det som Kress & van Leeuwen (2006:205) kallar för ”the most plau-
sibel reading path” eller erbjudna läsvägar (jfr Karlsson & Ledin 2000, Nord 
2008), vilka är kopplade till modelläsningsbegreppet. 

I analyserna i 7.4 kommer jag alltså att studera vilken möjlig modelläs-
ning Brunas bilderbokstexter och deras svenska översättningar öppnar för 
utifrån multimodala textanalyser. En anslutande fråga i samband med det blir 

                                                      
63 Nord (2008) bygger därmed vidare på begreppet ”model reader” som används i Kress & 
van Leeuwen (2006:115) i anslutning till Eco (1979). 
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således också i fall erbjudna läsvägar ändras, och i fall bildernas betydelse-
potential kan förskjutas när bilderböcker översätts och samma bilder (på 
grund av samtryck) kombineras med en ny skriven text.  

Innan jag undersöker den svenska översättningen av Bruna och bilder-
böckerna om Miffy, presenterar jag i nästa kapitel först analysen av de pre-
liminära översättningsnormerna för flamländska och nederländska bilder-
böcker i Sverige mellan 1995 och 2006. 
 



 89 

5 Flamländska och nederländska 
bilderböcker i svensk översättning  
från 1995–2006 

I det här kapitlet undersöker jag preliminära översättningsnormer för flam-
ländska och nederländska bilderböcker i svensk översättning från 1995 till 
2006. Jag undersöker alltså mer konkret vilka generella principer som har 
styrt urvalet och produktionsprocessen av de översatta böckerna. I enlighet 
med Toury (1995) delar jag upp min analys i en analys av översättnings-
policy och en analys av översättningarnas direkthet (jfr 3.2 och 4.1). Min 
analys utgår från den bibliografiska förstudien som presenterades i 2.2. Inför 
analyserna i detta kapitel gjorde jag två mer specifika delbibliografier där 
endast flamländska och nederländska bilderböcker i svensk översättning från 
1995 till 2006 tas med. I Delbibliografi 1 presenteras de översatta bilder-
böckerna kronologiskt enligt år för svensk utgivning. I Delbibliografi 2 pre-
senteras de översatta bilderböckerna enligt förlag för svensk utgivning och i 
kronologisk ordning. Båda delbibliografierna bifogas i Bilaga 1. 

För att kunna studera översättningspolicy och vilka faktorer som har styrt 
urvalet av måltexterna gör jag i 5.1 först en generell beskrivning av det 
översatta materialet. Jag diskuterar kort vilka flamländska och nederländska 
bilderböcker som har blivit översatta under den undersökta perioden och an-
ger några tendenser i utgivningen. Sedan diskuterar jag i 5.2 vilka svenska 
förlag som har gett ut böckerna. Jag ger en kort beskrivning av de olika för-
lagens utgivningsprofil och diskuterar deras utgivning av flamländska och 
nederländska bilderböcker. I 5.3 diskuterar jag sedan några generella ten-
denser i hur de olika förlagen har kommit i kontakt med bilderböckerna och 
vilka faktorer som har spelat en roll i deras urval av böcker. För att kunna 
undersöka översättningarnas direkthet, analyserar jag i 5.4 vilka personer 
som anlitas för att utföra översättningarna och vilken profil dessa personer 
har som översättare. Till det kopplas en undersökning av hur översättning-
arna benämns i böckernas kolofonuppgifter (”svensk text” versus ”översätt-
ning”) och vilken information som kan hittas där om översättningarnas 
direkthet. Avslutningsvis för jag i 5.5 en sammanfattande diskussion av ana-
lysen i detta kapitel.  
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5.1 En kort beskrivning av det översatta materialet 
I detta avsnitt ger jag en kort beskrivning av det översatta materialet och 
anger några tendenser i de översatta böckernas utgivning. I 5.1.1 beskriver 
jag översatta bilderböcker från Nederländerna och i 5.1.2 översatta bilder-
böcker från Flandern. Sedan diskuterar jag i 5.1.3 även några översatta flam-
ländska och nederländska bilderböcker där originalen uppstod genom inter-
nationellt samarbete, dvs. genom samarbete med utländska illustratörer.  

5.1.1 Bilderböcker från Nederländerna 
I bibliografin och i delbibliografierna 1 och 2 (jfr Bilaga 1) framgår att det 
har översatts flest bilderböcker av den nederländske författaren/illustratören 
Dick Bruna (30 titlar), följt av författaren/illustratören Max Velthuijs (16 
titlar).64 Både Bruna och Velthuijs kan betraktas som nationella och inter-
nationella bilderboksklassiker. Deras böcker har översatts till många språk 
och båda författarna har vid flera tillfällen nominerats till prestigefyllda 
internationella barnlitterära priser som H.C. Andersen-medaljen och ALMA-
priset (Astrid Lindgren Memorial Award).65 Både Bruna och Velthuijs är 
konstanta aktörer i den undersökta perioden då det nästan årligen översätts 
minst en titel av båda författarna till svenska.  

Av Dick Bruna översattes huvudsakligen bilderböcker om kaninen Miffy. 
Några av Brunas bilderböcker översattes till svenska redan i slutet av 1960-
talet på Svensk Läraretidning Förlag (SLF). Från och med 1997 startade en 
ny svensk satsning på Brunas bilderböcker på det svenska förlaget Orda-
laget. I början av den undersökta perioden översattes främst Brunas klassiska 
bilderböcker, dvs. bilderböcker med pappersblad i det för Bruna typiska 
kvadratiska formatet. Dessa böcker handlar både om Miffy och om andra 
karaktärer. Från och med 2000 översattes däremot övervägande kartong-
böcker (inklusive en tygbok 2004) varav nästan alla handlar om Miffy. I 
kartongböckerna återanvänds i stort sett endast bildmaterial från de klassiska 
böckerna. Kartongböckerna om Miffy kan därmed beskrivas som spin-off-
produkter och kan anses utgöra del av den mer kommersiellt inriktade 
merchandisingen kring figuren Miffy (jfr 2.2.1). År 2004, när antalet svenska 
bilderboksöversättningar från Nederländerna var som absolut högst (15 titlar 
– jfr Tabell 2 i 2.1.2), översattes inte mindre än 8 Bruna-böcker, varav 6 
titlar är kartongböcker och varav alla titlar förutom en handlar om Miffy. 

Max Velthuijs bilderböcker översattes till svenska redan på 1970-talet och 
gavs då ut på olika svenska förlag. Sedan 1980-talet ger förlaget Berghs ut 
de svenska översättningarna av Velthuijs internationellt välkända bilder-
                                                      
64 I räkningen av antalet översatta titlar inkluderar jag nyutgåvor. 
65 Se ALMA:s webbplats och IBBY:s webbplats för listor på nominerade kandidater för 
ALMA-priset respektive H.C. Andersen-medaljen. Endast Velthuijs har hittills dock fått ta 
emot H.C. Andersen-medaljen, detta var år 2004. 
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böcker om Grodan. Även Velthuijs svenska utgivning består av både klass-
iska bilderböcker (med pappersblad) och kartongböcker. Till skillnad från 
Brunas svenska utgivning dominerar hos Velthuijs dock inte andelen 
kartongböcker. I bibliografierna framgår att de flesta av Velthuijs bilder-
böcker har översatts till svenska från engelska. Det beror på att de utländska 
rättigheterna för Velthuijs bilderböcker till stor del innehas av det engelska 
förlaget Andersen Press ([Johansson & Vidén 2007-03-09]; Linders 2003: 
129–130). Andersen Press och Velthuijs nederländska förlag Leopold har 
dock ett nära samarbete och varje ny bok av Velthuijs görs i samtryck och 
publiceras alltså samtidigt i Nederländerna och Storbritannien [ten Houten 
2007-03-21]. Även de svenska översättningarna ingår oftast i dessa sam-
tryck, vilket också framgår av utgivningsåren för Velthuijs böcker i biblio-
grafierna (se Bilaga 1).  

En annan nederländsk bilderboksförfattare och illustratör som det har 
översatts flera titlar av (både hennes egna böcker och böcker som hon har 
illustrerat) är den svensk-nederländska Marit Törnqvist. Törnqvist blev 
mycket känd i Sverige i samband med att hon illustrerade flera av Astrid 
Lindgrens barnböcker.66 Under den undersökta perioden gavs det ut en 
bilderbok med ord och bild av Törnqvist, Liten berättelse om kärlek (1995), 
som hon själv översatte till svenska. Boken återutgavs i mindre format några 
år senare, vilket även skedde i Nederländerna (jfr Bilaga 1). Sedan översattes 
även en bilderbok av de flerfaldigt prisbelönta författarna Hans och Monique 
Hagen, Du är det finaste (2001), med bilder av Törnqvist. Även denna bok 
återutgavs i mindre format några år senare i både Sverige och Nederländerna 
(jfr Bilaga 1). Till sist illustrerade Törnqvist även en bilderbok av den mång-
faldigt prisbelönte nederländske barnboksförfattaren Toon Tellegen, Pikku-
henki: en berättelse om en liten häxa (2006).  

I övrigt kan det konstateras att de flesta översatta bilderböckerna från 
Nederländerna ingår i en serieutgivning, dvs. en serie av bilderböcker som 
handlar om samma huvudkaraktär. Det översätts främst böcker av nutida, 
(inter)nationellt prisbelönta och/eller översatta och alltså relativt väletabler-
ade nederländska författare och illustratörer. De flesta av dessa bilderböcker 
har även relativt lättillgängliga bilder. Exempel är Rindert Kromhout (ord) 
och Annemarie van Haeringen (bild) med böckerna om Lilla Åsnan, Gitte 
Spee (ord och bild) med böckerna om Herr Gris, Bette Westera (ord) och 
Suzanne Diederen (bild) med böckerna om Boba Björn, samt Dieter och 
Ingrid Schubert (ord och bild) med böckerna om Björn och Igelkotten. Andra 
författare och illustratörer varav endast enstaka titlar har översatts är Annie 
Makkink, Maartje Padt, Mylo Freeman, Tjibbe Veldkamp, Philip Hopman, 

                                                      
66 Marit Törnqvist var även scenograf för Junibacken, sagolekhuset om Astrid Lindgrens 
sagor i Stockholm. Marit Törnqvists mor, Rita Törnqvist-Verschuur, översatte flera av Astrid 
Lindgrens böcker till nederländska.  
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Dolf Verroen, Marian de Smet, Marja de Meijer, Christl Vogl, Rien Poort-
vliet, Marie-Louise och Mark-Julian Sekrève.  

5.1.2 Bilderböcker från Flandern 
Medan översättningarna från Nederländerna domineras av Bruna och Velt-
huijs och serieutgivning, domineras bilderboksöversättningen från Flandern i 
lägre grad av serieutgivning. I början av den undersökta perioden översattes 
från Flandern främst enstaka titlar av olika författare. Några återkommande 
namn mot mitten och slutet av den undersökta perioden är dock Lieve 
Baeten (5 titlar), Guido van Genechten (11 titlar) och Linne Bie (8 titlar). 

Tidigare påpekades att antalet bilderboksöversättningar från Flandern är 
relativt högt 1999 jämfört med andra år (jfr 2.1.2 och Tabell 2). I bibliografi-
erna konstateras för detta år en påfallande ökad närvaro av det flamländska 
barn- och bilderboksförlaget Clavis. Förlaget har en speciell inriktning på 
bilderböcker och en utpräglad internationell orientering (Leysen 2003). Det 
framgår tydligt i bibliografierna att flera olika svenska förlag som bland 
annat Natur & Kultur, Sjöstrand, Opal och Berghs har börjat översätta 
flamländska bilderböcker från Clavis kring 1999. Det översattes också en 
bilderbok av nederländska Marian de Smet (ord) och nederländska Marja 
Meijer (bild) från Clavis. Det visar att även bilderböcker från Nederländerna 
har kommit till Sverige genom det flamländska förlaget Clavis.67 Det var 
också genom Clavis som böckerna av Guido van Genechten, Lieve Baeten 
och Linne Bie kom till Sverige. Under den andra tidigare påpekade piken i 
den flamländska utgivningen, år 2005 (6 titlar – jfr Tabell 2), översattes 
endast böcker från Clavis: 4 titlar av Linne Bie och 2 titlar av Genechten (jfr 
Delbibliografi 2 i Bilaga 1). 

 Av Genechten och Baeten översattes både enstaka titlar och böcker som 
tillhör serier, av Bie översattes endast böcker i serieutgivning. En första 
svensk översättning inom Lieve Baetens internationellt framgångsrika serie 
om Lilla häxan kom ut på Natur & Kultur 1996. Först några år senare (2001, 
2002, 2004) kom det flera titlar av Baeten i svensk översättning, denna gång 
utgivna på Opal. Även Guido van Genechtens böcker översattes på olika 
svenska förlag, först på Sjöstrands och senare också på Natur & Kultur. Sjö-
strands utgivning bestod främst av Genechtens mer pedagogiskt inriktade 
serier om Johan och kaninen Rickard.68 Internationella storsäljare som Bara 
Rumpor, Sov gott, och Älskar dig så mycket gavs däremot ut på Natur & 
Kultur som också återutgav de två förstnämnda som kartongböcker några år 

                                                      
67 Barnboksmarknaden i Nederländerna och Flandern har länge dominerats av förlag i Neder-
länderna. På 1980- och främst 1990-talet har Flandern dock i allt högre grad kommit att hävda 
sig på den nederländska barnboksmarknaden och det upprättades flera flamländska förlag som 
bland annat Clavis (jfr Leysen 2003, Van Coillie 2007:369).  
68 Till serien om Rickard utvecklade Genechten pedagogiskt arbetsmaterial som används i 
flera flamländska förskolor. 
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senare. Här ser vi alltså att två olika svenska förlag har satsat på olika typer 
av bilderböcker ur Genechtens (väldigt produktiva) författarskap.69 

Medan Baeten och Genechten är återkommande namn från och med 
mitten av den undersökta perioden, översattes Linne Bies pek- och kartong-
böcker i serierna om Leo och Ella, som riktar sig till små barn i åldern 
mellan 0 och 3, först mot slutet av perioden. År 2005, Linne Bies debutår i 
Sverige, gavs det ut 4 titlar i Bies serie om Leo. Året därpå översattes 2 titlar 
om Ella och 2 titlar till om Leo. Alla svenska översättningar av Linne Bies 
böcker gavs ut på förlaget Berghs.70 

Nästan alla bilderböcker som i övrigt översattes från Flandern hade kom-
mit ut i original på det flamländska förlaget Clavis. I likhet med bilderboks-
översättningen från Nederländerna översattes från Flandern främst bilder-
böcker som hade blivit översatta till andra språk och som var gjorda av rela-
tivt etablerade, i vissa fall prisbelönta, författare och illustratörer. Även 
bilderböckerna från Flandern har oftast relativt lättillgängliga bilder (jfr 
5.1.1). Förutom Lieve Baeten, Guido van Genechten och Linne Bie över-
sattes från Clavis enstaka titlar av Ed Franck, Kris Nauwelaerts Leo Tim-
mers, Hilde Schuurmans, Ria Baens, Rik Dessers, Bettie Elias, Anne 
Westerduin, Birgitte Minne, Riske Lemmens och Renne. Författare som inte 
givits ut på Clavis är Bart Moeyaert och Gregie de Maeyer. Även de är båda 
prisbelönta och väletablerade flamländska författare.  

Påfallande är att det från Flandern endast har översatts få så kallade 
”esthetische prentenboeken” (”estetiska bilderböcker”). Benämningen an-
vänds av Vermeulen (2006) och Nauwelaerts (2008) för att beskriva flam-
ländska bilderböcker som karakteriseras av sina ”litterära texter, konstnärliga 
bilder och sin genomtänkta grafiska formgivning” (Nauwelaerts 2008:63 – 
min översättning). I och med sin mer konstnärliga karaktär bedöms den 
estetiska bilderboken ofta som otillgänglig och svår för barn (Vermeulen 
2006:26–27). Möjligen kan det förklara varför många av de internationellt 
framgångsrika flamländska estetiska författare och illustratörer som tas upp i 
Vermeulen (2006), inte översattes till svenska i den undersökta perioden. Av 
de estetiska författare och illustratörer som diskuteras i Vermeulen (2006), 
översattes påfallande nog endast de som kom ut på Clavis. Dessa är Lieve 
Baeten, Guido van Genechten, Leo Timmers, Anne Westerduin och Riske 
Lemmens. Deras böcker har dock ofta relativt tillgängliga bilder jämfört med 
andra estetiska bilderböcker.71 

                                                      
69 Efter den undersökta perioden har det översatts böcker av Genechten på ytterligare två 
svenska förlag, Eriksson & Lindgren och Turbine Förlaget. Detta gäller då främst olik pek- 
och kartongböcker av Genechten som riktar sig till väldigt unga barn i åldern mellan 0 och 3 
år.  
70 Utgivningen om Ella och Leo fortsatte efter den undersökta perioden med ytterligare 7 titlar 
utgivna på Berghs mellan 2007 och 2010. 
71 Från och med 2007 har även Turbine Förlaget börjat ge ut flera av de flamländska estetiska 
författarna och illustratörerna i Sverige. Det översattes bland annat verk av Leo Timmers, 
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5.1.3 Internationellt samarbete 
I det översatta materialet förekommer flera bilderböcker som har gjorts i 
internationella samarbeten mellan nederländska eller flamländska författare 
och utländska illustratörer. Så illustrerades bilderboken Afrika bakom sta-
ketet (1995) som skrevs av flamländaren Bart Moeyaert, med bilder av den 
mångfaldigt prisbelönta svenska illustratören Anna Höglund. Moeyaert är en 
av Flanderns mest framstående barn- och ungdomsförfattare men har även 
gjort enstaka bilderböcker. Hans bilderbok med bilder av Höglund översattes 
till svenska samma år som den kom i original. Översättningen gavs ut på 
Bonnier Carlsen, där flera av Höglunds svenska böcker också har kommit ut. 

Bilderboken Björnen på lekplatsen (1999) med skriven text av den väl-
etablerade nederländske barnboksförfattaren Dolf Verroen illustrerades av 
den internationellt kände och mångfaldigt prisbelönte tyske illustratören 
Wolf Erlbruch.72 Boken gavs ut på svenska på förlaget Berghs där flera av 
Erlbruchs böcker tidigare hade kommit ut. 

 Den flygande hatten (2002) är en bilderbok utan skriven text av den tyska 
bilderboksförfattaren Suzanne Rotraut Berner. Boken gjordes på uppdrag av 
Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (en läsfräm-
jande nederländsk stiftelse) i samband med den nederländska barnboks-
veckan 2002. Boken gavs ut samma år på det svenska förlaget Alfabeta som 
har gett ut flera av Rotraut Berners bilderböcker i Sverige. 

I nästa avsnitt analyseras mer utförligt vilka olika svenska förlag som 
översätter flamländska och nederländska bilderböcker och hur deras utgiv-
ning ser ut. 

5.2 Svenska förlag som ger ut flamländska och 
nederländska bilderböcker  
I Tabell 3 ger jag en översikt av de svenska förlag som gav ut flamländska 
och nederländska bilderböcker i svensk översättning från 1995 till 2006 (jfr 
Delbibliografi 2 i Bilaga 1). I Tabell 3 anges hur många titlar som översattes 
och gavs ut per förlag inom den undersökta perioden.  

I Tabell 3 framgår att det översattes flamländska och nederländska bilder-
böcker på sammanlagt 11 olika svenska förlag inom den undersökta per-
ioden. De förlag som gav ut flest flamländska och nederländska bilderböcker 
i Sverige är Ordalaget (30 titlar) och Berghs (30 titlar). Sedan följer Opal (18 
titlar), Sjöstrand (14 titlar) och Natur & Kultur (11 titlar). Alla dessa förlag 
 
                                                                                                                             
Marjolein Pottie och An Candaele (jfr Vermeulen 2006). Dessa böcker ges dock ut med pro-
duktions- och översättningsbidrag från Flemish Literature Fund. 
72 Wolf Erlbruch fick ta emot den prestigiösa H.C. Andersen-medaljen år 2006. Se IBBY:s 
webbplats (2010-06-25).  
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Tabell 3. Svenska förlag som ger ut flamländska och nederländska 
bilderböcker 1995–2006 

Förlag Antal utgivna titlar 
Ordalaget 30 
Berghs 30 
Opal 18 
Sjöstrand 14 
Natur & Kultur 11 
Rabén & Sjögren 5 
En bok för alla 3 
Alfabeta 1 
Bonnier Carlsen 1 
Gothia 1 
Richter 1 
(Kok)  (1) 

förutom Natur & Kultur, är relativt små förlag.73 Förutom Ordalaget och 
Natur & Kultur har alla dessa förlag en specifik inriktning mot barnlitteratur, 
bilderböcker och översatt barnlitteratur.  

Nedan ger jag en kort beskrivning av de hittills nämnda förlagen och 
deras utgivningsprofil. Jag diskuterar även kort de olika förlagens utgivning 
av flamländska och nederländska bilderböcker. För dessa beskrivningar har 
jag hämtat uppgifter från källorna som diskuterades i 4.1 (se även Bilaga 2).  

Ordalaget ger sedan 1997 ut Dick Brunas bilderböcker på svenska. 
Förlagets barnboksproduktion består endast av Brunas bilderböcker, i övrigt 
ger förlaget ut facklitteratur för vuxna. Rättigheterna för Brunas böcker köps 
av det nederländska förlaget Mercis Publishing, som sedan 1995 koordinerar 
all samproduktion och utländsk utgivning av Brunas böcker [Henrikson 
2008-02-21] (jfr 2.2.1). Ordalagets utgivning av Bruna kommer att dis-
kuteras närmare i 6.2.  

Berghs är ett fristående barnboksförlag och beskriver sig själv som ett för-
lag med ambitionen att ge ut kvalitetsböcker som har potential att nå en bred 
publik [Johansson & Vidén 2007-03-09]. Förlagets utgivning inkluderar så-
väl bilderböcker som barnböcker för äldre barn och ungdomslitteratur. 
Berghs ger ut mycket översatt barnlitteratur. Den översatta utgivningen be-
står främst av översättningar från engelska och tyska men inkluderar även 
översättningar från franska och nederländska. Berghs översätter bilderböcker 
både från Flandern och Nederländerna och har främst kontakt med det flam-
ländska bilderboksförlaget Clavis och det nederländska bilderboksförlaget 
Leopold [Johansson & Vidén 2007-03-09]. Berghs utgivning av flamländska 
och nederländska bilderböcker består främst av böcker i serieutgivning, där-
ibland Max Velthuijs bilder- och kartongböcker om Grodan samt Linne Bies 

                                                      
73 Se företagsfakta om dessa förlag i Den svenska bokbranschen 1994–2006. Uppgifter om 
förlagens profil och inriktning hämtades även från förlagens webbplatser, se Bilaga 2. 
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pekböcker om Leo och Ella. I samband med Max Velthuijs bilderböcker har 
Berghs både kontakt med det engelska förlaget Andersen Press som är Max 
Velthuijs huvudförlag, och det nederländska Leopold, som har hand om 
utgivningen av kartongböckerna [Johansson & Vidén 2007-03-09].74  

Opal är ett barnboksförlag som ger ut både svensk och översatt barn-
litteratur. Förlaget har en mycket varierad utgivning och ger ut allt från 
bilderböcker till ungdomsböcker. Vad gäller översättning från nederländska 
ger förlaget ut såväl bilderböcker som mellanåldersböcker (till exempel av 
nederländaren Guus Kuijer) och ungdomsböcker (till exempel av flam-
ländska Anne Provoost). Opals bilderboksutgivning är förhållandevis mer 
varierad än Berghs och begränsar sig inte främst till utgivning av bilder-
böcker i serier. Förutom Lieve Baetens serie om Lilla häxan och författar-
paret Schuberts serie om Björn och Igelkotten, ger Opal ut förhållandevis 
fler enstaka bilderbokstitlar. Opal har kontakt med två flamländska barn-
boksförlag, Clavis och Davidsfonds/Infodok, och med ett nederländskt barn-
boksförlag, Lemniscaat. För några titlar av Lieve Baeten hade Opal kontakt 
med det tyska förlaget Friedrich Oetinger som har hand om en del av Lieve 
Baetens utländska rättigheter [Rosenqvist 2007-03-01]. Några titlar av 
Baeten översattes därför till svenska från tyska (jfr 5.1.2). 

Förlaget Sjöstrand upphörde 2006. Förlaget gav främst ut översatt barn-
litteratur, till viss del barnlitteratur med pedagogisk inriktning [Forsberg 
2008-02-25]. Sjöstrands flamländska och nederländska utgivning präglas 
helt av bilderböcker varav flera ensamstående titlar och några titlar ur mer 
pedagogiskt inriktade serier av den flamländske Guido van Genechten (jfr 
5.1.2). Sjöstrands översatte främst titlar från det flamländska förlaget Clavis 
men hade även kontakt med de nederländska förlagen Hillen och Zirkoon 
[Forsberg 2008-02-25].   

Till sist översattes även en del flamländska och nederländska böcker på 
Natur & Kultur. Förlaget har en bred utgivning och ger ut allt från barn- och 
ungdomslitteratur till skönlitteratur, facklitteratur och faktaböcker för vuxna 
samt läromedel. Förlaget ger ut både svensk och översatt barnlitteratur. 
Natur & Kulturs utgivning av bilderböcker består främst av (inter)nationella 
storsäljare som bland annat Lucy Cousins böcker om Molly och Wieslander 
& Nordqvists serie om Mamma Mu. Även utgivningen av flamländska och 
nederländska bilderböcker har inriktning på storsäljare. År 1996 gav för-
laget ut en bilderbok av Lieve Baeten i serien om Lilla häxan men utgiv-
ningen av Baeten lades ner efter utebliven storförsäljning [Lyssarides 2007-
02-23]. Natur & Kultur ger i övrigt ut storsäljare och (inter)nationellt fram-
gångsrika bilderboksserier av nederländska Gitte Spee (serien om Herr Gris), 
och av flamländaren Guido van Genechten varav flera böcker även åter-

                                                      
74 Se även Linders (2003). 
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utgavs som kartongböcker (jfr 5.1.2).75 För utgivningen av Spee samarbetar 
Natur & Kultur med det nederländska förlaget Ploegsma, för Genechten 
samarbetar förlaget med det flamländska Clavis. 

Man kan alltså konstatera att alla de hittills beskrivna förlagen delvis har 
olika inriktningar i sin utgivning av flamländska och nederländska bilder-
böcker, vilket alltså tyder på olika översättningspolicyer (jfr 3.2). Ordalaget 
ger endast ut Dick Brunas bilderböcker. Berghs är mest inriktad på utgivning 
av bilderboksserier, kartongböcker och pekböcker med potential att nå en 
bred publik. Opal har däremot en förhållandevis mer varierad utgivning. 
Sjöstrand är delvis inriktad på utgivning av pedagogiska bilderböcker och 
Natur & Kultur är i högre grad inriktad på storsäljare.  

Andra svenska förlag som har gett ut några eller endast enstaka flam-
ländska eller nederländska bilderböcker i svensk översättning (jfr Tabell 3), 
är Rabén & Sjögren (5 titlar), En Bok För Alla (3 titlar), Alfabeta (1 titel), 
Bonnier Carlsen (1 titel), Gothia (1 titel) och Richter (1 titel). 

Förlaget En Bok För Alla är ett förlag med statligt uppdrag att återutge 
utgångna kvalitetsböcker till låga priser. Förlaget översätter alltså inte själv 
böcker. Under den undersökta perioden återutgav förlaget tre nederländska 
bilderböcker: två böcker av nederländaren Max Velthuijs (tidigare utgiven 
på Berghs) och en bok av nederländaren Dolf Verroen med illustrationer av 
den tyske Wolf Erlbruch (tidigare utgiven på Berghs, jfr 5.1.3).  

Stora svenska barnboksförlag som Rabén & Sjögren och Bonnier Carlsen 
ger endast ut flamländska eller nederländska bilderböcker som har illustrer-
ats av svenska eller utländska illustratörer som sedan tidigare ingår i för-
lagens utgivning (jfr 5.1.3). Det gör även det medelstora förlaget Alfabeta, 
som förutom bilderböcker även ger ut facklitteratur och skönlitteratur för 
vuxna. 

Förlaget Gothia har, till skillnad från alla andra nämnda förlag, ingen spe-
cifik inriktning på barnböcker utan ger ut böcker om medicin, hälsa socialt 
arbete och social omsorg. Förlaget översatte en flamländsk bilderbok som 
publicerades tillsammans med en handledning för lärare i grundskolan, så att 
boken kan användas i undervisningssyfte. 

Richter ingick tidigare i den Nordiska mediekoncernen Egmont Richter, 
numera Egmont. Richter (numera Egmont Kärnan) producerar massmedier 
och leksaker för barn (spel, pyssel, filmer osv.), men ger även ut böcker och 
serietidningar för barn. 

Till sist gavs även en bilderbok ut i svensk översättning på det neder-
ländska förlaget Kok som ger ut religiös litteratur. Eftersom förlaget inte är 
svenskt, har det markerats mellan parantes i Tabell 3. 

                                                      
75 Gitte Spee illustrerade även kapitelboken Baddräkten av den svenska barnboksförfattaren 
Åsa Stork, som kom ut på Natur & Kultur 2004. Av Herr Gris gjordes en marionetteater-
föreställning på Stockholms stadsteater 2008. 



 98 

Med det har jag gett en kort presentation av alla förlag som har gett ut 
flamländska och nederländska bilderböcker i svensk översättning mellan 
1995 och 2006. I nästa avsnitt diskuterar jag hur de fem svenska förlag som 
har översatt mest flamländska och nederländska bilderböcker inom den 
undersökta perioden, har kommit i kontakt med böckerna och vilka faktorer 
som har spelat en roll i deras urval av böcker till översättning. 

5.3 Kontakt och urvalsnormer 
Min beskrivning och analys i detta avsnitt grundas på intervjuerna med in-
formanter på de fem svenska förlag som översatte flest flamländska och 
nederländska bilderböcker i den undersökta perioden: Berghs, Ordalaget, 
Opal, Sjöstrands och Natur & Kultur (jfr 4.1 och se Bilaga 2). 

Generellt gäller för alla de intervjuade förlagen att de främst kommer i 
kontakt med bilderböckerna på årliga internationella bokmässor varav 
Bologna Book Fair och Frankfurter Buchmesse uppges vara de viktigaste. 
På Berghs uppger man att andra internationella bokmässor som London 
International Book Fair även har ökat i vikt för deras utgivning under de 
senaste åren. Förutom ett internationellt kontaktforum är bokmässorna även 
ett forum för förhandling och för försäljning av översättningsrättigheter.  

Berghs, Opal och Sjöstrands uppger också ha sina fasta kontakter på flam-
ländska och nederländska förlag (jfr 5.2). Det är då oftast kontakter på förlag 
med liknande utgivningsprofil och utgivning. Dessa kontakter träffar man 
årligen på bokmässorna, men man har också kontakt med dem under året i 
samband med utgivning av nya titlar eller i samband med nya samtryck.  

Samtryck uppges av alla förlag vara en viktig förutsättning för översätt-
ning av bilderböcker, eftersom trycket av böckerna (och färgbilderna) i andra 
fall skulle bli för kostsamt. En del av urvalet av böckerna för översättning 
bestäms och styrs därmed också av möjligheten till ett förmånligt samtryck. 
Ju fler länder som deltar i ett samtryck, desto högre kan upplagan bli och 
desto lägre blir kostnaderna för samtrycket.  

I bedömningen av vilka böcker som ska översättas spelar bilderna en 
central roll. Flera informanter uppger att deras urval av bilderböcker till en 
början styrs av bilderna. Om inte bilderna bedöms kunna fungerar för en 
svensk publik eller inom det enskilda förlagets profil, översätts boken inte. 
På Sjöstrands uppges till exempel att man medvetet valde att inte ge ut en 
viss nederländsk bilderbok som handlade om döden och där det på en av 
bilderna visas ett lik, eftersom man inte tyckte att temat lämpade sig inom 
förlagets utgivning [Forsberg 2008-02-25].  

Även teman och trender kan alltså spela en roll i urvalet av bilderböcker 
för översättning. Flera informanter uppger att de medvetet försöker välja ut 
böcker som bedöms passa in i nutida trender på den svenska bokmarknaden. 
Boken Bara Rumpor av Guido van Genechten som gavs ut 2001 på Natur & 
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Kultur är till exempel en av flera bilderböcker om ”rumpkulturen” kring 
början av 2000-talet i Sverige (jfr Hallberg 2001). 

Vissa informanter uppger också att de snarare väljer ut böcker med lätt-
tillgängliga bilder än böcker som är mer experimentella och konstnärliga (jfr 
5.1). På Sjöstrands valde man till exempel bilderböckerna av Bette Westera 
med bilder av Suzanne Diederen och av Guido van Genechten eftersom man 
tyckte att de har kulturneutrala bilder [Forsberg 2008-02-25]. Berghs valde 
ut Linne Bies pekböcker eftersom man mer specifikt letade efter pekböcker 
med enkla bilder och tydliga och klara färger som kunde nå en bredare pub-
lik [Johansson & Vidén 2007-03-09]. 

Få förlag satsar specifikt eller konsekvent på bilderböcker som har blivit 
prisbelönta i Belgien eller i Nederländerna. Denna aspekt ingår däremot 
snarare som en av flera faktorer i den helhetsbedömning som görs av böck-
erna utifrån uppgifter om översättningar till andra språk och försäljnings-
siffror. De flesta förlag uppger att de i sin bedömning snarare tittar på inter-
nationella priser som tyska Deutscher Jugendliteraturpreis som delas ut på 
bokmässan i Frankfurt, eller Bologna Ragazzi Awards som delas ut på bok-
mässan i Bologna. 

De övergripande urvalsnormerna för flamländska och nederländska bilder-
böcker i Sverige mellan 1995 och 2006 styrs alltså främst av ekonomiska 
faktorer som möjligheten till samtryck och försäljning, och av acceptans-
inriktade strategier som till stor del är kopplade till bilderna.  

I nästa avsnitt undersöker jag vilka översättare som översätter flam-
ländska och nederländska bilderböcker, och vilka indikationer de översatta 
böckernas kolofonuppgifter kan ge om översättningarnas direkthet. 

5.4 Översättare och måltextskribenter 
Vid närmare granskning av det översatta materialet visade det sig att få 
bilderböcker hade översatts med översättningsstöd eller produktionsbidrag 
från flamländska och nederländska litterära fonder. Dessa är Vlaams Fonds 
voor de Letteren (VFL) i Flandern och Nederlands Literair Productie- en 
Vertalingenfonds (NLPVF) i Nederländerna.76 Enligt vissa intervjuade redak-
törer och förläggare beror det på att man inte når upp till fondernas översätt-
ningskrav [Johansson & Vidén 2007-03-09]. För att få tryck- eller översätt-
ningsbidrag från de flamländska och nederländska fonderna, gäller att 
bilderboken översätts av en genom fonden erkänd översättare eller att över-
sättningen sker i samarbete med en sådan översättare.77 Trots att alla bilder-
böcker i det undersökta materialet tydligt bygger på en originaltext och 
därmed kan anses vara översättningar (jfr 1.1 och Toury 1995:31–35), över-
sätts böckerna dock vanligen inte till svenska av ”riktiga” översättare.  

                                                      
76 NLPVF ändrades 2010 till Nederlands Letterenfonds eller Dutch Foundation for Literature. 
77 Enligt information på fondernas webbplatser. 
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I Tabell 4 ges en översikt över alla personer som i de undersökta bilder-
böckernas kolofonuppgifter anges som skribent för måltexten. Personerna 
sorteras i tabellen enligt ”typ av skribent” (vilket diskuteras mer nedan). För 
varje person anges hur många titlar han/hon har översatt och det anges vilka 
förlag som har gett ut översättningarna. Till sist anges också vilken benäm-
ning som används för måltexten i bokens kolofonuppgifter.  

Tabell 4. Översättare och skribenter för flamländska och nederländska 
bilderböcker 

Typ av 
skribent 

Namn Antal 
titlar 

Förlag Benämning 
av måltexten 

? Ronald Durgaram 1 Gothia öv 
? Helena L. Hult 1 Richter öv 
A Boerje Bohlin 1 Opal st 
A Per Holmer 1 Bonnier Carlsen öv 
A Bo Ivander 3 Sjöstrand öv 
A Mary S. Lund 8 Opal öv 
A Ingegärd Martinell 4 Natur & Kultur öv 
A Angelica Trap 7 Berghs öv 
A Signe Zeilich-Jensen 1 Rabén & Sjögren öv 
B Rebecca Alsberg 1 Ordalaget st 
B Ulrika Berg 2 Sjöstrand st 
B Ulrika Berg 9 Sjöstrand öv 
B Jakob Branting 2 Ordalaget st 
B Gallie Eng 1 Natur & Kultur st 
B Lennart Frick 1 Opal st 
B Margot Henrikson 22 Ordalaget st 
B Lisa Henriksson 6 Berghs st 
B Helen L. Lilja 3 Opal öv 
B Helen L. Lilja 1 Opal  öv** 
B Barbro Lindgren 2 Rabén & Sjögren öv 
B John Lundin 4 Ordalaget st 
B G Halkjaer Olofsson 2 Opal st 
B G Halkjaer Olofsson 1 Opal öv 
B Elisabeth Stoltz 1 Berghs st 
B G-B Sundström 3 Berghs st 
B G-B Sundström 1 Berghs öv 
B G-B Sundström 8 Berghs öv* 
B Marit Törnqvist 2 Rabén & Sjögren st 
B Eva Vidén 7 Berghs st 
B Christina Westman 1 Opal st 
B Nina Östlund 5 Natur & Kultur st 

? = typ av skribent okänd, A = översättare, B = måltextskribenter  
öv = översättning, st = svensk text 
* = översatt från engelska, ** = översatt från tyska 
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Utifrån profileringar som jag gjorde av alla angivna skribenter för de över-
satta texterna i det undersökta materialet (jfr 4.1), gjorde jag en uppdelning i 
två typer av skribenter för översättningarna. Den ena typen kallar jag för 
”översättare” och är typ A i Tabell 4. Den andra typen kallar jag mer 
generellt för ”måltextskribenter” och är typ B i Tabell 4. Två personer kunde 
inte profileras och markeras därför med ett frågetecken (”?”) i tabellen.  

Med typ A beskrivs ”riktiga” översättare nederländska/svenska, dvs. per-
soner som har utbildning (eller motsvarande kunskap) för att översätta texter 
från nederländska till svenska. Dessa personer arbetar oftast professionellt 
som översättare nederländska/svenska och översätter ofta även annan littera-
tur för vuxna och/eller för barn från nederländska till svenska. Dessa över-
sättare är Per Holmer, Bo Ivander, Mary S. Lund, Angelica Trap, Signe 
Zeilich Jensen och Ingegärd Martinell. Förlag som använder sig av ”riktiga” 
översättare är Berghs, Bonnier Carlsen, Natur & Kultur, Opal, Sjöstrand och 
Rabén & Sjögren (jfr Tabell 4).  

Inom typ B, som jag har kallat för måltextskribenter, förekommer per-
soner som är (eller har varit) förlagsredaktörer på förlaget där boken ges ut, 
som Margot Henrikson, John Lundin, Elisabeth Stoltz och Ulrika Berg.78 
Andra måltextskribenter är (barnboks)översättare som vanligen översätter 
från andra språk, som Helen L. Lilja, Gunilla Halkjaer Olofsson, Gun-Britt 
Sundström, Nina Östlund och Christina Westman. En annan måltextskribent, 
Lisa Henriksson, är recensent och pedagog. Till sist fungerar även (barn-
boks)författare som Jakob Branting, Lennart Frick, Marit Törnqvist och 
Barbro Lindgren som måltextskribenter.  

Utifrån uppgifterna i Tabell 4 kan man alltså konstatera att flamländska 
och nederländska bilderböcker i Sverige mellan 1995 och 2006 främst över-
sätts av måltextskribenter som är förlagsredaktörer eller barnboksöversättare 
från andra språk. Flera informanter på de intervjuade förlagen uppger att 
detta delvis är av ekonomiska skäl (riktiga översättare kostar mer), men ock-
så delvis för att man vill ha måltexter som är anpassade för en svensk mål-
grupp. Det framgår även i Tabell 4 att flera förlag använder sig av båda 
översättartyperna. Förlaget Sjöstrand uppger till exempel att man för vissa 
böcker där texten bedöms vara för svår för egen översättning, ändå väljer att 
ta in en riktig översättare. Mer ”enkla” texter översättar man själv på förlaget 
med hjälp av tyska eller engelska översättningar eller med hjälp av stödtexter 
som man får från originalförlaget [Forsberg 2008-02-25]. Några flamländska 
och nederländska bilderböcker översattes från engelska eller tyska eftersom 
deras översättningsrättigheter distribueras av utländska förlag (jfr 5.1). 
Översättningar gjorda från engelska markeras i tabellen med en stjärna (*), 
medan översättningar från tyska markeras av två stjärnor (**). 

                                                      
78 Ulrika Berg är ett pseudonymnamn för förlagsredaktionen på förlaget Sjöstrands [Forsberg 
2008-02-25]. 
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I alla de översatta böckernas kolofonuppgifter anges originalets titel och i 
de flesta fall uppges även originalförlaget. Sedan anges även original-
författare, illustratör, och översättare eller måltextens skribent. Det tyder allt-
så på att böckerna presenteras som översättningar, dvs. texter som explicit 
bygger på en källtext (jfr 1.1 och Toury 1995:33). Kolofonuppgifterna pla-
ceras i bilderböckerna antingen längst bak i boken på eftersättsbladet eller på 
omslagets baksida (ofta på kartongböcker), eller så placeras de också på bak-
sidan av titelbladet. Detta varierar från förlag till förlag. I vissa fall nämns 
översättarens eller måltextskribentens namn även på titelbladet. Endast i 
böcker med måltextskribenter som är barnboksförfattare visas måltextskrib-
entens namn i vissa fall också på omslaget.  

I Tabell 4 framgår att det förekommer två möjliga benämningar för den 
översatta texten i kolofonuppgifterna: ”översättning” och ”svensk text”. 
Benämningen hittas vanligtvis i kolofonuppgifterna men kan även före-
komma på titelbladet tillsammans med översättarens eller måltextskribentens 
namn. Det visar sig tydligt i Tabell 4 att måltexter av översättare (typ A) 
nästan alltid kombineras med benämningen ”översättning”, medan måltexter 
skrivna av måltextskribenter (typ B) i de flesta fallen kombineras med be-
nämningen ”svensk text”.  

Det förekommer dock även andra kombinationer. En måltext som över-
sattes av översättaren Boerje Bohlin och som gavs ut på Opal fick till 
exempel benämningen ”svensk text” på titelbladet. Intressant nog före-
kommer även benämningen ”översättning” i kolofonuppgifterna för samma 
måltext.79 Sedan fick även några måltexter av måltextskribenter på Opal, 
Berghs och Sjöstrands benämningen ”översättning”, medan det även före-
kommer måltexter med benämningen ”svensk text” av samma skribenter på 
dessa förlag. Det verkar med andra ord inte finnas en helt konsekvent 
användning av benämningarna ”svensk text” och ”översättning”.  

I samtalen med informanterna på de intervjuade svenska förlagen (jfr 
Bilaga 2) visade det sig att benämningen ”svensk text” kan stå för olika 
saker. Antingen använder förlag benämningen för översättningar som görs 
på indirekt sätt (med engelska eller tyska texter som underlag) eller för 
översättningar som görs med hjälp av både källtexten och översättningar på 
andra språk. Vissa förlag uppger att de använder benämningen ”svensk text” 
för att specifikt ange att måltexten är anpassad till en svensk publik. Andra 
förlag uppger också att de använder benämningen ”svensk text” mer neutralt 
för att kunna ange i kolofonuppgifterna vem som har skrivit den svenska 
texten, i anslutning till att det anges vem som har skrivit originalets text och 
vem som har gjorts originalets bilder. Benämningen ”svensk text” används 
då i anslutning till benämningar om originalets ”text” och ”bilder” i kolofon-
uppgifterna. Flera förlag uppger dock samtidigt att de inte använder be-

                                                      
79 Det handlar här om bilderboken Peters hemlighet (1999) av Bettie Elias och Anne Wester-
duin. 
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greppen ”översättning” och ”svensk text” på ett konsekvent sätt. Det tyder 
alltså på att benämningar som ”svensk text” och ”översättning” inte alltid ger 
en tydlig indikation om hur relationen mellan käll- och måltextens skrivna 
text är i bilderboksöversättningar.  

I nästa avsnitt ger jag en sammanfattande diskussion av de preliminära 
normer som analyserades fram i detta kapitel.  

5.5 Sammanfattade diskussion 
I detta kapitel har jag undersökt preliminära översättningsnormer för flam-
ländska och nederländska bilderböcker i svensk översättning mellan 1995 
och 2006. Vad gäller urval av texter för översättning kan man konstatera att 
det främst görs ”säkra” och acceptansinriktade val. En stor del av det över-
satta materialet består av nederländska klassiker av Bruna och Velthuijs, 
inklusive olika kartongböcker som gjordes i anslutning till båda författarnas 
klassiska bilderböcker. I övrigt översattes många bilderböcker som ingår i en 
serieutgivning men även en del enstaka titlar, av nutida och etablerade flam-
ländska och nederländska författare och illustratörer. Många av dessa bilder-
böcker har relativt tillgängliga bilder. Från Flandern översattes nästan enbart 
bilderböcker från det flamländska förlaget Clavis. Stora svenska barnboks-
förlag som Rabén & Sjögren och Bonnier Carlsen, men även det mellanstora 
och mer allmänt inriktade förlaget Alfabeta, översatte endast flamländska 
och nederländska bilderböcker som hade illustrerats av svenska och inter-
nationella illustratörer som sedan tidigare ingått i förlagets utgivning. De 
flesta av de översatta bilderböckerna ges ut på relativt små svenska (barn-
boks)förlag som Ordalaget, Berghs, Opal och Sjöstrands, och på det medel-
stora förlaget Natur & Kultur. Dessa förlag har delvis olika översättnings-
policyer och väljer främst ut bilderböcker för översättning som passar in i 
deras egen förlagsprofil. Alla de nämnda förlagen kommer främst i kontakt 
med nederländska och flamländska bilderböcker på internationella bok-
mässor i Frankfurt och Bologna och underhåller fasta kontakter med några 
nederländska och/eller flamländska förlag. Urvalet av bilderböckerna för 
översättning styrs mer generellt av ekonomiska faktorer som möjligheten till 
ett förmånligt samtryck och av acceptansinriktade val i samband med bild-
erna och deras möjliga potential på den svenska marknaden. 

Även urvalet av översättare styrs av både ekonomiska faktorer och accept-
ansinriktade strategier. De flesta flamländska och nederländska bilderböcker 
översätts till svenska av så kallade måltextskribenter som är förlagsredak-
törer, barnboksöversättare som vanligen översätter från andra språk eller 
svenska (barnboks)författare. Det används ofta stödtexter, dvs. översätt-
ningar till andra språk, som hjälp vid översättningen eller så görs översätt-
ningen på indirekt sätt. Flera flamländska och nederländska bilderböcker 
översätts också från andra språk eftersom deras översättningsrättigheter inne-
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has av engelska eller tyska förlag. I alla de översatta böckerna uppges titeln 
till originaltexten, originalförfattare och illustratör och i de flesta fallen 
anges även originalförlaget. Det anges alltså tydligt att böckerna bygger på 
en källtext. Det förekommer dock olika benämningar i kolofonuppgifterna 
för de översatta böckerna.  

Medan bilderböcker som översätts av ”riktiga” översättare oftast benämns 
som ”översättning”, förekommer i översättningar av måltextskribenterna i 
högre grad benämningen ”svensk text”. Benämningen ”svensk text” kan stå 
för olika saker och benämningen används inte på ett konsekvent och 
liknande sätt av alla svenska förläggare. Benämningen ”svensk text” används 
både för måltexter som har uppstått genom indirekta former av översättning 
och för måltexter som på ett mer medvetet sätt manipulerades och anpass-
ades till den svenska målpubliken. Benämningen kan dock även användas på 
ett mer neutralt sätt för att i kolofonuppgifterna ange vilken person som har 
skrivit den svenska texten, i samband med att originalets författare och 
illustratör anges. I de tre olika fallen kvarstår att benämningen ”svensk text” 
tyder på en översättningspraktik där måltexter har initierats i anslutning till 
en källtext (som även nämns i kolofonuppgifterna) och att det föreligger en 
tydlig relation av korrespondens mellan käll- och måltext i och med att de 
har samma bilder (jfr Toury 1995:31–33 och 0). På vilket sätt den skrivna 
texten i måltexterna förhåller sig till den skrivna texten i källtexterna är 
samtidigt svårt att avgöra och förutsäga exakt för alla böcker i det undersökta 
materialet. Att döma av analysen av de preliminära översättningsnormerna i 
detta kapitel, är den initiala översättningsnormen för den skrivna texten i de 
flesta måltexterna dock antagligen acceptansinriktad. Graden av acceptans-
inriktningen skiljer sig däremot förmodligen från text till text. Jag kommer 
därför att fördjupa min generella analys av preliminära översättningsnormer 
genom en mer specifik analys av operationella översättningsnormer för tre 
av Dick Brunas bilderböcker i svensk översättning. Inför analysen av de 
operationella översättningsnormerna gör jag i nästa kapitel först en närmare 
granskning av Dick Brunas utgivning i Sverige. 
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6 Dick Bruna i svensk utgivning 

Om man vill undersöka den svenska översättningen av Dick Brunas bilder-
böcker om Miffy mellan 1995 och 2006 är det nödvändigt att gå ett steg 
tillbaka i tiden. Detta eftersom en del av Brunas bilderböcker översattes till 
svenska redan på 1960-talet. Några av dessa tidiga svenska översättningar 
återutgavs sedan i lätt reviderade versioner på 1990- och 2000-talen. I det 
här kapitlet undersöker och jämför jag därför preliminära översättnings-
normer hos de två svenska förlag som har gett ut Brunas böcker i Sverige: 
Svensk Läraretidnings förlag (SLF) som gav ut och översatte böckerna på 
1960-talet, och Ordalaget som är Brunas nuvarande förlag i Sverige. 

I 6.1 undersöker jag först urvalsnormer och översättningspolicy för SLF:s 
utgivning av Bruna, i 6.2 undersöker jag sedan urvalsnormer och översätt-
ningspolicy för utgivningen på Ordalaget. Därefter analyserar jag i 6.3 över-
sättningarnas direkthet och val av översättare på båda förlag. Avslutningsvis 
diskuterar jag i 6.4 utifrån analyserna i detta kapitel vilken hypotes man kan 
ställa upp om den initiala översättningsnormen för Brunas böcker i svensk 
översättning.  

6.1 Urval och utgivning på Svensk Läraretidnings 
förlag (SLF) 
I slutet av 1960-talet introducerades Dick Brunas bilderböcker för första 
gången i Sverige. Det översattes sammanlagt åtta titlar, varav fyra publicer-
ades 1967 och fyra 1968. Samtliga titlar gavs ut av Svensk Läraretidnings 
förlag (SLF) som upprättades i slutet av 1800-talet och som i Sverige så 
småningom blev känt för sin utgivning av Barnbiblioteket Saga. I denna ut-
givningsserie ingick både svenska och utländska barnböcker. Barnbiblioteket 
Saga skapades utifrån den kulturdemokratiska idén att sprida kvalitets-
inriktad läsning i ett prisbilligt format till barn i alla samhällsklasser (jfr 
Klingberg 1966, Svensson 1989, Svedjedal 1993 och Nordlinder 1999). 

Brunas böcker publicerades inom förlagets serie Saga som var en fort-
sättning på Barnbiblioteket Saga. I Tabell 5 visas vilka titlar av Bruna som 
publicerades på SLF på 1960-talet och det anges vilket nummer böckerna 
hade inom Saga-serien. Tabellen visar också vilka titlar som senare åter-
utgavs på Ordalaget varvid jag anger året för nyutgåvan. Till sist anges även 
år och titel för böckernas originalutgåva.  
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Tabell 5. SLF:s utgivning av Dick Bruna på 1960-talet 

Svenska utgåvor Originalutgåvor 
År Titel Saga Nyutg. År Titel 
1967 Cirkusen  528 2000 1962 cirkus 
1967 Den lille prinsen  529 1999 1962 de koning 
1967 Katten Jum-Jum 530 – 1959 poesje nel 
1967 Lilla Kanin 531 – 1963 nijntje aan zee 
1968 Äpplet 543 – 1959 de appel 
1968 Lilla Kanin i snön 544 1998 1963 nijntje in de sneeuw 
1968 Ägget som sprack 545 1997 1962 het ei 
1968 Pytt och Glytt 546 – 1959 fien en pien 

Nyutg. = nyutgåva 

Ur förlagets brevkorrespondens för åren 1966 och 1967, bevarat i Saga-
samlingen på Svenska barnboksinstitutet (SBI), framgår hur SLF kom i 
kontakt med Brunas böcker och hur urvalet av de översatta titlarna gick till.80  

Intresset för utgivningen av Brunas böcker väcktes på den internationella 
bokmässan i Frankfurt, antagligen i mitten av 1960-talet.81 I brevväxlingen 
mellan SLF:s förlagschef Göran Egnér och Herr J. Buis, förläggare på 
Brunas nederländska förlag A.W. Bruna & Zoon, beskrivs att SLF:s utgiv-
ning av Bruna utgjorde del av en nordisk samproduktion mellan det svenska 
förlaget SLF, det finska förlaget Werner Söderström och det danska Vintens 
Forlag.82 Den nordiska samproduktionen styrdes av SLF som skötte stora 
delar av kontakten och kontraktsförhandlingen med förlaget i Nederländerna. 
Det framgår dessutom tydligt i brevkorrespondensen mellan de olika nord-
iska förlagen att billigast möjliga samproduktion gällde som grundförutsätt-
ning för den nordiska utgivningen av Bruna. För att optimalt pressa tryck-
kostnaderna förlades trycket av böckerna till Ungern.  

Urvalet av vilka titlar som skulle översättas skedde i samråd mellan SLF 
och de andra nordiska parterna och diskuteras utförligt i förlagens brevkorre-
spondens. I urvalet togs hänsyn till både innehållsliga och formrelaterade 
aspekter. Som urvalskriterium för de första fyra böckerna som kom 1967 
gällde bland annat omslagens färg; alla böcker hade olika omslagsfärg. 
Förutom olika färger valde man medvetet en lika fördelning mellan djur-
protagonister (katten i Katten Jum-Jum och kaninen i Lilla Kanin) och 
människoprotagonister (clownen i Cirkusen och prinsen i Den lille prinsen). 

                                                      
80 Brevkorrespondensen i samband med utgivningen av Bruna kan återfinnas i SBI:s Saga-
samling i följande pärmar: II, E, I, Brev AVC, 15, 1966; samt EV: Utländska rättigheter, 8, 
1965. Den bevarade delen av korrespondensen täcker dock endast uppgifter om utgivningen 
av de första fyra titlarna 1967.  
81 Exakta uppgifter om årtalet för bokmässan förekommer inte i brevväxlingen. 
82 Från början var även det norska förlaget Dreyers med i samproduktionen men hoppade av 
eftersom man på förlaget bedömde att böckerna riktade sig till en målgrupp (barn i för-
skoleålder) utanför förlagets utgivningsprofil (ur ett brev från Dreyers till SLF, den 11 januari 
1966). 
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Påfallande nog hoppade den nordiska utgivningen över nijntje (1963), den 
första boken i serien om Miffy eller Lilla Kanin, som kaninen hette från 
början på svenska (7.2.1). I brevväxlingen förklaras att boken medvetet 
valdes bort ur den nordiska utgivningen på grund av sina religiösa anspel-
ningar på bebådelsen. I boken kommer en ängel till fru Kanin och talar om 
för henne att hon kommer att föda ett barn. Ängeln visas på flera bilder i 
boken (jfr Bilaga 3). Det svenska förlaget ansåg det inte vara lämpligt med 
”bebådelsen i kaninupplaga” för en svensk publik. Därför valde man i stället 
att ge ut nijntje aan zee (1963) – den andra boken ur den nederländska serien 
om Miffy – som första bok i serien om Miffy på svenska.83 Den svenska 
översättningen fick titeln Lilla Kanin trots att originalet heter nijntje aan zee 
(”Lilla Kanin vid havet”). Den här boken ”där den lilla söta kaninen syssel-
sätter sig på badstranden på olika sätt som barn brukar göra” bedömdes vara 
mer lämplig för den nordiska utgivningen.84 Om boken Katten Jum-Jum 
(originalet heter poesje nel) skrivs bland annat att den var med i det engelska 
förlaget Methuens urval, vilket visar att man även tog hänsyn till andra 
länders utgivning av Bruna.  

I nästa avsnitt diskuteras Ordalagets utgivning och urval av Brunas böcker 
för översättning och på vilket sätt den skiljer sig från SLF:s. 

6.2 Urval och utgivning på Ordalaget 
Från och med 1997 gjordes en ny svensk satsning på Dick Brunas bilder-
böcker; denna gång på ett annat svenskt förlag, Ordalaget. Förlaget startades 
1992 som ett familjeföretag av redaktörerna Margot och Mattias Henrikson, 
mor och son. Båda arbetade sedan tidigare inom förlagsbranschen. Medan 
Margot Henrikson tidigare arbetade som barnboksredaktör på Natur & Kul-
tur, arbetade Mathias Henrikson som redaktör på förlaget Wahlström & 
Widstrand som ger ut skönlitteratur och facklitteratur [Henrikson 2008-02-
21]. 

Ordalagets utgivningsprofil inriktar sig dels specifikt på Dick Brunas 
barnböcker och dels på olika slags fackböcker. Förlaget har alltså ingen 
exklusiv inriktning på barnlitteratur, men Brunas böcker står samtidigt för en 
viktig del av förlagets utgivning och försäljning [Henrikson 2008-02-21].85 
Ordalagets förlagsprofil skiljer sig därmed alltså från SLF som tidigare över-
satte Brunas bilderböcker. 

Till skillnad från SLF:s utgivning av Bruna är Ordalagets utgivning mer 
inriktad på böckerna om Miffy. Det framgår tydligt i Tabell 6 där jag visar 
 

                                                      
83 Ur ett brev från Egnér på SLF till sin danske kollega Herr J. Vinten på Vintens Forlag, den 
10 februari 1966.  
84 idem. 
85 Uppgifter om Ordalaget har även hämtats från förlagets webbplats (se Bilaga 2). 
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Tabell 6. Ordalagets utgivning av Dick Brunas klassiska bilderböcker på 
1990- och 2000-talen 

Svenska utgåvor Originalutgåvor 
År Titel År Titel 
1997 Ägget som sprack 1962 het ei 
1997 Muuu säger kon 1995 boe zegt de koe 
1998 Miffy 1963 nijntje 
1998 Miffy i snön 1963 nijntje in de sneeuw 
1999 Prinsen av Brabant 1962 de koning 
1999/2004 Miffys födelsedag 1970 het feest van nijntje 
2000 Cirkusen 1962 cirkus 
2001 Miffy går på museum 1997 nijntje in het museum 
2004 Vi har en orkester 1984 wij hebben een orkest 
2005 Hemma hos Miffy 1991 het huis van nijntje 

Ordalagets svenska utgivning av Brunas klassiska bilderböcker på 1990- och 
2000-talen tillsammans med de respektive originaltexterna. Här ser man att 5 
av de totalt 10 titlarna, dvs. hälften av utgivningen, handlar om figuren 
Miffy. I tabellen anges också de nederländska originalen. 

I Tabell 6 visas endast Ordalagets utgivning av Brunas klassiska bilder-
böcker, dvs. de kvadratiska bilderböckerna med pappersblad (jfr 2.2.2.1). 
Förutom dessa klassiska bilderböcker ger Ordalaget sedan 2000 även ut 
diverse kartongböcker. Av de sammanlagt 19 kartongböcker som Ordalaget 
publicerade mellan 2000 och 2006, handlar 16 titlar om Miffy (se Delbilaga 
2 i Bilaga 1). Till skillnad från Brunas klassiska böcker är de flesta av dessa 
kartongböcker av relativ ny produktion. Nästan alla dessa böcker gjordes 
först på 2000-talet i original inom ramen för den internationella Bruna-
merchandisingen. En stor del av dessa kartongböcker producerades och pub-
licerades från början på det japanska förlaget Kodansha, vilket tyder på den 
internationella och kommersiella karaktären av Brunas utgivning (jfr 2.2.1 
och Bilaga 1). 

SLF:s utgivning av Brunas böcker ingick i en lokal nordisk samproduk-
tion och fick följa vissa restriktioner och instruktioner ålagda från Brunas 
dåvarande hemförlag A.W. Bruna & Zoon. Dessa restriktioner gällde format, 
bildkvalitet samt text- och rimstruktur.86 Ordalagets utgivning av Bruna-
böckerna är däremot en del i en global eller världsomfattande internationell 
utgivningsverksamhet som styrs av Brunas nuvarande nederländska förlag 
Mercis Publishing (jfr 2.2.1). Inför nya samtryck kontaktas alla utländska 
förlag som Mercis samarbetar med och det är sedan upp till de enskilda för-
lagen att bestämma om de vill delta i utgivningen av en viss titel eller ej. 
Titelurvalet till Ordalagets utgivning av Bruna styrs alltså i första hand av 

                                                      
86 Instruktioner och restriktioner angående böckernas utformning finns beskrivna i kontraktet 
som skrevs mellan SLF och A.W. Bruna & Zoon, som bevaras i Saga-samlingen på SBI. 
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Mercis aktuella utbud, därefter bestämmer Ordalaget själv om en viss titel 
kan vara aktuell för den svenska marknaden eller ej [Henrikson 2008-02-21]. 

I Ordalagets utgivning av Bruna mellan 1995 och 2006 ingår det förutom 
6 tidigare inte översatta titlar även 4 lättreviderade nyutgåvor av tidigare 
översättningar på SLF (jfr Tabell 5). Ordalaget valde medvetet att endast 
återutge dessa fyra titlar; de andra titlarna ur SLF:s utgivning valdes bort 
eftersom de av olika skäl inte bedömdes passa in i den moderna utgivningen. 

Så uppger man på Ordalaget, att man på förlagets redaktion bedömde att 
badortsmiljön i boken nijntje aan zee – tidigare publicerad som Lilla Kanin 
(1967) på SLF – var för kulturfrämmande och för gammalmodig för 
moderna svenska barn [Henrikson 2008-02-21]. På flera bilder i boken visas 
en sandig badstrand med omklädningstält. Två av bilderna visas i Exempel 
34 (se även Bilaga 3). Man tyckte på Ordalaget att skildringen av denna bad-
ortsmiljö inte riktigt passade den moderna svenska målgruppen, och att den 
svenska läsaren möjligtvis kunde uppleva de avbildade omklädningstälten 
som något konstigt eller främmande. 

Exempel 34. Omklädningstält, uppslag 4 och 5 i nijntje aan zee (1963) och 
Lilla Kanin (1967). 

    

Här ser vi alltså att Ordalagets urvalskriterier styrs av andra sociokulturella 
föreställningar och normer jämfört med källkulturen, dvs. Nederländerna i 
början på 1960-talet när böckerna ursprungligen gavs ut. Att målkulturens 
sociokulturella föreställningar och normer är föränderliga över tid, illustreras 
av att boken nijntje aan zee ingick i SLF:s utgivning på 1960-talet medan 
den inte återutgavs på Ordalaget på 1990-talet. 

På liknande sätt valde Ordalaget bort den tidigare utgivna Katten Jum-
Jum (1967) eftersom det på flera uppslag i boken avbildas rödhyade indianer 
med fjädrar på huvudet (jfr Exempel 29 i 4.2.1.2). Bokens skildring av 
indiankulturen bedömdes vara förlegad och politisk inkorrekt, och därmed 
oacceptabel för en modern svensk målgrupp [Henrikson 2008-02-21]. Trots 
att boken inte ges ut på svenska längre, finns den fortfarande utgiven på 
nederländska. 
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Samtidigt som Ordalaget tog bort vissa titlar ur den moderna utgivningen 
av Bruna, togs andra titlar fram som förut ansågs vara olämpliga på SLF. 
Där SLF på 1960-talet valde bort boken nijntje ur den svenska utgivningen 
på grund av dess religiösa anspelningar på bebådelsen (jfr 6.1), tyckte man 
på Ordalaget inte att boken skulle upplevas som stötande för en modern 
svensk målgrupp. Boken gavs ut på Ordalaget 1998 under den svenska titeln 
Miffy. Det tyder på en större acceptans för religiösa (visuella) referenser hos 
Ordalaget på 1990-talet, än hos SLF på 1960-talet. 

Det finns alltså tydliga skillnader mellan urvalskriterierna som hanterades 
på SLF på 1960-talet och på Ordalaget på 1990-talet. Ändå ska man vara 
försiktig med att generalisera och dra slutsatser om huruvida alla dessa skill-
nader kan relateras till olika sociokulturella normer i det svenska samhället 
över tid. Samtidigt som förläggare och redaktörer styrs av sociokulturella 
normer i sina val, finns det även alltid en viss grad av personlig bedömning 
inblandad i urvalsprocessen.87 Kanske hade en annan nutida svensk för-
läggare ändå valt att ge ut Brunas bilderbok nijntje aan zee (1963) där det 
avbildas badstränder med omklädningstält, vilket man till exempel gjorde i 
Danmark (Miffy ved havet, 2000), Frankrike (Miffy à la mer, 1999) och 
England (Miffy at the seaside, 2003). 

Samma påpekande gäller för skillnader mellan käll- och målkultur, dvs. 
Brunas utgivning i Sverige och i Nederländerna. Även här är det inte själv-
klart att skillnader i utgivningen av till exempel boken poesje nel (1959/ 
2008) med indianavbildningarna, automatiskt kan leda till slutsatsen att det 
finns högre tolerans för stereotypa avbildningar av andra folkslag i Neder-
länderna än i Sverige. Just i detta fall kan man till exempel tänka sig att Dick 
Brunas böcker möts av högre tolerans i Nederländerna på grund av Brunas 
status som kanoniserad klassiker.88  

För att komma åt sociokulturella normer och hur de skiljer sig över tid 
inom Sverige och mellan Sverige och Nederländerna behövs med andra ord 
en bredare studie i urvals- och utgivningsnormer för både översatt och 
svensk barnlitteratur. Bara då kan man fastställa om vissa trender och ten-
denser är återkommande och om de kan betraktas som normreglerade (jfr 
Toury 1995). 

I nästa avsnitt kommer jag att undersöka och jämföra valet av översättare 
för Brunas böcker på SLF och Ordalaget. Jag undersöker även vilka indi-

                                                      
87 Under senare år har flera översättningsvetenskapliga studier som Simeoni (1998) och 
Lindqvist (2002) börjat uppmärksamma vikten av en undersökning av översättarens så kallade 
”habitus” (jfr Bourdieu 1993). I dessa studier läggs vikt på översättarens individuella val och 
hur dessa val hänger ihop med översättarens personliga kulturella och sociologiska bakgrund. 
88 Jfr Surmatz (2004) om franska, tyska och engelska översättningar av negerkungen och 
kannibalism i Astrid Lindgrens böcker. Se även (Strömberg 2008) om det belgiska serie-
albumet Tintin i Kongo av Hergé som blev polisanmält för hets mot folkgrupp av Afro-
svenskarnas riksförbund. 
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kationer översättarprofil och kolofonuppgifter kan ge om översättningens 
direkthet. 

6.3 Översättarprofil och översättningens direkthet 
John Lundin (1928–1979) anges som översättare i alla Brunas bilderböcker 
på SLF som alla har benämningen ”översättning” i kolofonuppgifterna. Det 
finns dock inga uppgifter bevarade om John Lundin i Saga-samlingen. Enligt 
uppgifter från Ordalaget var Lundin verksam som redaktör på förlaget SLF 
[Henrikson 2008-02-21]. Av en sökning i Libris att döma, arbetade John 
Lundin även möjligtvis som lärare eller pedagog eftersom han på 1960- och 
1970-talen skrev flera läromedel för grundskolan inom ämnen som fysik, 
naturvetenskap, geografi och matematik. Han översatte också läromedel från 
engelska och skrev en instruerande bilderbok om flygplan, Jag vill bli 
flygare, som publicerades 1961 och 1966 på det svenska förlaget Geber. 
John Lundin anges också som översättare till bilderboken Bosses lådbil 
(1971), som publicerades inom Saga-serien och som översattes från eng-
elska. I ingen av dessa böcker återfinns uppgifter som kan ge oss mer in-
formation om John Lundin. 

Att döma av John Lundins textproduktion och av informationen från 
Ordalaget, verkar Lundin dock passa in i mönstret för måltextskribenterna 
(jfr 5.4). Det är oklart hur hans kunskaper i det nederländska språket var, 
däremot kan vi konstatera att han hade viss erfarenhet av att översätta och 
skriva för barn. Enligt uppgifter från Ordalaget skulle dock möjligen flera 
personer på SLF:s redaktion ha varit inblandade i översättningen [Henrikson 
2008-02-21]. Bakom namnet John Lundin döljer sig i så fall ett kollektivt 
redaktörsarbete.  

I Tabell 7 visas alla skribenter för Brunas klassiska bilderböcker på Orda-
laget (jfr Delbibliografi 2 i Bilaga 1). Det framgår att Brunas bilderböcker på 
Ordalaget översattes av sammanlagt fyra olika personer. Som redan nämnts 
tidigare, återutgavs fyra av John Lundins översättningar på SLF på Orda-
laget. I alla dessa fyra nyutgåvor bevarades John Lundins skrivna text från 
1960-talet som dock i viss mån redigerades och moderniserades av Orda-
lagets redaktion (jfr 7.2.1). Omredigeringen anges inte i kolofonuppgifterna, 
utan där nämns endast John Lundin som skribent för texten. 

Förutom de fyra lätt redigerade nyutgåvorna där John Lundin anges som 
skribent, gavs sammanlagt 6 nya titlar ut på Ordalaget. Den skrivna texten i 
dessa böcker skrevs av tre olika skribenter: Rebecca Alsberg (1 titel), Margot 
Henrikson (3 titlar och en reviderad utgåva av Alsbergs översättning där 
Henrikson nu anges som skribent) och Jacob Branting (2 titlar). 

Jacob Branting (1930–2006) var svensk diktare och kulturjournalist. Han 
var verksam som kulturredaktör på Arbetarbladet (1958–1964) och arbetade 
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Tabell 7. Måltextskribenter för Brunas böcker på Ordalaget 

År Titel Skribent för måltext 
1997 Ägget som sprack John Lundin 
1997 Muuu säger kon Margot Henrikson 
1998 Miffy Margot Henrikson 
1998 Miffy i snön John Lundin 
1999 Prinsen av Brabant John Lundin 
1999 Miffys födelsedag Rebecca Alsberg 
2004 Miffys födelsedag (nyutg.) Margot Henrikson 
2000 Cirkusen John Lundin 
2001 Miffy går på museum Jacob Branting 
2004 Vi har en orkester Jacob Branting 
2005 Hemma hos Miffy Margot Henrikson 

senare åt Aftonbladet (1965–1995). Ordalaget valde ut Branting som över-
sättare på grund av hans bakgrund som författare av lyrik, visor och prosa 
[Henrikson 2008-02-21]. Detta tyckte man passade väl ihop med Brunas 
verser som skrivs på rim och som ska läsas högt (jfr 2.2.2.1). I övrigt verkar 
Branting inte ha haft någon formell koppling till det nederländska språket 
eller den nederländska kulturen.  

Rebecca Alsberg (°1949) är verksam som skönlitterär översättare och 
översätter både barn- och ungdomslitteratur. Hon översätter främst från eng-
elska men har även översatt böcker från danska, norska, franska och endast i 
Brunas fall från nederländska. Alsberg översatte bara en titel åt Ordalaget, 
Miffys födelsedag (1999). Boken gavs ut i en lätt reviderad version 2004 
eftersom man på Ordalaget inte var nöjd med den tidigare översättningen. 
Man tyckte att den svenska texten saknade en viss rytmisk struktur i sam-
band med högläsningen [Henrikson 2008-02-21]. I nyutgåvan anges Margot 
Henrikson som skribent, dock utan att det nämns något om den tidigare över-
sättningen i kolofonuppgifterna (redigeringarna i texten diskuteras närmare i 
7.2.2).  

Margot Henrikson (°1943) är förläggare och redaktör på Ordalaget och 
anges som skribent i sammanlagt fyra av Brunas böcker (inklusive den revi-
derade översättningen efter Alsberg). Henrikson redigerade även den skrivna 
texten i alla nyutgåvor av Lundins översättningar; detta anges dock inte i 
kolofonuppgifterna [Henrikson 2008-02-21]. Sedan uppges Henrikson även 
som skribent för de svenska texterna i alla kartongböcker som Ordalaget har 
gett ut av Bruna. I likhet med Jacob Branting har Henrikson viss erfarenhet 
av att skriva lyrik för barn. Tidigare arbetade Henrikson som barnboks-
redaktör på Natur & Kultur och sammanställde bland annat olika antologier 
om rim och ramsor för barn tillsammans med förläggare Harriet Alfons.  

 Alla Brunas bilderböcker har alltså översatts till svenska av måltext-
skribenter med viss inriktning på lyrik (för barn). Detta uppges vara ett med-
vetet val på Ordalaget, som efter ett försök med en yrkesverksam översättare 
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(Rebecca Alsberg) ändå valde att optera för måltextskribenter med mer spe-
cifika kunskaper i lyrik [Henrikson 2008-02-21].  

I kolofonuppgifterna till alla de översatta böckerna anges benämningen 
”svensk text”. På förlaget uppger man att detta delvis beror på att man har 
använt både nederländska och engelska skrivna texter som underlag för över-
sättningen. Sedan uppger man också att man i viss mån har ”försvenskat” 
texten och har tonat ner mer öppet pedagogiska inslag [Henrikson 2008-02-
21]. Ett annat skäl för benämningen ”svensk text” är att man i översätt-
ningarna har fått förhålla sig till källtextens vers- och rimstruktur och sam-
tidigt till bilderna. Därför har man inte alltid har kunnat följa den innehålls-
liga strukturen i källtextens skrivna text på ett helt adekvat sätt [Henriksson 
2008-02-21].  

I nästa avsnitt ger jag en sammanfattande diskussion av analyserna i detta 
kapitel och diskuterar vilken initial översättningsnorm man kan fastställa för 
Brunas bilderböcker i svensk översättning. 

6.4 Sammanfattande diskussion 
I detta kapitel har jag undersökt de preliminära översättningsnormerna för 
Dick Brunas bilderböcker i svensk översättning. Jag har analyserat utgiv-
ningen och urvalsnormer på de två svenska förlag som har gett ut Brunas 
bilderböcker i Sverige: Svensk Läraretidnings Förlag (SLF) på 1960-talet 
och Ordalaget i modern tid. Gemensamt för båda förlagen är att deras utgiv-
ning av Bruna präglas av möjligheten till samtryck, vilket även till viss del 
påverkar (och till och med begränsar) deras urval av böcker för översättning. 
Där SLF ingick i en lokal nordisk samproduktion, och medan urvalet av titlar 
för översättning skedde i samråd med de andra deltagande förlagen, ingår 
Ordalaget i globala samproduktioner som styrs och organiseras av Brunas 
nuvarande förlag, det nederländska Mercis. Det visar alltså tydligt den mer 
internationella och globala utvecklingen i utgivningen av Brunas bilder-
böcker (jfr 2.2.1).  

Både SLF och Ordalaget tillämpar vidare en acceptansinriktad urvals-
strategi och båda väljer endast ut böcker till översättning som bedöms ha 
potential att passa in i målkulturen. En acceptans av bilderna gäller här som 
centralt kriterium eftersom man inte kan ändra på bilderna på grund av 
samtrycket. Om bilderna i böckerna bedöms gå mot målkulturella normer, 
översätts boken inte. SFL och Ordalagets översättningspolicy och urval av 
Brunas böcker präglas av delvis olika bakomliggande sociokulturella 
normer. I utgivningen på 1960-talet valde man bort en bok med religiösa 
konnotationer till bebådelsen, medan boken däremot översattes på 1990-
talet. Till skillnad från den tidigare utgivningen tar den moderna utgivningen 
inte med bilderböcker där folkslag avbildas på stereotypt sätt, vilket man 
bedömer kan uppfattas som politiskt inkorrekt och förlegat inom mål-
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kulturen. Den moderna utgivningen tar heller inte med en bok där badorts-
miljöer avbildas på främmande sätt, medan boken översattes på 1960-talet. 
Skillnaden i urvalsnormer på SLF och Ordalaget kan till viss del knytas till 
olika tidsperioder, men kan i vissa fall även möjligen knytas till mer per-
sonliga val och bedömningar av personer på förlaget.  

Brunas bilderböcker översätts främst av måltextskribenter som har erfar-
enhet av att skriva texter för svenska barn och/eller som har viss erfarenhet 
av att skriva lyrik. Ordalagets urval av översättare tyder delvis på acceptans-
inriktade översättningsstrategier och en försvenskning av källtextens skrivna 
text, men uppvisar också adekvansinriktade översättningsstrategier med 
behållandet av vers- och rimstrukturen i källtexternas skrivna texter. Benäm-
ningen ”svensk text” som förekommer i alla de översatta böckerna av Bruna 
på Ordalaget, står därmed möjligen för en initial översättningsnorm som 
kännetecknas av både acceptans- och adekvansinriktade översättningsstrate-
gier i överförandet av den skrivna texten. Benämningen ”svensk text” står 
samtidigt också för att benämna en översättningspraktik där bilderna från 
källtexten kombineras med en svensk skriven text i måltexterna. 

I nästa kapitel analysera jag hur tre av Brunas bilderböcker har översatts 
till svenska och hur bilderna från källtexterna (på grund av samtrycket) har 
kombinerats med en svensk skriven text i måltexterna. Genom multimodala 
översättningsanalyser kommer jag att undersöka likheter och skillnader 
mellan hur käll- och måltext ger uttryck för olika sociala betydelser. 
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7 Tre Miffy-böcker i svensk översättning 

I detta kapitel undersöker jag hur tre av Dick Brunas bilderböcker om kanin-
en Miffy översattes till svenska och vilka operationella översättningsnormer 
som har styrt och påverkat översättningsprocessen. I översättningsanalyserna 
undersöker jag, som redan tidigare angetts (jfr 2.2.2), följande tre svenska 
bilderböcker om Miffy:  

1. Miffy i snön (1998)  
2. Miffy (1998) 
3. Miffys födelsedag (2004) 

I 7.1 analyserar jag först matrisnormerna, dvs. på vilket sätt källtextens hel-
hetliga struktur överförs (jfr 3.2). Jag undersöker mer konkret vilka aspekter 
av Brunas funktionella bilderboksdesign, förutom bilderna, som har bevarats 
i de svenska måltexterna på grund av samtryck och på grund av direktiv från 
Mercis. I de andra avsnitten i kapitlet undersöker jag sedan språkformsnorm-
erna för måltexterna, dvs. urvalet av språkliga enheter i måltexten (jfr 3.2). 
Språkformsnormerna undersöks mer konkret genom en analys av vilken 
skriven text Brunas bilder kombineras med i käll- och måltext och hur käll- 
och måltext i anslutning till det ger uttryck för olika sociala betydelser. Både 
Miffy i snön (1998) och Miffys födelsedag (2004) är reviderade utgåvor av 
tidigare svenska översättningar (jfr kap. 6). Därför diskuterar jag i 7.2 kort 
vilka redigeringar som genomfördes i den skrivna texten i de nya utgåvorna i 
jämförelse till de tidigare. Eftersom bilderna är samma i käll- och måltext-
erna på grund av samtrycket, analyserar jag i 7.3 fram några generella och 
återkommande visuella drag och sociala betydelser i Brunas bilder utifrån 
Kress & van Leeuwens visuella grammatik. Efter det genomför jag i 7.4 en 
multimodal översättningsanalys av de tre undersökta bilderböckerna om 
kaninen Miffy. Den generella slutsatsen för analyserna i detta kapitel formu-
leras i kapitel 8. 

7.1 Samtryck och översättningsdirektiv 
Tidigare beskrev jag på vilket sätt Brunas bilderbokstexter präglas av en 
funktionell bilderboksdesign och på olika sätt är utformade och anpassade 
till en konkret användningssituation (jfr 2.2.2.1). På grund av samtrycket be-
varades i de svenska översättningarna boktekniska aspekter som det lack-  
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Tabell 8. Metrik i de tre undersökta måltexterna 

Måltext Metrisk struktur 
Miffy i snön (1998) Trefotade jambiska versrader med små inkonsekvenser 
Miffy (1998) Trefotade jambiska versrader med flera inkonsekvenser 
Miffys födelsedag (2004) Fyrfotade versrader med många inkonsekvenser 

ade kartongomslaget, bokformat, antal uppslag samt uppdelningen mellan 
skriven text på vänsterbladet och bilden på högerbladet av uppslaget. Även 
omslagsbilder och annat bildmaterial är identiska i käll- och måltexter på 
grund av samtrycket.  

Trots att måltexternas skrivna text görs specifikt för varje land eller språk-
område, finns även här återkommande drag i designen och utformningen 
efter direktiv från Mercis [Henrikson 2008-02-21]. I likhet med källtexterna 
består den skrivna texten i måltexterna på varje uppslag av en fyrradig vers 
som placeras mitt på vänsterbladet och som är skriven med fast och åter-
kommande rimflätning. Både för Miffy i snön och för Miffy är rimflätningen 
densamma som i källtexten, den är abcb. Rimflätningen i Miffys födelsedag 
skiljer sig dock från sin källtext och är abab i stället för abcb. Det gör att 
rimmet i Miffys födelsedag blir mer upprepande jämfört med rimmet i käll-
texten där endast den andra och fjärde versraden rimmar.  

Medan rimflätning används konsekvent i all tre måltexter, präglas mål-
texterna till skillnad från källtexterna inte alla i lika hög grad av en (konse-
kvent) metrisk struktur. Medan den metriska strukturen i källtexternas skriv-
na texter växlar mellan fyr- och trefotade jambiska versrader, förekommer 
olika metriska strukturer i måltexterna. Det framgår i Tabell 8 som ger en 
översikt över den metriska strukturen i de tre undersökta måltexterna. 

Den enda måltexten som har en någorlunda fast och konsekvent metrisk 
struktur är Miffy i snön. Till skillnad från källtexten präglas alla versrader i 
Miffy i snön av en trefotad jambisk struktur. Den varierande metriska struk-
turen och växlingen mellan fyr- och trefotade verser ur källtexten blir alltså 
till en mer upprepande metrisk struktur i måltexten. Måltextens högläsning 
präglas därmed till skillnad från källtextens högläsning inte av samma väx-
lande kadens mellan versrader med fyra betonade stavelser och versrader 
med tre betonade stavelser. Det förekommer dock viss variation mellan vers-
raderna i måltexten i och med att det ofta läggs till en extra obetonad stavelse 
till varje jämn versrad. På så sätt präglas högläsningen av en växling mellan 
versrader med 7 stavelser (varav 3 betonade) och versrader med 6 stavelser 
(varav tre betonade). Det visas i Exempel 35 där jag har markerat betonade 
stavelser i fet stil och där jag har strukit under de obetonade ”reststavel-
serna”. 

Exempel 35. Metrik i Miffy i snön (1998), uppslag 10. 

(1) Hon snickrar hela dagen 
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(2) så fågeln får ett hus. 

(3) Den ena väggen fattas. 

(4) Då blir det luft och ljus. 

I likhet med källtexten förekommer dock några enstaka versrader med vissa 
inkonsekvenser i den metriska strukturen. Dessa versrader består dock oftast 
fortfarande av sex eller sju stavelser, men utan att det tydligt framgår vilka 
av dessa stavelser som kräver betoning. Det visas i Exempel 36 där den 
första versraden inte har samma rytmiska struktur som de andra versraderna 
på uppslaget. Även växlingen mellan det betonade ”hög” och obetonade 
”hatt” i den fjärde versraden förefaller möjligtvis som onaturlig eftersom 
också ”hatt” inom detta sammanhang kräver betoning.  

Exempel 36. Metriska inkonsekvenser i Miffy i snön (1998), uppslag 6. 

(1) En snögubbe, det gör hon. 

(2) Den trivs när det är kallt 

(3) så hon klär på den knappar 

(4) och hög hatt – det är allt. 

På två uppslag förekommer det versrader med endast fem stavelser, varav 
endast två betonade stavelser. Dessa inkonsekvenser har uppstått i samband 
med redigeringen av den skrivna texten när Lilla Kanin i snön (1968) åter-
utgavs som Miffy i snön (1998) och när det fyrstaviga namnet Lilla Kanin 
ändrades till det tvåstaviga Miffy (jfr 7.2.1). Ett sådant fall visas i Exempel 
37 där den första versraden endast har två betonade stavelser (se även 
Exempel 42). 

Exempel 37. Metriska inkonsekvenser i Miffy i snön (1998), uppslag 12. 

(1) Miffy, hon tittar 

(2) i fönstret på sin vän. 

(3) ”I morgon lilla fågel 

(4) Så träffas vi igen.” 

Det förekommer dock flera inkonsekvenser i den metriska strukturen i Miffy 
och Miffys födelsedag (jfr Tabell 8). På vissa uppslag i dessa måltexter före-
kommer till och med versrader som snarare verkar sakna metrisk upp-
byggnad och därmed är en rytmisk (hög)läsning inte längre möjlig (jfr 
2.2.2.1).  

I Miffy förekommer en trefotad jambisk metrik som på vissa uppslag till-
lämpas relativt konsekvent, bortsett från några obetonade reststavelser. Det 
visas i Exempel 38.  
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Exempel 38. Metrisk struktur i Miffy (1998), uppslag 2 

(1) Här ser du herr Kanin 

(2) som klivit upp ur sängen. 

(3) Han rensar, sår och vattnar 

(4) den vackra blomsterängen. 

På några uppslag i Miffy förekommer dock versrader med annan metrik (till 
exempel med fyra betonade stavelser i stället för tre) och versrader som 
snarare saknar en metrisk och rytmisk uppbyggnad. Det visas i Exempel 39. 

Exempel 39. Metriska inkonsekvenser i Miffy (1998), uppslag 9. 

(1) Så kom djuren för att gratulera, 

(2) tuppen, hönan och en ko. 

(3) Även kycklingarna hade hört 

(4) att här ska Miffy bo. 

Trots att det finns tydliga tendenser till en återkommande metrisk struktur i 
måltexten, präglas alltså inte den skrivna texten på alla uppslag i Miffy av 
samma fasta och återkommande metriska struktur. 

Ännu fler metriska inkonsekvenser förekommer i Miffys födelsedag. På 
flera uppslag verkar versraderna vara uppbyggda kring fyra betonade stav-
elser. Det växlas dock ofta fritt mellan jambiska och trokéiska strukturer och 
det fattas ofta obetonade stavelser i slutet av versraden. Det visas till exem-
pel i Exempel 40. Den sista versraden har på flera uppslag endast tre beton-
ade stavelser, vilket ändå tyder på vissa konsekvenser i textens rytmiska upp-
byggnad.  

Exempel 40. Metrisk struktur i Miffys födelsedag (2004), uppslag 2. 

(1) Noga borstar hon sitt hår, 

(2) tar sin bästa klänning på. 

(3) I dag så fyller Miffy år, 

(4) det blir nog roligt då. 

På många uppslag i Miffys födelsedag finns dock ingen tydlig och konse-
kvent metrisk och rytmisk struktur i den skrivna texten (som inte låter konst-
gjord), vilket visas i Exempel 41. 

Exempel 41. Metriska inkonsekvenser i Miffys födelsedag (2004), uppslag 6. 

(1) Nu kan jag klippa med en riktig sax 

(2) och visslan låter högt och bra. 

(3) Och många kritor, jag ska rita strax. 
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(4) Det är precis vad jag vill ha. 

Av de tre analyserade måltexterna präglas Miffys födelsedag alltså i lägsta 
grad av en konsekvent metrisk struktur. Därmed präglas denna måltexts hög-
läsning också i lägst grad av en fast och återkommande rytmik eller kadens 
(jfr 2.2.2.1). 

Andra tidigare diskuterade aspekter i Brunas bilderboksdesign är det 
serifflösa typsnittet, avsaknaden av versaler och den sparsamma använd-
ningen av interpunktion (2.2.2.1). På liknande sätt som i källtexterna an-
vänds i måltexterna ett typsnitt med seriffer på omslaget och på titelbladet, 
och ett serifflöst typsnitt på de andra uppslagen i boken. Även här följer mål-
textens utformning direktiv från Mercis.89 Till skillnad från källtexterna 
används i måltexterna dock vanlig interpunktion och det används versaler i 
början av satser och för egennamn. På så sätt bevaras Brunas grafiska och 
typografiska design alltså endast delvis i måltexterna.  

Sammanfattningsvis kan man alltså konstatera att inte endast bilder (på 
grund av samtrycket) utan även andra aspekter i Brunas funktionella bilder-
boksdesign har bevarats i måltexterna efter direktiv från Mercis. Dessa 
aspekter kan anses utgöra en grundstruktur för resten av översättnings-
processen och utformningen av måltexternas skrivna text. Mycket konkret 
kan följande aspekter anses ingå i den givna grundstrukturen för Brunas 
bilderbokstexter:  

1. Format och andra boktekniska aspekter som det inplastade omslaget. 
2. Omslagsbilder. 
3. Bilder och layout på titeluppslaget. 
4. Bildmaterialet på varje uppslag efter titeluppslaget. 
5. Uppdelningen av varje uppslag efter titeluppslaget mellan en sida 

med skriven text till vänster och en bildsida till höger. 
6. Restriktioner för den skrivna texten: den fyrradiga versstrukturen, 

placeringen mitt på sidan, rimflätning, typografi, (metrik). 

Måltexternas grundstruktur präglas i Brunas fall alltså både av aspekter knut-
na till samtryck (nr.1–5) och aspekter ur Brunas bilderboksdesign fastlagda 
av Brunas nederländska förlag Mercis (nr. 6). 

Inför de multimodala översättningsanalyserna i 7.4 där jag analyserar hur 
Brunas bilder kombineras med en svensk skriven text i måltexterna, disku-
terar jag i nästa avsnitt kort hur den skrivna texten i Lilla Kanin i snön 
(1968) och Miffys födelsedag (1999) har redigerats inför nyutgåvorna Miffy i 
snön (1998) och Miffys födelsedag (2004). 

                                                      
89 I Lilla Kanin i snön (1968) återges hela den skrivna texten däremot i ett typsnitt med serif-
fer. Det tyder alltså möjligen på ändrade översättningsdirektiv från Mercis jämfört med över-
sättningsdirektiven från Brunas tidigare förlag W.A.Bruna & Zoon.  
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7.2 Redigering av tidigare översättningar  
Både Miffy i snön (1998) och Miffys födelsedag (2004) är nya och redigerade 
utgåvor av tidigare översättningar (jfr kap. 6). Båda nyutgåvorna bygger i 
stort sett vidare på sina tidigare versioner och endast några ändringar i den 
skrivna texten har genomförts. Inför den multimodala översättningsanalysen 
där jag använder de nyredigerade texterna som underlag för analysen, vill jag 
i detta avsnitt kort diskutera de viktigaste skillnaderna mellan de olika ut-
gåvorna. 

7.2.1 Lilla Kanin i snön (1968) och Miffy i snön (1998) 
En första påfallande skillnad mellan den tidigare och den moderna utgåvan 
är namnet på kaninprotagonisten som var ”Lilla Kanin” på 1960-talet och 
som blev ”Miffy” på 1990-talet. Namnbytet skedde efter direktiv från 
Brunas nederländska förlag Mercis i samband med den internationella uni-
formeringen av kaninprotagonistens namn till det engelska Miffy. På andra 
språk, som till exempel tyska och franska, skedde namnbytet redan i slutet på 
1980-talet. På tyska hette kaninen förut Nina och på franska hette hon tidig-
are Le petit lapin.90 Namnets internationalisering till Miffy kan ses som ett 
strategiskt val från Mercis i samband med Bruna-merchandisingen (jfr 
2.2.1). På så sätt kan merchandiseprodukter distribueras internationellt under 
samma namn. Det svenska namnbytet från Lilla Kanin till Miffy kan alltså 
anses vara både en följd av och en del i den internationella merchandisings-
processen kring figuren Miffy.  

Det nederländska namnet för Miffy har dock förblivit samma sedan bör-
jan: ”nijntje”. Namnet nijntje är en förkortad form för den nederländska 
diminutivformen konijntje vilket bokstavligen betyder ’liten kanin’. Den 
förkortade formen nijntje kan anses vara något slags smeknamn som typiskt 
används av nederländska barn för sina kaninhusdjur eller för sina kanin-
mjukisdjur.91 Den första svenska översättningen, ”Lilla Kanin”, var alltså en 
mer adekvansinriktad översättning än det senare ”Miffy” som inte har någon 
anknytning till det svenska språket och som utgör del av del av Mercis över-
sättningsdirektiv (jfr 7.1 och kap. 8). I likhet med den nederländska dimi-
nutivformen nijntje, kan Lilla Kanin anses bära på en interpersonell betyd-
elsepotential. Den förminskade formen kan tolkas som en språklig resurs för 
att uttrycka en viss form av social närhet (jfr 4.2.2.2). Liknande smeknamn 
används snarast inom personliga eller till och med intima sociala samman-
hang. Genom att ändra kaninens namn från Lilla Kanin till Miffy, försvann 

                                                      
90 På franska byttes namnet från Le petit lapin till Miffy med utgivningen av Une journée 
avec Miffy 1989. På tyska ändrades namnet från Nina till Miffy med utgivningen av Ein Tag 
mit Miffy 1989. 
91 nijntje ska från början ha varit namnet på Dick Brunas sons kaninmjukisdjur (Linders 
2006). 
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alltså även namnets interpersonella betydelsepotential i de svenska över-
sättningarna. Med det försvann även möjligheten till att använda ett förkortat 
tilltalsnamn ”kanin” som motsvarande till det förkortade tilltalsnamnet 
”nijn” som ofta används i källtexterna (jfr Exempel 46).  

Förutom Miffys namn ändrades märkligt nog även Miffys kön från man-
ligt i de svenska böckerna på 1960-talet till kvinnligt i de svenska böckerna 
på 1990-talet. I de två första svenska bilderböcker om Miffy, Lilla Kanin 
(1967) och Lilla Kanin i snön (1968), är Miffy en manlig karaktär vilket 
bryter mot originalen där nijntje från början har varit kvinnlig. Skälet till 
denna könsändring i de första svenska översättningarna är oklart och inga 
uppgifter om ändringen finns bevarade i Saga-samlingen.92 En intressant 
tanke är dock att den manliga könsändringen antagligen kunde ske obemärkt 
i den svenska läsarens ögon, eftersom kaninen vid inget tillfälle avbildas som 
explicit manlig eller kvinnlig på bilderna i de två berörda böckerna. I och 
med att hon är en kanin, framstår Miffy överhuvudtaget som relativt köns-
neutral.93 Det är först i några av böckerna som översattes till svenska på 
1990-talet som Miffy på ett mer explicit sätt avbildas som kvinnlig, genom 
att hon har på sig en klänning. Även klänningen skulle dock inom Brunas 
rätt så abstrakta bildstil kunna tolkas som ett ”könsneutralt” klädesplagg. Det 
är alltså först i kombinationen med den skrivna texten som avbildningen på 
Miffy får en kvinnlig betydelsepotential knuten till sig. 

Andra redigeringar i Miffy i snön (1998) gjordes i samband med äldre ord 
och uttryck som ersattes av modernare varianter. På så sätt anpassades texten 
till en mer modern svensk barnpublik. Det handlar dock endast om två änd-
ringar. Uttrycket ”att sätta en rova” som förekommer på uppslag 5 i samband 
med att Miffy ramlar på isen, ändrades till ”att falla omkull”. Det visas i 
Exempel 42.  

Exempel 42. Redigering av uppslag 5 i Miffy i snön. 

Lilla Kanin i snön (1968) Miffy i snön (1998) 
(1) Lilla Kanin på skridskor – (1) Miffy på skridskor –  

(2) det går ju som en dans. (2) det går ju som en dans. 

(3) Och sätter han en rova, (3) Och faller hon omkull 

(4) så slår han blott sin svans. (4) så slår hon blott sin svans. 

På uppslag 6 ersattes snögubbens ”stormhatt” av en ”hög hatt”. Det visas i 
Exempel 43. På grund av ändringen uppstod en förskjutning i den metriska 
                                                      
92 Enligt uppgifter från Henrikson [2008-02-21] tyckte man på SLF att det saknades böcker i 
den dåvarande svenska barnboksutgivningen om relationen mellan far och son. Av denna 
anledning skulle man ha gjort Miffy till en pojke i den första boken om Miffy, Lilla Kanin 
(1967), som är en översättning av nijntje aan zee (bokstavligen ”Miffy vid havet”, jfr 6.1) och 
som handlar om att Miffy och Miffys pappa åker till stranden. Detta har jag dock inte kunnat 
få bekräftat av andra och mer formella källor. 
93 Jfr även Nikolajeva & Scott (2001:92–96) om djurprotagonister i barnböcker. 
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strukturen och i betoningen i början av den fjärde versraden (jfr Exempel 
36). 
Exempel 43. Redigering av uppslag 6 i Miffy i snön. 
Lilla Kanin i snön (1968) Miffy i snön (1998) 
(1) En snögubbe, det gör han. (1) En snögubbe, det gör hon. 

(2) Den trivs när det är kallt (2) Den trivs när det är kallt 

(3) Så klär han på den knappar (3) Så klär hon på den knappar 

(4) och stormhatt – det är allt. (4) och hög hatt – det är allt. 

I Exempel 42 och Exempel 43 framgår också att ändringen av Miffys kön 
innebar ändringar av några personliga pronomen från ”han” till ”hon”. Dessa 
ändringar innebar inga metriska konsekvenser i texten.  

På uppslag 3 ändrades däremot genitivuttrycket ”hans mössa” till den 
bestämda formen ”mössan” i stället för till exempel ”hennes mössa”. På så 
sätt kunde den trefotade metriska strukturen i versraden behållas och opter-
ades för att en obetonad stavelse försvann i början av versraden, snarare än 
att en extra obetonad stavelse lades till. Det visas i Exempel 44. 

Exempel 44. Redigering av uppslag 3 i Miffy i snön. 

Lilla Kanin i snön (1968) Miffy i snön (1998) 
(1) Så får han varma kläder (1) Så får hon varma kläder 

(2) han blir som ett paket. (2) och blir som ett paket. 

(3) Hans mössa har två strutar (3) Mössan har två strutar 

(4) för öronen, du vet. (4) för öronen, du vet. 

Metriska inkonsekvenser på grund av att namnet Lilla Kanin ändrades till 
Miffy, diskuterades redan i 7.1. Det förekommer dock även fall där vissa 
kompenseringar gjordes i den skrivna texten för att behålla den trefotade 
metriska strukturen i samband med namnändringen. Ett sådant exempel visas 
i Exempel 45 där det enstaviga verbet ”har” i den första versraden ersattes av 
det tvåstaviga verbet ”trycker”. På så sätt kunde den trefotade metriska struk-
turen bevaras efter namnändringen. 

Exempel 45. Redigering av uppslag 1 i Miffy i snön. 

Lilla Kanin i snön (1968) Miffy i snön (1998) 
(1) Lilla Kanin har nosen (1) Miffy trycker nosen 

(2) mot fönsterrutans glas. (2) mot fönsterrutans glas. 

(3) Nu tror jag hela stan (3) Nu tror jag hela stan 

(4) har födelsedagskalas. (4) har födelsedagskalas. 
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I andra fall ändrades inte så mycket i metriken efter namnändringen, vilket 
illustreras i Exempel 45 där endast den initiala betoningen i versrad 4 flyttas 
fram en stavelse i måltexten jämfört med källtexten. 

Exempel 46. Redigering av uppslag 4 i Miffy i snön. 

Lilla Kanin i snön (1968) Miffy i snön (1998) 
(1) Men just som han är färdig (1) Men just som hon är färdig 

(2) med gubben och ska gå, (2) med gubben och ska gå, 

(3) hör han en fågel gråta: (3) hör hon en fågel gråta 

(4) ”Kanin, jag fryser så”. (4) ”Miffy, jag fryser så.”. 

I nästa avsnitt diskuterar jag hur den skrivna texten i Miffys födelsedag 
(1999) redigerades när måltexten återutgavs under samma titel år 2004. 

7.2.2 Miffys födelsedag (1999) och Miffys födelsedag 
(2004) 
Inför nyutgåvan av Miffys födelsedag (2004) bevarades till stor del den 
skrivna texten ur den första utgåvan från 1999. På flera uppslag gjordes dock 
några små ändringar i den skrivna texten. Det togs främst bort enstaka ord 
och vissa versrader kortades ner, möjligen av rytmiska skäl eller för att man 
tyckte att vissa versrader var för långa. Flera versrader anpassades till en ryt-
misk struktur som ligger närmare den skrivna textens övriga (men dock rela-
tivt inkonsekventa) fyrfotade versstruktur (jfr 7.1). Det visas till exempel i 
Exempel 47 där versrad 3 och 4 anpassades så att de i stället för två obeton-
ade reststavelser endast har en obetonad reststavelse i början av versraden. 

Exempel 47. Redigering av uppslag 2 i Miffys födelsedag.   

Miffys födelsedag (1999) Miffys födelsedag (2004) 
(1) Noga borstar hon sitt hår, (1) Noga borstar hon sitt hår, 

(2) tar sin bästa klänning på (2) tar sin bästa klänning på. 

(3) för idag så fyller Miffy år (3) i dag så fyller Miffy år, 

(4) och det blir nog roligt då (4) det blir nog roligt då. 

Trots ändringarna präglas den skrivna textens rytmik och metriska struktur i 
den nyredigerade versionen dock fortfarande av inkonsekvenser (jfr 7.1).  

 Två ändringar i nyutgåvan har dock haft större konsekvenser för översätt-
ningsanalysen som presenteras senare i 7.4.3. Jag kommer därför att ta upp 
dessa ändringar kort här och anknyter sedan även till dem i översättnings-
analysen. 
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Boken Miffys födelsedag handlar om att Miffy fyller år. På två bilder i 
texten (på uppslag 7 och på uppslag 8) visas två av Miffys kompisar som 
kommer på födelsedagskalas. Medan kompisarna i den första utgåvan av 
Miffys födelsedag (1999) båda är kvinnliga (i likhet med källtexten) och har 
namnen My och Kattis, har ”Kattis” ändrats till ”Mattis” i nyutgåvan från 
2004. På så sätt uppstår alltså en mer jämlik könsfördelning mellan Miffys 
kompisar i den nyredigerade måltexten. På grund av ändringen uppstår också 
möjligen en annan tolkning av bilden och av klädesplaggen som Miffy och 
kompisarna avbildas i. Det kommer jag att diskutera närmare i översättnings-
analysen av boken i 7.4.3. 

En annan redigering som gör att den senare versionen av måltexten i 
högre grad avviker från källtexten jämfört med den tidigare måltexten, sker i 
samband med en metaspråklig referens till bilden.  

Exempel 48. Redigering av uppslag 4 i Miffys födelsedag.  

Miffys födelsedag (1999) Miffys födelsedag (2004) 
(1) O se så fint ni prytt min stol (1) – O så fint ni prytt min stol 

(2) med blommor och med gröna blad (2) med blommor och med gröna blad 

(3) Likadant som på min kjol (3) Likadant som på min kjol 

(4) skrattar Miffy, stolt och glad. (4) skrattar Miffy, stolt och glad. 

I Exempel 48 visas att en uppmaning (”se”) har tagits bort i den senare 
versionen av måltexten. I källtexten realiseras på motsvarande uppslag en 
liknande uppmaning ”kijk” (’se’) och nämns sedan också den avbildade 
stolen. I vilken mån denna redigering ändrar uttrycket av den interaktiva 
potentialen på detta uppslag i Miffys födelsedag (2004) diskuterar jag närm-
are i översättningsanalysen i 7.4.3.  

Inför de multimodala översättningsanalyserna analyserar jag i nästa av-
snitt först några generella visuella drag i Brunas bilderbokstexter. 

7.3 Några generella visuella drag i Brunas texter 
Rent generellt kan man säga att det i Brunas bilderbokstexter är bilderna som 
är kompositionellt framskjutna. Genom sin färg drar de till sig uppmärk-
samheten på uppslaget. Bildernas framskjutenhet förstärks också av att det 
finns en tydlig avgränsning mellan skrift och bild på uppslaget. Tillsammans 
med den återkommande layouten i den skrivna texten (det fyrradiga skrivna 
blocket som centreras på bladsidan), skapar den återkommande uppdel-
ningen mellan skrift och bild ett så kallat visuellt rim (dvs. en återkommande 
struktur) mellan sidorna både i käll- och måltexterna. Eftersom bilderna är 
desamma i käll- och måltexterna på grund av samtrycket och på grund av 
direktiv från Mercis (jfr 7.1), analyserar jag i detta avsnitt fram några gene-
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rella visuella drag i Brunas bilder. Analyserna och beskrivningarna i detta 
avsnitt utgör utgångspunkten för de multimodala översättningsanalyserna i 
7.4 där jag analyserar hur samma bilder kombineras med olika skriven text i 
käll- och måltexterna.  

I det nedanstående avsnittet 7.3.1 diskuterar jag hur blicken och andra 
interpersonella resurser används i Brunas bilder. I 7.3.2 diskuterar jag sedan 
Miffys visuella gestaltning. 

7.3.1 Blicken och andra interaktiva resurser 
Den interpersonella blicken är ett centralt och återkommande interaktivt 
grepp i Brunas bilder och bilderbokstexter (jfr 2.2.2.4). Som framgår av 
Bilaga 3, med färgbilder på alla svenska och motsvarande nederländska bok-
omslag (både fram- och baksidan) till de analyserade texterna, möts läsaren 
på nästan alla omslag av en eller flera avbildade deltagares blick. Detta sker 
dessutom oftast på både fram- och baksidan av omslaget.  

Inte endast omslaget, utan även titeluppslaget i Brunas böcker förses 
vanligtvis med en figur med kontaktsökande blick (alla titeluppslag till de 
undersökta käll- och måltexterna återges i färg i Bilaga 3). I Exempel 43 kan 
man se att den ”tittande” figuren placeras på vänstra sidan av titeluppslaget 
ovanför den skrivna texten ”dit boek is van___”, vilket i de svenska 
böckerna blir: ”Den här boken tillhör___”. I den skrivna texten lämnas 
utrymme åt läsaren att skriva klart meningen och fylla i sitt namn, vilket 
markeras av ett streck: ”___”. Strecket används här alltså som en interaktiv 
resurs och får en kontaktskapande funktion mellan läsare och text i och med 
att det markerar platsen där läsaren kan skriva (eller rita) något. Det 
interaktiva i strecket förstärks av den avbildade figuren med kontaktsökande 
blick.94  

Blicken på omslaget och på det interaktiva titeluppslaget skapar alltså en 
form av interpersonell kontakt med läsaren redan innan den har börjat läsa 
själva berättelsen i boken. Den kontaktsökande blicken på titeluppslaget 
formar också en övergång mellan blicken på omslaget och blickarna på 
bilderna i resten av berättelsen. Trots att Miffy på titeluppslaget har blicken 
riktad på läsaren, avbildas resten av hennes kropp från sidan som gående mot 
höger och mot titeln som står placerad på högra sidan av titeluppslaget. 
Kroppen pekar alltså i läs- och blädderriktning mot höger och mot resten av 
berättelsen. Miffys kropp anger här alltså läsriktningen och får därmed funk-
tionen av ett slags ”pageturner”, dvs. ett grepp som används för att få läsaren 
 

 
                                                      
94 Liknande ”this book belongs to”-labels förekommer redan under 1800-talet inom anglo-
saxisk barnlitteratur. I Sverige förekommer de till exempel i serien Gyllene böcker (översatta 
från engelskans The Golden Little Books) som från och med 1950-talet gavs ut i Sverige på 
Folket i Bilds förlag.  
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Exempel 43. Interaktiva titeluppslag i Dick Brunas bilderböcker, het feest van 
nijntje (1970). 

 

att bläddra vidare i berättelsen.95 Titeluppslaget kan anses utgöra del av 
Brunas funktionella design och tanken om att barnet ska integreras i läs-
ningen. Genom det interaktiva strecket (”___”) förstärks också tanken om 
boken som ett bruksföremål som barnet kan använda och laborera med (jfr 
Druker 2008). 

Kontaktsökande och interpersonella blickar återkommer sedan också på 
de flesta uppslagen i Brunas bilderböcker. I Tabell 9 ges en översikt av alla 
blickar som förekommer i de tre bilderböcker om Miffy som kommer att 
analyseras närmare i de multimodala översättningsanalyserna i 7.4. 

I Tabell 9 framgår att det i nijntje in de sneeuw/Miffy i snön förekommer 
blickar på 9 av de totalt 12 uppslagen, i nijntje/Miffy på 7 uppslag och i het 
feest van nijntje/Miffys födelsedag på 8 uppslag. I alla tre analyserade böcker 
avbildas Miffy dessutom både på framsidan av omslaget och på titelupp-
slaget med kontaktsökande blick. Både i nijntje/Miffy och i het feest van 
nijntje/Miffys födelsedag finns även några uppslag där det avbildas flera 
tittande figurer, dvs. flera kontaktsökande blickar på samma uppslag. Man 
kan konstatera att förekomsten av den interpersonella blicken är hög i de tre 
undersökta Miffy-böckerna, vilket ger Brunas bilder och böcker en hög grad 
av interaktiv potential.  

Den interaktiva potentialen i Brunas bilder förstärks ytterligare genom 
användningen av andra interpersonella resurser som perspektiv och symbol-
iskt avstånd. I Brunas bilder används ingen form av vertikalt perspektiv 
vilket gör att avbildade deltagare alltid avbildas i samma ögonhöjd (öga-mot-  
 

                                                      
95 Jfr bland annat Doonan (2003), Nikolajeva & Scott (2001) och Druker (2008) för beskriv-
ningar av andra så kallade ”pageturners” i bilderböcker. Se även not 8. 
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Tabell 9. Förekomsten av blicken i de tre Miffy-böcker som analyseras 
närmare i de multimodala översättningsanalyserna i 7.3 

Omslagsblick Bokens titel 
Framsida Baksida 

Blick på 
titeluppslag 

Antal uppslag 
med blick (av 12) 

nijntje in de sneeuw 
Miffy i snön 

Ja Ja Ja 9 

nijntje 
Miffy 

Ja Nej Ja 7 

het feest van nijntje 
Miffys födelsedag 

Ja Ja (2) Ja 8 

öga-perspektiv) med läsaren. På så sätt ges uttryck för en social jämlikhet 
mellan text och läsare. Vad gäller det horisontella perspektivet och social 
inkludering kan man i Brunas bilderböcker skilja mellan det som jag vill 
kalla för helfrontala bilder och halvfrontala bilder. I helfrontala bilder av-
bildas hela deltagarens kropp frontalt, dvs. både huvud och kropp (jfr bilden 
till vänster i Exempel 44). I halvfrontala bilder avbildas däremot endast del-
tagarens huvud frontalt medan resten av kroppen avbildas från sidan (jfr 
bilden till höger i Exempel 44). I båda typer av framställning uttrycks alltså 
en mer eller mindre hög grad av social inkludering mellan text och läsare i 
och med att Miffys huvud avbildas i frontalt perspektiv.  

Exempel 44. Hel- och halvfrontala bilder.  

   

Halvfrontala bilder förekommer relativt ofta i Brunas böcker (jfr Kohn-
stamm 1991 och 2.2.2.4) och alltså även i de undersökta texterna. Genom 
detta framställningssätt kan figurer avbildas som aktörer i aktionsprocesser 
och utföra handlingar eller vara i rörelse, samtidigt som de behåller den 
interpersonella kontakten med läsaren genom blicken. Detta framgår till 
exempel tydligt på bilden till höger i Exempel 44 där Miffy åker skridskor. 
Samtidigt som Miffys kropp rör sig mot höger och utför en handling, har hon 
huvudet och blicken riktad mot läsaren. På så sätt kan det etableras en inter-
personell ögonkontakt. 
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Helfrontala bilder kombineras nästan alltid med att den avbildade del-
tagaren visas i helfigur på socialt symboliskt avstånd, dvs. som om den 
avbildade deltagaren fortfarande skulle befinna sig inom tal-avstånd från 
läsaren. Halvfrontala bilder kombineras däremot vanligtvis med ett långt och 
distanserat avstånd, dvs. att deltagaren avbildas i helfigur som upptar mindre 
än halva bildytan. Bilder på långt avstånd brukar tillskrivas en låg interaktiv 
potential men genom den kontaktsökande blicken har dessa bilder hos Bruna 
ändå en tydlig interaktiv potential.  

I och med att de halvtfrontala deltagarna i bilderna på långt avstånd inte 
upptar hela bildytan, kan deras avbildade handlingar visas inom ramen för 
vissa omständigheter, dvs. med vissa bakgrundselement (jfr bilden där Miffy 
åker skridskor i Exempel 44 och där det avbildas ett hus och snö i bak-
grunden). Detta sker i mindre mån på halvfrontala bilder där det ofta inte 
avbildas några omständigheter och där bakgrunden ofta är enfärgad. Till 
skillnad från de halvfrontala bilderna som alltid uttrycker aktionsprocesser, 
uttrycker helfrontala bilder ofta analytiska processer och presenterar alltså en 
(eller flera) deltagare med vissa egenskaper eller attribut. 

Exempel 45. Nedslagna blickar och visuella beteendemässiga processer. 

  

Förutom kontaktsökande blickar förekommer även nedslagna blickar i 
Brunas bilder (jfr Exempel 45). Den nedslagna blicken används i Brunas 
bilder ofta för att uttrycka att en deltagare ingår i en slags beteendemässig 
process. Beteendemässiga processer uttrycker yttre realiseringar av inre pro-
cesser som känslor eller psykologiska tillstånd (Jfr not 51). I Brunas bilder 
kan den nedslagna blicken alltså betraktas som en resurs för att uttrycka det 
som jag vill kalla för visuella beteendemässiga processer.96 Betydelse-
potentialen för den nedslagna blicken varierar: den nedslagna blicken kan ge 
uttryck för allt från trötthet, koncentration, duktighet, sorg, blyghet och 
formalitet till stolthet eller stränghet (jfr Kohnstamm 1975:9 och 1991:19). 
Den nedslagna blickens betydelse kan oftast endast tolkas fram från kon-  
  

                                                      
96 Visuella beteendemässiga processer tas inte upp som egen processtyp i Kress & van Leeu-
wen (2006). 
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Exempel 46. Vanliga närbilder i det undersökta materialet. 

  

texten och i kombination med skriven text. I likhet med hos den kon-
taktsökande blicken, avbildas Miffys huvud även vid nedslagen blick alltid 
frontalt. På så sätt kan det ändå ges uttryck för en viss social inkludering 
genom det frontala perspektivet. 

Till sist förekommer hos Bruna även enstaka bilder som uttrycker per-
sonligt avstånd och som avbildar en deltagare i en vanlig närbild där endast 
deltagarens huvud och axlar visas. Sådana bilder kombineras i Brunas texter 
ofta med språkligt verbala eller mentala processer där den avbildade del-
tagaren är talare eller upplevare. Den avbildade deltagarens direkta tal eller 
tankar återges då i den skrivna texten som utsaga eller fenomen. Det är dock 
endast andra karaktärer än Miffy som avbildas i vanlig närbild i de under-
sökta texterna. Miffys mamma förekommer på en vanlig närbild i nijntje in 
de sneeuw/Miffy i snön och på en vanlig närbild i nijntje/Miffy. Sedan före-
kommer även kon på en vanlig närbild i nijntje/Miffy. Alla dessa vanliga när-
bilder visas i Exempel 46. Att de avbildade deltagarna är talare eller upp-
levare i verbala eller mentala processer i den skrivna texten, uttrycks inte på 
bilden.97 Även här får bilderna alltså endast sin tolkning och betydelse utifrån 
kombinationen med den skrivna texten. 

I vilken mån blicken och de andra visuella interpersonella resurserna 
kombineras med olika skriftspråkliga interpersonella resurser i käll- och mål-
texterna och på vilket sätt de olika texterna ger uttryck för en interaktiv 
potential, undersöks närmare i de multimodala översättningsanalyserna i 7.4. 
I nästa avsnitt diskuterar jag Miffys juvenila gestaltning. 

7.3.2 Miffys juvenila gestaltning  
I förra avsnittet diskuterade jag hur Miffy och de andra deltagare i Brunas 
bilderböcker ofta framställs som interpersonellt och socialt nära läsaren. 
Främst blicken har jag beskrivit som en central och återkommande inter-
                                                      
97 Verbala och mentala processer kan uttryckas visuellt genom till exempel användning av 
prat- respektive tankebubblor eller genom användning av ett visst kroppsspråk som till 
exempel en öppen mun. Jfr Kress & van Leeuwen (2006) och Björkvall (2009). 
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personell resurs i Brunas bilder. I detta avsnitt beskriver jag hur blicken är 
del av det som kommer att kallas för Miffys ”juvenila gestaltning”.  

Inom den visuella kompositionen får Miffys interpersonella blick genom-
gående extra prominens eftersom Miffys ögon placeras centralt i Miffys 
stora och nästintill uttryckslösa vita huvud. Förutom Miffys ögon, som en-
dast består av ovala prickar, finns endast ett intetsägande kryss som fungerar 
som mun. Miffys vita huvudet kontrasteras i Brunas bilder dessutom ofta 
mot en enfärgad bakgrund och mot Miffys färgade klädesplagg. På så sätt får 
huvudet extra prominens inom kompositionen. Genom dess vita färg och 
genom dess relativt stora storlek i jämförelse med resten av kroppen blir 
huvudet alltså särskilt framskjutet inom kompositionen och drar till sig upp-
märksamhet. 

Kohnstamm (1974:9 och 1991:21) hänvisar i samband med Miffys rela-
tivt stora huvud till etologen och psykologen Konrad Lorenz och hans teori 
om neoteni eller juvenila visuella gestaltningar (”neoteny” och ”juvenility” i 
Lorenz 1971, jfr Gould 1980). Enligt denna teori ska visuella föreställningar 
av djur- eller människofigurer som bär på biologiskt betingade juvenila eller 
(späd)barn(s)liknande egenskaper, utlösa känslor av sympati och ömhet hos 
betraktaren/människan. Typiska kännetecken för juvenila gestaltningar är ett 
oproportionerligt stort och runt huvud, stora ögon, runda och utstående 
kinder, en stor och framskjuten panna, en rund och utstående skalle samt 
knubbiga ben och fötter. Gould (1980) tillämpar Lorenz teori för att ana-
lysera och beskriva Disneykaraktären Musse Piggs juvenila gestaltning. På 
liknande sätt beskriver Kohnstamm (1974:9 och 1991:21) Miffys juvenila 
gestaltning och menar att Miffy bland annat genom sitt oproportionerligt 
stora och runda huvud utlöser sympatikänslor hos betraktaren/läsaren.  

Med utgångspunkt i den visuella grammatiken kan man i detta samband 
tala om att betydelsepotentialen hos Miffys stora och runda huvud uppstår 
genom en kombination av så kallade erfarenhetsbaserade metaforer och 
konnotationer. Genom dessa begrepp beskriver Björkvall (2009) hur resurser 
som form inom typografisk formgivning kan få en viss betydelsepotential 
knuten till sig genom att de framkallar verklighetsbaserade respektive kultur-
ellt betingade associationer (jfr van Leeuwen 2006, Machin 2007).98 Med 
”erfarenhetsbaserade metaforer” syftas alltså på betydelseskapande genom 
en relation av fysisk likhet med verkligheten, medan ”konnotation” syftar på 
betydelseskapande genom kulturella associationer (Björkvall 2009:128–135).  

                                                      
98 Runda former och deras betydelsepotential diskuteras i samband med typografi i bland 
annat van Leeuwen (2006), Machin (2007:83–108) och Björkvall (2009:128–147). Det argu-
menteras av alla tre att runda typsnitt, till skillnad från (fyr)kantiga typsnitt, ofta associeras 
med ’mjukhet’, ’vänlighet’, ’det naturliga’, ’det känslosamma’ eller ’det moderliga’. Kress & 
van Leeuwen (2001:10–11) talar i detta samband om ”provenance” och ”experiential meaning 
potential” medan Machin (2007:83) talar om ”metaphorical association and transport of 
meaning” samt ”physical and cultural associations”.  
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I anslutning till Björkvall (2009) kan Miffys relativt stora huvud och dess 
liggande ovala form betraktas som erfarenhetsbaserade metaforer. Det opro-
portionerligt stora huvudet i jämförelse till resten av kroppen påminner näm-
ligen om kroppsbyggnaden hos ett litet barn. Den liggande ovala formen kan 
associeras till små barns fylliga och framträdande kinder. Dessa juvenila drag 
kan sedan möjligen aktivera konnotativa betydelser som inom den väster-
ländska kulturen typiskt associeras med små barn, som ’gullighet’, ’värme’, 
’ömhet’, ’närhet’, ’sympati’ och ’empati’. Inte endast Miffy gestaltas i 
Brunas böcker med de ovan beskrivna juvenila dragen utan även de andra 
kanin- och djurfigurerna bär på liknande egenskaper. De juvenila egen-
skaperna är dock mest framträdande hos Miffy.  

I både Kohnstamm (1975:9–10 och 1991:19–21) och Reitsma (1989:90) 
diskuteras att Bruna oftast använder ovala huvuden i liggande position för 
positivt laddade karaktärer. Negativt laddade karaktärer får däremot ofta ett 
ovalt huvud i stående position. I Exempel 47 visas två bilder ur boken de 
koning (översatt till svenska som Prinsen av Brabant – jfr 6.1). I denna bok 
avbildas negativt laddade karaktärer som till exempel de gröna damerna, och 
även prinsessan som kungen inte vill gifta sig med, med ett stående ovalt 
huvud. I damernas fall förstärks den negativt laddade betydelsepotentialen 
även av den neddragna munnen och möjligtvis av den mörkgröna ansikts-
färgen. Alla positivt laddade karaktärer i boken, som till exempel kungen i 
Exempel 47, får däremot ett ovalt huvud i liggande position med juvenila 
drag som fylliga och framträdande kinder (bilderna finns bifogade i färg i 
Bilaga 3).  

Exempel 47. Negativa och positiva konnotationer till stående/liggande 
huvuden hos Bruna. 

 

I och med sitt stora huvud som avbildas i liggande oval kan Miffy (men även 
de flesta andra karaktärerna i Brunas böcker) på en ideationell nivå alltså 
beskrivas som en deltagare som är bärare av vissa juvenila egenskaper. Den 
biologiska kopplingen i Miffys juvenila gestaltning och minimeringen av 
hennes känslouttryck kan möjligtvis erbjuda en förklaring till varför figuren 
har kunnat nå så många olika länder och kulturer (jfr 2.2.1).  

Den juvenila gestaltningen är inte endast karakteristisk för Miffy och 
Musse Pigg (jfr Gould 1980), utan är ett återkommande drag hos många 
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andra bilderbokskaraktärer (jfr till exempel med Gunilla Bergströms Alfons 
Åberg). Liknande juvenila gestaltningar förekommer även inom andra popu-
lära kulturformer både för barn och vuxna, så till exempel i tecknade serier, 
Manga, tecknade filmer, dataspel och även i leksaker. Den populära Japan-
ska figuren Hello Kitty är också ett typexempel på den juvenila gestalt-
ningen. I flera fall kombineras stora huvuden dessutom med överdrivet stora 
ögon (jfr med Manga) och/eller kontaktsökande blickar (jfr med Hello 
Kitty).  

På grund av samtrycket är Miffys visuella juvenila gestaltning ett fast och 
återkommande drag i de undersökta käll- och måltexterna. Hur Miffy där-
emot gestaltas i den skrivna texten av käll- och måltexterna, är en av de 
aspekter som jag kommer belysa närmare i nästa avsnitt där jag presenterar 
de multimodala översättningsanalyserna.  

7.4 Multimodala översättningsanalyser  
I detta avsnitt analyserar jag översättningen av tre bilderböcker om kaninen 
Miffy genom jämförande multimodala analyser av käll- och måltexterna. I 
anslutning till beskrivningar i material- och metodkapitlet kommer jag alltså 
att analysera hur skriftliga och visuella resurser används i käll- och mål-
texterna för att 

− gestalta barnet (Miffy) i texten 
− skapa en interaktiv potential mellan text och läsare 
− skapa olika former av pedagogiskt samspel mellan skrift och bild. 

Gestaltningen av barnet (Miffy) i texten kommer jag att undersöka genom en 
analys av transitivitet och agentivitet. Jag kommer att analysera huruvida 
Miffy gestaltas som en mer eller mindre aktiv deltagare inom ramen för olika 
processtyper i den skrivna texten i käll- och måltexterna. Jag kommer också 
att undersöka hur Miffy framställs i relation till sina föräldrar. Det gör jag 
genom att bland annat titta på vilka språkhandlingar (fråga, påstående osv.) 
Miffy använder i samtal med sina föräldrar samt vilket symboliskt avstånd 
(tilltal, hälsningar, artighet osv.) och vilka sociala attityder (användning av 
modala hjälpverb) som uttrycks mellan Miffy och föräldrarna i den skrivna 
texten. 

 Textens potential för interaktion med läsaren undersöker jag genom att 
analysera vilka skriftliga och visuella resurser som används i käll- och mål-
texterna för att uttrycka interpersonella krav (uppmaningar, frågor, blickar), 
social närhet (du-tilltal, informellt språkbruk, symbolisk distans i bilder) 
samt social inkludering eller berättarattityder (läsaren som inskriven deltag-
are i den skrivna texten, interpersonella satsadverbial, interjektioner, olika 
former av visuellt perspektiv).  
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Till sist undersöker jag vilka olika former av pedagogiskt samspel mellan 
skrift och bild som förekommer i käll- och måltexterna. Jag undersöker före-
komsten av referentiellt samspel, deiktiskt samspel och metaspråkliga refe-
renser i käll- och måltexterna. På så sätt vill jag analysera i vilken mån käll- 
och måltexterna utnyttjar samma bilder på olika sätt och i vilken mån käll- 
och måltexten dirigerar läsaren till att ”läsa” (dvs. att känna igen, identifiera 
och namnge) olika avbildade objekt och/eller olika delaspekter (färg, form 
osv.) i dessa avbildade objekt. Jag undersöker även om det förekommer 
tillfällen där samma bild kan få andra betydelsepotential (dvs. andra möjliga 
tolkningar) knuten till sig när den kombineras med en annan skriven text. 
Till sist vill jag även undersöka om det förekommer tillfällen där samma bild 
kan få annan betydelsepotential (dvs. andra möjliga tolkningar) knuten till 
sig när den kombineras med en annan skriven text. 

I de följande tre avsnitten genomför jag de multimodala översättnings-
analyserna. Analyserna presenteras per bok i form av en jämförande när-
läsning av varje uppslag i käll- och måltexten. Till varje analyserat uppslag 
bifogar jag den skrivna texten ur både käll- och måltext (den nederländska 
skrivna texten förses med en svensk återgivning) samt en återgivning av 
bilden på uppslagets bildsida. Uttryck för interaktiv potential markerar jag i 
den skrivna texten genom understrykning, referenser till bilden markerar jag 
i fet stil, deiktiska referenser markeras också kursivt. Varje analys består av 
följande fyra delar:  

− en kort beskrivning av käll- och måltexterna som jag har använt som 
underlag för analysen 

− en kort synopsis av berättelsen i källtexten 
− en jämförande multimodal analys av käll- och måltextens olika uppslag 
− en summering av resultaten för den utförda analysen. 

I 7.4.1 analyserar jag Miffy i snön (1998) jämförd med sin källtext nijntje in 
de sneeuw (1963). Sedan analyserar jag i 7.4.2 Miffy (1998) jämförd med sin 
källtext nijntje (1963). I 7.4.3 analyserar jag till sist Miffys födelsedag (2004) 
jämförd med sin källtext het feest van nijntje (1970). 

7.4.1 Miffy i snön (1998) 

7.4.1.1 Textunderlag  
Det nederländska originalet nijntje in de sneeuw kom ut i originalutgåva 
1963 på förlaget A.W. Bruna & Zoon. Sedan dess har boken återutgivits i 
oförändrad utgåva på olika förlag. Det senaste förlaget är Mercis. Den 
version av texten som har varit tillgänglig för mig publicerades 2001 på 
Mercis.  
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Miffy i snön (1998), utgiven på Ordalaget, är en redigerad utgåva av Lilla 
Kanin i snön (1968), utgiven på SLF. I båda utgåvor anges John Lundin som 
skribent för den svenska texten trots att redigeringar gjordes av Margot 
Henrikson, redaktör och förläggare på Ordalaget, i den senare utgåvan (jfr 
6.2 och 7.2.1). I nedanstående analys använder jag den senare och redigerade 
utgåvan från 1998 eftersom jag vill undersöka hur den nutida svenska ver-
sionen av boken ser ut i jämförelse med sitt original och med de andra nutida 
svenska Bruna-texterna.  

Omslagsbilder på käll- och måltext, titeluppslag samt alla 12 uppslags-
bilder för käll- och måltexten bifogas i färg i Bilaga 3. 

7.4.1.2 Synopsis i källtexten 
Källtexten nijntje in de sneeuw handlar om att det har snöat och att Miffy vill 
gå ut och leka i snön. Efter att hon har tagit på sig varma kläder går Miffy ut 
och leker, hon åker kälke, hon åker skridskor och hon gör en snögubbe. 
Sedan träffar Miffy en fågel som sitter ute i snön och fryser. Miffy tycker 
synd om fågeln och bestämmer sig för att snickra ihop ett bo åt fågeln. När 
hon har snickrat färdigt ropar mamma, eftersom det är dags att gå och lägga 
sig. Boken avslutas med att Miffy tittar ut genom sovrumsfönstret och säger 
godnatt till fågeln. 

7.4.1.3 Multimodal översättningsanalys 
Redan på omslaget till boken möts läsaren av Miffys kontaktsökande inter-
personella blick (Figur 12). Miffy avbildas frontalt med händerna bakom 
ryggen och huvudet lätt på sned. Hennes kroppshållning signalerar en vänt-
ande och förväntansfull hållning, som om hon väntar på att läsaren ska börja 
läsa boken.  

  
Figur 12. Omslag till nijntje in de sneeuw och Miffy i snön. 

På samma sätt möts läsaren på titeluppslaget av Miffys kontaktsökande blick 
(jfr Bilaga 3).  
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Uppslag 1 

Källtext 
1 op een dag riep nijntje pluis  
2 o, kijk eens door het raam  
3 het heeft gesneeuwd, hoi-hoi wat fijn  
4 mag ik naar buiten gaan 

Svensk återgivning av källtext  
1 en dag ropade nijntje fluff99 
2 åh, titta genom fönstret 
3 det har snöat, ojoj vad härligt 
4 får jag gå ut 

Måltext 
1 Miffy trycker nosen 
2 mot fönsterrutans glas. 
3 “Nu tror jag hela stan 
4 har födelsedagskalas.” 

 
 

På bilden på uppslag 1 tittar Miffy ut från fönstret. Hennes blick kan här 
både tolkas som att hon tittar ut från fönstret mot snön (vilket vi får reda på i 
den skrivna texten) och som att hon tittar mot läsaren. Att Miffy avbildas 
bakom ett fönster markeras av att en del av hennes öron befinner sig bakom 
fönsterramen (s.k. överlappning i Björkvall 2009, jfr Kress & van Leeuwen 
2006). Läsaren positioneras som om den befinner sig utanför Miffys fönster. 
I och med att Miffy avbildas bakom fönstret, avbildas hon inte som om hon 
befinner sig på socialt avstånd (”tal-avstånd”) från läsaren, däremot 
realiseras en interaktiv potential med läsaren genom blicken. 

I källtexten gestaltas Miffy på uppslag 1 som ett entusiastiskt och 
utåtriktat barn som ropar ut sin glädje i samband med att det har snöat. I den 
skrivna texten är Miffy i rad 1 talare/agent i en verbal process: hon ropar 
något. Utsagan för den verbala processen återges i rad 2–4 och fortsätter 
även på uppslag 2. I utsagan gestaltas Miffy som entusiastisk över att det har 
snöat vilket markeras genom olika utrop som ”o, kijk…” (’åh, titta…’) i rad 
2 och ”hoi-hoi-wat fijn” (’ojoj vad härligt’) i rad 3. Den skrivna texten 
avslutas sedan med att Miffy ber om tillåtelse att gå ut i rad 4: ”mag ik naar 
buiten gaan” (’får jag gå ut’). Det realiseras alltså en frågande språkhandling 
i kombination med det modala hjälpverbet mogen (’få’). Miffy gestaltas här 
alltså som ett artigt och väluppfostrat barn som ber om tillåtelse när det vill 
gå ut och leka. 

                                                      
99 Det nederländska pluis betyder bokstavligen ’ludd’ och syftar här på kaninernas mjuka och 
fluffiga päls. Pluis kan betraktas som ett typiskt nederländskt smeknamn för kaniner eller 
andra djur med päls som till exempel katter. I fortsättningen kommer jag att använda ”fluff” 
som svensk återgivning för kaninernas nederländska efternamn pluis. 
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I måltexten gestaltas Miffy inte som lika entusiastisk och utåtriktad. Miffy 
ingår inte som talare i en verbal process utan hon är aktör/agent i en 
materiell process trycka i rad 1–2 (”Miffy trycker nosen”) och sedan är hon 
upplevare/medium i en mental process tro i rad 2–3 (”nu tror jag”). Miffy är 
här i måltexten alltså aktör/agent i en icke-socialt inriktad handling (en 
materiell process) och sedan är hon upplevare/medium i en inåtriktad 
händelse (en mental process). Miffy gestaltas i måltexten också mer som ett 
fantiserande och kreativt barn eftersom hon i rad 3–4 jämför snöscenen 
utanför fönstret med ett födelsedagskalas. Med det introduceras alltså en lätt 
humoristisk ton i måltextens avslutande rader i stället för att Miffy på 
väluppfostrat sätt ber om tillstånd till att gå ut i snön som i källtexten. 

I källtextens skrivna text förekommer i rad 2 en uppmanande språk-
handling: kijk (’titta’), Miffy uppmanar till att titta genom fönstret. Upp-
maningen motsvaras av det visuella kravet som realiseras genom blicken. 
Även om den skrivna uppmaningen inte är riktad direkt till läsaren kan den 
delvis tolkas som riktad till läsaren i och med att ingen annan mottagare är 
inskriven i texten och i och med att Miffy har blicken riktad mot läsaren. 
Genom blicken och uppmaningen realiseras alltså en interaktiv potential 
både i skrift och i bild. Måltextens interaktiva potential är betydligt lägre. 
Här förekommer endast Miffys kontaktsökande blick och det realiseras ingen 
annan interaktiv potential i den skrivna texten. 

I källtextens skrivna text refereras till Miffy (rad 1) och till fönstret (rad 
2) som båda avbildas på bilden. Sedan hänvisas också till att det har snöat 
(rad 3) vilket på bilden uttrycks genom de vita ränderna i fönstret. I mål-
textens skrivna text refereras också till Miffy (rad 1) och till fönstret (rad 2), 
men inte till snön. Måltextens hänvisning till fönstret är däremot mer speci-
fik, det hänvisas till en fönsterruta (rad 2) – ett betydligt längre och mer 
komplicerat ord än raam (’fönster’) i källtexten – och till att Miffy trycker 
sin nos mot fönsterrutans glas (rad 1–2). Det tas alltså delvis fasta på olika 
aspekter i bilden i käll- och måltextens skrivna text och i det referentiella 
samspelet mellan skrift och bild.  

På uppslag 2 avbildas en snötäckt kyrka. Här realiseras inga blickar, så 
det uttrycks inte något visuellt krav i bilden.  

I källtexten fortsätter i den skrivna texten utsagan (återgivningen av 
Miffys ord) som påbörjades på förra uppslaget. På rad 1–2 beskriver Miffy 
den snötäckta avbildade kyrkan. I rad 3 säger Miffy sedan på föredömligt 
och väluppfostrat sätt hejdå till båda sina föräldrar innan hon går ut, och hon 
lovar avslutningsvis i rad 4 att hon kommer att vara försiktig. Löftet uttrycks 
genom det modala hjälpverbet zullen (’ska’) som används i en påstående 
språkhandling. På uppslag 1 och 2 i källtexten gestaltas Miffy alltså som ett 
ansvarstagande och artigt barn som ber om tillstånd när hon vill gå ut och 
leka, säger hejdå till sina föräldrar och lovar att vara försiktig. Denna pas-
sage i källtexten kan betraktas som ett tydligt exempel på gestaltningen av  
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Uppslag 2 

Källtext 
1 wat zijn de daken prachtig wit 
2 wat is de kerk ook fijn 
3 dag vader pluis, dag moeder pluis 
4 ik zal voorzichtig zijn 

Svensk återgivning av källtext 
1 så vackert vita taken är  
2 så stilig också kyrkan är 
3 hejdå pappa fluff, hejdå mamma fluff 
4 jag ska vara försiktig 

Måltext 
1 ”För kyrkan är en tårta 
2 med mycket grädde på. 
3 Jag vill gå ut och leka 
4 när det har snöat så.” 

  

det tryggt anknutna barnet som lär sig att vara självständigt utifrån den 
trygga relationen till föräldrarna (jfr 2.2.2.2). Källtextens skildring av Miffy 
som det tryggt anknutna barnet kombineras på uppslag 2 dessutom med 
bilden på en kyrka. 

Även i måltexten har den skrivna texten på uppslag 2 direkt anknytning 
till Miffys avslutande ord på förra uppslaget där hon jämför snöscenen med 
ett födelsekalas. Jämförelsen fortsätter på uppslag 2 där Miffy jämför kyrkan 
med en gräddtårta. På uppslag 1 och 2 i måltexten introduceras alltså ett 
humoristiskt samspel mellan skrift och bild i och med att Miffy beskriver 
den snötäckta kyrkan som en gräddtårta på ett födelsedagskalas. Miffy 
gestaltas därmed även på uppslag 2 som ett mer fantiserande och kreativt 
barn som utifrån sina egna fantasier beskriver en snötäckt kyrka som en 
gräddtårta. Hon gestaltas alltså inte som ett exemplariskt, väluppfostrat och 
ansvarstagande barn inom ramen för kärnfamiljen (dessutom i kombination 
med bilden på kyrkan) som på uppslag 2 i källtexten. I stället för att be om 
tillstånd att få gå ut och i stället för att säga hej till sina föräldrar med löftet 
om att hon kommer att vara försiktig som i källtexten, förklarar Miffy på 
uppslag 2 i måltexten helt enkelt att hon vill gå ut och leka. I rad 2–3 är 
Miffy aktör/agent i en materiell process (leka) som uttrycks som ett påstå-
ende med det modala hjälpverbet vilja som här ger uttryck för villighet (jfr 
med det modala hjälpverbet få i rad 4 på uppslag 1 i källtexten). Det artiga, 
exemplariska och ansvarstagande modellbarnet ur källtexten ersätts här i 
måltexten alltså av ett mer fritt och självbestämmande barn.  

Både i käll- och måltexten refereras till kyrkan i den skrivna texten. I 
källtexten refereras till att taken är vita, vilket kan ses på bilden i och med att  
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Uppslag 3  

Källtext 
1 nijn zette vlug haar mutsje op 
2 en trok haar laarzen aan 
3 haar das, haar wanten, klaar was nijn 
4 zij kon naar buiten gaan 

Svensk återgivning av källtext 
1 nijn satte fort på sig mössan  
2 och tog på sig stövlarna 
3 halsduken, vantarna, färdig var nijn 
4 hon kunde/fick gå ut 

Måltext 
1 Så får hon varma kläder 
2 och blir som ett paket. 
3 Mössan har två strutar 
4 för öronen, du vet. 

 

kyrkans olika takdelar är vita. Det hänvisas alltså både till en avbildad färg 
och till avbildade föremål. I måltexten refereras till den avbildade snön på 
kyrkan som ”grädde”, det görs alltså ingen direkt benämning av färg eller 
föremål utan det görs snarare en metaforisk hänvisning. I sista raden av mål-
texten hänvisas till sist till att det har snöat (jfr med källtexten där detta redan 
gjordes på uppslag 1). Precis som på uppslag 1 refereras det alltså på olika 
sätt och delvis till olika delaspekter på bilden i den skrivna texten i käll- och 
måltext på uppslag 2.  

Varken käll- eller måltext ger uttryck för interaktiva betydelser mellan 
text och läsare på uppslag 2.  

Även på uppslag 3 i källtexten gestaltas Miffy som det exemplariska 
barnet som visar att hon vet hur man ska klä på sig om man vill gå ut och 
leka i snön. I rad 1–3 är Miffy agent/aktör i en materiell process och utför 
olika handlingar på ett aktivt sätt: hon tar på sig mössan, stövlarna och 
vantarna. Dessutom gör hon detta snabbt vilket markeras av omständigheten 
vlug (’fort’) i rad 1. I rad 3 är Miffy bärare i en attributiv process (”klaar 
was nijn”/’färdig var nijn’) där hon beskrivs med egenskapen (attributen) 
klaar (’färdig’) som resultat av sina handlingar. Avslutningsvis beskrivs 
Miffy som aktör/agent i (rad 4) en materiell process gaan (’gå’) där det 
också uttrycks en modal betydelse, nämligen att hon nu kan eller får gå ut 
(det nederländska ”kon” kan här tolkas på två olika sätt). Det modala 
hjälpverbet kunnen (’kunna’) uttrycker i båda fall en låg grad av förpliktelse, 
dvs. en tillåtelse.100  

                                                      
100 Jfr uttrycket av det nederländska kunnen (’kunna’) som låg grad av förpliktelse med be-
skrivningen av can och allowed to i Halliday & Matthiessen (2004:623–624).  
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På uppslag 3 i måltexten är det inte längre Miffy själv som tar på sig 
ansvaret för att klä på sig utan här får hon sina varma kläder (rad 1). Miffy är 
alltså inte agent och aktiv utförare av olika handlingar som i källtexten, utan 
hon är mottagare/medium i en materiell process (jfr diskussionen om materi-
ella processer med få i 4.2.1). I rad 2 ingår hon som förstadeltagare i en pro-
cess som konstrueras med verbet bli som har relationell betydelse: ”[hon] 
blir som ett paket” (jfr diskussionen av relationella processer med bli i 
4.2.1). Därmed objektifieras och passiveras Miffy eftersom hon fungerar 
som bärare/medium i en relationell process där hon tillskrivs den blivande 
egenskapen av ett paket. Medan Miffy i källtexten gestaltas som ett aktivt, 
handlingsinriktat, kompetent och ansvarstagande barn som själv kan klä på 
sig, blir hon i måltexten alltså till ett mer passivt och omhändertaget barn.  

Strukturen på den skrivna texten på uppslag 3 i källtexten är uppbyggd 
som en slags manual eller instruktion där Miffy visar hur man ska göra om 
man vill gå ut och leka. Det presenteras först några handlingar som utförs av 
Miffy (rad 1–3). Detta följs sedan av ett fastställande resultat i form av en 
relationell process (”klaar was nijn”/’färdig var nijn’ i rad 3). Till sist kom-
mer slutsatsen eller följden av alla Miffys handlingar: hon får/kan gå ut och 
leka. Trots att det inte förekommer några instruktiva språkhandlingar eller 
krav som till exempel uppmaningar i imperativform, uttrycker bilden och 
Miffys blick här ett visuellt krav. På så sätt får texten en interaktiv potential. 
Man kan i detta sammanhang tala om en kommunikativ handling där skrift-
liga och visuella interpersonella resurser kombineras för att tillsammans ge 
uttryck för en ”ny” eller högre interpersonell betydelse (jfr 4.2.2.1).  

Bilden på uppslag 3 är samma som omslagsbilden på försidan av boken. 
Den uttrycker en konceptuell och analytisk process (utan rörelse) där Miffy 
(bärare) presenteras och avbildas som påklädd i sina vinterkläder (attribut) 
med en kontaktsökande interpersonell blick riktad mot läsaren. Hon avbildas 
frontalt och i helfigur på långt medelavstånd från läsaren, dvs. som om hon 
fortfarande befinner sig inom socialt tal-avstånd från läsaren. I den skrivna 
texten används en förkortad form av Miffys namn (”nijn”), vilket på neder-
ländska är ett typiskt sätt att göra mer informella tilltalsnamn på, och även 
den markerar en form av social närhet mellan text och läsare. Miffys kon-
taktsökande blick etablerar en interaktiv potential, den kräver läsarens upp-
märksamhet och engagemang. Miffy har huvudet lätt på sned och hon har 
händerna på ryggen. Denna kroppshållning signalerar en avvaktande håll-
ning som om Miffy presenterar sig själv redo och påklädd som om hon visar 
för läsaren att det är så man ska göra om man vill gå ut och leka i snön. 
Bilden är fysiskt densamma på uppslag 3 i måltexten, men får däremot inte 
riktigt samma tolkning eftersom den kombineras med en annan skriven text. 
Här representerar bilden inte en Miffy som står och visar sig påklädd som 
resultat av sina egna aktiva handlingar utan här visas ”paketet” Miffy som 
har fått sina varma kläder.  
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På uppslag 3 i källtexten sker ett referentiellt samspel mellan skrift och 
bild. Nästintill alla klädesplagg som nämns i den skrivna texten avbildas 
också som visuella attribut på Miffy. Endast vantarna döljer Miffy bakom 
ryggen. Samspelet kan inom kontexten anses ha ett pedagogiskt och 
instruerande syfte där det läsande barnet kan lära sig att identifiera och 
namnge de olika (avbildade) klädesplagg som man behöver för att gå ut i 
snön. I måltexten etableras däremot ett annat referentiellt samspel mellan 
skrift och bild i och med att inte alla klädesplagg nämns separat, utan de 
beskrivs endast med samlingsnamnet ”varma kläder”. I rad 3–4 av mål-
textens skrivna text introduceras dessutom en referens till Miffys öron i 
mössan: ”mössan har två strutar – för öronen, du vet”. Med det introduceras 
ett humoristiskt inslag i det referentiella samspelet mellan skrift och bild: det 
skämtas om att Miffys mössa ser lite ovanlig ut på bilden eftersom den ju ska 
få plats med två kaninöron. Källtextens mer uppfostrande inriktade referenti-
ella samspel mellan skrift och bild tonas därmed delvis ner och lättas upp i 
måltexten genom att det introduceras ett humoristiskt inslag. Detta innebär 
dock inte att måltexten ska betraktas som mer eller mindre pedagogisk än 
källtexten, det nämns till exempel fortfarande på pedagogiskt sätt att man 
behöver ha ”varma kläder” (rad 1) när man vill gå ut och leka i snön.  

I samband med det humoristiska inslaget i rad 3–4 introducerar måltexten 
i rad 4 en interaktiv potential genom att läsaren tilltalas direkt med ett per-
sonligt pronomen du. På så sätt inkluderas läsaren personligen i skämtet om 
öronen och i läsningen av det referentiella samspelet mellan skrift och bild. 
Tilltalet integreras i en språkhandling som är utformad som ett påstående: 
”du vet” (rad 4). Till skillnad från andra språkhandlingar som till exempel 
frågor erbjuder påståenden föga utrymme för respons från läsarens sida annat 
än att läsaren förväntas hålla med om den information som erbjuds. Det per-
sonliga du-tilltalet resulterar här alltså i att läsaren blir en inskriven deltagare 
i texten. Läsaren inkluderas på ett personligt sätt i texten samtidigt som det 
etableras en interpersonell blinkning från berättarens sida till läsaren, som 
om berättaren försöker säga: du och jag, vi vet ju varför hennes mössa har 
två strutar. Därmed uttrycks en form av social gemenskap mellan berättaren 
och läsaren i måltexten. Till skillnad från källtexten kombineras Miffys 
kontaktsökande blick och den interaktiva potentialen i texten alltså inte med 
en ”pedagogisk läxa” utan med ett humoristiskt inslag där läsaren inkluderas 
personligen.  

På uppslag 4 åker Miffy kälke vilket uttrycks på bilden genom att Miffy 
är aktör i en intransitiv aktionsprocess, kälken är omständighet av typen 
medel. Miffy avbildas halvfrontalt med kontaktsökande blick. Både i käll- 
och måltextens skrivna text är Miffy i rad 1 aktör/agent i en materiell pro-
cess som beskriver att hon åker kälke. 

I källtexten påminns läsaren om riskerna som kan uppstå i samband med 
kälkåkning: man kan ramla. Detta görs i rad 3 i form av en materiell process 
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Uppslag 4 

Källtext 
1 eerst sleede zij de heuvel af 
2 hoi-hoi, wat ging dat fijn 
3 en als je viel, dan gaf dat niet 
4 want sneeuw doet toch geen pijn 

Svensk återgivning av källtext 
1 först åkte hon kälke ned från kullen  
2 ojoj, vad det gick bra 
3 och ramlade du/man, då gjorde det inget 
4 för snö gör ändå inte ont 

Måltext 
1 Först åker hon med kälken. 
2 Se upp! Det går som smort. 
3 Men att dra kälken uppför 
4 går inte lika fort. 

 

där ”je”, som kan översättas både som ”du” och det generiska ”man”, är 
agent/aktör för processen vallen (’att ramla’). Läsaren skrivs här alltså in 
som deltagare i en materiell process i den skrivna texten. I båda tolkningarna 
av ”je” inkluderas läsaren på ett mer (’du’) eller mindre (’man’) personligt 
sätt i textens pedagogiska budskap som följer i rad 3–4: det gör inget att 
ramla och det gör ändå inte ont när man ramlar i snön. Båda dessa budskap 
realiseras som påståenden eller faktum. I källtexten kombineras bilden på 
Miffy som åker kälke alltså med ett pedagogiskt budskap. Källtextens inter-
aktiva potential är hög eftersom läsaren kan ses som inskriven deltagare i 
texten och tilltalas med je (’du’), samtidigt som läsaren tilltalas visuellt av 
Miffys kontaktsökande blick. Det ges också uttryck för en berättarattityd 
genom det interpersonella satsadverbialet toch (’ändå’) i rad 4. 

I måltexten förekommer däremot ingen pedagogisk kommentar om kälk-
åkningen riktad till läsaren, utan här ligger allt fokus på att beskriva Miffys 
kälkåkning (kälken nämns dessutom två gånger i den skrivna texten). I stället 
för att det talas om att man kan ramla, tar måltexten upp en annan aspekt i 
samband med kälkåkning: det går snabbt (”som smort”) att åka ner för en 
backe men inte lika snabbt att dra kälken uppför backen igen (rad 1–4). I 
måltexten ligger alltså snarare fokus på leken och på gestaltningen av Miffy 
som ett lekande (kälkåkande) barn. Källtexten påpekar däremot lekens risker 
och gestaltar Miffy och den i texten inskrivna läsaren (du/man) som modell-
barn som inte har ont när de ramlar.  

I stället för att integrera läsaren i en pedagogisk läxa som i källtexten, ut-
trycks i måltexten en interaktiv potential genom den uppmanande språkhand-
lingen se upp. Uppmaningen förekommer i samband med beskrivningen av 
Miffys lek, kälkåkandet, och det nämns inte explicit vem uppmaningen riktas 
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till. Uppmaningen kan här antingen tolkas som en uppmaning till läsaren 
som om den integreras som åskådare i Miffys fiktiva kälkåkande eller som 
en varnande uppmaning riktad till den kälkåkande Miffy. 

Vad gäller det referentiella samspelet mellan skrift och bild så refereras 
det både i käll- och måltexten (rad 1) till att Miffy åker kälke vilket kan ses 
på bilden. I källtexten refereras också explicit till att Miffy åker ner för en 
backe vilket på bilden uttrycks genom den lätt dalande linjen under Miffys 
kälke. I måltextens hänvisas däremot två gånger till den avbildade kälken 
(rad 1 och rad 3). I stället för att det refereras till att Miffy rör sig på väg ner 
för en backe, refereras det i måltexten till den motsatta situationen (”att dra 
kälken uppför” i rad 3). På så sätt refereras det till en följande handling som 
utförs utanför bilden. Bilden utnyttjas alltså delvis på olika sätt i käll- och 
måltext eftersom det delvis refereras till olika aspekter av bilden i den 
skrivna texten i käll- och måltexten. 

På uppslag 5 skildras en liknande situation som på uppslag 4, denna gång 
åker Miffy skridskor. På bilden avbildas Miffy halvfrontalt med kontakt-
sökande blick medan hon åker skridskor. 

I källtexten är Miffy aktör i två materiella processer (rad 1 och rad 3) där 
det beskrivs att hon åker skridskor och att hon ramlar. Hon ramlar eftersom 
isen är hal vilket beskrivs i rad 2. Till skillnad från uppslag 4 (med det gener-
iska man) är det denna gång alltså Miffy som är aktör i den materiella pro-
cessen som beskriver ramlandet. Och till skillnad från att ramla i snön som 
på uppslag 4 beskrivs ramlandet på isen på uppslag 5 som smärtsamt (rad 3). 
Genom det interpersonella satsadverbialet wel (’faktiskt’) i rad 2–3 ges 
uttryck för en talarattityd från berättarens sida. Satsadverbialet uttrycker här 
en form av intensitet och uttrycker att någonting går i strid med förväntan 
(jfr Holmberg & Karlsson 2006:68). På liknande sätt som på uppslag 4 
kommer sedan en avslutande pedagogisk kommentar. Denna gång handlar 
den om att det visst gör ont att ramla på isen (rad 3) men att det ändå inte 
behöver vara så farligt (rad 4). Rad 4 formuleras som en retorisk fråga: 
”maar ja, wat hindert dat” (’men tja, vad gör väl det’). Det uppstår alltså en 
interaktiv potential genom frågan (läsaren inbjuds på något sätt att fundera) 
samtidigt som läsaren inte riktigt förväntas svara på frågan. Däremot 
förväntas läsaren snarare hålla med berättaren om att det nog inte är så farligt 
att ramla, vilket uttrycks av den metatextuella kommentaren ”maar ja, …” 
(’men tja, …’) i rad 4 som uttrycker någons slags talarattityd eller åsikt från 
berättarens sida.  

I måltexten är händelseförloppet som skildras inte helt detsamma. Miffy 
beskrivs på skridskor (rad 1), hon beskrivs dock inte explicit som aktör – det 
saknas ett verb i rad 1 och därmed är det inte riktigt tal om en process. I rad 
1–2 kan ”Miffy på skridskor” betraktas som förstadeltagare i en relationell 
process som beskriver skridskoåkandet, nämligen att det går bra eller ”som  
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Uppslag 5 

Källtext 
1 toen ging zij schaatsen op het ijs 
2 dat was wel heel erg glad 
3 toen nijntje viel deed dat wel pijn 
4 maar ja, wat hindert dat 

Svensk återgivning av källtext 
1 sedan åkte hon skridskor på isen  
2 det var faktiskt väldigt halt 
3 när nijntje ramlade gjorde det faktiskt ont  
4 men tja, vad gör (väl) det 

Måltext 
1 Miffy på skridskor 
2 det går ju som en dans. 
3 Och faller hon omkull 
4 så slår hon blott sin svans. 

 

en dans” (rad 2). I rad 3–4 är Miffy sedan aktör för två materiella processer 
(falla och slå) som beskriver hypotetiska händelser: ”och faller hon omkull – 
så slår hon blott sin svans”. Genom det interpersonella satsadverbialet blott 
avdramatiseras ramlandet och det formuleras en liknande slutsats som i rad 4 
i källtexten: det är inte så farligt att ramla. 

Det pedagogiska budskapet i källtexten om att det inte gör ont när Miffy 
ramlar står alltså kvar i måltexten men tonas ner lite genom att det formu-
leras på hypotetiskt sätt och genom att fokus delvis förflyttas till att beskriva 
Miffys skridskoåkande på ett positivt sätt. I måltexten realiseras ingen fråg-
ande språkhandling och interaktiv potential inom ramen för det pedagogiska 
budskapet. Däremot används ett interpersonellt satsadverbial ju inom ramen 
för beskrivningen av Miffys skridskoåkande: ”det går ju som en dans” (rad 
2). Det interpersonella satsadverbialet ju ger uttryck för intensitet och ut-
trycker att någonting är i enlighet med förväntan (jfr Holmberg & Karlsson 
2006:68). Satsadverbialet kombineras här med en påstående språkhandling. 
Därmed förväntas läsaren hålla med om detta påstående. I stället för att en 
interaktiv potential kombineras med ett pedagogiskt budskap, kombineras 
den interaktiva potentialen i måltexten alltså med beskrivningen av Miffy 
som en duktig skridskoåkare. 

Miffys kontaktsökande blick på bilden på uppslag 5 där hon samtidigt av-
bildas halvfrontalt i fart mot höger på sina skridskor, kombineras alltså med 
delvis olika händelseförlopp i käll- och måltext. Den avbildade Miffy kombi-
neras i källtexten med en beskrivning av riskerna som hör ihop med skrid-
skoåkandet medan det i måltexten fästs mer fokus på beskrivningen av skrid-
skoåkandet som en aktivitet som går bra, med ramlandet som en hypotetisk  
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Uppslag 6  

Källtext 
1 een sneeuwpop maakte nijntje ook 
2 het werd een hele reus 
3 van moeder kreeg zij toen een peen 
4 ziezo, dat was de neus 

Svensk återgivning av källtext 
1 en snögubbe gjorde nijntje också 
2 det blev en riktig jätte 
3 av mamma fick hon då en morot 
4 så där, det var näsan 

Måltext 
1 en snögubbe, det gör hon. 
2 Den trivs när det är kallt 
3 så hon klär på den knappar 
4 och hög hatt – det är allt. 

 

möjlighet. Både i käll- och måltexten används interpersonella satsadverbial i 
samband med beskrivningen av ramlandet, i måltexten även i samband med 
beskrivningen av Miffys skridskoåkande. Genom dessa satsadverbial ut-
trycks alltså en interaktiv potential i båda texterna. Källtexten har dock en 
högre interaktiv potential i och med att det här även förekommer en frågande 
språkhandling. 

Både i käll- och måltext refereras till det avbildade skridskoåkandet och 
nämns den avbildade figuren Miffy vid namn. I källtexten nämns också isen 
som Miffy åker på. I måltexten talas om Miffys svans som dock inte syns på 
bilden (Miffy avbildas i övrigt aldrig med svans i böckerna). Käll- och mål-
text refererar alltså delvis till olika (icke) avbildade saker. 

I bilden på uppslag 6 visas en snögubbe i frontalt perspektiv. Den avbild-
ade snögubben uppfyller deltagarrollen bärare i en analytisk process där de 
olika föremål som används som kroppsdelar och klädesplagg fungerar som 
attribut.  

Både i käll- och måltextens skrivna text refereras till flera attribut (före-
mål eller egenskaper) som avbildas på bilden. Det refereras dock till olika 
attribut i respektive texter, så det uppstår olika former av referentiellt sam-
spel mellan skrift och bild i käll- och måltext. I källtexten hänvisas till 
moroten (rad 3) som fungerar som gubbens näsa (rad 4), i måltexten hän-
visas däremot till snögubbens knappar (rad 3) och hans ”hög hatt” (rad 4). I 
källtexten beskrivs snögubben dessutom som ”en riktig jätte” (rad 2) vilket 
på bilden motsvaras av att snögubben tar upp nästintill hela bildsidan. I mål-
texten beskrivs däremot att gubben trivs när det är kallt (rad 2) vilket inte har 
någon direkt koppling till bilden utan snarare syftar på faktumet att han är en 
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snögubbe. Den avbildade snögubben beskrivs alltså med olika egenskaper i 
käll- och måltext.  

Miffy gestaltas både i käll- och måltextens skrivna text i rad 1 som aktör/ 
agent i en materiell handling som beskriver att hon gör en snögubbe. En på-
fallande skillnad mellan käll- och måltext är sedan dock närvaron av Miffys 
mamma som deltagare i texten. I rad 3 i källtexten figurerar Miffys mamma 
som intar rollen som omständighet i den materiella processen krijgen (’få’). I 
denna process är Miffy mottagare och moroten är mål. I måltexten före-
kommer inte mamman utan här är Miffy i rad 3 aktör/agent i en materiell 
process som beskriver att hon klär på snögubben med olika attribut (utan 
hjälp från mamman eller föräldrarna). I källtexten gestaltas Miffy här på 
uppslag 6 alltså på liknande sätt som på uppslag 2 i ”trygg” närvaro av sina 
föräldrar. Hon leker självständigt men får ändå hjälp av sin mamma. Denna 
aspekt finns inte med på liknande sätt på uppslag 6 i måltexten där Miffy 
leker själv utan (en av) föräldrarnas närvaro. 

Förutom snögubbens kontaktsökande blick etableras i källtextens skrivna 
text en viss interaktiv potential genom den interpersonella interjektionen 
sådär (rad 4) som uttrycker någon slags talarattityd och markerar närvaron 
av berättaren i texten. I måltextens skrivna text realiseras förutom blicken 
ingen interaktiv potential genom den skrivna texten. Den interaktiva potenti-
alen på detta uppslag är därmed lägre i måltexten jämfört med källtexten. 

På uppslag 7 möter Miffy en fågel som är ledsen eftersom den sitter ute i 
snön och fryser. På bilden avbildas fågeln med nedslagna ögon och två tårar.  

Både i käll- och måltexten refereras till den avbildade fågeln och till 
tårarna i den skrivna texten. Tårarna nämns dock inte explicit i den skrivna 
texten i vare sig käll- eller måltext. I källtexten ingår fågeln som första-
deltagare i en relationell process (rad 2) som beskriver fågeln med en egen-
skap: den är ledsen. I måltexten beskrivs fågeln som aktör i en materiell 
process: fågeln gråter (rad 2). På så sätt hänvisas alltså i båda texterna till 
den avbildade gråtande fågeln. I källtexten beskrivs att fågeln är ledsen på 
grund av snön och kylan (rad 3–4). Snön avbildas som omständighet runt-
omkring fågeln på bilden. På så sätt refererar källtexten alltså till denna av-
bildade omständlighet. En liknande referens görs inte i måltexten. Källtexten 
har alltså i högre grad anknytning till bilden. 

Både i käll- och måltexten är fågeln sedan talare i en verbal process 
(ropa/gråta) med en utsaga som består av fågelns direkta ord i rad 3–4. I 
källtexten handlar hela uppslaget om den avbildade fågeln som är första-
deltagare i olika processer i rad 1–4. I måltexten figurerar däremot även 
Miffy som förstadeltagare i olika processer. Miffy är aktör i två materiella 
processer vara färdig och gå i rad 1–2, och sedan är hon upplevare i en 
mental process höra i rad 3. Detta medan hon inte avbildas som deltagare i 
bilden. Medan källtexten alltså tar fasta på den avbildade fågeln och på en 
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Uppslag 7 

Källtext 
1 o kijk, daar zat een vogeltje 
2 dat diertje had verdriet 
3 het riep: o nijn, wat is het koud 
4 die sneeuw die wil ik niet 

Svensk återgivning av källtext 
1 åh titta, där satt en liten fågel 
2 lilla djuret var ledset  
3 och ropade: åh nijn, vad kallt det är 
4 och snön den vill jag inte ha 

Måltext 
1 Men just som hon är färdig 
2 med gubben och ska gå 
3 hör hon en fågel gråta: 
4 ”Miffy, jag fryser så.” 

  

beskrivning av att den är ledsen på grund av snön och kylan, inkluderas i 
måltexten också en beskrivning av Miffy och olika processer som händer 
utanför bilden.  

I källtexten introduceras den skrivna texten av en uppmanande språk-
handling o, kijk (’åh, titta’) kombinerat med det deiktiska daar (’där’) i rad 1 
som refererar till fågeln på bilden: ”daar zat een vogeltje” (”där satt en liten 
fågel”). Genom uppmaningen realiseras alltså en interaktiv potential mellan 
text och läsaren samtidigt som läsningen dirigeras till bilden genom den 
deiktiska referensen och det referentiella samspelet som uppstår genom att 
den avbildade fågeln nämns i den skrivna texten. Hela rad 1 kan här alltså 
tolkas som en slags metaspråklig referens till bilden med interaktiv potential. 
Fågeln beskrivs i källtexten både i rad 1 (”vogeltje”/’lilla fågel’) och i rad 2 
(”dat diertje”/’det lilla djuret’) med en diminutivform som har interpersonell 
betydelsepotential. Båda diminutivformerna kan här tolkas som uttryck för 
social närhet mellan texten och läsaren samtidigt som de också utrycker fåg-
elns sårbarhet i situationen. Liknande beskrivning av fågeln genom en an-
vändning av diminutiv görs inte i måltexten. Motsvarande interpersonell 
uppmaning till läsaren och motsvarande deiktisk referens till bilden reali-
seras heller inte i måltexten. Medan det i källtexten används flera resurser för 
att uttrycka en interaktiv potential, realiseras i måltexten ingen interaktiv 
potential alls på detta uppslag. 

På uppslag 8 visas en frontal bild på Miffy som är ledsen och gråter. På 
bilden har Miffy ögonen nedslagna och det hänger två stora tårar under 
hennes ögon.  

Både i käll- och måltexten nämns den avbildade referenten (Miffy) vid 
namn i rad 1. I källtexten görs en indirekt referens till de avbildade tårarna i 
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Uppslag 8 

Källtext 
1 heb je geen huis, vroeg nijntje pluis 
2 o,o, wat naar is dat 
3 maar toen ineens riep nijntje: hoi 
4 hoi-hoi, ik weet al wat 

Svensk återgivning av källtext 
1 har du inget hus, frågade nijntje fluff 
2 åh, vad det var tråkigt 
3 men plötsligt ropade nijntje: tjoho 
4 tjoho, nu kom jag på något 

Måltext 
1 Miffy blir så ledsen 
2 för fåglar utan bon 
3 kan lätt av snö och kyla 
4 få lunginflammation. 

 

rad 2 där Miffy uttrycker att hon tycker att det är tråkigt (”naar”) att fågeln 
saknar hus. Utropet o,o (’åh’) i rad 2 blir i kombination med bilden och de 
följande orden ett uttryck av sorg. I rad 3–4 övergår den ledsna Miffy dock 
till en entusiastisk Miffy vilket framgår av utropen hoi och hoi-hoi (’tjoho’). 
I rad 3 är hon talare i en verbal process och skildras tillsammans med 
utropen som ett aktivt och entusiastiskt barn när hon ropar ut att hon redan 
har kommit på en lösning i rad 3–4. Med det avviker beskrivningen av Miffy 
i rad 3–4 i källtexten alltså från bilden där hon avbildas med tårarna. 

Att Miffy är ledsen tas upp mer explicit i måltextens skrivna text: ”Miffy 
blir så ledsen” (rad 1). Miffy ingår här som aktör/agent i en process med 
verbet bli som uttrycker en blivande egenskap hos Miffy: hon blir ledsen. 
Därmed tas det i rad 1 i måltexten alltså på en gång fasta på betydelsen som 
uttrycks i bilden (den gråtande Miffy). I rad 2–4 förklaras varför Miffy är 
ledsen, nämligen eftersom hon tror att fåglar utan hus kan få lunginflamma-
tion av snön och kylan. Påfallande här i källtexten är användningen av ett 
långt och komplicerat ord som ”lunginflammation” med tanke på den unga 
målgruppen (jfr användningen av ”fönsterrutans glas” på uppslag 1). 

Både i käll- och måltexten framställs Miffy alltså som ett känsligt barn 
som visar medkänsla för utsatta djur. I källtexten framställs Miffy genom de 
olika utropen som expressiv i sina känslor. Liknande utrop förekommer inte i 
måltexten. Trots att det på bilden endast ges uttryck för Miffys sorg, ut-
trycker den skrivna texten i källtexten först ledsna känslor men sedan även 
positiva känslor. Miffy gestaltas i källtexten som ett känsligt men också före-
tagsamt, entusiastiskt och positivt inställt barn som snabbt går över från att 
vara ledsen (vilket främst uttrycks genom bilden) till att tänka ut en lösning 
på problemet. Detta passar in i beskrivningen av Miffy som det tryggt anknut- 
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Uppslag 9 

Källtext 
1 toen haalde kleine nijntje thuis 
2 een hamer en ook hout 
3 ziezo, zei nijn, nu aan het werk 
4 er wordt een huis gebouwd 

Svensk återgivning av källtext 
1 sedan hämtade lilla nijntje hemma 
2 en hammare och även trä 
3 sådär, sa nijn, nu sätter jag/vi igång 
4 nu ska här byggas ett hus 

Måltext 
1 ”Var inte ängslig, fågel, 
2 för jag ska hjälpa dig. 
3 Jag hämtar snickargrejor 
4 så ordnar allting sig.” 

  

na barnet som självständigt kan bearbeta sina känslor och som hjälper andra 
(jfr 2.2.2.2). I måltexten framställs Miffy däremot endast som ledsen i hela 
den skrivna texten, hon förvandlar inte sina negativa känslor till positiva. 
Med det kan också konstateras att den skrivna texten i måltexten på uppslag 
8 i större mån anknyter till bilden. 

Varken i käll- eller måltexten uttrycks på detta uppslag någon interaktiv 
potential i den skrivna texten. Trots att det inte förekommer någon kontakt-
sökande blick på bilden, uttrycks ändå en viss interaktiv potential genom att 
Miffy avbildas frontalt. På så sätt uttrycks ändå en viss form av social inklu-
dering. 

På uppslag 9 snickrar Miffy ett hus åt fågeln. På bilden ser vi Miffy halv-
frontalt, hon går förbi och bär på en hammare och några brädor samtidigt 
som hon har huvudet och blicken riktad mot läsaren.  

I källtexten är Miffy aktör/agent i en materiell process i rad 1–2 där det 
beskrivs att hon går hem och hämtar en hammare och trä. Både hammaren 
och träet visas på bilden. På så sätt etableras ett referentiellt samspel mellan 
skrift och bild. I rad 3 är Miffy talare i en verbal process säga. Utsagan be-
står av en materiell process där Miffy är underförstådd aktör/agent för ”aan 
het werk” vilket framgår mer tydligt av den svenska översättningen ’nu 
sätter jag/vi i gång’. Även i den sista raden är Miffy underförstådd aktör/ 
agent för en materiell process som uttrycks utan agent eftersom verbet står i 
passivform: det byggs ett hus. I källtexten gestaltas Miffy alltså som ett 
aktivt och företagsamt barn. Som utgångsbas för hennes handlingar gäller 
hemmet (rad 1) där hon går och hämtar sina snickargrejor.  

 



 149 

Någon liknande hänvisning eller närvaro av hemmet finns inte i mål-
texten. I måltexten beskrivs Miffy också som aktör/agent, fast endast i två 
processer (jfr med fyra i källtexten). Graden av Miffys agentivitet är på detta 
uppslag alltså lägre i måltexten. I rad 2 är hon aktör/agent i den materiella 
processen hjälpa (”jag ska hjälpa dig”), i rad 3 är hon aktör/agent i den 
materiella processen hämta (”jag hämtar snickargrejor”). I stället för att 
hammaren och träet nämns separat och vid namn som i källtexten nämns de i 
måltexten under det mer generella samlingsnamnet ”snickargrejor”. Härmed 
uppstår alltså en mindre specifik form av referentiellt samspel mellan skrift 
och bild i måltexten jämfört med källtexten.  

Både i käll- och måltext beskrivs Miffy alltså som ett hjälpsamt och före-
tagsamt barn som bestämmer sig för att hjälpa fågeln och hämtar snickar-
grejor. Medan det i källtexten ligger mer fokus på de olika handlingar som 
Miffy är aktör för, visar Miffy i måltexten också hänsyn till fågeln vilket ut-
trycks genom olika språkhandlingar. I rad 1 lugnar hon fågeln genom den 
uppmanande kommentaren ”var inte ängslig”. I rad 2 ger hon sedan ett löfte 
till fågeln att hon ska hjälpa vilket realiseras genom det modala hjälpverbet 
ska. I rad 4 avslutar hon med ett påstående om att allt kommer att ordna sig. 
Där fokus i källtexten alltså ligger på att gestalta Miffy som företagsam, 
handlingsinriktad och duktig, ligger fokus i måltexten mer på att framställa 
Miffy som omtänksam och känslosam. 

I källtexten kombineras Miffys kontaktsökande blick på bilden med flera 
uttryck för social närhet i den skrivna texten. Miffy kallas med en dubbel 
diminutivform för ”kleine nijntje” (’lilla nijntje’) i rad 1 vilket ger uttryck för 
en form av social närhet, nästan som om berättaren talar om ”vår lilla 
Miffy”. I rad 3 används sedan ett förkortat tilltalsnamn för Miffy, ”nijn”. På 
så sätt ges det även här uttryck för en social närhet mellan text och läsare. 
Den interaktiva potentialen i måltexten är betydligt lägre. Här uttrycks en-
dast en interaktiv potential genom Miffys kontaktsökande blick på bilden. 
Miffy avbildas dessutom halvfrontalt, så det är inte tal om en ”fullständig” 
social inkludering i bilden. Miffy nämns heller inte vid namn i måltexten.  

Bilden på uppslag 10 visar fågeln frontalt med blicken riktad mot läsaren 
medan den sitter i sitt nya fågelhus. Bilden på fågeln i huset kan ses som att 
den återger resultatet av Miffys handlingar som beskrivs i både käll- och 
måltextens skrivna text. I rad 1 av båda texterna beskrivs Miffy som agent/ 
aktör i en materiell process snickra. I båda texterna uttrycks Miffys duktig-
het genom omständigheten hela dagen som beskriver handlingens varaktig-
het och intensitet. I båda texterna beskrivs sedan resultatet av handlingen: 
fågeln får ett hus.  

I källtexten görs en referens till det avbildade huset i rad 2 och till den 
avbildade fågeln i rad 3. Huset beskrivs som färdigt och fågeln beskrivs som 
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Uppslag 10 

Källtext 
1 zij timmerde de hele dag 
2 toen was het huisje klaar 
3 o,o, wat was de vogel blij 
4 wat lekker zat hij daar 

Svensk återgivning av källtext 
1 hon snickrade hela dagen 
2 sedan var det lilla huset klart 
3 ojoj, så glad fågeln blev 
4 så skönt han satt där 

Måltext 
1 Hon snickrar hela dagen 
2 så fågeln får ett hus. 
3 Den ena väggen fattas. 
4 Då blir det luft och ljus. 

 

glad. I rad 4 ges sedan ytterligare en beskrivning av fågeln på bilden: ”wat 
lekker zat hij daar” (’så skönt han satt där’). Raden avslutas med en deiktisk 
referens till bilden daar (’där’). På så sätt görs en koppling mellan beskriv-
ningen i den skrivna texten och det som avbildas på bilden.101 Den deiktiska 
referensen får även en interaktiv funktion och dirigerar läsarens uppmärk-
samhet till bilden. 

I måltexten refereras också till fågeln och huset (rad 2) men sedan görs 
även en referens till andra aspekter i bilden. I stället för att det tas fasta på en 
ytterligare beskrivning av den avbildade fågeln som i källtexten, refereras 
det i måltexten mer specifikt till husets utseende i rad 3–4. Där beskrivs det 
att huset saknar en vägg, vilket man kan se på bilden, eftersom bakgrunden 
bakom fågeln i huset är lika blå som resten av himlen runtomkring huset. 
Den skrivna texten i rad 3–4 påminner här dessutom om en passage ur dikten 
Esplanadsystemet (1883) av August Strindberg: ”här rivs för att få luft och 
ljus!”. I den svenska texten introduceras här alltså möjligen en intertextuell 
referens, dvs. en referens till ett annat litterärt verk, som dock antagligen inte 
är riktad till det läsande barnet utan snarare till den medläsande föräldern. 
Till skillnad från källtexten förekommer ingen deiktisk referens till bilden i 
måltexten. 

Bilden utnyttjas alltså delvis på olika sätt i käll- och måltexten. Det hän-
visas delvis till olika avbildade aspekter i den skrivna texten i käll- och mål-
texten. Källtextens fokus ligger främst på att beskriva den glada fågeln i 
huset som ett resultat av Miffys handlingar. Måltexten fokuserar däremot  
  
                                                      
101 ”daar” får här även funktionen som en anaforisk referens och syftar tillbaka på en referent 
(”det lilla huset”) som nämndes tidigare i den skrivna texten. 
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Uppslag 11 

Källtext 
1 maar toen riep moeder: kleine nijn 
2 dat heb je fijn gedaan 
3 maar nu moet je naar binnen toe 
4 je moet nu slapen gaan 

Svensk återgivning av källtext 
1 men då ropade mamma: lilla nijn 
2 det gjorde du fint 
3 men nu måste du komma in 
4 du måste gå och lägga dig nu 

Måltext 
1 Men sedan ropar mamma: 
2 ”Kom in nu är du snäll. 
3 Du ska få mat och sova 
4 för nu så är det kväll. 

 

snarare på en beskrivning av huset som har ett specifikt utseende. Dessutom 
etableras det olika typer av referenser i käll- och måltexten. I källtexten 
används en deiktisk referens för att skapa samspel mellan skrift och bild och 
för att dirigera läsarens uppmärksamhet till bilden. En liknande referens 
förekommer inte i måltexten utan här görs en intertextuell referens till ett 
litterärt verk inom målkulturen.  

Både i käll- och måltexten realiseras endast en interaktiv potential i bilden 
genom fågelns kontaktsökande blick. 

Bilden på uppslag 11 visar Miffys mamma (fru Kanin) i en vanlig närbild 
som på personligt avstånd från läsaren. Närbilden på Miffys mamma kombi-
neras i både käll- och måltextens skrivna text med en verbal process där 
Miffys mamma är talare. Som utsaga fungerar hennes direkt återgivna ord 
som riktas till Miffy. I källtexten presenteras utsagan efter kolonet, i mål-
texten markeras utsagan av ett kolon och citationstecken. Utsagan sträcker 
sig över rad 1–4 i källtexten och rad 2–4 i måltexten. 

I källtexten använder fru Kanin det förkortade och förminskande smek-
namnet ”kleine nijn” (’lilla nijn’) för Miffy (rad 1) och berömmer Miffy för 
hennes handlingar (rad 2): ”det gjorde du fint”. Genom smeknamnet uttrycks 
en personlig och nära relation mellan Miffys mamma och Miffy. Sedan säger 
mamman att Miffy måste komma in (rad 3) eftersom det är dags att gå och 
lägga sig (rad 4). Både i rad 3 och rad 4 uttrycks materiella processer som 
konstrueras med hjälpverbet moeten (’måste’) och där Miffy (”du”) inskrivs 
som aktör/agent. Genom det modala hjälpverbet moeten uttrycks en hög 
grad av förpliktelse (jfr med beskrivningen av hjälpverbet must i Halliday & 
Matthiessen 2004:623; och måste i Holmberg & Karlsson 2006:67). Miffys  
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mamma framställs alltså som snäll och uppmuntrande i sin relation till Miffy 
samtidigt som hon framställs med auktoritet och säger åt Miffy när det är 
dags att komma in och sova. Med det tar Miffys mamma på sig rollen som 
ansvarig föräldrar och erbjuder sitt barn en bas för att utvecklas som ett 
tryggt anknutet barn (2.2.2.2).  

I måltexten utelämnas mammans uppmuntrande kommentar till Miffy, 
mamman framställs som snäll och mindre auktoritär. Den uppmanande im-
perativformen ”kom in” i rad 2 tonas omedelbart ner av uttrycket ”är du 
snäll” i samma rad. I rad 3 ingår Miffy som mottagare/medium i en materiell 
process (”du ska få mat och sova”) som konstrueras med hjälpverbet ska som 
uttrycker ett löfte snarare än tvång som i källtexten. Miffys mamma gestaltas 
alltså som en omhändertagande mor och barnet får den passiva rollen av 
mottagare snarare än att det krävs olika handlingar från barnet som i käll-
texten. Det uttrycks alltså en mindre tydlig och lägre grad av auktoritet mel-
lan mor och barn i måltexten jämfört med källtexten.  

Både i käll- och måltexten uttrycks en interaktiv potential genom Miffys 
mammas kontaktsökande blick och genom det personliga avståndet i bilden.  

På uppslag 12 presenteras nästan samma bild som på uppslag 1. Miffy 
tittar ut från fönstret, men denna gång avbildas hon i den högra fönsterrutan i 
stället för den vänstra som på uppslag 1. Både i käll- och måltextens skrivna 
text nämns den avbildade referenten (Miffy) vid namn och det refereras till 
fönstret. Den ena gardinen är dessutom lite mer fördragen än tidigare som 
om det markeras att det är dags att dra för gardinerna och gå och lägga sig. 
Miffy avbildas också i något som verkar vara ett vitt nattlinne jämfört med 
den röda tröjan som hon hade på sig på uppslag 1. Både i käll- och måltexten 
beskrivs Miffy som agent för liknande handlingar: hon tittar ut från fönstret 
och säger hejdå till sin vän fågeln.  

Dessa handlingar sker dock under olika omständigheter i käll- och mål-
texten. I källtexten är Miffy i rad 1 också agent för en handling som skedde 
innan hon tittar ut från fönstret: hon har klätt av sig. Detta nämns inte i mål-
texten. I källtexten anges också en omständighet av tid i processen som be-
skriver att hon tittar ut från fönstret, det beskrivs nämligen att hon tittar ut en 
sista gång (”nog één keer” rad 2). Detta anges inte heller i måltexten. I rad 3 
i källtexten säger Miffy hejdå till fågeln och upprepar sedan i rad 4 nästan 
exakt samma ord som hennes mamma uttalade i rad 4 på förra uppslaget: ”nu 
moet ik slapen gaan” (’nu måste jag gå och lägga mig’). I rad 3–4 i mål-
texten säger Miffy endast hejdå till fågeln. 

I källtexten gestaltas Miffy alltså återigen som det exemplariska barnet 
som på föredömligt sätt har bytt om innan hon en sista gång tittar ut på sin 
vän fågeln för att säga hejdå. På ett medvetet och ansvarsfullt sätt förklarar 
hon till sist att hon nu måste gå och lägga sig. I måltexten nämns däremot 
inget om att byta om och där visar Miffy heller ingen reflektion om att hon 
måste gå och lägga sig. I stället avslutas boken med all fokus på morgon-
dagens återseende med fågeln. 
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Uppslag 12 

Källtext 
1 nijn keek, toen zij was uitgekleed 
2 Nog één keer door het raam 
3 en riep: tot morgen, vogeltje 
4 nu moet ik slapen gaan 

Svensk återgivning av källtext 
1 nijn tittade, när hon klätt av sig 
2 en sista gång ut från fönstret 
3 och ropade: vi ses i morgon, lilla fågeln 
4 nu måste jag gå och lägga mig 

Måltext 
1 Miffy, hon tittar 
2 i fönstret på sin vän. 
3 ”I morgon lilla fågel 
4 så träffas vi igen.” 

 

Både i käll- och måltexten realiseras en interaktiv potential genom Miffys 
blick. 

7.4.1.4 Summering och resultat 
Sista uppslaget där Miffy sammanfattar mammans ord, illustrerar på ett bra 
sätt Miffys gestaltning som barn i källtexten. Hon gestaltas som det exem-
plariska modellbarnet som är artigt, ansvarsfullt, entusiastiskt, utåtriktat och 
omtänksamt. Hon visar respekt för sina föräldrar och gör det som förväntas 
av henne (klä på sig, klä av sig, gå och lägga sig). Miffys föräldrar och då 
särskilt hennes mamma figurerar vid flera tillfällen i källtexten, även om hon 
inte visas på bilderna (endast på näst sista uppslaget ser vi mamman). Mam-
man och hemmet fungerar i källtexten som en trygg bas för Miffy. Under 
leken hämtar Miffy olika saker hemma (en morot, snickargrejor) och innan 
hon måste gå hem och lägga sig får Miffy beröm av sin mamma för att hon 
har hjälpt fågeln och byggt ett hus åt den. Relationen mellan Miffy och 
mamman framställs som nära och trygg samtidigt som det finns viss aukto-
ritet. Denna gestaltning av barnet och familjen passar in i den pedagogiska 
ideologin om det tryggt anknutna barnet (jfr 2.2.2.2). 

I måltexten gestaltas Miffy mer som ett fritt och mindre styrt barn som 
slipper det exemplariska modellbarnets tvångströja. Hon omhändertas av sin 
mamma, får mat och blir påklädd i stället för att hon på exemplariskt sätt 
visar läsaren hur man själv ska klä på sig när man vill gå ut och leka i snön. I 
måltexten är föräldrarna inte lika närvarande under berättelsen. Miffy leker 
själv utan att föräldrarna eller hemmet framställs som nära och Miffys mam-
ma figurerar endast på det näst sista uppslaget där hon också avbildas. Miffy 
yttrar varken artighetsfraser till sina föräldrar eller ber om tillstånd när hon 
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vill gå ut och leka. Inte heller lovar hon att hon kommer att vara försiktig i 
leken som i källtexten. Miffy gestaltas i måltexten mer som ett kreativt och 
fantiserande barn som ser världen utifrån sina egna ögon (scenen med snön 
är ett födelsedagskalas, den snöbetäckta kyrkan är en gräddtårta). Till skill-
nad från den tryggt anknutna Miffy från källtexten behöver hon inte visa att 
hon själv kan bearbeta sin sorg och förvandla den till något positivt när hon 
blir ledsen för att fågeln saknar hus. På liknande sätt som i källtexten är 
Miffy i måltexten dock väldigt omtänksam och hjälper fågeln genom att 
bygga den ett bo.  

Både i käll- och måltexten framställs Miffy som agent och aktiv utförare 
av olika handlingar som att åka kälke, att åka skridskor, att göra en snö-
gubbe, att bygga ett hus åt fågeln, etc. Dessa handlingar knyts oftast ihop 
med det som avbildas på bilderna. Handlingarna beskrivs dock delvis under 
olika omständigheter i käll- och måltextens skrivna text och får därmed ofta 
en annan inramning i käll- och måltexten. I källtexten får Miffy en exempel-
funktion och används för att visa läsaren riskerna som är förknippade med 
olika handlingar som att åka kälke och åka skridskor. I måltexten ligger 
fokus däremot inte främst på riskerna utan mer på leken och på handlingarna 
som aktivitet (att dra kälken uppför backen är mindre roligt än att åka ner – 
Miffy på skridskor, det går ju som en dans). 

Miffys blick används både i käll- och måltexten som den övergripande 
interaktiva resursen. Alla deltagare avbildas vanligtvis i hel- eller halv-
frontalt perspektiv (även i fall de har en nedslagen blick) och det ges därmed 
uttryck för mer eller mindre social inkludering. Blicken kombineras dock 
med olika gestaltningar av Miffy i käll- och måltext. I källtexten kombineras 
Miffys blick ofta med hennes exemplariska beteende och läsarens uppmärk-
samhet krävs därmed i samband med Miffys exemplariska handlingar som 
beskrivs i den skrivna texten. Detta sker inte på liknande sätt i måltexten, där 
Miffy i lägre grad gestaltas som modellbarn och där hennes lek är mer i 
fokus.  

Tabell 10. Resurser för interaktiv potential i käll- och måltextens skrivna 
text för Miffy i snön 

Interaktiva resurser  Text Realiseringar 
Du-tilltal  KT 1 
  MT 1 
Språkhandlingar Uppmaning KT 2 
  MT 1 
 Påstående KT 1 
  MT 1 
Interaktiva referenser  KT 2 
  MT 0 

KT = källtext 
MT = måltext 
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Tabell 10 visar vilka resurser som används för att uttrycka en interaktiv 
potential i käll- och måltextens skrivna text. Det anges också hur många 
gånger dessa resurser används och realiseras i båda texterna.  

I Tabell 10 framgår att det både i käll- och måltext förekommer ett skrift-
ligt interaktivt du-tilltal. Båda dessa tilltal förekommer i påstående språk-
handlingar. Läsaren tilltalas alltså i lika hög grad personligen och inkluderas 
i lika hög grad som deltagare i den skrivna texten till båda texterna. Du-
tilltalet förekommer dock på olika uppslag och i olika sammanhang i käll- 
och måltexten. I källtexten förekommer du-tilltalet i samband med en meta-
textuell kommentar som uttrycker ett pedagogiskt budskap:  

en als je viel, dan gaf dat niet – och ramlade du/man, då gjorde det inget 
(uppslag 4) 

I måltexten förekommer du-tilltalet däremot i en metatextuell kommentar i 
samband med ett skämt om Miffys mössa och hennes öron på bilden. På så 
sätt uppstår här en interaktiv referens med du-tilltal:  

[mössan har två strutar] för öronen, du vet (uppslag 3) 

Andra former av interaktiv potential realiseras genom interaktiva upp-
maningar, dvs. uppmaningar som realiseras som om de riktas till läsaren. I 
Tabell 10 visas att det i källtexten förekommer två uppmaningar medan det i 
måltexten endast förekommer en uppmaning. Den interaktiva potentialen är 
alltså lite högre i källtexten vad gäller uttryck av interaktiva krav genom 
uppmaningar. I källtexten kombineras båda uppmaningarna också med en 
interjektion (o) och med referenser till bilden och på så sätt uttrycker, så 
båda uttrycker även en interaktiv referens. I måltexten förekommer upp-
maningen utan referenser till bilden och därmed realiseras den här inte inom 
ramen för en interaktiv referens. 

Den första interaktiva uppmaningen och referensen i måltexten uttrycks 
redan i andra versraden på uppslag 1:  

o, kijk eens door het raam – åh, titta genom fönstret (uppslag 1)  

På så sätt är den interaktiva potentialen hög redan från första början i käll-
texten och läsaren engageras redan på första uppslaget i läsningen. Någon 
liknande uppmaning och metaspråklig referens till bilden förekommer inte 
på första uppslaget i måltexten.  

Den andra interaktiva uppmaningen och referensen inkluderar både en 
deiktisk referens och ett omnämnande av en avbildad referent i den skrivna 
texten: 

o kijk, daar zat een vogeltje – åh titta, där satt en liten fågel (uppslag 7)  

Liknande interaktiv referens uttrycks även denna gång inte på motsvarande 
uppslag i måltexten. I måltexten refereras till den avbildade fågeln utan att 
det ges uttryck för en interaktiv potential. 
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I måltexten förekommer alltså endast en uppmaning som möjligen kan 
tolkas ha interaktiv potential och det är på uppslag 4 i samband med Miffys 
kälkåkning:  

Se upp! Det går som smort (uppslag 4) 

Det är dock otydligt om denna uppmaning riktas till läsaren eller utgör del av 
Miffys lek, på så sätt får denna uppmaning alltså en låg interaktiv potential. 
Här förekommer ingen referens till bilden. 

Trots att läsaren i båda texterna tilltalas personligen och inskrivs som del-
tagare i texten, är den interaktiva potentialen uttryckt genom krävande språk-
handlingar alltså lägre i måltexten. Det uttrycks också färre interaktiva refe-
renser i måltexten och läsaren dirigeras därmed i lägre grad till bilden i mål-
texten. Även vad gäller uttryck för berättarattityder och socialt avstånd 
mellan text och läsare är den interaktiva potentialen högre i källtexten. Det 
visas i Tabell 11. 

Tabell 11. Interaktiva resurser för berättarattityder i käll- och måltextens 
skrivna text för Miffy i snön 

Interaktiva resurser Text Realiseringar 
Satsadverbial KT 4 
 MT 2 
Interjektioner KT 1 
 MT 0 

KT = källtext 
MT = måltext 

Tabell 11 visar vilka interaktiva resurser som används i käll- och måltext 
för att uttrycka berättarattityder och hur ofta dessa resurser används i båda 
texterna. I tabellen framgår att berättarens närvaro och attityder i källtexten 
uttrycks vid 4 tillfällen genom interpersonella satsadverbial: 

want sneeuw doet toch geen pijn – för snö gör ju inte ont (uppslag 4)  

dat was wel heel erg glad – det var faktiskt väldigt halt (uppslag 5) 

 toen nijtje viel deed dat wel pijn – när nijntje ramlade gjorde det faktiskt ont 
(uppslag 5) 

Berättarens närvaro och attityder uttrycks även genom 1 interjektion:  

maar ja, wat hindert dat – men tja, vad gör väl det (uppslag 5)  

Alla dessa uttryck för berättarattityder förekommer i källtexten i samband 
med pedagogiska inslag i texten.  

I måltexten ges i lägre grad uttryck för sociala attityder mellan text och 
läsare. Det förekommer endast två interpersonella satsadverbial:  
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[Miffy på skridskor] det går ju som en dans (uppslag 5) 

[Och faller hon omkull] så slår hon blott sin svans (uppslag 5) 

Endast det andra interpersonella satsadverbialet i måltexten förekommer i 
samband med ett pedagogiskt inslag. Det första förekommer i samband med 
en beskrivning av att Miffys skridskoåkande går bra.  

Källtexten använder vid flera tillfällen diminutivformer (”mutsje”, 
”vogeltje”, ”diertje” m.fl.) som interpersonella resurser för att uttrycka en 
socialt nära relation mellan text och läsare. Det används även ett mer infor-
mellt förkortat tilltalsnamn för Miffy: ”nijn” (uppslag 3 och 9).102 På 
svenska finns inte liknande möjlighet till diminutivformer och liknande för-
kortade tilltalsnamn förekommer inte. Däremot förekommer ett tillfälle där 
det uttrycks en slags social gemenskap mellan berättaren och läsaren och det 
är i samband med skämtet om Miffys öron: 

Mössan har två strutar, för öronen du vet (uppslag 3) 

Vad gäller interaktiv potential kan man alltså konstatera att den finns när-
varande i både käll- och måltextens skrivna text. I båda texterna används lika 
många du-tilltal; det används dock flera interaktiva uppmanande språkhand-
lingar och interaktiva referenser i källtexten. Det används även flera inter-
personella satsadverbial med interaktiv potential i källtexten och det före-
kommer i högre grad uttryck för social närhet genom användning av smek-
namn och diminutiv. Den interaktiva potentialen är alltså högre i källtexten 
och den förekommer i högre grad i samband med pedagogiska budskap.  

Former av referentiellt samspel mellan skrift och bild där avbildade saker 
nämns vid namn i den skrivna texten, förekommer på de flesta uppslagen i 
både käll- och måltexten. Det refereras ofta delvis till samma och delvis till 
andra avbildade föremål (eller delaspekter till dessa föremål) i käll- och mål-
textens skrivna text. Bilderna utnyttjas alltså delvis på olika sätt i käll- och 
måltexten, vilket möjligtvis kan leda till att läsaren till käll- och måltexten 
till viss del lär sig att identifiera, känna igen och namnge andra avbildade 
referenter eller delaspekter av dessa referenter. På uppslag 1 refereras till 
exempel i källtexten till det avbildade fönstret med ”raam” medan det i 
måltexten mer detaljerad refereras till ”fönsterrutans glas”. På uppslag 2 
refereras i källtexten till att taken är vita medan detta inte nämns i måltexten. 
Ett annat exempel är på uppslag 3 där de avbildade klädesplaggen i käll-
texten nämns vid namn medan de i måltexten nämns med samlingsnamnet 
”vinterkläder”. Även i samband med snögubben på uppslag 6 nämns till 
exempel olika avbildade referenter i käll- och måltext. 

                                                      
102 På nederländska finns flera egennamn som är utformade som diminutivformer, som Aagje 
eller Eefje. Dessa namn kortas ofta ner i mer informella situationer till deras grundform utan 
diminutivändelse, till exempel Aag eller Eef. På liknande sätt kortas Miffys egennamn 
”nijntje” i källtexterna ner till det förkortade tilltalsnamnet ”nijn”. 
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Det förekommer även tillfällen där det i käll- och måltext nämns olika 
icke-avbildade egenskaper till de avbildade referenterna eller att referenterna 
beskrivs inom ramen för olika händelser. Medan snögubben på uppslag 6 i 
källtexten beskrivs som en riktig jätte (”een hele reus”) i källtexten, beskrivs 
det att den trivs när det är kallt i måltexten. Kyrkan på uppslag 2 beskrivs till 
exempel i källtexten som stilig medan den i måltexten jämförs med en 
gräddtårta. 

Medan det referentiella samspelet i källtexten på vissa uppslag används 
för att på ett systematiskt och pedagogiskt sätt namnge olika avbildade attri-
but till avbildade deltagare (jfr uppslag 3 och Miffys vinterkläder), tonas det 
öppet pedagogiska ner i måltexten och ersätts av humor (jfr skämtet om 
Miffys öron i mössan på uppslag 3). Humor används även för att tona ner 
religiösa aspekter. Där den avbildade kyrkan på uppslag 2 i källtexten be-
skrivs som stilig (”fijn”) och kombineras med beskrivningen av Miffy som 
modellbarn inom ramen för kärnfamiljen, jämförs den snötäckta kyrkan med 
en gräddtårta i måltexten.  

Det förekommer vidare två exempel på deiktiskt referentiellt samspel 
mellan skrift och bild i källtexten. På uppslag 7 förekommer den deiktiska 
referensen i samband med en interaktiv referens till bilden: ”o kijk, daar zat 
een vogeltje” (”åh, titta, där satt en liten fågel”). På uppslag 10 hänvisas till 
den avbildade fågeln som sitter i sitt nya bo: ”wat lekker zat hij daar” (”så 
skönt han satt där”). Genom dessa deiktiska referenser dirigeras läsningen 
mer explicit till bilden och till eventuellt nämnda referenter på bilden. Lik-
nande deiktiska referenser förekommer inte i måltexten.  

I måltexten introduceras däremot vid flera tillfällen ett svårare språkbruk i 
den skrivna texten och i vissa fall i det referentiella samspelet mellan skrift 
och bild. Det används långa sammansättningar som ”fönsterrutans glas” på 
uppslag 1 och ”lunginflammation” på uppslag 8. Sedan används också meta-
foriska beskrivningar och referenser till bilden: snöscenen är ett födelsedags-
kalas (uppslag 1) och den snötäckta kyrkan är en gräddtårta (uppslag 2). Vid 
ett tillfälle introduceras även en möjlig intertextuell referens till en dikt av 
Strindberg (uppslag 10). Måltexten ställer på så sätt högre krav på sin läsare 
och förutsätter att den har en viss förmåga och vissa kunskaper för att kunna 
tolka och förstå texten. Eller så är måltexten i högre grad utformad med 
tanke på den medläsande (högläsande) vuxna och inkluderas former av så 
kallad ”double address” i texten, dvs. att texten bär på olika betydelsenivåer 
för barn och vuxna (jfr Wall 1991).   

Rent generellt kan man konstatera att måltextens synopsis nästan inte 
skiljer sig från källtextens synopsis som beskrevs i 7.4.1.2. Ramberättelsen 
och det övergripande handlingsförloppet är i stort sett identiska i käll- och 
måltexten och styrs till stor del av bilderna som är fysiskt oförändrade i mål-
texten på grund av samtrycket. I vissa fall uppstår dock olika tolkningar av  
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bilder på grund av att Miffy gestaltas olika som barn i käll- och måltext (jfr 
det aktiva modellbarnet Miffy versus paketet Miffy på uppslag 3). Medan 
ramberättelsen i stort sätt är densamma i käll- och måltexten finns alltså 
tydliga skillnader i Miffys gestaltning som barn i texten. Likaså finns skill-
nader i vilka avbildade aspekter det refereras till i samspelet mellan skrift 
och bild. Den interaktiva potentialen är högre i källtexten och interaktiva 
inslag introduceras delvis inom andra kontexter i käll- och måltext (pedagog-
iska ”läxor” vs. humor).  

Hur resultaten för denna analys kan kopplas till mer övergripande över-
sättningsstrategier och översättningsnormer, kommer jag att diskutera i 
kapitel 8. I nästa avsnitt analyserar jag Miffy. 

7.4.2 Miffy (1998) 

7.4.2.1 Textunderlag 
Det nederländska originalet nijntje gavs ut för första gången 1963 på förlaget 
A.W. Bruna & Zoon. Boken har sedan dess återutgivits i oförändrad utgåva 
på olika förlag. Det senaste förlaget är Mercis. Den version av boken som 
har varit tillgänglig för mig publicerades 2005 på Mercis.  

Miffy gavs ut på svenska på förlaget Ordalaget 1998. Som skribent för den 
svenska texten anges Margot Henrikson, redaktör och förläggare på Orda-
laget.  

Omslagsbilder på käll- och måltext, titeluppslag samt alla 12 uppslags-
bilder för käll- och måltexten bifogas i färg i Bilaga 3. 

7.4.2.2 Synopsis i källtexten 
Källtexten nijntje handlar om Miffys födelse. Den börjar med att presentera 
herr och fru Kanin, deras dagliga aktiviteter och huset där de bor. En natt 
kommer en ängel till fru Kanin och berättar att hon ska föda ett barn. 
Berättelsen får därmed en biblisk konnotation och anspelar på bebådelsen 
om Jesus födelse – i Bibeln är det ängeln Gabriel som kommer till Maria och 
förebådar att hon kommer att föda ett barn. Miffy föds och efter hennes 
födelse kommer alla djur i landet för att hälsa på Miffy, vilket kan läsas som 
en biblisk referens till de tre vise männens besök hos Jesusbarnet. Boken 
avslutas med att Miffy blir trött så att alla djur går hem och luckorna i huset 
stängs inför natten. 

7.4.2.3 Multimodal översättningsanalys 
På liknande sätt som hos förra boken möts läsaren redan på omslaget till 
nijntje och Miffy av Miffys kontaktsökande interpersonella blick (jfr 7.4.1.3).  
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Figur 13. Omslag till nijntje och Miffy 

Miffy avbildas frontalt och i helfigur på långt medelavstånd, dvs. som om 
hon fortfarande befinner sig inom tal-avstånd från betraktaren (jfr Figur 13). 
Denna gång håller Miffy armarna och händerna framför kroppen. 

Även på titeluppslaget avbildas Miffy med kontaktsökande blick (jfr 
Bilaga 3). 

Bilden på uppslag 1 visar ett vitt hus med ett rött tak och ett fönster med 
röda luckor. Runtomkring ligger en grön trädgård med blommor i. Bilden på 
huset är en analytisk process där huset är bäraren som avbildas med olika 
attribut som röda luckor, fönster med grön fönsterram, rött tak, färg etc. 
Trädgården har funktionen omständighet. 

Både i käll- och måltexten refereras det i den skrivna texten till det av-
bildade huset och dess attribut. Det uppstår dock ett delvis annorlunda refe-
rentiellt samspel mellan skrift och bild i käll- och måltext i och med att det 
refereras till olika avbildade aspekter i den skrivna texten. I källtexten refe-
reras till husets vita färg (rad 2) medan måltexten hänvisar till husets röda 
luckor (rad 1). I källtexten nämns trädgården (rad 1) vilket inte görs i mål-
texten. Käll- och måltext tar alltså delvis fasta på olika aspekter i bilden och 
läsaren dirigeras till en läsning och identifiering av andra färger och attribut i 
bilden. Det beskrivs också olika (icke-avbildade) egenskaper till de av-
bildade referenterna i käll- och måltexten. Därmed tolkas bilden (eller del-
aspekter av bilden) delvis på olika sätt i de olika texterna. I källtexten be-
skrivs trädgården som ”stor” (rad 1) och huset som ”trevligt” (rad 2). Det 
berättas också vilka det är som bor i huset (rad 3 och 4) medan detta inte av-
slöjas i måltexten. I måltexten beskrivs däremot husets stilla och tysta om-
givning (rad 2). 

Både i käll- och måltext förekommer deiktiska referenser till det avbild-
ade huset daarin (bokstavligen ’där i’) i rad 3 i källtexten, samt här och där i 
rad 2 och rad 4 i måltexten.103 I källtexten styrs läsningen alltså bara en gång 
till bilden, medan detta sker vid två tillfällen i måltexten. Den i texten an-  
 

                                                      
103 daarin i källtexten fungerar här också som anaforisk referens och syftar tillbaka på huset 
som nämndes i rad 2 i den skrivna texten. På liknande sätt fungerar också måltextens avslut-
ande där som anaforisk referens och syftar tillbaka på ”ett hus” i rad 1.  



 161 

Uppslag 1  

Källtext 
1 midden in een grote tuin 
2 stond een leuk wit huis 
3 daar woonden twee konijntjes in 
4 meneer en mevrouw pluis 

Svensk återgivning av källtext 
1 mitt i en stor trädgård 
2 stod ett trevligt vitt hus 
3 i det/där bodde två små kaniner 
4 herr och fru fluff 

Måltext 
1 Ett hus med röda luckor 
2 ligger tyst och stilla här. 
3 Tror du som jag 
4 att det finns någon där? 

 

givna läsvägen skiljer sig alltså åt i käll- och måltext. Den andra deiktiska 
referensen i måltexten förekommer i samband med att det realiseras en 
interaktiv potential i rad 3–4: ”Tror du som jag att det finns någon där?”. Det 
introduceras alltså en fråga som riktas personligen till läsaren. Både läsaren 
(”du”) och berättaren (”jag”) är här inskrivna deltagare i texten och det ges 
uttryck för en social gemenskap dem emellan. Liknande personliga du-tilltal 
av läsaren och frågande språkhandling realiseras inte på uppslag 1 i 
källtexten så ingen form av social närhet mellan text och läsare uttrycks här. 
Den interaktiva potentialen är på detta uppslag alltså högre i måltexten än i 
källtexten. 

På uppslag 2 blir det dock tydligt att en interaktiv potential där läsaren 
skrivs in som deltagare i texten inte endast förekommer i måltexten utan 
även i källtexten. Här realiseras en interaktiv potential med läsartilltal (”du”) 
och med deiktisk hänvisning till bilden i både käll- och måltext. På bilden ser 
vi herr Kanin som vattnar blommorna. Bilden är narrativ, den ger utryck för 
en handling (att vattna blommor) och herr Kanin är aktör. Herr Kanin av-
bildas halvfrontalt. På så sätt kan att en interpersonell kontakt etableras med 
läsaren genom blicken.  

Källtexten börjar med att namnge och introducera herr Kanin som av-
bildas på bilden. Han beskrivs i rad 1–3 som aktör/agent i flera processer: 
han arbetar i trädgården (rad 1), han vattnar blommor (rad 2) och han vattnar 
noga varje blomma (rad 3). Först i rad 4 uppmanas läsaren att titta på bilden 
genom imperativformen kijk (’titta’) som kombineras med ett interpersonellt 
satsadverbial maar (’bara’) och som följs av en deiktisk referens till bilden: 
hier (’här’). Dessutom inskrivs läsaren som förstadeltagare i en mental pro- 
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Uppslag 2 

Källtext 
1 meneer pluis werkte in de tuin 
2 en goot de bloempjes nat 
3 dat deed hij keurig een voor een 
4 kijk maar, hier zie je dat 

Svensk återgivning av källtext 
1 herr fluff arbetade i trädgården 
2 och vattnade blommorna 
3 det gjorde han noga på var och en 
4 titta bara, här ser du det 

Måltext 
1 Här ser du herr Kanin 
2 som klivit upp ur sängen. 
3 Han rensar, sår och vattnar 
4 den vackra blomsterängen. 

 

cess zien (’se’) som här dock snarare får uttrycket av en handling med je 
(’du’) som agent: ”hier zie je dat” (’här ser du det’). Genom det deiktiska 
hier (’här’) refereras till bilden och genom det anaforiska dat (’det’) 
refereras tillbaka till processerna som beskrevs i rad 1–3. Rad 4 kan alltså 
tolkas som en metaspråklig referens där läsaren och läsningen dirigeras till 
bilden. Detta sker avslutningsvis i den skrivna texten. 

I måltexten realiseras en likande interaktiv potential som i källtexten, den 
realiseras dock redan inledningsvis i rad 1 på uppslaget. På så sätt dirigeras 
läsaren och läsningen alltså från början på uppslaget till bilden: ”Här ser du 
herr Kanin”. På liknande sätt som i källtexten skrivs läsaren (”du”) in som 
deltagare i en mental process se som även har materiell betydelse. Även här 
görs en deiktisk referens till bilden (”här”) och hela uttrycket kan betraktas 
som en metaspråklig referens till bilden. Till skillnad från källtexten före-
kommer dock ingen uppmanande språkhandling, utan rad 1 realiseras som 
ett påstående. Efter den metaspråkliga referensen i rad 1 beskrivs i rad 2–4 
herr Kanins olika handlingar.  

Måltexten saknar alltså till skillnad från källtexten en uppmanande språk-
handling men däremot realiseras det interaktiva momentet i den skrivna 
texten tidigare än i källtexten. Bortsett från det är käll- och måltext rätt så 
lika i uttryck, båda uttrycker en interaktiv potential och båda beskriver och 
refererar till den avbildade herr Kanin och hans olika handlingar.  

Det ges dock delvis olika beskrivningar av herr Kanins handlingar i käll- 
och måltexten. Medan de beskrivna handlingarna i källtexten har större an-
knytning till det som avbildas på bilden (trädgården, vattna, blommorna), 
utspelar sig en del av herr Kanins handlingar i måltexten utanför texten (han  
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Uppslag 3 

Källtext 
1 mevrouw pluis zorgde voor het huis 
2 eerst veegde zij de mat 
3 en als de mat weer netjes was 
4 dan ging zij naar de stad 

Svensk återgivning av källtext 
1 fru fluff skötte huset 
2 först sopade hon mattan 
3 och när mattan var prydlig igen 
4 då begav hon sig in till stan 

Måltext 
1 Fru Kanin ska laga maten, 
2 flera rätter ska de få. 
3 Hennes gula korg är fylld 
4 med grönsaker för två. 

  

har klivit upp ur sängen, han rensar och sår). I källtexten vattnar herr Kanin 
dessutom noga (”keurig”) varje blomma (rad 3). Det avbildade vattnandet får 
därmed en mer specifik tolkning och det fästs uppmärksamhet vid att det 
avbildas flera blommor. I måltexten anges ingen specifik omständighet för 
vattnandet.  

Det referentiella samspelet mellan skrift och bild är delvis annorlunda i 
käll- och måltext i och med att det delvis refereras till olika avbildade 
aspekter i den skrivna texten. I källtexten nämns herr Kanin (rad 1), träd-
gården (rad 1) och vattnandet av blommorna (rad 2). I måltexten nämns herr 
Kanin (rad 1), vattnandet (rad 3) och sedan refereras till trädgården och 
blommorna med ett sammansatt ord ”blomsterängen” (rad 4) vilket är ett 
betydligt längre och svårare ord än ”tuin” (’trädgård’) eller ”bloempjes” 
(’blommor’) i källtexten. Dessutom anges en egenskap för blomsterängen: 
den är ”vacker” (rad 4). 

På uppslag 3 avbildas fru Kanin. Bilden är narrativ och uttrycker en 
aktionsprocess (att gå) där fru Kanin är aktör. Det röda halsbandet och den 
gula korgen kan betraktas fungera som attribut till fru Kanin. Fru Kanin av-
bildas halvfrontalt och med kontaktsökande blick. 

I källtextens skrivna text skildras fru Kanin i rad 1–2 som aktör/agent i 
två handlingar som har anknytning till hushållet: hon sköter huset (rad 1) och 
sopar mattan (rad 2–3). Fru Kanin gestaltas här som en hemmafru (till skill-
nad från herr Kanin som sköter trädgården på förra uppslaget). Först när 
mattan är prydlig igen (omständighet) åker fru Kanin (agent) in till stan (rad 
3–4). Fru Kanins rörelse från vänster mot höger på bilden, får i källtexten 
alltså snarast tolkningen att fru Kanin rör sig bort från huset mot stan. 
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Skildringen av fru Kanin som hemmafru tonas ner i måltexten. Här är fru 
Kanin agent i endast en process: hon lagar maten (rad 1). Fru Kanin utför 
alltså inte flera husliga uppgifter som i källtexten, utan beskrivs endast som 
den som lagar maten. Till skillnad från källtexten refereras i måltextens 
skrivna text till den gula korgen (rad 3–4) som fru Kanin avbildas med på 
bilden. Korgen beskrivs i måltexten som fylld med grönsaker vilket dock 
inte avbildas på bilden. Där källtexten alltså tar fasta på att beskriva fru 
Kanin och hennes olika aktiviteter som hemmafru, förflyttas i måltexten 
fokus från fru Kanin (rad 1–2) till den avbildade korgen (rad 3–4). Därmed 
introducerar måltexten också ett referentiellt samspel i samband med korgen 
som inte finns med i källtexten. Det refereras alltså delvis till olika avbildade 
referenter i käll- och måltexten. 

Till skillnad från källtexten beskrivs i måltexten inte vart fru Kanin är på 
väg. Det berättas däremot att hennes korg är fylld med grönsaker, så rörelsen 
på bilden öppnar här snarast för tolkningen att hon redan har handlat färdigt 
och är på väg hem. Bilden och rörelsen på bilden får alltså möjligen olika 
betydelsepotential i käll- och måltexten.104 

Förutom fru Kanins kontaktsökande blick uttrycks inga andra interaktiva 
betydelser i vare sig käll- eller måltextens skrivna text. 

Bilden på uppslag 4 kan beskrivas som en klassificerande process, mer 
specifikt en dold taxonomi där det visas två jämbördigt klassificerade del-
tagare: gröna bönor på en stjälk (eller ”ärtor” i måltexten) och ett gult päron. 
Båda deltagarna kan ses som underordnade till den överordnade deltagaren 
som inom kontexten av uppslaget kan tolkas vara matvaror. I källtexten 
handlar det om matvaror som fru Kanin köper medan det i måltexten handlar 
om matvaror som fru Kanin tillagar. Därmed beskrivs de avbildade mat-
varorna alltså som mål/medium inom ramen för olika handlingar i käll- och 
måltext: att köpa respektive att tillaga. I båda fallen är det fru Kanin som är 
agent för handlingarna.  

Det referentiella samspelet mellan ord och bild är delvis annorlunda i 
käll- och måltext. I både käll- och måltexten nämns matvarorna vid namn, 
det refereras dock till olika egenskaper som dessa referenter har i bilden. I 
källtexten refereras till att bönorna hänger på en stjälk (rad 1) och att päronet 
är stort (rad 2). Dessutom omnämns både ärtorna och päronet två gånger 
med substantiv i källtextens skrivna text.  

I måltexten refereras däremot till ”ärtor” (rad 1) och det refereras till deras 
gröna färg (rad 1). Päronet beskrivs inte med någon specifik egenskap i mål-
texten. Matvarorna beskrivs också inom ramen för olika omständigheter i 
 
                                                      
104 Jfr Nikolajeva & Scott (2001:153–157) och deras beskrivning av rörelse i bilderböcker. 
Medan bilderbokskaraktärer som är på väg hem ofta avbildas i en rörelseriktning mot vänster, 
avbildas karaktärer som lämnar hemmet ofta i en rörelseriktning mot höger. Det finns dock 
samtidigt många bilderböcker bryter mot denna dikotomi, vilket också anges av Nikolajeva & 
Scott (2001:153). Se även Lewis 2001:106–110.  
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Uppslag 4 

Källtext 
1 daar kocht zij boontjes aan een tak 
2 en ook een dikke peer 
3 de boontjes waren voor haar zelf 
4 de peer was voor meneer 

Svensk återgivning av källtext 
1 där köpte hon bönor på en gren 
2 och också ett präktigt päron 
3 bönorna var till henne själv 
4 päronet var till herrn 

Måltext 
1 Hon kokar gröna ärtor, 
2 som kaniner tycker om. 
3 Och här på bilden kan du se – 
4 ett päron efter maten kom. 

 

käll- och måltexten. I källtexten är ärtorna till fru Kanin (rad 3) och päronet 
till herr Kanin (rad 4). I måltexten beskrivs ärtorna som något som kaniner 
tycker om (rad 1–2) och päronet beskrivs som efterrätten (rad 4). Bilderna 
används alltså på olika sätt i det referentiella samspelet och får olika tolk-
ningar i käll- och måltext.   

I källtexten förekommer ingen interaktiv potential i vare sig skrift eller 
bild. I måltexten förekommer däremot en metaspråklig hänvisning till bilden 
i rad 3: ”Och här på bilden kan du se –”. Läsaren tilltalas personligen med du 
och skrivs in som förstadeltagare i processen se. Det används också en deik-
tisk referens här som syftar på bilden. Med det får också uppslag 4 i mål-
texten en högre interaktiv potential än motsvarande uppslaget i källtexten (jfr 
med uppslag1). 

Bilden på uppslag 5 avbildar fru Kanin i vanlig närbild (vi ser hennes 
huvud och axlar) som om hon befinner sig inom nära och personligt tal-
avstånd från betraktaren. Hennes huvud avbildas frontalt och hon har blicken 
riktad mot läsaren. Närbilder kombineras i Brunas texter ofta med mentala 
eller verbala processer i den skrivna texten där den avbildade deltagaren är 
upplevare eller talare, och med fenomen eller utsagor som återger den av-
bildade deltagarens ord i citatform (jfr 7.3.1). Detta sker också här på upp-
slag 5 i både käll- och måltext. 

I källtexten ingår fru Kanin som upplevare i en mental process tänka (rad 
3). Fenomenet är hennes direkt citerade tankar (rad 3–4). Fenomenet inne-
håller en annan mental process där fru Kanin också är upplevare: hon tror sig 
höra någon ropa (rad 4). Fru Kanins mentala process inleds av en beskriv-
ning av omständigheter i rad 1–2 där vi får reda på att detta utspelar sig på 
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Uppslag 5 

Källtext 
1 en op een nacht, toen meneer pluis 
2 een hele tijd al sliep 
3 toen dacht mevrouw: hé, wat is dat 
4 ik geloof dat iemand riep 

Svensk återgivning av källtext 
1 och en natt, när herr fluff  
2 somnat för länge sedan 
3 då tänkte frun: oj, vad är det 
4 jag tror att någon ropade 

Måltext 
1 ”Tänk om vi fick ett barn”, 
2 sa fru Kanin, ”så underbart. 
3 Då skulle vi bli tre, 
4 en hel familj, så klart!” 

 
 

natten medan herr Kanin sover. På bilden ser vi att fru Kanin har på sig ett 
vitt klädesplagg som här i kontexten alltså kan tolkas som hennes nattlinne. 

I måltexten är fru Kanin däremot talare i en verbal process säga (rad 2). 
Utsagan med återgivningen av fru Kanins ord börjar redan i rad 1 och 
fortsätter sedan i rad 2–4. Det anges inga omständigheter för den verbala 
processen så vi vet inte när fru Kanins tal äger rum och vem hon möjligtvis 
talar med. Fru Kanins vita kläder på bilden får alltså ingen given tolkning i 
måltexten.  

Både i käll- och måltext realiseras en interaktiv potential genom fru 
Kanins blick. I den skrivna texten realiseras i varken käll- eller måltexten 
någon frågande eller krävande språkhandling som riktas till läsaren. Samtid-
igt finns inga andra mottagare utsatta så att närbilden, blicken och de direkt 
citerade orden skapar intrycket av att fru Kanin riktar sina ord mot läsaren.  

I källtexten är fru Kanin upplevare i en mental process som uttrycker att 
hon tror sig höra något (rad 4) men det avslöjas inte vad. På så sätt byggs en 
viss spänning upp mot nästa uppslaget där ängeln introduceras och mot 
uppslag 7 där ängeln avslöjar för fru Kanin att hon ska få barn. Med det 
bygger källtexten alltså upp en intertextuell referens till bebådelsen och 
Jesusfödelsen. Den religiösa intertexten avdramatiseras däremot i måltexten 
och tonas ner genom att fru Kanin redan i rad 1 här på uppslag 5 avslöjar 
längtan efter ett barn.  

Bilden på uppslag 6 visar en ängel som står på det som kan tolkas som en 
grön gräsmatta med blommor. Ängeln avbildas frontalt i helfigur på långt 
medelavstånd, dvs. som om den är på socialt tal-avstånd från läsaren, med 
kontaktsökande blick. Att den avbildade figuren är en ängel uttrycks genom  
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Uppslag 6 

Källtext 
1 Mevrouw pluis stond heel zachtjes op 
2 en liep toen naar het raam 
3 en ja hoor, buiten in de tuin 
4 zag zij een engel staan 

Svensk återgivning av källtext 
1 fru fluff gick upp mycket tyst 
2 och gick sedan fram mot fönstret 
3 och ja visst, ute i trädgården 
4 såg hon en ängel stå 

Måltext 
1 En natt så hörs en knackning 
2 hon tittar ut och ser – 
3 bland blommorna i gräset 
4 en ängel står och ler. 

  

vingarna som i detta sammanhang kan tolkas som symboliska och kulturellt 
laddade attribut. Ängeln avbildas i en klänning och är helt vit. Den vita 
färgen kan inom detta sammanhang tolkas som en (kulturell) konnotation till 
det som är rent eller gudomligt (som till exempel en fredsduva).  

I källtexten fungerar den skrivna texten på uppslag 6 som en fortsättning 
till förra uppslaget där det berättades att fru Kanin hör något mitt i natten. 
Här på uppslag 6 är fru Kanin aktör/agent i två handlingar: hon går upp (rad 
1) och beger sig mot fönstret (rad 2). Sedan är hon upplevare i en mental 
process: hon ser att det står en ängel i trädgården (rad 3–4). I rad 3 nämns 
trädgården och i rad 4 nämns den avbildade ängeln och därmed uppstår ett 
referentiellt samspel mellan skrift och bild. I rad 3 realiseras även en 
interaktiv potential med läsaren genom den interpersonella interjektionen: en 
ja hoor (’och ja visst’). Interjektionen fungerar som en metatextuell 
kommentar från berättaren till läsaren som om den vill bekräfta för läsaren 
att fru Kanins förmodan om att hon har hört något (jfr förra uppslaget) var 
riktig. Kommentaren kommer alltså som ett svar på spänningen som byggdes 
upp på förra uppslaget i samband med att fru Kanin trodde sig höra något. 
Liknande interaktiv potential saknas i måltextens skrivna text. Här realiseras 
endast en interaktiv potential genom ängelns blick. Den interaktiva 
potentialen i måltexten är alltså lägre än i källtexten.  

I måltexten berättas att fru Kanin hör en knackning en natt (rad 1) och att 
hon sedan tittar ut (rad 2) och ser att det står en ängel och ler bland 
blommorna och gräset (rad 3–4). I måltexten etableras ett delvis annorlunda 
referentiellt samspel mellan skrift och bild än i källtexten. I måltexten refer-
eras mer specifikt till blommorna och gräset (jfr med ”trädgården” i 
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källtexten) och till att ängeln står och ler (jfr med ängeln som bara ”står” i 
källtexten). I måltexten refereras också specifikt till ängelns leende på bild-
en, en visuell aspekt som det inte tas fasta på i källtexten. Bilden utnyttjas 
alltså på olika sätt i samspelet mellan skrift och bild i käll- och måltext så att 
andra visuella aspekter uppmärksammas och integreras i läsningen i båda 
texterna.  

I båda texterna aktiveras nu också en möjlig konnotation till bebådelsen 
på grund av ängeln på bilden.  

På uppslag 7 avbildas samma vita ängel som på uppslag 6, nu dock mot 
en blå bakgrund med gula stjärnor. Ängeln avbildas med ögonen stängda 
eller nedslagna, armarna och vingarna utsträckta och fötterna neråthängande. 
Bilden är narrativ trots att inga konkreta rörelsevektorer uttrycks; möjligtvis 
kan de utsträckta armarna och vingarna betraktas som en vektor. De neråt-
hängande fötterna signalerar att ängeln inte längre står på marken. Fötterna 
tillsammans med himmelbakgrunden (omständighet) och ängelns utsträckta 
armar och vingar uttrycker alltså att ängeln flyger.  

Ängelns nedslagna ögon och utsträckta armar i kombination med den 
himmelliknande bakgrunden kan i detta sammanhang också tolkas som ett 
uttryck för ängelns gudomlighet. Ängelns kroppshållning med de utsträckta 
armarna och de nedslagna ögonen kan möjligtvis påminna om kroppshåll-
ningen hos en präst (eller en annan religiös figur) som uttalar en välsignelse. 
Med det får även ängelns kroppshållning alltså möjligtvis en kulturellt 
betingad religiös konnotation. 

Både i käll- och måltext kombineras bilden på ängeln med en verbal pro-
cess i den skrivna texten, där ängeln är talare och där utsagan är en direkt 
återgivning av ängelns ord. I källtexten hälsar ängeln artigt på fru Kanin (rad 
1) och uppmanar henne att lyssna på hans ord (rad 2). Genom uppmaningen 
etableras en interpersonell relation av auktoritet mellan ängeln och fru 
Kanin. Ängeln tilltalar fru Kanin formellt med ni-tilltalet u (’ni’) och därmed 
uttrycks en viss form av social distans och formalitet. När ängeln på rad 3 
berättar att fru Kanin ska få en dotter, realiseras detta som ett påstående och 
ett faktum som inte kräver någon respons från fru Kanin. Ängeln framställs 
som formell, artig och högtidlig genom sitt språkbruk. Samtidigt framställs 
han som inte allt för distanserad gentemot fru Kanin i och med att han an-
vänder en diminutivform när han talar om dottern: ”een lief klein dochtertje” 
(’en söt liten dotter’). Precis som i berättelsen om bebådelsen i Lukasevange-
liet i Nya Testamentet där ängeln Gabriel meddelar Maria att hon ska få ett 
barn (en son), meddelar ängeln här till fru Kanin att hon ska få ett barn, mer 
specifikt en dotter (rad 3). Scenen på uppslag 7 i källtexten har alltså en tyd-
lig religiös konnotation och gör en tydlig intertextuell syftning till bebåd-
elsen.  

I måltexten är ängelns språkbruk på liknande sätt formellt och högtidligt. 
Det används en passivform i rad 1 där ängeln talar om för fru Kanin att hon 
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Uppslag 7 

Källtext 
1 de engel zei: dag mevrouw pluis 
2 let op wat ik u zeg 
3 u krijgt een lief klein dochtertje 
4 toen vloog de engel weg 

Svensk återgivning av källtext 
1 ängeln sa: god dag fru fluff 
2 lyssna på vad jag säger till er 
3 ni får en söt liten dotter 
4 sen flög ängeln iväg 

Måltext 
1 Och ängeln sa: ”Ett barn ska födas, 
2 det barnet ska bli ditt.” 
3 Han slog med sina vingar 
4 och flög så hem till sitt. 

 

ska få ett barn: ”ett barn ska födas”. Rad 1 formuleras som ett påstående och 
faktum (jfr rad 3 i källtexten) och ingen förstadeltagare skrivs ut på grund av 
passivformen. Till skillnad från källtexten tilltalas fru Kanin inte med artig-
hetsformen ni eller ert utan det används ditt i rad 2: ”det barnet ska bli ditt”. 
Även i måltexten meddelar ängeln alltså att fru Kanin ska få ett barn och den 
intertextuella referensen till bebådelsen är tydligt närvarande. 

Det referentiella samspelet mellan skrift och bild är delvis annorlunda i 
käll- och måltext. Både i käll- och måltext avslutas den skrivna texten i rad 4 
med att ängeln flyger iväg vilket fungerar som en referens till bilden där äng-
eln avbildas flygande. I måltexten refereras också mer specifikt till ängelns 
vingar (rad 3), men liknande referens saknas i källtexten. I källtexten nämns 
ängeln två gånger (rad 1 och rad 4), i måltexten nämns ängeln endast en 
gång (rad 1). 

Varken i käll- eller måltextens skrivna text realiseras någon interaktiv 
potential. På bilden uttrycks ingen kontaktsökande blick men ängeln avbildas 
frontalt i helfigur och på så sätt uttrycks ändå en viss form av social inklu-
dering genom det frontala perspektivet. 

En sista påfallande skillnad mellan käll- och måltext på detta uppslag är 
att det i källtexten redan här framgår att barnet blir en dotter vilket nämns 
explicit i rad 3: ”u krijgt een lief klein dochtertje” (’ni får en söt liten 
dotter’). I måltexten talas däremot mer generellt om ”ett barn” i rad 1 och 
”barnet” i rad 2. I måltexten blir det först tydligt på nästa uppslag (uppslag 8, 
rad 4) att barnet är en flicka. 

Bilden på uppslag 8 är nästan samma bild som på omslaget (på försidan). 
Den avbildar Miffy mot en gul bakgrund till skillnad från den blåa bak-
grundsfärgen på omslaget. Miffy avbildas frontalt, i helfigur och på långt 
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Uppslag 8 

Källtext 
1 en ja hoor, op een mooie dag 
2 kwam er een klein konijntje 
3 zij trokken haar een jurkje aan 
4 en noemden haar toen nijntje 

Svensk återgivning av källtext 
1 och ja visst, en vacker dag 
2 kom det en liten kanin 
3 de satte på henne en liten klänning 
4 och kallade henne sedan nijntje 

Måltext 
1 stor blev glädjen i kaniners hus 
2 det ska du veta, 
3 när barnet kom en dag – 
4 Miffy ska hon heta. 

  

medelavstånd, dvs. som om på socialt tal-avstånd från läsaren. Miffy har 
händerna framför kroppen och blicken riktad mot läsaren. Bilden uttrycker 
ingen rörelse utan är snarare analytisk och presenterar Miffy såsom hon är 
inför läsaren. 

Både i käll- och måltextens skrivna text realiseras en interaktiv potential 
mellan text och läsare. I källtexten används på liknande sätt som tidigare (jfr 
uppslag 6) en interpersonell interjektion en ja hoor (’och ja visst’ – rad 1) 
som fungerar som en slags bekräftande kommentar från berättaren riktad mot 
läsaren. Kommentaren anknyter till förra uppslaget och bekräftar för läsaren 
att allt gick som ängeln sa och att det nu har kommit ett barn (rad 2). Sedan 
används även flera diminutivformer i källtextens skrivna text klein konijntje 
(’en liten kanin’ – rad 2), jurkje (’en liten klänning’ – rad 3) och nijntje (rad 
4). Diminutivformerna kan anses ha en interpersonell funktion och uttrycker 
en form av social närhet mellan text och läsare. I måltexten tilltalas läsaren 
däremot personligen och inskrivs som förstadeltagare i en mental process: 
”det ska du veta” (rad 2). I och med du-tilltalet realiseras alltså en annan och 
möjligtvis högre interaktiv potential i måltexten eftersom läsaren på ett mer 
direkt och personligt sätt integreras i läsningen. 

Samspelet mellan skrift och bild är delvis annorlunda i käll- och måltext. 
Källtextens skrivna text har högre anknytning till bilden. Från och med rad 2 
nämns en avbildad referent per rad. I rad 2 nämns den avbildade kaninen: 
”een klein konijnje” (’en liten kanin’), i rad 3 hänvisas till den avbildade 
klänningen: ”een jurkje” (’en liten klänning’) och i rad 4 kallas den avbild-
ade kaninen vid namn: ”nijntje” (’Miffy’). I måltexten refereras två gånger 
till den avbildade referenten: en gång som ”barnet” (rad 3) och en gång som 
”Miffy” (rad 4). Det refereras inte till klänningen i måltextens skrivna text.  
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I källtexten vet läsaren redan från förra uppslaget att den avbildade 
kaninen här på uppslag 8 är en flicka. I källtextens skrivna text på uppslag 8 
refereras som sagt också explicit till att den avbildade kaninen bär en klän-
ning. Det refereras också explicit till den avbildade kaninen med ett feminint 
pronomen haar (’henne’) i rad 2. I måltexten beskrivs kaninen däremot gan-
ska könsneutralt med ”barnet” (jfr tidigare uppslag) fram till den sista raden 
här på uppslag 8. Först där refereras det till Miffy med ett kvinnligt pro-
nomen hon i: ”Miffy ska hon heta” (rad 4). Först här får måltextens läsare 
alltså reda på att kaninen är en flicka. 

Både i käll- och måltextens skrivna text avslöjas den avbildade kaninens 
namn avslutningsvis i rad 4. På nederländska kallas kaninen ”nijntje” i rad 4 
vilket (halv)rimmar på ”konijntje” i rad 2 och vilket bokstavligen kan över-
sättas till ”liten kanin” på svenska. På så sätt ges här på uppslag 8 i källtexten 
alltså en (nästan etymologisk) förklaring till namnet nijntje för läsaren: det är 
en förkortad version av den nederländska diminutivformen för kanin (”ko-
nijntje”). Detta framgår inte på samma sätt i måltexten där namnet Miffy inte 
förklaras i texten. Namnet Miffy har heller ingen direkt anknytning till något 
i det svenska språket, utan i måltexten används det engelska och interna-
tionella namnet Miffy efter direktiv från Brunas nederländska förlag Mercis 
(jfr 7.2.1). Boken nijntje (källtexten) var den första boken på nederländska i 
serien om kaninen nijntje. Namnförklaringen här på uppslag 8 i källtexten 
fungerar alltså som en slags allmän introduktion av karaktären nijntje. Så är 
det dock inte på svenska där andra böcker om Miffy redan hade översatts när 
denna bok blev översatt (jfr 6.1 och 6.2). 

På uppslag 9 beskrivs i både käll- och måltext hur olika djur kommer och 
hälsar på Miffy. På bilden avbildas sju kycklingar, en tupp, en höna och en 
ko, alla gående mot vänster. Tuppen, hönan och kycklingarna avbildas i full 
profil så att de har ett öga synligt för läsaren – dessa djurs ögon skulle inte 
synas om de avbildades med huvudet frontalt. Kossan avbildas halvfrontalt 
och har huvudet och blicken riktad mot läsaren. I båda texterna tolkas rikt-
ningen mot vänster som en rörelse i riktning mot Miffy. Inom kontexten för 
resten av berättelsen och tidigare intertextuella referenser till bebådelsen, kan 
scenen här på uppslag 9 också ges en religiös konnotation. Scenen kan tolkas 
som en anspelning på den bibliska berättelsen där herdarna och de tre vise 
männen Kaspar, Melchior och Balthazar kommer för att hälsa på Jesus-
barnet.  

I källtextens skrivna text ingår djuren i rad 1–2 som aktör/agent i en 
materiell process: de går mot Miffy. Med djuren syftas här inte endast på de 
avbildade djuren utan det refereras till alla djur i landet (rad 1). Därmed 
framställs Miffys födelse som något som är så viktigt att alla djur i landet 
kommer till henne, som om en kung har blivit född eller i anslutning till 
tidigare referenser till bebådelsen, som om Jesusbarnet har blivit fött. An-
spelningen är inte riktigt lika tydlig i måltextens skrivna text. Där kan 
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Uppslag 9 

Källtext 
1 en alle dieren uit het land 
2 kwamen naar nijntje toe 
3 de haan, de kip, de kuikentjes 
4 en zelfs de dikke koe 

Svensk återgivning av källtext 
1 och alla djur i (hela) landet 
2 begav sig till nijntje 
3 tuppen, hönan, kycklingarna 
4 och till och med den tjocka kon 

Måltext 
1 Så kom djuren för att gratulera, 
2 tuppen, hönan och en ko. 
3 Även kycklingarna hade hört 
4 att här ska Miffy bo. 

 
 
   

”djuren” (i bestämd form) i rad 1 både tolkas som en referens till de avbild-
ade djuren som sedan även nämns vid namn i de följande versraderna, eller 
så kan det tolkas som alla djur mer generellt. 

Alla djur som visas på bilden nämns vid namn i både käll- och måltextens 
skrivna text. I källtexten nämns tuppen, hönan och kycklingarna i rad 3. Kon 
nämns sedan separat i rad 4 och beskrivs med egenskapen tjock (”de dikke 
koe”/’den tjocka kon’). Med det fästs i källtextens skrivna text mer fokus på 
kon. Även på bilden kan kon betraktas vara mest prominent och framskjuten 
i kompositionen jämfört med de andra djuren. Det eftersom kon avbildas 
störst och eftersom den har huvudet och blicken (båda ögonen) riktade mot 
läsaren. 

Även i måltexten omnämns alla avbildade djur (rad 2–3). Mest prominens 
hamnar i måltextens skrivna text dock på kycklingarna som nämns separat i 
rad 3 och som ingår som upplevare i en mental process i rad 3–4. Den spe-
cifika fokusen dirigeras alltså till olika av de avbildade djuren i käll- och 
måltextens skrivna text.  

Förutom kons kontaktsökande blick på bilden realiseras i både käll- och 
måltextens skrivna text en viss interaktiv potential genom interpersonella 
satsadverbial. I källtexten förekommer det interpersonella satsadverbialet 
zelfs (’till och med’) i rad 4 i samband med att kon nämns, i måltexten före-
kommer på liknande sätt även i samband med att kycklingarna nämns i rad 3.  

Rent generellt kan uppmärksammas att måltextens skrivna text följer käll-
textens skrivna text relativt noga i struktur på detta uppslag. Båda texterna 
hänvisar till djuren, båda nämner alla djur vid namn och båda använder ett 
interpersonellt satsadverbial i samband med beskrivningen av en specifik 
avbildad referent. 
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Uppslag 10 

Källtext 
1 en de koe zei keurig: dag mevrouw 
2 en dag meneer, wat fijn 
3 dat u een klein konijntje kreeg 
4 wat moet dat heerlijk zijn 

Svensk återgivning av källtext 
1 och kon sa belevat: god dag frun  
2 och god dag herrn, så roligt 
3 att ni har fått en liten kanin 
4 så underbart det måste vara  

Måltext 
1 ”Inte är hon söt som en kalv”, 
2 säger kon med viktig min. 
3 ”Söt som en kyckling”, säger tuppen, 
4 ”det är Miffy kanin.” 

 

I anslutning till kons framskjutenhet på bilden på uppslag 9 avbildas kon 
på uppslag 10 i en vanlig närbild, dvs. som om på personligt avstånd från 
läsaren, med kontaktsökande blick. Även här kombineras närbilden i både 
käll- och måltext med en verbal process i den skrivna texten, där den avbild-
ade deltagaren (kon) är talare och där utsagan är en direkt återgivning av del-
tagarens ord (jfr 7.3.1).  

I källtexten tar utsagan upp hela den skrivna texten (rad 1–4). Kon ge-
staltas som väldigt artig och väluppfostrad. Den hälsar först på fru och sedan 
på herr Kanin (rad 1–2) och den gör detta belevat (”keurig” i rad 1). Kon 
framför sedan sina lyckönskningar om kaninbarnet i rad 2–4.  

I måltexten tar kons utsaga inte upp hela den skrivna texten utan här intro-
duceras ännu en verbal process säga med tuppen som talare och med en ut-
saga som är en direkt återgivning av tuppens ord (rad 3–4). Till skillnad från 
källtexten gestaltas inte kon som artig och väluppfostrad i måltexten, utan 
den yttrar sig snarare negativt om kaninbarnet och beskriver barnet som ”inte 
är hon lika söt som en kalv” (rad 1). Kon gestaltas i måltexten alltså snarare 
som plump och lite ovetande eller ouppfostrad. Tuppen (som inte avbildas på 
bilden) beskriver däremot Miffy som ”söt som en kyckling” (rad 3–4).  

Där källtexten gestaltar kon som en artig och väluppfostrad ko som visar 
hur man på ett väluppfostrat sätt hälsar och gratulerar (vilket dessutom kom-
bineras med kons kontaktsökande blick), tonas detta uppfostrade och peda-
gogiska inslag snarare ner i måltexten. Här förekommer inga artiga häls-
ningar och gratulationer. Kon (och tuppen) gestaltas i måltexten alltså inte 
som artiga och väluppfostrade människoliknande djur, utan de gestaltas mer 
som ”vanliga” djur. I och med att de jämför barnkaninen Miffy med en kalv 
och en kyckling uppstår till och med ett lätt humoristiskt inslag i texten. 
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Uppslag 11 

Källtext 
1 maar na een poos werd kleine nijn  
2 toch wel een beetje moe 
3 haar hoofdje werd een beetje zwaar 
4 haar oogjes vielen toe 

Svensk återgivning av källtext 
1 men efter en stund blev lilla nijn 
2 ändå/i alla fall lite trött 
3 hennes lilla huvud blev lite tungt 
4 hennes små ögon föll igen 

Måltext 
1 Då ropar alla kycklingar: 
2 ”Kom ut och lek ett slag.” 
3 ”Nej, det får vänta”, säger mamma. 
4 ”Miffy är för liten, tycker jag” 

 

Både i käll- och måltexten benämns den avbildade referenten, kon, i den 
skrivna texten och därmed uppstår ett referentiellt samspel mellan skrift och 
bild i båda texterna. Till skillnad från källtexten görs i måltexten en referens 
till kons min, den beskrivs som ”viktig” (rad 2). Med det refereras delvis till 
olika avbildade aspekter i käll- och måltexten. 

Förutom kons kontaktsökande blick realiseras ingen interaktiv potential i 
vare sig käll- eller måltextens skrivna text. 

På uppslag 11 visas en bild på Miffy som liknar bilden på uppslag 8. 
Miffy avbildas frontalt i helfigur på långt medelavstånd, dvs. som om fort-
farande på socialt tal-avstånd från läsaren. Denna gång har Miffy dock händ-
erna bakom ryggen och ögonen nedslagna (jfr uppslag 8). Genom den ned-
slagna blicken realiseras alltså ingen interaktiv potential genom blicken. Mif-
fy avbildas däremot i helfigur med hela kroppen i frontalt perspektiv. På så 
sätt ges det ändå uttryck för en viss form av social inkludering och bilden får 
ändå en viss interaktiv potential. 

I källtexten beskrivs att Miffy blir trött. I den skrivna texten görs en refe-
rens till avbildade aspekter i varje versrad. I rad 1 nämns Miffy (”kleine 
nijn”/’lilla Miffy’), dvs. deltagaren som avbildas på bilden. I rad 2 beskrivs 
Miffy som trött (”moe”) vilket refererar till hennes slutna ögon. Det refereras 
sedan till Miffys huvud (”haar hoofdje”) i rad 3 som beskrivs som tungt 
(”zwaar”). I rad 4 beskrivs sedan att Miffys ögon föll igen, och därmed görs 
ytterligare en referens till Miffys nedslagna ögon på bilden (jfr rad 2).  

Likande referentiellt samspel mellan skrift och bild etableras inte i mål-
texten utan här tas i mindre mån fasta på att beskriva den avbildade Miffy 
och hennes olika avbildade attribut eller egenskaper. I måltextens skrivna 
text nämns Miffy först i rad 4. Hela den skrivna texten består av en kon-  
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versation mellan kycklingarna och Miffys mamma. Konversationen uttrycks 
genom två verbala processer med var sin utsaga. I den första verbala pro-
cessen ropa är kycklingarna talare (rad 1–2) och i den andra processen säga 
är Miffys mamma talare (rad 3–4). Ingen av processernas talare avbildas på 
bilden. Kycklingarna ropar till Miffy och vill att hon kommer ut och leker 
(rad 1–2). Miffys mamma menar dock att det får vänta eftersom Miffy är för 
liten (rad 3–4).  

Till skillnad från källtexten beskrivs den avbildade Miffy i måltexten inte 
som trött. På så sätt får Miffys stängda eller nedslagna ögon inte samma 
givna betydelsepotential och tolkning i måltexten jämfört med källtexten. 
Miffy beskrivs i måltexten av sin mamma med den attributiva egenskapen 
”för liten” (rad 4). De nedslagna ögonen behöver här alltså inte specifikt 
tolkas som att Miffy är trött, utan de kan även tolkas som en resurs för att 
uttrycka Miffy som liten och sårbar, eller som ledsen för att hon inte får gå ut 
och leka.  

I källtexten ges uttryck för en viss interaktiv potential genom att det an-
vänds flera diminutivformer i beskrivningen av Miffy: ”haar hoofdje” (’hen-
nes lilla huvud’) i rad 3 och oogjes (’hennes små ögon’) i rad 4. I första 
raden beskrivs Miffy också med ett förminskande smeknamn kleine nijn 
(’lilla nijn’). Dessa diminutivformer har viss interpersonell betydelse: genom 
deras informella karaktär ger de uttryck för en nära social relation mellan 
text och läsare. Sedan används även två interpersonella satsadverbial toch 
wel (’ändå’ eller ’i alla fall’ – rad 2) som signalerar berättarens närvaro i 
texten. Liknande interpersonella diminutiver, smeknamn och satsadverbial 
förekommer inte måltexten, vilket gör att den interaktiva potentialen är lägre 
där. 

Bilden på uppslag 12 visar huset i trädgården och liknar bilden på uppslag 
1. Denna gång visas huset dock med luckorna stängda. På så sätt får boken 
den visuellt cirkulära strukturen som också finns i Miffy i snön (se 7.4.1).  

I källtexten beskrivs att djuren från hela landet försiktigt/tyst går hem igen 
(rad 1–2). Till sist beskrivs hur herr Kanin en för en stänger alla fönster-
luckor (rad 3–4). Fönsterluckorna avbildas på bilden och på så sätt etableras 
ett referentiellt samspel mellan skrift och bild i källtexten. 

Även i måltexten beskrivs att djuren smyger ut (rad 1–2). Alla avbildade 
djur från uppslag 9 nämns här på nytt vid namn: tuppen, hönan, en ko och 
kycklingarna. Till skillnad från källtexten där vi redan på förra uppslaget har 
fått reda på att Miffy är trött och att hennes ögon faller igen, talas först här i 
rad 3 på uppslag 12 i måltexten om att Miffy har somnat. Den skrivna texten 
avslutas med att allt nu har blivit tyst (rad 4) men ingen direkt referens görs 
till de stängda luckorna eller till andra aspekter som avbildas på bilden. Det 
förekommer alltså ingen direkt form av referentiellt samspel mellan skrift 
och bild i måltexten. Den skrivna texten i måltexten har alltså i mindre grad 
anknytning till bilden på detta uppslag. 
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Uppslag 12 

Källtext 
1 toen zijn de dieren uit het land 
2 heel zachtjes weggegaan 
3 en heeft meneer pluis een voor een 
4 de luiken dichtgedaan 

Svensk återgivning av källtext 
1 då gick djuren från (hela) landet 
2 helt försiktigt (och tyst) hem igen 
3 och herr fluff har en för en 
4 stängt fönsterluckorna 

Måltext 
1 ut smyger tuppen, hönan och en ko, 
2 av kycklingar hörs ej ett knyst. 
3 Miffy har somnat, 
4 och allt har blivit tyst. 

   
 
   

I vare sig käll- eller måltext realiseras någon interaktiv potential på detta 
uppslag.  

7.4.2.4 Summering och resultat 
I ovanstående översättningsanalys framgår att karaktären Miffy spelar en 
begränsad roll i boken nijntje. Boken handlar snarare om herr och fru Kanin 
och om ”bebådelsen i kaninupplaga” (jfr 6.1). Eftersom Miffy endast figur-
erar på några enstaka uppslag, har jag i denna analys alltså inte kunnat göra 
en systematisk undersökning av hur Miffy gestaltas som barn i texten. 

En intressant skillnad finns dock i gestaltningen av kon på uppslag 10. I 
källtexten gestaltas kon som en nästan människolik vuxen, som artigt och 
väluppfostrat säger hej till herr och fru Kanin och gratulerar dem i samband 
med födelsen av deras barn. I måltexten förekommer däremot inga exem-
plariska och pedagogiska artighets- och hälsningsfraser. Här gestaltas kon 
och även tuppen mer som ”ouppfostrade” och ovetande djur, de jämför 
kaninbarnet med en kalv och med en kyckling.  

Tabell 12 visar vilka resurser som används för att uttrycka en interaktiv 
potential i käll- och måltextens skrivna text. Det anges också hur många 
gånger dessa resurser används och realiseras i båda texterna.  

I tabellen framgår att både käll- och måltextens skrivna text vid flera 
tillfällen ger uttryck för en interaktiv potential. Det interaktiva du-tilltalet där 
läsaren tilltalas personligen och skrivs in som deltagare i texten, förekommer 
1 gång i källtexten och 4 gånger i måltexten. Vad gäller personligt tilltal och 
uttryck för social närhet är den interaktiva potentialen alltså högre i mål-
texten än i källtexten.  
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Tabell 12. Resurser för interaktiv potential i käll- och måltextens skrivna 
text för Miffy 

Interaktiva resurser  Text Realiseringar 
Du-tilltal  KT 1
  MT 4
Språkhandlingar Uppmaning KT 1
  MT 0
 Fråga KT 0
  MT 1
 Påstående KT 0
  MT 3
Interaktiva referenser  KT 1
  MT 3

KT = källtext 
MT = måltext 

I källtexten kombineras du-tilltalet med en uppmaning och med en deik-
tisk och metaspråklig referens till bilden. På så sätt uppstår alltså en inter-
aktiv referens till bilden där läsaren skrivs in som förstadeltagare för en pro-
cess se som har anknytning till bilden: 

kijk maar, hier zie je dat – Titta bara, här ser du det (uppslag 2) 

I måltexten realiseras den första interaktiva referensen redan på första upp-
slaget så att det från början realiseras en stark interaktiv potential i mål-
texten. Tillsammans med läsaren skrivs även berättaren in som deltagare i 
texten och därmed uttrycks en form av social gemenskap mellan berättaren i 
texten och läsaren. Motsvarande sker inte i källtextens skrivna text på upp-
slag 1. 

Tror du som jag att det finns någon där? (uppslag 1) 

Metaspråkliga och interaktiva referenser där läsaren skrivs in som första-
deltagare för processen se, förekommer vid två tillfällen i måltexten. De rea-
liseras båda som påståenden. I båda dessa interaktiva referenser nämns även 
en specifik avbildad referent: 

Här ser du herr Kanin (uppslag 2) 

Och här på bilden kan du se – ett päron efter maten kom (uppslag 4) 

Det fjärde du-tilltalet i måltexten realiseras i ett påstående utan referens till 
bilden som snarare fungerar som en slags metatextuell kommentar från 
berättaren till läsaren: 

Det ska du veta (uppslag 8)  
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Tabell 13. Interaktiva resurser för berättarattityder i käll- och måltextens 
skrivna text för Miffy 

Interaktiva resurser Text Realiseringar
Satsadverbial KT 3 
 MT 1 
Interjektioner KT 2 
 MT 0 

KT = källtext 
MT = måltext 

Medan du-tilltalet och förekomsten av interaktiva referenser är högre i 
måltexten, förekommer det i källtexten i högre grad interpersonella sats-
adverbial och interjektioner. Det framgår i Tabell 13 som visar vilka inter-
aktiva resurser som används i käll- och måltext för att uttrycka berättar-
attityder och hur ofta dessa resurser används i de båda texterna.  

I källtexten förekommer följande 3 satsadverbial som uttrycker en slags 
interaktiv attityd från berättaren och som signalerar berättarens närvaro i 
texten: 

kijk maar – Titta bara (uppslag 2) 

en zelfs de dikke koe – och till och med den tjocka kon (uppslag 9) 

toch wel een beetje moe – ändå lite trött (uppslag 11) 

Sedan förekommer följande interjektioner som uttrycker en slags bekräftelse 
från berättaren till läsaren: 

en ja hoor – och ja visst (uppslag 6) 

en ja hoor – och ja visst (uppslag 8) 

I måltexten förekommer däremot endast ett interaktivt satsadverbial: 

Även kycklingarna hade hört att här ska Miffy bo (uppslag 9) 

Snarare än att dessa satsadverbial och interjektioner tilltalar läsaren direkt 
och personligen, uttrycker de berättarens närvaro och attityder så att det 
skapas en annan form av social närhet mellan text och läsare i käll- och mål-
text. Interaktiva satsadverbial och interjektioner ställer alltså inte något 
direkt interpersonellt krav på läsaren som till exempel frågande eller upp-
manande språkhandlingar gör. 

I källtexten används ytterligare resurser som kan anses uttrycka sociala 
relationer av närhet mellan text och läsaren. Så förekommer det vid olika till-
fällen diminutivformer i källtextens skrivna text (”een lief klein dochtertje”, 
”konijntje”, ”jurkje”, ”oogjes”, ”hoofdje” m.fl.). Det används också ett för-
minskade smeknamn för Miffy i källtexten: ”kleine nijn” (uppslag 11) och ett 
mer informellt förkortat tilltalsnamn: ”nijn” (uppslag 3). Liknande diminu-
tivformer och smeknamn förekommer inte i måltexten. Vad gäller uttryck för 
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social närhet mellan text och läsare är källtextens interaktiva potential alltså 
högre än måltextens. 

Man kan alltså konstatera att den interaktiva potentialen är hög i både 
käll- och måltext men uttrycks genom olika resurser. Läsaren inkluderas i 
högre grad personligen som interaktiv deltagare i måltexten genom att det i 
högre gard förekommer du-tilltal och interaktiva referenser. I källtexten rea-
liseras däremot en högre interaktiv potential genom andra interaktiva resurs-
er som satsadverbial, interjektioner, diminutivformer, förkortade smeknamn 
och förkortade tilltalsnamn. Därmed uttrycker källtexten alltså i högre grad 
en relation av social närhet mellan text och läsare. 

Former av referentiellt samspel mellan skrift och bild förekommer på 
nästan varje uppslag i både käll- och måltext. Det etableras dock delvis ett 
annorlunda referentiellt samspel mellan skrift och bild i käll- och måltext i 
och med att det delvis nämns olika avbildade (del)aspekter till samma bild i 
käll- och måltextens skrivna text. På uppslag 1 nämns till exempel både i 
käll- och måltextens skrivna text huset som avbildas på motsvarande bild-
sida. Medan källtexten mer specifikt nämner att huset är vitt, nämner mål-
texten att huset har röda luckor. På så sätt uppmärksammas olika färger (vitt 
versus rött) och olika delaspekter (huset versus huset och luckorna) på sam-
ma bild i käll- och måltext. På uppslag 3 nämns till exempel den avbildade 
gula korgen endast i måltextens skrivna text. På så sätt leds läsaren delvis till 
att identifiera, känna igen och namnge andra referenter på samma bilder i 
käll- och måltext. Läsningen styrs därmed också möjligtvis till andra av-
bildade referenter eller delaspekter av dessa avbildade referenter i käll- och 
måltext. 

I flera fall beskrivs avbildade referenter med andra (icke-avbildade) 
egenskaper i käll- och måltexten. Så beskrivs huset på uppslag 1 i källtexten 
som trevligt (”leuk”) medan det i måltexten snarare beskrivs att huset ”ligger 
tyst och stilla”. Även avbildade karaktärer som till exempel fru Kanin 
(uppslag 3), beskrivs inom ramen för olika aktiviteter eller handlingar i käll- 
och måltexten. Medan fru Kanin i källtexten mer explicit gestaltas som 
hemmafru, mjukas denna stereotypa gestaltning delvis upp i måltexten. Detta 
medan den avbildade herr Kanin på uppslag 2 intressant nog i båda texterna 
får en minst lika stereotyp gestaltning som trädgårdsskötare. Avbildade refe-
renter beskrivs alltså i vissa fall med olika egenskaper eller placeras inom 
ramen för andra händelser i käll- och måltext.  

Vid ett tillfälle förekommer ett påfallande svårare ord i beskrivningen av 
samma avbildade referent i käll- och måltext. På uppslag 2 används i mål-
texten det sammansatta ordet ”blomsterängen” för att beskriva det som i 
källtexten benämns med ”tuin” (’trädgård’) och ”bloempjes” (’blommorna’ – 
fast i diminutivform på nederländska). Med det introduceras alltså vid ett 
tillfälle ett svårare ordbruk i måltexten. 

Det förekommer även några tillfällen där avbildade referenter får en an-
nan tolkning i käll- och måltext och därmed uppstår olika betydelsepotential 
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för samma bild i käll- och måltexten. Det händer till exempel på uppslag 11 
där Miffys nedslagna blick tolkas som ett uttryck för att Miffy är trött i 
källtexten. I måltexten får samma nedslagna blick däremot ingen tydlig tolk-
ning i den skrivna texten så att dess betydelsepotential lämnas mer öppet. På 
uppslag 3 får fru Kanins rörelse mot höger möjligen en annan betydelse-
potential i käll- och måltext genom att den kombineras med en beskrivning 
av olika händelseförlopp i käll- och måltext. Fru Kanins rörelse mot höger 
får snarare betydelsepotentialen ’hemifrån’ i källtexten (hon beger sig in till 
stan) medan den i måltexten snarare får betydelsepotentialen ’hemåt’ (hen-
nes korg beskrivs som fylld med grönsaker vilket alltså möjligen kan tolkas 
som att hon har handlat färdigt och redan är på väg hem). 

Genom deiktiska referenser dirigeras läsningen vid flera tillfällen i både 
käll- och måltexten mer explicit till bilden. Medan det förekommer två deik-
tiska referenser i källtexten (på uppslag 1 och 2), förekommer det fyra 
stycken i måltexten (på uppslag 1, 2 och 4). I måltexten dirigeras läsningen 
alltså vid flera tillfällen mer explicit till bilden. Som jag diskuterade tidigare, 
förekommer deiktiska referenser i källtexten en gång (uppslag 2) och i mål-
texten tre gånger (uppslag 1, 2 och 4) i kombination med metaspråkliga refe-
renser och du-tilltal. På så sätt får dessa referenser till bilden alltså en tydlig 
interaktiv potential.  

Rent generellt kan man konstatera att måltextens synopsis till stor del är 
densamma som källtextens. I båda texterna görs en tydlig anspelning på den 
bibliska berättelsen om bebådelsen. Detta beror till viss del på att bilderna är 
samma i käll- och måltext, men också på att ängeln till exempel gestaltas på 
liknande formella och högtidliga sätt i käll- och måltexternas skrivna text 
(uppslag 7). På vissa uppslag följer käll- och måltextens skrivna text en rela-
tivt lika struktur och förekommer liknande referenser till bilden och/eller en 
liknande interaktiv potential (jfr uppslag 2, uppslag 7, uppslag 9). Samtidigt 
finns det också tydliga skillnader i hur olika karaktärer gestaltas i käll- och 
måltextens skrivna text (jfr fru Kanin på uppslag 3 och 4). Trots att bilderna 
är desamma i käll- och måltext präglas käll- och måltext av olika former av 
språkligt uttryckt interaktiv potential. Den interaktiva potentialen är högre i 
måltexten vad gäller personligt tilltal av läsaren, men den är högre i käll-
texten vad gäller uttryck av social närhet mellan text och läsare. Även i sam-
spelet mellan skrift och bild finns det tydliga skillnader mellan käll- och mål-
text. Bilden utnyttjas delvis på olika sätt i samspelet mellan skrift och bild 
och det tas delvis fasta på olika avbildade deltagare och attribut i käll- och 
måltexten.  

Hur resultaten för denna analys kan kopplas till mer övergripande över-
sättningsstrategier och översättningsnormer, kommer jag att diskutera i kapi-
tel 8. I nästa avsnitt analyserar jag Miffys födelsedag.   
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7.4.3 Miffys födelsedag (2004) 

7.4.3.1 Textunderlag 
Det nederländska originalet het feest van nijntje kom ut i originalutgåva 
1970 på A.W. Bruna & Zoon. Sedan dess har boken återutgivits i oförändrad 
utgåva på olika förlag. Det senaste förlaget är Mercis. Den version av boken 
som har varit tillgänglig för mig publicerades 2004 på Mercis.  

Miffys födelsedag har kommit ut i två olika utgåvor på samma förlag, 
Ordalaget. Den första utgåvan kom ut 1999. I denna utgåva anges Rebecca 
Alsberg som skribent för den svenska texten. År 2004 gavs samma över-
sättning, dock i lätt reviderad version, ut igen på Ordalaget (jfr 7.2.2). Denna 
gång anges Margot Henrikson som skribent för den svenska texten (jfr 6.3). I 
nedanstående analys använder jag den senare och redigerade utgåvan från 
2004 eftersom jag vill undersöka hur den senaste och nuvarande versionen 
av boken ser ut i jämförelse med sitt original och med de andra nutida sven-
ska Bruna-texterna.  

Omslagsbilder på käll- och måltext, titeluppslag samt alla 12 uppslags-
bilder för käll- och måltext bifogas i färg i Bilaga 3. 

7.4.3.2 Synopsis i källtexten 
Källtexten het feest van nijntje handlar om Miffys födelsedag och börjar med 
att Miffy går upp tidigt, tvättar sig och tar på sig sin finaste klänning. Det gör 
hon för att hon fyller år. Hon firas först av sina föräldrar. De har dekorerat 
hennes stol och Miffy får olika presenter av dem. Senare på dagen får hon 
besök av två kompisar och de leker tillsammans med en boll. På kvällen 
kommer också hennes farföräldrar på besök.105 Av dem får Miffy en nalle-
björn i present. Hela familjen äter middag tillsammans och Miffy får sitta 
bredvid farfar med sin nallebjörn i knät. Boken avslutas sent på kvällen, när 
Miffys mamma ser till att Miffy och hennes nya nallebjörn går och lägger 
sig.  

7.4.3.3 Multimodal översättningsanalys 
På liknande sätt som hos de andra hittills diskuterade böckerna möts läsaren 
på omslaget till både käll- och måltexten av Miffys kontaktsökande inter-
personella blick (jfr Figur 14). Som på de andra omslagen avbildas Miffy 
frontalt i helfigur på långt medelavstånd, dvs. som om hon fortfarande be-  
 

                                                      
105 I den nederländska texten vet vi inte om det är hennes far- eller morföräldrar eftersom det 
nederländska språket endast har de mer allmänna benämningarna oma och opa eller också 
grootmoeder och grootvader motsvarande engelskans grandma och grandpa respektive 
grandmother och grandfather. Jag har i min svenska översättning valt att följa tolkningen 
’farföräldrar’ som också görs i den svenska översättningen Miffys födelsedag.  
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Figur 14. Omslag till het feest van nijntje och Miffys födelsedag 

finner sig på tal-avstånd från läsaren. Miffy avbildas med huvudet lätt på 
sned som om hon nyfiken och avvaktande tittar på läsaren (jfr diskussionen 
av omslaget till Miffy i snön i 7.4.1.3). Hon har armarna och händerna bred-
vid kroppen. Miffy är på bilden bärare i en analytisk process, hon avbildas 
med en blomklänning (attribut). 

Miffys klänning får viss framskjutenhet i kompositionen eftersom den är 
blå och mönstrad med stora vit- och gulfärgade blommor. Klänningen kon-
trasteras mot Miffys vita huvud, hennes vita händer och fötter, och mot den 
enfärgade orangea bakgrunden. Med sin mönstrade klänning avviker Miffy 
från hur hon brukar avbildas i de andra bilderböckerna där hon oftast har 
omönstrade och enfärgade kläder. För en erfaren Miffy-läsare får klänningen 
här alltså extra framskjutenhet.  

Blomklänningen får möjligtvis en annan betydelsepotential på omslaget i 
käll- och måltext i och med att bilden på Miffy och blomklänningen kombi-
neras med olika titlar. På källtextens omslag kombineras bilden med titeln 
het feest van nijntje (”miffys fest”). Här kan blomklänningen alltså tolkas 
som ett uttryck för Miffys ”festlighet”. På måltextens omslag kombineras 
bilden med titeln Miffys födelsedag. Här kan klänningen alltså mer specifikt 
tolkas som Miffys ”födelsedagsklänning”. I källtexten vet läsaren ännu inte 
att anledningen till Miffys fest är att Miffy fyller år, medan det i måltexten 
redan avslöjas av titeln på omslaget. 

Både i käll- och måltext möts läsaren på titeluppslaget av Miffys kontakt-
sökande blick (jfr Bilaga 3). 

På uppslag 1 visas en bild av Miffy med nedslagen blick. Hon håller ett 
gulfärgat objekt tryckt mot kroppen som antingen kan tolkas som en 
tvättsvamp eller möjligtvis en tvålbit (det specificeras ej i texten vilket 
föremål det exakt rör sig om). Att Miffy tvättar sig uttrycks i bilden genom 
vattendropparna som droppar från tvättsvampen/tvålen som Miffy håller fast 
i. Miffy är både aktör och mål för den avbildade handlingen, hon kan alltså 
betraktas som aktör i en reflexiv aktionsprocess.  

Både i käll- och måltextens skrivna text refereras till den avbildade refe-
renten genom att referenten kallas vid namn i rad 1. Båda texterna refererar 
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Uppslag 1 

Källtext 
1 op een dag was nijntje pluis 
2 al heel vroeg opgestaan 
3 zij waste zich van kop tot teen 
4 ziezo, dat was gedaan 

Svensk återgivning av källtext 
1 en dag hade nijntje fluff 
2 gått upp redan väldigt tidigt 
3 hon tvättade sig från topp till tå 
4 sådär, då var det gjort 

Måltext 
1 Ur sängen skuttar Miffy upp, 
2 tvättar sig med väldig fart. 
3 Tidig är hon, som en tupp 
4 hoppas mamma kommer snart! 

 

också mer specifikt till handlingen som återges på bilden: Miffy tvättar sig. I 
både käll- och måltextens skrivna text är Miffy aktör/agent för två materiella 
processer: gå upp och tvätta sig. Omständigheterna under vilka Miffy utför 
dessa handlingar är dock delvis olika i käll- och måltext. I båda texterna går 
Miffy upp tidigt men sättet på vilket hon tvättar sig skiljer sig åt i käll- och 
måltext. I källtexten tvättar hon sig noggrant (”van kop tot teen”/’från topp 
till tå’ – rad 3) medan hon i måltexten tvättar sig snabbt (”med väldig fart” – 
rad 2). I källtexten framställs Miffy alltså som duktig och exemplarisk i och 
med att hon har gått upp tidigt och tvättar sig noggrant.  

I måltexten framställs Miffy som ivrig och otålig vilket impliceras av att 
hon ”skuttar” och sedan av att hon tvättar sig snabbt snarare än noggrant. Ut-
trycket för Miffys otålighet förstärks dessutom i rad 4 där Miffy är upplevare 
i en mental process (hoppas) och uttrycker sin förhoppning om att mamma 
kommer snart. Raden avslutas också med ett utropstecken.  

Där Miffy i måltexten väntar på sin mamma i rad 4, förekommer mam-
man inte som deltagare på detta uppslag i källtexten. Här framställs Miffy 
alltså som mer självständig. Rad 4 i källtexten uttrycker ett slags resultat-
tillstånd efter Miffys olika handlingar i form av en relationell process: ”så-
där, då var det gjort”. Interjektionen sådär inleder här också en slags meta-
textuell kommentar från berättaren om att Miffy nu är färdig. På så sätt ut-
trycks en interaktiv potential i källtextens skrivna text. I måltextens skrivna 
text förekommer inget motsvarande uttryck. 

På uppslag 2 används samma bild som på omslaget, Miffy avbildad i sin 
blomklänning. Hon avbildas med kontaktsökande blick som om hon presen-
terar sig i sin blomklänning inför läsaren. 
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Uppslag 2 

Källtext 
1 zij zocht een heel mooi jurkje uit 
2 het mooiste uit de kast 
3 en weet je waarom nijn dat deed 
4 omdat zij jarig was 

Svensk återgivning av källtext 
1 hon valde ut en mycket fin klänning 
2 den finaste i garderoben 
3 och vet du varför nijn gjorde det 
4 för att hon fyllde år 

Måltext 
1 Noga borstar hon sitt hår, 
2 tar sin bästa klänning på. 
3 Idag så fyller Miffy år, 
4 det blir nog roligt då. 

 

Både i käll- och måltexten refereras i den skrivna texten till den avbildade 
klänningen och den avbildade referenten Miffy nämns vid namn. I källtexten 
beskrivs klänningen både i rad 1 och i rad 2 med olika egenskaper som ’en 
mycket fin klänning’ (”een heel mooi jurkje”) respektive ’den finaste i 
garderoben’ (”de mooiste in de kast”). I måltexten hänvisas endast en gång 
till klänningen: ”[hon] tar sin bästa klänning på” (rad 2). Även om det alltså 
refereras till den avbildade klänningen i båda texterna, hamnar mer fokus på 
klänningen i källtexten eftersom det här refereras till den i två versrader. I 
måltexten refereras endast till klänningen i en versrad.  

I måltexten är Miffy dessutom aktör/agent för en handling som inte har 
någon direkt anknytning till bilden: hon borstar sitt hår (rad 1). Det beskrivs 
att hon gör detta ”noga”, så Miffy framställs som duktig och omsorgsfull i 
måltexten. Intressant att påpeka i samband med referensen till håret är att 
Miffy aldrig explicit avbildas med hår. På så sätt tolkas det här i måltexten 
alltså in en kroppsegenskap i Miffys rätt så abstrakta visuella gestaltning.  

Miffys kontaktsökande blick motsvaras i källtextens skrivna text av att 
läsaren tilltalas direkt (genom du-tilltal) i en fråga i rad 3: ”en weet je 
waarom nijn dat deed” (’och vet du varför nijn gjorde det’). Läsaren skrivs 
här alltså in som deltagare i texten och tilldelas rollen av förstadeltagare 
(upplevare) i en mental process weten (’veta’). Genom frågan ställs ett inter-
personellt krav på läsarens engagemang. I frågan används Miffys namn i 
förkortad och tilltalsform ”nijn”. På så sätt uttrycks en mer informell relation 
mellan text och läsaren. Här realiseras alltså en interaktiv potential i käll-
textens skrivna text där läsaren tilltalas personligen, krävs på engagemang 
samtidigt som det etableras en nära social relation mellan text och läsare. I  
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Uppslag 3 

Källtext 
1 en moeder en vader pluis 
2 die riepen: leve nijn 
3 en nijntje zei: dank jullie wel 
4 het wordt vandaag vast fijn 

Svensk återgivning av källtext 
1 och mamma och pappa fluff 
2 de ropade: leve nijn 
3 och nijntje sa: tack ska ni ha 
4 det blir säkert roligt idag 

Måltext 
1 – Har den äran, hurra, hurra, 
2 i dörren där står far och mor. 
3 Ja vi vill fira din födelsedag 
4 – Å, suckar Miffy, nu är jag stor. 

 

rad 4 i källtexten presenteras sedan svaret på den interaktiva frågan som 
formulerades i rad 3. Där avslöjas att Miffy har tagit på sig sin bästa klän-
ning eftersom hon fyller år idag. Denna information var hittills okänd i käll-
texten. Genom det interaktiva inslaget byggs alltså spänningen upp och läs-
aren engageras i avslöjandet av informationen.  

Även i måltexten berättas att Miffy fyller år i dag (rad 3). Någon liknande 
spänning kring Miffys födelsedag som i källtexten byggs dock inte upp i 
måltexten. I måltexten får läsaren redan på omslaget veta att boken kommer 
att handla om Miffys födelsedag. I måltextens skrivna text realiseras ingen 
liknande interaktiv potential med frågande språkhandling och läsartilltal. I 
rad 4 ges dock uttryck för en svag interaktiv potential genom användningen 
av det interpersonella satsadverbialet nog som uttrycker en viss grad av 
sannolikhet: ”det blir nog roligt då”. Måltextens interaktiva potential är dock 
betydligt lägre än källtextens. 

På bilden på uppslag 3 visas Miffys föräldrar frontalt i helfigur på socialt 
symboliskt avstånd, båda avbildas med kontaktsökande blick. Bilden ut-
trycker en dold taxonomi och båda avbildade deltagare kan betraktas som 
underordnande till det övergripande ”föräldrar”. Bilden har en symmetrisk 
struktur och avbildar föräldrarna som ungefär lika långa med en speglad 
kroppshållning. Båda avbildas i blåa kläder, Miffys far har en blå kostym 
och Miffys mor har en blå klänning. Båda har också röda accessoarer. 
Medan Miffys far avbildas i röd slips, avbildas Miffys mor med ett rött hals-
band. Klädseln och accessoarerna kan alltså betraktas som attribut som ger 
uttryck för de i övrigt rätt så lika kaninernas kön.  

Båda föräldrar avbildas med en arm uppsträckt och den andra armen 
verkar de ha bakom ryggen. I och med de uppsträckta armarna uttrycker 
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bilden också en rörelse för varje deltagare. Bilden ger därmed uttryck för en 
aktionsprocess. Den avbildade aktionsprocessen och de uppsträckta armarna 
får dock först sin betydelse i samspel med den skrivna texten där det både i 
käll- och måltext framgår att föräldrarna antagligen sträcker upp armen för 
att de hurrar och gratulerar Miffy på födelsedagen. 

Både i käll- och måltexten refereras i den skrivna texten till de avbildade 
figurerna som Miffys mor och far. I båda texterna citeras föräldrarnas ord 
när de gratulerar så de uppsträckta armarna kan tolkas som en slags jublande 
rörelse. I källtexten kan föräldrarnas gratulation ”leve nijn” (’leve nijn’ – rad 
2) läsas som en referens till födelsedagssången ”Lang zal zij leven” (neder-
ländsk motsvarighet till ”Ja må hon leva”). I måltexten kombineras den jub-
lande rörelsen på bilden med att föräldrarna hurrar: ”Har den äran, hurra, 
hurra” (rad 1).  

I rad 3 i källtextens skrivna text är Miffy talare i en verbal process zeggen 
(’säga’). Hon tackar sina föräldrar för gratulationerna (rad 3) och uttrycker 
att det idag säkert blir en rolig dag (rad 4). Med det gestaltas Miffy här i käll-
texten alltså som ett artigt och väluppfostrat barn som visar respekt för sina 
föräldrar och som på ett föredömligt sätt tackar för gratulationerna.  

I måltexten tar föräldrarnas gratulationer däremot upp flera rader än i käll-
texten och först i rad 4 kommer Miffy till tals. Miffy tackar inte på före-
dömligt sätt för gratulationerna som i källtexten, utan hon uttalar sig suck-
ande om att hon nu har blivit stor. Miffys exemplariska beteende i källtexten 
tonas alltså ner i måltexten och ersätts av Miffys egna tankar och upp-
levelser.  

Förutom de avbildade föräldrarnas blick realiseras ingen interaktiv poten-
tial i vare sig käll- eller måltextens skrivna text. 

Bilden på uppslag 4 uttrycker en analytisk process. Det visas en stol 
(bärare) som är dekorerad med blommor (attribut). Både i käll- och mål-
textens skrivna text beskriver Miffy den avbildade stolen och dess olika av-
bildade attribut.  

Strukturen i den skrivna texten är relativt likartad i käll- och måltexten. I 
båda framställs Miffy som entusiastisk över att hennes stol är dekorerad. 
Miffys entusiasm uttrycks i båda texterna genom utropet o i rad 1. I käll-
texten följs utropet av en uppmanande språkhandling kijk (’titta’ – rad 1). 
Med uppmaningen realiseras en interaktiv potential (även om läsaren inte 
tilltalas personligen) samtidigt som det etableras en metaspråklig hänvisning 
till den avbildade dekorerade stolen som nämns i samma rad: ”o kijk, mijn 
stoeltje is versierd” (’o titta, min stol är dekorerad’ – rad 1). Genom den 
metaspråkliga hänvisningen och genom uppmaningen dirigeras läsningen 
alltså till bilden, dock utan att läsaren explicit tilltalas. En liknande interaktiv 
potential och metaspråklig hänvisning realiseras inte i måltexten.106  

                                                      
106 I den tidigare versionen av måltexten förekom däremot en liknande uppmanande språk-
handling se i rad 1 av den skrivna texten så att en liknande interaktiv potential uttrycks jäm-
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Uppslag 4  

Källtext 
1 o kijk, mijn stoeltje is versierd 
2 met bloemen en met blad 
3 dat zijn de bloempjes van mijn jurk 
4 hoe wisten jullie dat 

Svensk återgivning av källtext 
1 åh titta, min stol är dekorerad 
2 med blommor och med blad 
3 det är blommorna från min klänning 
4 hur visste ni det 

Måltext 
1 – O, så fint ni prytt min stol 
2 med blommor och med gröna blad. 
3 Likadant som på min kjol 
4 skrattar Miffy, stolt och glad. 

 

I båda texterna nämns olika avbildade referenter och det etableras ett lik-
nande referentiellt samspel mellan skrift och bild. I både käll- och måltextens 
skrivna text nämns stolen och att den är dekorerad (rad 1 i båda texterna). I 
båda texterna nämns sedan i rad 2 de avbildade blommorna och refereras till 
deras blad. Måltexten nämner till skillnad från källtexten att bladen är gröna. 
Blommorna beskrivs sedan i rad 3 i både käll- och måltexten som blom-
morna på Miffys klänning så att det refereras tillbaka till blomklänningen på 
uppslag 2 och på omslagsbilden. I måltexten refereras påfallande nog inte 
specifikt till en klänning utan till en kjol (”likadant som på min kjol”). Det 
görs antagligen på grund av rimmet eftersom ”stol” i rad 1 och ”kjol” i rad 3 
rimmar. 

I källtexten framställs Miffy avslutningsvis i rad 4 som överraskad över 
blommorna medan hon i måltexten skrattar och beskrivs som stolt och glad.  

På uppslag 5 avbildas tre paket. Paketen ingår som underordnade 
deltagare i en dold taxonomi. Den (icke-avbildade) överordnade deltagaren 
kan inom ramen för kontexten här tolkas vara Miffys födelsedagspresenter. 
Att de avbildade paketen är presenter framgår av snören som här fungerar 
som identifierande attribut. 

Återigen är strukturen i den skrivna texten relativt likartad i käll- och 
måltext. Både i käll- och måltextens skrivna textkomponent hänvisas till 
paketen i rad 1: de ligger där/här. I båda texterna görs en deiktisk referens till 
platsen där paketen ligger, vilket inom kontexten för uppslaget alltså kan  
 

                                                                                                                             
fört med källtexten. I den redigerade utgåvan från 2004 redigerades den uppmanande formen 
se bort (jfr 0).  
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Uppslag 5  

Källtext 
1 en wat een pakjes liggen daar 
2 zijn die voor mij alleen  
3 ik houd het bijna niet meer uit 
4 o, ik begin meteen 

Svensk återgivning av källtext 
1 och så många paket som ligger där 
2 är de bara till mig 
3 jag står nästan inte ut längre 
4 åh, jag börjar på en gång 

Måltext 
1 Och här ligger paket, ett, två, tre. 
2 Kan allihop vara just till mig? 
3 Får jag öppna dem genast och se. 
4 Är det inte spännande, så säg? 

 

tolkas som en deiktisk referens till bilden där paketen avbildas. Det deiktiska 
daar (’där’) i källtexten pekar ut en mer avlägsen plats (där borta) medan det 
deiktiska här i måltexten pekar ut en närmare plats. 

I måltexten etableras ett mer specifikt referentiellt samspel med de 
avbildade paketen som här till skillnad från i källtexten också räknas upp: 
”ett, två, tre” (rad 1). Därmed får det referentiella samspelet i måltexten en 
mer utpräglad pedagogisk funktion: det läsande barnet lär sig inte endast att 
identifiera paketen utan barnet lär sig också att räkna dem.  

I källtexten uttrycker Miffy sedan sin otålighet över att öppna paketen i 
rad 3: ”ik houd het bijna niet meer uit” (’jag står nästan inte ut längre’). 
Miffys uttryck av otålighet förstärks sedan i rad 4 i källtexten genom utropet 
o (’åh’) och hon bestämmer sig för att öppna paketen. Där Miffy i källtexten 
tydligt bestämmer sig för att öppna paketen på en gång (rad 4), överväger 
Miffy i måltexten snarare om hon ska öppna dem genast (rad 3). Rad 3 i mål-
texten kan möjligtvis läsas som en fråga där Miffy ber om tillstånd (vilket 
uttrycks av det modala verbet få) att få öppna sina paket. Samtidigt markeras 
versraden inte explicit som en fråga i den skrivna texten i och med att det 
saknas ett frågetecken (jfr frågan i rad 2). Rad 3 kan alltså snarare tolkas 
vara en intern fråga som Miffy ställer sig själv, som om hon överväger att 
öppna sina paket. Där Miffy i källtexten alltså mer gestaltas som ett otåligt 
barn som sedan själv bestämmer sig för att öppna sina paket, gestaltas Miffy 
i måltexten som otålig men ändå lite mer återhållsam.  

 I båda skrivna texter introduceras i rad 2 en fråga där Miffy undrar om 
paketen är bara/just till henne. Frågan har dock en låg interaktiv potential 
och riktas inte direkt till läsaren. Frågan kan snarare ses som ett uttryck för  
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Uppslag 6  

Källtext 
1 een schaartje dat echt knippen kan 
2 een hele mooie fluit 
3 en potloden, mijn grootste wens 
4 hoi-hoi, riep nijntje uit 

Svensk återgivning av källtext 
1 en sax som kan klippa på riktigt 
2 en väldigt fin visselpipa 
3 och pennor, min högsta önskan 
4 hurra hurra, utbrast nijntje 

Måltext 
1 Nu kan jag klippa med en riktig sax 
2 och visslan låter högt och bra. 
3 Och många kritor, jag ska rita strax. 
4 Det är precis vad jag vill ha. 

 

Miffys entusiasm över paketen. Måltextens skrivna text avslutas däremot 
med en öppen fråga som har högre interaktiv potential: ”Är det inte spän-
nande, så säg?”. Genom imperativformen säg (med betydelse ’eller hur’/’vad 
säger du’) ställer Miffy här ett interpersonellt krav på läsaren om att hålla 
med. En liknande avslutande fråga förekommer inte i källtextens skrivna 
text, så den interaktiva potentialen i måltexten är högre på det här uppslaget. 

Bilden på uppslag 6 föreställer Miffys presenter. Bilden refererar tillbaka 
till bilden på uppslag 5 där Miffys presenter avbildades inslagna. Här på 
uppslag 6 avbildas presenterna i en liknande komposition som på uppslag 5 
fast inte längre inslagna. Det avbildas en sax, fyra färgpennor och en vissel-
pipa. De avbildade föremålen kan alltså, på liknande sätt som på uppslag 5, 
betraktas som underordnade i en dold taxonomi med en överordnad referent 
Miffys födelsedagspresenter.  

Strukturen på den skrivna texten är återigen relativt lik i käll- och mål-
texten. I båda texternas skrivna text nämns alla avbildade objekt vid namn i 
rad 1–3. Beskrivningarna av de avbildade objekten och deras egenskaper är 
dock delvis annorlunda i käll- och måltexten. I båda texterna anges att man 
kan klippa med en sax (rad 1). I källtexten beskrivs visselpipan som väldigt 
fin (”een hele mooie fluit” – rad 2), i måltexten beskrivs däremot hur vissel-
pipan låter: ”högt och bra” (rad 2). Färgpennorna beskrivs som ”potloden” 
(’(färg)pennor’) i källtexten och som ”kritor” i måltexten och därmed ges en 
delvis annan tolkning av de avbildade föremålen på bilden.  

Där föremålen och deras egenskaper är i fokus i källtexten, ligger det i 
måltexten mer fokus på de olika handlingar som Miffy kan utföra med före-
målen. I källtexten figurerar Miffy inte som deltagare i någon materiell pro-
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cess. I måltexten är Miffy däremot agent i två materiella handlingar som hon 
utför med de avbildade föremålen: klippa (rad 1) och rita (rad 3).  

Både i käll- och måltext framställs Miffy som glad och tacksam över sina 
presenter, i källtexten yttrar hon sin entusiasm dock lite mer explicit. I rad 3 
beskriver hon pennorna som sin högsta önskan (”mijn grootste wens”), och i 
rad 4 är hon talare i en verbal process uitroepen (’att brista ut’) med det 
entusiastiska utropet hoi-hoi (’hurra hurra’) som utsaga. I måltexten före-
kommer inga entusiastiska utrop, utan Miffy bekräftar endast i rad 4 att pre-
senterna är precis det som hon vill ha. Med det gestaltas Miffy alltså återigen 
som mer återhållsam i sin entusiasm i måltexten (jfr uppslag 5). 

I vare sig käll- eller måltexten realiseras på detta uppslag någon interaktiv 
potential. 

På uppslag 7 berättas att två av Miffys kompisar kommer på besök. På 
bilden ser vi Miffy och hennes två kompisar. Miffy står längst till höger (i 
blomsterklänningen) och skakar hand med en av kompisarna. Miffys kom-
pisar avbildas som gående mot höger och i riktning mot Miffy medan Miffy 
står vänd mot vänster för att ta emot kompisarna. Alla avbildas halvfrontalt, 
dvs. med kroppen i profil och huvudet frontalt. Medan Miffy har blicken 
nedslagen, har kompisarna blicken riktad mot betraktaren så att en interaktiv 
potential realiseras genom deras blick.  

Både i käll- och måltextens skrivna text refereras till de tre avbildade refe-
renterna och nämns de vid namn. I källtexten refereras till Miffys kompisar 
med två nederländska flicknamn: aag och willemijn (rad 2). Kompisarna be-
skrivs också som Miffys väninnor (”vriendinnetjes”) i rad 3. Kompisarna har 
liknande klädesplagg på sig som Miffy. I anslutning till avbildningen av Mif-
fy på tidigare uppslag kan kompisarnas kläder alltså tolkas som klänningar 
(jfr uppslag 2 och referensen till blomklänningen). I måltexten refereras där-
emot till kompisarna med namnen ”My” och ”Mattis” (rad 2). Medan My är 
ett flicknamn är Mattis på svenska ett tänkbart smeknamn för pojkar som 
heter Mattias.107 I måltexten tolkas de avbildade kaninerna med andra ord 
inte båda som flickor utan en av dem tolkas snarare som en pojke. Därmed 
tolkas kaninernas avbildade klädesplagg inte heller nödvändigtvis som 
klänningar, utan de får en mer generell betydelsepotential som ’kläder’ (jfr 
7.2.2).108  

 I källtexten gratulerar Miffys kompisar henne på ett formellt sätt med 
orden: ”nog vele jaren nijn” (’vi önskar dig många år till nijn’ – rad 4). På 
bilden skakar en av kompisarna hand med Miffy. Barnen beter sig därmed på 
ett relativt formellt sätt, nästan som vuxna. Miffys nedslagna blick får inom 
 
                                                      
107 En mindre sannolik, men möjlig, tolkning kan här också vara att Mattis står för (flick) 
namnet Mathilda.  
108 I den tidigare översättningen av boken som Rebecca Alsberg gjorde 1999 användes nam-
nen My och Kattis vilket alltså är två flicknamn som i källtexten. I den redigerade utgåvan 
från 2004 ändrades namnet Kattis till Mattis (jfr 0).  
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Uppslag 7 

Källtext 
1 en ’s middags toen kreeg nijn bezoek 
2 van aag en willemijn 
3 dat waren haar vriendinnetjes 
4 nog vele jaren nijn 

Svensk återgivning av källtext 
1 och på eftermiddagen fick nijn besök 
2 av aag och willemijn 
3 det var hennes väninnor 
4 (vi önskar dig) många år till nijn 

Måltext 
1 Klockan två är det kalas minsann 
2 då kommer My och Mattis. 
3 Fast blyg blir Miffy lite grann 
4 när vännerna ropar grattis. 

 

denna kontext en formell och högtidlig betydelsepotential, som att hon är 
stolt över att få ta emot kompisarnas gratulationer. I måltexten får Miffys 
nedslagna ögon en annan tolkning i och med att Miffy explicit beskrivs som 
”lite blyg” när hennes kompisar ropar grattis (rad 3–4). Den nedslagna 
blicken tolkas alltså i måltexten alltså snarare som en resurs för att uttrycka 
Miffys blyghet. Miffys nedslagna blick får alltså olika betydelsepotential i 
käll- och måltext. Där källtexten gestaltar Miffy (och hennes kompisar) som 
en ”mini-vuxen”, framställs Miffy snarare som ett lite blygt barn i måltexten. 

Även på detta uppslag används i källtexten den förkortade formen av Mif-
fys namn, tilltalsnamnet ”nijn”, i stället för ”nijntje” (jfr uppslag 2). Det görs 
både i rad 1 där det berättas om att Miffys kompisar kommer på besök och i 
rad 4 i samband med att kompisarna tilltalar Miffy och gratulerar henne. 
Genom användningen av tilltalsnamnet ges uttryck för ett mer personligt 
symboliskt avstånd mellan text och läsare (rad 1) och mellan Miffy och 
kompisarna (rad 4). Liknande uttryck av social närhet mellan text och läsare 
förekommer inte i måltexten. Därmed har måltexten alltså en lägre interaktiv 
potential på det här uppslaget. 

På uppslag 8 beskrivs hur Miffy och kompisarna leker med bollen. På 
bilden visas Miffy bakifrån – som jag diskuterade i 2.2.2.4 och i 7.3.1 är det 
här första gången som Miffy avbildas bakifrån i en Miffy-bilderbok. Vän-
nerna avbildas frontalt och har blicken riktade mot Miffy samtidigt som 
deras blickar också har en viss interaktiv potential och riktas mot läsaren 
(som positioneras som om den befinner sig bakom Miffy).  

Det referentiella samspelet mellan skrift och bild är delvis olika i käll- och 
måltexten. Endast i måltextens skrivna text refereras det explicit till alla de  
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Uppslag 8  

Källtext 
1 en o, wat hadden ze een pret 
2 zij balden op het gras 
3 en deden heel veel spelletjes 
4 totdat het avond was 

Svensk återgivning av källtext 
1 och åh, vad de hade roligt 
2 de bollade på gräsmattan 
3 och de gjorde många lekar 
4 tills det var kväll 

Måltext 
1 Miffy, Mattis och My har skoj 
2 när de studsar med en boll 
3 springer runt med skratt och stoj 
4 och kastar högt från alla håll 

 

tre avbildade kaninerna som alla nämns vid namn i rad 1. I källtexten be-
skrivs referenterna endast genom personliga pronomen, bland annat ze (’de’) 
i rad 1. I båda texterna beskrivs att Miffy och kompisarna har roligt (rad 1) 
och att de leker med en boll (rad 2). Det refereras alltså i båda de skrivna 
texterna till den avbildade bollen och till att Miffy och kompisarna leker med 
den, vilket kan ses på bilden. I källtexten görs även en hänvisning till den 
gröna bakgrunden på bilden som i den skrivna texten tolkas som ’gräs’ eller 
’en gräsmatta’ (”gras” – rad 2). Någon liknande hänvisning förekommer inte 
i måltexten. 

Miffy och kompisarna är både i käll- och måltexten agent för flera hand-
lingar. Medan det i källtexten beskrivs två handlingar: de bollar (rad 2) och 
de leker (rad 3), beskrivs det i måltexten tre handlingar: ”de studsar med en 
boll” (rad 2), ”de springer runt med skratt och stoj” (rad 3) och ”de kastar 
högt från alla håll” (rad 4). I måltexten ges alltså en mer explicit beskrivning 
av de olika lekarna och de olika handlingar som i princip alla har anknytning 
till bilden, medan källtexten ger en mer sammanfattande beskrivning av akti-
viteterna: de leker. I källtexten beskrivs sedan avslutningsvis att de leker 
fram till kvällen (rad 4) vilket formar en övergång till nästa uppslag där det 
berättas vad som händer på kvällen. I måltexten görs ingen liknande över-
gång mellan uppslagen. 

I källtexten ges uttryck för en berättarattityd genom den interpersonella 
interjektionen en o (’och åh’). I måltexten ges inget uttryck för interaktiv 
potential i den skrivna texten.  

På uppslag 9 får Miffy sedan besök av sina far- eller morföräldrar (i fort-
sättningen hänvisas för enkelhetens skull till farföräldrar) som avbildas på 
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Uppslag 9 

Källtext 
1 en ’s avonds kwamen opa pluis 
2 en oma pluis bij nijn  
3 zij brachten ook een pakje mee 
4 wat zou dat nu weer zijn 

Svensk återgivning av källtext 
1 och på kvällen kom farfar fluff 
2 och farmor fluff till nijn 
3 de hade med sig ett paket  
4 vad kan det nu vara igen 

Måltext 
1 Vilka är det som kommer nu?  
2 – Ja må hon leva, får vi gratulera. 
3 Farfar och farmor sjunger ju 
4 den sången vill Miffy höra mera. 

 

liknande symmetriska sätt som Miffys föräldrar på uppslag 3. I likhet med 
Miffys föräldrar på uppslag 3 avbildas farföräldrarna med kläder i samma 
färg och deras kläder kan ses som ett uttryck för deras kön. Miffys farfar har 
på sig byxor och en slips medan Miffys farmor har på sig klänning – hon bär 
dock inget halsband som Miffys mor på uppslag 3. Miffys farmor avbildas 
med ett gult paket i händerna. Båda har blicken riktad mot läsaren och där-
med uppstår en interaktiv potential.  

I källtexten beskrivs deltagarna på bilden med de nederländska orden opa 
och oma (rad 1–2), som inte pekar ut någon specifik släktgren (jfr not 105). I 
källtexten specificeras det alltså inte om de avbildade deltagarna är Miffys 
far- eller morföräldrar. I måltexten refereras till de avbildade deltagarna som 
Miffys farfar och farmor (rad 3) – det svenska språket kräver att det anges en 
specifik släktgren. På så sätt får bilden i måltexten alltså (på grund av språk-
liga skillnader mellan käll- och målspråket) en mer specifik tolkning än i 
källtexten. 

I källtextens skrivna text refereras i rad 1–3 till de avbildade farföräld-
rarna och till paketet. I måltextens skrivna text nämns på liknande sätt också 
farföräldrarna (rad 3) men det hänvisas inte specifikt till paketet. På så sätt 
skiljer det referentiella samspelet mellan skrift och bild sig alltså delvis åt i 
käll- och måltext.  

I källtexten är Miffys farföräldrar aktör/agent i flera handlingar: de kom-
mer på besök hos Miffy på kvällen (rad 1–2) och de tar med sig ett paket 
(rad 3). I måltextens skrivna text är farföräldrarna aktör/agent för flera och 
andra processer än i källtexten. I måltexten är farföräldrarna aktör/agent för 
följande processer: de kommer (rad 1), de gratulerar (rad 2) och de sjunger 
(rad 3). De avbildade referenterna (farföräldrarna) beskrivs alltså delvis inom 
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ramen för olika handlingar i käll- och måltexten. Medan det i källtexten 
främst handlar om paketet som farföräldrarna har tagit med sig till Miffy, 
handlar det i måltexten snarare om att farföräldrarna kommer för att gratu-
lera Miffy och sedan sjunger en födelsedagssång till henne. Måltextens 
skrivna text avslutas i rad 4 med att Miffy ingår som upplevare i en mental 
process höra: hon vill höra farföräldrarnas sång mera. I källtexten före-
kommer Miffy inte som deltagare i den skrivna texten på detta uppslag. 

Källtextens skrivna text avslutas i rad 4 med en öppen fråga om paketet: 
”wat zou dat nu weer zijn” (’vad kan det nu vara igen’). Genom frågan ut-
trycks en interaktiv potential och läsaren engageras i avslöjandet av paketets 
innehåll. Läsaren tilltalas dock inte direkt med ett du-tilltal. I frågan hänvisas 
till paketet med dat (’det’) som här både kan tolkas som en anaforisk refe-
rens till det redan nämnda paketet i den skrivna texten och som en deiktisk 
referens till paketet på bilden. Genom den avslutande frågan skapas alltså en 
slags spänning om paketet och dess innehåll, samtidigt som det skapas en 
övergång till nästa uppslag där paketets innehåll avslöjas.  

En liknande interaktiv potential realiseras i måltextens skrivna text. I mål-
texten inleds den skrivna texten med en fråga så att den interaktiva poten-
tialen redan realiseras i första versraden. I stället för att det refereras till 
paketet, som i källtexten, hänvisas det här dock till de avbildade personerna 
på bilden: ”Vilka är det som kommer nu?” (rad 1). Där läsarens engagemang 
i källtexten alltså krävs i samband med avslöjandet av paketets innehåll som 
övergång mot nästa uppslag, krävs det i måltexten alltså i samband med av-
slöjandet av vilka som avbildas på bilden på samma uppslag. Den interaktiva 
potentialen används alltså i samband med olika avbildade referenter i käll- 
och måltext.  

Även här på uppslag 9 hänvisas det i källtextens skrivna text till Miffy 
med det förkortade tilltalsnamnet ”nijn” (jfr uppslag 2 och 7). Genom tilltals-
namnet ges uttryck för ett mer personligt symboliskt avstånd mellan text och 
läsare. En liknande social närhet mellan text och läsare uttrycks inte i mål-
textens skrivna text.  

Bilden på uppslag 10 visar en gul nallebjörn mot en orangeröd bakgrund. 
Björnen avbildas i helfigur på socialt symboliskt avstånd från läsaren, och 
den har blicken riktad mot läsaren så att en interpersonell kontakt kan 
etableras. 

Även på detta uppslag är strukturen i den skrivna texten relativt lika i 
käll- och måltexten (jfr uppslag 4, 5 och 6). Både i käll- och måltextens 
skrivna text beskrivs den avbildade björnen utförligt och den tillskrivs i stort 
sett samma egenskaper i käll- och måltexten. I källtexten beskrivs den som 
en riktig björn av ull (rad 1) och som mycket söt och mycket mjuk  (rad 2). I 
måltexten beskrivs björnen med delvis samma egenskaper: den beskrivs som 
mjuk och ullig (rad 2) och sedan som gullig (rad 4). Till skillnad från i käll-  
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Uppslag 10 

Källtext 
1 een beer, een echte wollen beer 
2 heel lief en ook heel zacht 
3 die neem ik mee, riep nijntje uit 
4 bij mij in bed vannacht 

Svensk återgivning av källtext 
1 en björn, en riktig nallebjörn av ull 
2 väldigt söt och också väldigt mjuk 
3 den tar jag med mig, ropade nijntje 
4 hos mig i sängen i natt 

Måltext 
1 Tänk, Miffy får en nallebjörn 
2 gul och mjuk och ullig. 
3 Han ska heta Brummelbum. 
4 Oj, vad han är gullig. 

 

texten används inga förstärkande adverbial i måltexten (jfr med ”heel”/ 
’mycket’ i rad 2 i källtexten). I måltexten får björnen dock ett namn, den 
kallas för Brummelbum (rad 3) och det refereras till björnens gula färg på 
bilden i den skrivna texten (rad 2). Någon liknande referens till färgen före-
kommer inte i källtexten vilket gör att det etableras ett delvis annorlunda 
referentiellt samspel mellan skrift och bild i käll- och måltext.  

Medan den skrivna texten i måltexten i stort sett endast består av en 
beskrivning av björnen, beskrivs björnen i källtextens skrivna text endast i 
rad 1 och rad 2. I rad 3–4 av källtextens skrivna text är Miffy sedan talare i 
en verbal process roepen (’ropa’): hon ropar att hon tar med sig björnen i 
sängen i natt (rad 3–4). Miffy gestaltas här alltså som entusiastisk och utåt-
riktad. I måltexten förekommer ingen liknande gestaltning av Miffy utan där 
handlar hela den skrivna texten om björnen.  

I källtexten följer rad 1 i den skrivna texten som ett svar på den avslut-
ande frågan på förra uppslaget om innehållet i paketet som Miffy får av sina 
farföräldrar: en björn. En liknande länkning mellan uppslagen görs inte i 
måltexten. Där realiseras dock en interaktiv potential i den första raden av 
den skrivna texten, genom uppmaningen tänk i: ”Tänk, Miffy får en nalle-
björn”. Genom uppmaningen krävs läsarens engagemang i skeendet i texten. 
Den interpersonella uppmaningen kombineras med björnens kontaktsökande 
blick. Den följs sedan i rad 4 av interjektionen oj i den metatextuella kom-
mentaren: ”Oj, vad han är gullig.” som signalerar berättarens närvaro i 
texten, som om berättaren avslutningsvis kommenterar björnens utseende in-
för läsaren. I källtexten realiseras ingen motsvarande interaktiv potential i 
den skrivna texten, utan här finns endast björnens kontaktsökande blick.  
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Uppslag 11 

Källtext 
1 ze hadden ook een echt diner 
2 naast opa pluis zat nijn 
3 en beertje zat bij nijn op schoot 
4 want dat vond beertje fijn 

Svensk återgivning av källtext 
1 de hade också en riktig diné/festmiddag 
2 bredvid farfar fluff satt nijn 
3 och lilla björn satt i knät hos nijn 
4 för det tyckte lilla björn var skönt 

Måltext 
1 – Varsågoda, kom nu och ät 
2 bordet är dukat till fest. 
3 Brummelbum får sitta i knät 
4 då smakar maten allra bäst. 

 

På uppslag 11 avbildas Miffy vid det festdukade middagsbordet. Miffy 
sitter bredvid sin farfar och har nallebjörnen i knäet. Alla tre deltagare av-
bildas med kontaktsökande blick. 

Både i käll- och måltextens skrivna text beskrivs den avbildade scenen. 
Det fästs dock delvis fokus på olika avbildade aspekter i käll- och måltexten. 
I källtexten hänvisas mer generellt till scenen som en ”diner” (’diné’ eller 
’festmiddag’ – rad 1) medan det i måltexten beskrivs att bordet är dukat till 
fest (rad 2). I måltexten berörs olika aspekter av bilden: det refereras till det 
avbildade bordet, det refereras till att bordet är dukat (vilket uttrycks på 
bilden av tallrikarna och besticket), och det refereras till att bordet är dukat 
till fest (vilket uttrycks på bilden av servetterna och blommorna). I käll-
textens skrivna text tas mer fasta på en beskrivning av de avbildade deltagare 
som sitter vid bordet och hur de är positionerade i relation till varandra på 
bilden. I rad 2 nämns farfar fluff och Miffy och det berättas att de sitter bred-
vid varandra vilket kan ses på bilden. En liknande hänvisning till farfar fluff 
förekommer inte i måltexten.  

Både i käll- och måltext berättas sedan i rad 3 att Miffys björn får sitta i 
knät hos henne. I källtexten refereras till björnen med en diminutivform 
beertje (’lilla björn’) vilket kan betraktas fungera som ett smeknamn (eller 
till och med ett egennamn) för Miffys björn. I måltexten hänvisas till björnen 
med namnet Brummelbum, som på förra uppslaget i måltexten. Båda text-
erna avslutas i rad 4 med en kommentar i anslutning till att björnen får sitta i 
knät hos Miffy. Medan det i källtexten berättas att björnen tycker om att sitta 
i Miffys knä, berättas i måltexten att maten smakar bäst när björnen sitter i 
Miffys knä. 
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Uppslag 12 

Källtext 
1 toen moeder nijntje ’s avonds laat 
2 met beertje naar bedje bracht 
3 zei nijn: heel hartelijk bedankt 
4 het was een fijne dag 

Svensk återgivning av källtext 
1 när mamma sent på kvällen la nijntje 
2 med lilla björnen i sängen 
3 sa nijn: mycket hjärtligt tack 
4 det var en rolig dag 

Måltext 
1 Miffy gäspar och ler så sött. 
2 – Åh vilken härlig födelsedag. 
3 Jag kryper till kojs för nu är jag trött. 
4 God natt säger Brummelbum och jag. 

 

På liknande sätt som på tidigare uppslag används tilltalsnamnet ”nijn” för 
Miffy i källtexten, vilket kan betraktas som en interpersonell resurs för att 
uttrycka en närmare social relation mellan text och läsare. I övrigt realiseras 
endast en interaktiv potential genom de avbildade deltagarnas blick. I mål-
texten ges förutom blickarna inte uttryck för andra interaktiva potential i den 
skrivna texten.  

På uppslag 12 avbildas Miffy avslutningsvis frontalt i helfigur på socialt 
symboliskt avstånd från läsaren. Hon har på sig en vit klänning och kramar 
om sin nallebjörn med ena armen. Nallebjörnen avbildas frontalt och i hel-
figur som Miffy. Båda deltagare har blicken riktad mot läsaren och därmed 
kan en interpersonell kontakt etableras. 

I både käll- och måltext refereras till de avbildade deltagarna: Miffy och 
nallebjörnen. I båda texterna beskrivs att de ska gå och lägga sig. I källtexten 
är det Miffys mamma som tar Miffy och nallebjörnen till sängen. Mamman 
är aktör/agent i en materiell process brengen (’ta’), Miffy och nallebjörnen 
är mål (rad 1–2). Miffy är sedan talare i en verbal process zeggen (’säga’) 
och tackar sin mamma för en väldigt fin dag: ”heel hartelijk bedankt, het was 
een fijne dag” (’mycket hjärtligt tack, det var en rolig dag’ rad 3–4). Med det 
gestaltas Miffy i källtexten på detta uppslag som ett artigt och väluppfostrat 
barn som visar respekt för sina föräldrar och som tackar på ett artigt sätt in-
nan hon går och lägger sig. Miffys mamma har en omhändertagande funk-
tion och ser till att Miffy kommer i säng.  

I måltexten är Miffy däremot aktör/agent för en materiell process som 
uttrycker att hon går och lägger sig (rad 3). Mamman förekommer inte som 
deltagare i texten och det är alltså Miffy själv som utför handlingen och går 
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och lägger sig. Miffy gestaltas därmed på detta uppslag som mer självständig 
i måltexten (jfr dock med uppslag 1 där det är tvärtom). Till skillnad från i 
källtexten tackar Miffy inte på exemplariskt och väluppfostrat sätt för den 
fina födelsedagen. I måltexten gäspar hon och ler (rad 1) och konstaterar att 
hennes födelsedag har varit fin (rad 2). Den skrivna texten avslutas sedan i 
måltexten med en verbal process säga där Miffy är talare och tillsammans 
med björnen hälsar god natt. Det finns ingen mottagare utsatt i texten för 
Miffys och nallebjörnens godnatthälsning. Godnatthälsningen kombineras 
dock med deltagarnas kontaktsökande blick på bilden så att de i måltexten 
avbildas som om de hälsar godnatt till läsaren. Här ger skrift och bild till-
sammans alltså uttryck för en ny eller ”högre” interpersonell betydelse i en 
kommunikativ handling (jfr 4.2.2.1). På så sätt realiseras alltså en avslutande 
interaktiv potential i måltexten.  

I källtexten realiseras ingen liknande godnatthälsning till läsaren, så den 
interaktiva potentialen är lägre i källtexten. I likhet med tidigare uppslag an-
vänds dock Miffys förkortade tilltalsnamn ”nijn”. På så sätt uttrycks ändå en 
viss form av social närhet mellan text och läsare i källtexten.  

7.4.3.4 Summering och resultat 
Gestaltningen av Miffy är relativt lik i käll- och måltext, men det före-
kommer ändå några skillnader. I både käll- och måltext framställs Miffy som 
ett duktig och självständigt barn som dock ändå är delvis beroende av sin 
mamma inför vissa handlingar. I källtexten går Miffy upp tidigt och tvättar 
sig noggrant och tar sedan på sin finaste klänning för att det är hennes föd-
elsedag (uppslag 1 och 2). Hon gör allt detta självständigt utan att hennes 
mamma är närvarande. Det är dock annorlunda på sista uppslaget i källtexten 
där Miffys mamma tar henne och nallebjörnen till säng. Här gestaltas Miffy 
alltså, till skillnad från uppslag 1, som mindre självständig och mer beroende 
av sin mamma. I måltexten gestaltas Miffy på första uppslaget som ivrig och 
lite otålig: hon skuttar upp från sängen och tvättar sig med väldig fart för att 
det är hennes födelsedag idag. Hennes otålighet förstärks av att hon ut-
trycker: ”Hoppas mamma kommer snart” (uppslag 1). Med det gestaltas 
Miffy i detta sammanhang som lite mindre självständig jämfört med käll-
texten eftersom hon väntar på sin mamma. I likhet med källtexten är hon 
dock duktig eftersom hon har gått upp tidigt och tvättar sig självständigt. 
Sedan borstar hon även noggrant sitt hår innan hon tar på sig sin finaste klän-
ning (uppslag 2). På det sista uppslaget framställs Miffy dock som mer själv-
ständig i måltexten eftersom hon går och lägger sig utan hjälp från sin mam-
ma. I båda texterna är mamman alltså närvarande och har en viss omhänder-
tagande funktion. Barnet gestaltas därmed i båda texterna i viss trygg anknyt-
ning till sin mor. 

 



 199 

I källtexten gestaltas Miffy som ett artigt och väluppfostrat modellbarn 
som visar respekt för sina föräldrar. Hon tackar sina föräldrar när de gratu-
lerar (uppslag 3) och hon tackar sin mamma för den fina födelsedagen när 
hon går och lägger sig (uppslag 12). I måltexten förekommer inga artiga och 
föredömliga tackfraser utan här ligger fokus mer på att beskriva föräldrarnas 
gratulationer och här återges snarare Miffys egna tankar och hennes egna 
upplevelser av situationen: hon konstaterar att hon nu har blivit stor (uppslag 
3). Även Miffys kompisar framställs som artiga och väluppfostrade barn i 
källtexten där de på ett lite formellt sätt gratulerar Miffy (uppslag 7). I mål-
texten förekommer inga formella gratulationer utan här ropar kompisarna 
bara grattis (uppslag 7). Miffy och hennes kompisar gestaltas i måltexten 
alltså mer som fria och mindre styrda barn.  

Förutom att hon gestaltas som ett modellbarn, framställs Miffy dock även 
som ett entusiastiskt och exalterat barn i källtexten. Hon blir överraskad när 
hon ser sin dekorerade stol och blir nästintill överexalterad när hon ser sina 
paket och bestämmer sig för att öppna dem på en gång (uppslag 4, 5 och 6). 
Hon blir också väldigt entusiastisk när hon får en nallebjörn av sina far-
föräldrar (uppslag 10). Miffys entusiasm markeras i källtexten av flera utrop 
som o eller hoi-hoi (uppslag 4, 5 och 6) och av att hon vid två tillfällen är 
talare för den verbala processen uitroepen (’ropa ut’ – uppslag 6 och uppslag 
10). Även i måltexten reagerar Miffy överraskad över stolen och entusiastisk 
över sina presenter. Det förekommer dock färre exalterade utrop och Miffy 
gestaltas som lite mer behärskad och mer återhållsam i yttrandet av sina 
känslor. I stället för att all fokus fästs på paketet och på paketets innehåll 
som i källtexten, fäster måltexten mer fokus på farföräldrarnas gratulationer 
och födelsedagssång (uppslag 9). I stället för att Miffy funderar kring paket-
ets innehåll som i källtexten, vill hon i måltexten höra farföräldrarnas föd-
elsedagssång mera (uppslag 9). Miffy beskrivs också explicit som blyg i 
måltexten när hennes kompisar hälsar på och ropar grattis (uppslag 7).  

Både i käll- och måltext gestaltas Miffy till sist som ett lekande barn. I 
båda texterna leker Miffy och hennes kompisar med bollen (uppslag 8), ger 
Miffy ett namn till sin nallebjörn (”beertje” och ”Brummelbum”) och hon tar 
med sig björnen när hon äter och sover (uppslag 11 och uppslag 12).  

Även vad gäller uttryck för interaktiv potential är käll- och måltext en 
ganska lika. Det framgår i Tabell 14 som visar vilka resurser som används 
för att uttrycka en interaktiv potential i käll- och måltextens skrivna text. Det 
anges också hur många gånger dessa resurser används och realiseras i båda 
texterna. I tabellen framgår att det både i käll- och måltextens skrivna text 
förekommer tre interaktiva frågor och en interaktiv uppmaning. Endast i 
källtexten förekommer ett interaktivt du-tilltal, i måltexten förekommer dock 
även en hälsningsfras som bär på en viss interaktiv potential. Det gör att den 
interaktiva potentialen sammanlagt ungefär är lika hög i käll- och måltext. 
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Tabell 14. Resurser för interaktiv potential i käll- och måltextens skrivna 
text för Miffys födelsedag 

Interaktiva resurser  Text Realiseringar 
Du-tilltal  KT 1 
  MT 0 
Språkhandlingar uppmaning KT 1 
  MT 1 
 fråga KT 3 
  MT 3 
Hälsningsfras  KT 0 
  MT 1 
Interaktiva referenser  KT 2 
  MT 2 

KT = källtext 
MT = måltext 

I källtexten förekommer det en fråga med du-tilltal så att läsaren tilltalas 
direkt och skrivs in som deltagare i texten. Genom frågan ställs ett interaktivt 
krav på läsaren och läsarens engagemang krävs i samband med lösandet av 
frågan: 

en weet je waarom nijn dat deed – och vet du varför Miffy gjorde det 
(uppslag 2) 

Även i den andra interaktiva frågan i källtexten (på uppslag 9) krävs läsarens 
engagemang i lösandet av frågan. Det förekommer dock inget du-tilltal här. 
Frågan kombineras däremot med en möjlig deiktisk referens dat (’det’) och 
därmed uppstår en interaktiv referens till bilden. Läsaren engageras mer spe-
cifikt i att avslöja identiteten av någonting på bilden, nämligen innehållet av 
paketet som Miffys farföräldrar har tagit med sig:  

wat zou dat nu weer zijn – vad skulle det nu vara igen (uppslag 9) 

En annan interaktiv referens uppstår i källtexten genom att en uppmanande 
språkhandling kombineras med en metaspråklig referens till bilden: läsaren 
uppmanas alltså att titta på bilden. Det nämns här till och med en referent på 
bilden så att läsningen styrs till en viss avbildad referent: 

o kijk, mijn stoeltje is versierd – åh titta, min stol är dekorerad (uppslag 4) 
 
Till sist realiseras även en möjlig interaktiv potential i källtexten genom föl-
jande fråga:  

zijn die voor mij alleen – är de bara till mig (uppslag 5) 

Frågan har dock ingen hög interaktiv potential i och med att den inte riktas 
direkt till läsaren och snarare förekommer som del i Miffys entusiastiska ut-
rop om hennes födelsedagpaket. Frågan ställer alltså inte riktigt ett inter-
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aktivt krav på läsaren och uttrycker därmed en låg interaktiv potential. På 
liknande sätt och på samma plats som i källtexten, förekommer i måltexten 
en fråga med väldigt låg interaktiv potential som inte riktigt riktas till läsaren 
utan som snarare utgör del av Miffys entusiastiska utrop om paketen: 

Kan allihop vara just till mig? (uppslag 5)  

Sedan förekommer även i måltexten frågor som kräver läsarens engagemang. 
I nedanstående fråga uppmanas läsaren att hålla med om berättarens påstå-
ende genom den avslutande uppmaningen som här snarare uttrycker ett slags 
tvingande fråga och kan anses ha betydelsen ’eller hur?’:  

Är det inte spännande, så säg? (uppslag 5)  

Även i måltexten förekommer en fråga där läsaren engageras i att identifiera 
referenterna på bilden. På så sätt uppstår alltså en slags interaktiv referens till 
bilden:  

Vilka är det som kommer nu? (uppslag 9) 

Sedan förekommer i måltexten en uppmanande språkhandling i samband 
med att Miffy har fått en nallebjörn som present. Genom det uppmanande ut-
ropet krävs läsarens engagemang och samtidigt refereras till den avbildade 
björnen. På så sätt uppstår det även här i måltexten en interaktiv referens till 
bilden: 

Tänk Miffy får en nallebjörn (uppslag 10) 

Till sist förekommer en godnatthälsning från Miffy och hennes nallebjörn 
som i kombination med den krävande blicken på bilden, kan anses vara 
riktad till läsaren och ge uttryck för en interaktiv potential: 

God natt säger Brummelbum och jag (uppslag 12) 

Vad gäller uttryck för berättarattityder och socialt avstånd mellan text och 
läsare är den interaktiva potentialen ungefär lika hög i käll- och måltext. Det 
framgår i Tabell 15 där det visas vilka interaktiva resurser som används i 
käll- och måltext för att uttrycka berättarattityder och hur ofta dessa resurser 
används i båda texterna.  

Tabell 15. Interaktiva resurser för berättarattityder i käll- och måltextens 
skrivna text för Miffy 

Interaktiva resurser Text Realiseringar
Satsadverbial KT 0 
 MT 1 
Interjektioner KT 2 
 MT 1 

KT = källtext 
MT = måltext 
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I källtexten förekommer inga interpersonella satsadverbial som uttrycker 
en tydlig berättarattityd. Däremot förekommer två interjektioner som 
uttrycker berättarens närvaro: 

ziezo, dat was gedaan – sådär, då var det gjort (uppslag 1)  

en o, wat hadden ze een pret – och åh, vad de hade roligt (uppslag 8). 

Medan den första interjektionen förekommer i samband med en metatextuell 
kommentar om att Miffy har tvättat sig klart, förekommer den andra i sam-
band med beskrivningen av Miffy och kompisarnas lek. 

Även i måltexten uttrycks berättarens närvaro två gånger. En gång ut-
trycks berättarens närvaro genom ett modalt satsadverbial i samband med en 
metatextuell kommentar om Miffys födelsedag. Det modala satsadverbialet 
uttrycker här en viss grad av sannolikhet:  

Det blir nog roligt då (uppslag 2) 

Interjektionen förekommer i samband med en metatextuell kommentar om 
nallebjörnen som Miffy får i födelsedagspresent:  

Oj, vad han är gullig (uppslag 10) 

I källtexten uttrycks sedan ytterligare en form av social närhet mellan text 
och läsare genom användningen av Miffys förkortade tilltalsnamn ”nijn”, 
som förekommer på olika uppslag, och genom användningen av diminutiv-
former (”jurkje”, ”stoeltje”, ”bloempjes”, ”schaartje” m.fl.). Liknande för-
kortade tilltalsnamn och diminutivformer används inte i måltexten, så mål-
texten ger inte i lika hög grad uttryck för en social närhet mellan text och 
läsare.  

Vad gäller interaktiv potential kan man alltså konstatera att käll- och 
måltext använder lika många interaktiva språkhandlingar. I båda texterna 
förekommer även interaktiva referenser där läsaren också på ett mer eller 
mindre explicit sätt dirigeras till bilden. Medan det i källtexten förekommer 
ett personligt du-tilltal i en av dessa språkhandlingar förekommer det i mål-
texten en hälsningsfras som realiseras som om den är riktad personligen till 
läsaren. På så sätt är den interaktiva potentialen ungefär lika hög i käll- och 
måltext. Källtexten uttrycker dock i högre grad än måltexten en form av 
social närhet mellan text och läsare på grund av att det används ett smek-
namn för Miffy och på grund av de olika diminutivformerna i texten.  

Även det referentiella samspelet mellan skrift och bild är relativt likt i 
käll- och måltext och det refereras ofta till samma avbildade deltagare och/ 
eller attribut. Det förekommer dock några skillnader så att läsaren på vissa 
uppslag lär sig att känna igen, identifiera och namnge olika deltagare och/ 
eller attribut i käll- och måltext. I måltextens skrivna text nämns till exempel 
på uppslag 3 att de avbildade bladen är ”gröna”. Därmed uppmärksammas en 
avbildad färg, vilket inte görs i källtexten. Ett annat exempel finns på upp-
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slag 5 där det både i käll- och måltexten hänvisas till de avbildade paketen. I 
måltexten räknas paketen dock till skillnad från källtexten så att det här 
uppstår ett alternativt samspel mellan skrift och bild. Förutom att identifiera, 
känna igen och namnge de avbildade paketen, lär sig läsaren till måltexten 
alltså även att räkna paketen. 

Vissa avbildade referenter beskrivs med olika icke-avbildade egenskaper 
eller inom ramen för olika händelser eller handlingar i käll- och måltexten. 
På uppslag 1 avbildas Miffy som tvättar sig. Medan det i källtexten beskrivs 
att hon tvättar sig noggrant (”van kop tot teen”/’från topp till tå’), beskrivs 
det i måltexten att hon tvättar sig snabbt (”med väldig fart”). Visselpipan på 
uppslag 6 beskrivs till exempel som väldigt fin (”een hele mooie fluit”) i 
källtexten medan det beskrivs att den låter ”högt och bra” i måltexten.  

Andra avbildade referenter får olika betydelsepotential i käll- och måltext. 
På uppslag 2 beskriver måltexten till exempel att Miffy borstar sitt hår. 
Miffys hår beskrivs aldrig i källtexten och syns inte heller på den rätt så 
abstrakta bilden. Med det introduceras alltså en ny tolkning av bilden i mål-
texten. Sedan beskrivs de avbildade pennorna på uppslag 6 som (färg)pennor 
(”potloden”) i källtexten men som ”kritor” i måltexten. Medan Miffys kom-
pisar på uppslag 7 i källtexten beskrivs som två flickor, beskrivs de snarare 
som en pojke och en flicka i måltexten i och med att de får andra namn. 
Även Miffys nedslagna blick på uppslag 7 får en annan betydelsepotential i 
käll- och måltext. Medan blicken i källtexten förekommer inom ramen för en 
formell födelsedagshälsning och därmed möjligen kan tolkas som att den 
avbilder Miffy som formell eller stolt, tolkas den i måltexten mer explicit 
som ett uttryck för Miffys blyghet. Till sist får även bilden av Miffys far-
föräldrar olika betydelsepotential i käll- och måltext. Medan de i källtexten 
mer neutralt beskrivs som Miffys oma och opa (’grandmother’ och ’grand-
father’), beskrivs de i måltexten mer specifikt som Miffys farföräldrar. Det 
görs på grund av språkliga skillnader i käll- och målspråket. 

Både i käll- och måltexten förekommer ungefär lika många deiktiska refe-
renser. Vissa av dessa referenser förekommer på samma uppslag i käll- och 
måltext och i samband med samma avbildade referenter, andra förekommer 
på olika uppslag. Läsningen dirigeras alltså vid ungefär lika många tillfällen 
explicit till bilden i käll- och måltext, men detta sker delvis på andra uppslag 
och i samband med andra avbildade referenter. På uppslag 5 förekommer 
både i käll- och måltexten en deiktisk referens till de avbildade paketen. 
Medan källtexten refererar till paketen som om de befinner sig längre bort 
(daar/’där’) refererar måltexten till paketen som om de ligger närmare (här). 
På uppslag 9 realiseras i källtexten en deiktisk referens till det avbildade 
paketet i samband med att en interaktiv potential realiseras: ”wat zou dat nu 
weer zijn” (”vad skulle det nu vara igen”). Den sistnämnda deiktiska refe-
rensen har dock även anaforisk syftning och refererar även tillbaka till 
referenten i den skrivna texten. Metaspråkliga referenser realiseras endast i 
samband med interaktiva betydelser, vilket diskuterades ovan.  
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Rent generellt kan man konstatera att den skrivna texten i käll- och mål-
texten följer en relativt likartad struktur och att det ges uttryck för relativt 
likartade sociala betydelser i käll- och måltext. Miffy gestaltas både i käll- 
och måltexten som ett duktigt, delvis självständigt, delvis tryggt anknutet, 
entusiastiskt och lekande barn. I källtexten gestaltas hon dock i högre grad 
som väluppfostrad (hon tackar och visar respekt för sina föräldrar) och som 
mer öppet entusiastisk. I måltexten gestaltas hon vid vissa tillfällen som lite 
mer återhållsam i sin entusiasm och till och med lite blyg. Den interaktiva 
potentialen kan rent generellt beskrivas som ungefär lika hög i båda texterna 
trots att det delvis utnyttjas olika resurser för att uttrycka den. Även det refe-
rentiella samspelet är relativt lik. Det förekommer dock flera tillfällen där 
bilder får olika betydelsepotential i käll- och måltext. 

Hur resultaten för de olika analyserna i detta kapitel kan kopplas till mer 
övergripande översättningsstrategier och översättningsnormer, kommer jag 
att diskutera i nästa kapitel.  
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8 Generella slutsatser för analysen av de 
operationella normerna 

I det här kapitlet presenterar jag de generella slutsatserna av analysen av de 
operationella normerna i förra kapitlet. Jag diskuterar regelbundna drag och 
översättningsstrategier i de tre undersökta måltexterna och formulerar hypo-
teser om de översättningsnormer som förefaller ha styrt måltexternas utform-
ning (jfr 3.2).  

I 8.2 diskuterar jag slutsatsen av analysen av matrisnormerna (7.1). I 8.2 
formulerar jag sedan slutsatser för analysen av språkformsnormerna som 
undersöktes genom jämförande multimodala analyser av de tre undersökta 
käll- och måltexterna. I 8.3 för jag sedan en avslutande diskussion om de 
fastställda översättningsstrategierna och -normerna för de tre undersökta 
måltexterna och diskuterar vilken mer konkret översättningspraktik som kan 
kopplas till benämningen ”svensk text” i dessa tre måltexter (jfr 6.4). 

8.1 Matrisnormer  
I analysen av matrisnormerna i 7.1 har jag visat att måltexternas utformning 
och grundstruktur till stor del är fastlagd på grund av samtrycket och på 
grund av direktiv från Mercis. Källtexternas bilder och stora delar ur Brunas 
funktionella bilderboksdesign överförs därmed på ett adekvansinriktat sätt 
till måltexterna. På så sätt bevaras källtexternas funktionella bilderboks-
design från 1960-talet och källtexternas visuella identitet alltså även i mål-
texterna. Snarare än att tala om en adekvansinriktad översättningsstrategi 
som initieras i målkulturen, kan man här tala om översättningsdirektiv som 
initieras i källkulturen hos Brunas nederländska förlag Mercis.  

Liknande översättningspraktiker där måltexternas utformning utgår från 
mer eller mindre fastlagd grundstrukturer har beskrivits som parallell-
skrivning och lokalisering. Jämtelid (2002, 2007) använder termen parallell-
skrivning för att beskriva den flerspråkliga textproduktionen inom inter-
nationella företag. Parallellskrivning innebär samtidigt en relativt fri och 
ostyrd textproduktion som initieras utifrån ett visst råmaterial som kan vara 
en händelse, en muntlig aktivitet eller en konkret bastext (Jämtelid 2007: 
123). Lokalisering används i bland annat Pym (2004a, 2004b) för att be-
skriva en text- och översättningspraktik där texter (som till exempel reklam-
texter eller nätbaserade texter) från början designas så att de lätt kan över-
sättas och överföras till olika kulturer. Pym (2004a) talar därmed även om 
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lokalisering som en form av ”crosscultural communication and translation”. 
Översättningspraktiken för bilderböcker som utgår från en fast grundstruktur 
på grund av samtryck och eventuellt andra översättningsdirektiv från origi-
nalförlaget kan alltså jämföras med dessa andra översättningspraktiker med 
internationell och global inriktning. 

8.2 Språkformsnormer 
Genom jämförande multimodala översättningsanalyser undersökte jag i 7.4 
skillnader och likheter i käll- och måltexternas uttryck för tre sociala betyd-
elser. I nedanstående avsnitt diskuterar jag hur var och en av de tre analyser-
ade sociala betydelserna har överförts till måltexterna och jag formulerar 
hypoteser om möjliga bakomliggande översättningsnormer. I 8.2.1 diskuterar 
jag översättningsstrategier och -normer för gestaltningen av barnet i mål-
texterna. I 8.2.2 presenterar jag sedan översättningsstrategier och -normer för 
den interaktiva potentialen i måltexterna. Tills sist diskuterar jag i 8.2.3 över-
sättningsstrategier och -normer för överförandet av det pedagogiska sam-
spelet mellan skrift och bild i de tre undersökta måltexterna. Kopplat till det 
diskuterar jag även ändrade läsvägar mellan skrift och bild, samt möjlig änd-
rad betydelsepotential för bilder i käll- och måltexterna. 

8.2.1 Miffy blir svensk 
Medan Miffy i alla Brunas bilder genom sitt oproportionerligt stora och 
(liggande) ovala huvud gestaltas som ett juvenilt barn (jfr 7.3.2), kombineras 
Miffys visuella gestaltning med olika gestaltningar av Miffy i den skrivna 
texten i de undersökta käll- och måltexterna.  

Där Miffy i källtexterna vanligtvis gestaltas som ett artigt och välupp-
fostrat barn, ett beteende som även återkommer hos andra karaktärer i käll-
texterna (jfr med den artiga kon i nijntje), tonas detta beteende ner i mål-
texterna. Artiga och formella tack- och hälsningsfraser från Miffy till sina 
föräldrar (eller från kon till Miffys föräldrar) förekommer endast i käll-
texterna och överförs inte till måltexterna. Det förekommer endast gratu-
lerande fraser i måltexten Miffys födelsedag i samband med att Miffy fyller 
år. Även här tonas formuleringarnas formella karaktär dock snarast ner i 
måltexterna (jfr uppslag 7 i Miffys födelsedag där Miffys vänner ”ropar 
grattis” i måltexten i stället för källtextens mer formella hälsning). Detta tyd-
er alltså på en återkommande tendens för alla de tre undersökta måltexterna 
där Miffys (och andra karaktärers) gestaltning som det föredömliga och 
väluppfostrade modellbarnet tonas ner. Det tyder på en acceptansinriktad 
översättningsstrategi som kan motiveras utifrån skillnader i pedagogiska 
normer och i synen på barn och uppfostran i källkultur (Nederländerna på 
1960- och 1970-talet) och målkultur (Sverige på 1960-talet och på 1990- och 
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2000-talet). Denna översättningsstrategi bekräftades av Margot Henrikson, 
förläggare på Ordalaget [Henrikson 2008-02-21].  

Förutom denna generella översättningsstrategi som gäller för alla under-
sökta måltexter förekommer också delvis olika strategier och gestaltningar 
av Miffy i de tre undersökta måltexterna. I Miffy i snön (1968/1998) gestaltas 
Miffy till skillnad från källtexten nijntje in de sneeuw (1963) inte som det 
tryggt anknutna och exemplariska modellbarnet som används för att för-
medla olika pedagogiska budskap eller pekpinnar till läsaren. Källtextens 
gestaltning kan kopplas ihop med funktionalismens tankar om det kom-
petenta barnet som visar inför läsaren att hon kan och vet hur man gör (jfr 
2.2.2.2 och 7.4.1). I måltexten gestaltas Miffy däremot snarare som ett 
mindre styrt, ett mer fritt, kreativt, lekande och fantiserande barn. Mer öppet 
pedagogiska inslag tonas ner i måltexten och mjukas i vissa fall upp genom 
humor. Måltextens gestaltning av Miffy kan möjligen ses inom kontexten för 
det anti-auktoritära klimatet inom den svenska barnlitteraturen på 1960-talet, 
när boken först översattes till svenska (som framgick i 7.2.1 har den skrivna 
texten ur Lilla Kanin i snön från 1968 till stor del bevarats i återutgåvan 
Miffy i snön från 1998). Den mer anti-auktoritära hållningen i den svenska 
barnlitteraturen uppstod efter andra världskriget och efter ”de tre giganterna” 
Astrid Lindgren, Tove Jansson och Lennart Hellsing (Westin 1998). Under 
inflytande av dessa tre uppstod en mer liberal syn på barnet i den svenska 
barnlitteraturen, där barnet, barnets lek, barnets kreativitet och barnets egen 
begreppsvärld och fantasi ställdes i centrum (jfr Westin 1998). De humorist-
iska inslagen i Miffy i snön där snöscenen och den snötäckta kyrkan jämförs 
med ett födelsekalas och en gräddtårta eller inslaget där Miffys mössa be-
skrivs ha två strutar påminner samtidigt starkt om humorn i Lennart Hell-
sings fantastiska nonsensdikter. Användningen av metaforiska liknelser, 
långa och konstiga sammansatta ord eller konstruktioner (jfr ”fönsterrutans 
glas” och ”lunginflammation”), samt introducerandet av intertextuella refe-
renser begripliga bara för vuxna (jfr referensen till Strindberg), är dessutom 
alla grepp som återkommer hos Hellsing (jfr Nilsson 2001, Kåreland 2002). 
Även användning av rimstruktur och metrik är drag som återfinns hos Hell-
sing (jfr Nilsson 2001). Gestaltningen av barnet i Miffy i snön, men även 
användningen av de andra beskrivna greppen i den skrivna texten, kan alltså 
anses ansluta till en mer svensk och möjligtvis ”Hellsingsk” barnlitterär 
tradition. 

I käll- och måltexten nijntje (1963) och Miffy (1998) förekommer Miffy 
till skillnad från de andra analyserade texterna inte i lika hög grad som kar-
aktär och deltagare i texten. Därför har jag inte kunnat göra en systematisk 
jämförelse av Miffys gestaltning i käll- och måltexterna (jfr 7.4.2.1). Artiga 
hälsningsfraser försvinner dock även i denna måltext. Den artiga och exem-
plariskt hälsande kon ur källtexten ersätts av en mer plump och djurliknande 
ko i måltexten. Där Miffy gestaltades som ett mer fritt och mindre styrt barn 



 208 

i Miffy i snön, påminner kons gestaltning i Miffy mer om ett barn som ännu 
inte lärt sig att uttrycka sig på ett respektfullt sätt.  

I Miffys födelsedag (1999/2004) är gestaltningen av Miffy relativt lik 
gestaltningen i källtexten, het feest van nijntje (1970). I både käll- och mål-
text gestaltas Miffy som ett entusiastiskt och duktigt barn som är delvis 
självständigt men i viss mån även beroende av sin mamma. Miffy framställs 
också i båda texterna som ett lekande barn. Där hon i källtexten i högre grad 
framställs som ett exalterat och på gränsen till paketfixerat barn, gestaltas 
hon i måltexten som ett mer återhållsamt och till och med lite blygt barn. Det 
finns dock två mer avgörande skillnader mellan käll- och måltexten och 
deras gestaltning av barn. Den ena är utelämnandet av Miffys tack- och häls-
ningsfraser till sina föräldrar i måltexten. Den andra mer avgörande skill-
naden mellan käll- och måltexten är könsfördelningen mellan Miffys kom-
pisar. I måltextens redigerade nyutgåva från 2004 ändrades namnet och där-
med även könet på en av Miffys kompisar (jfr 7.2.2). På så sätt uppstår en 
mer jämn könsfördelning mellan Miffys kompisar i måltexten från 2004 
jämfört med källtexten och med måltexten från 1998, där båda kompisarna är 
flickor. Möjligen kan ändringen ses inom ramen för en ökad uppmärksamhet 
och medvetenhet om lika könsfördelning som uppstod i den svenska barn-
litteraturen kring början av 2000-talet.109 På så sätt är det alltså möjligen tal 
om ytterligare en aspekt i måltexten som kan förklaras utifrån skillnader i 
normer för barnlitteratur i käll- och målkultur.  

I övrigt är gestaltningen av Miffy i Miffys födelsedag relativt likartad jäm-
fört med källtexten och anknyter snarast till en mer traditionell vardags-
realism och en gestaltning av vardagsbarnet i den lyckliga hemidyllen (jfr 
Kåreland 1998). Denna gestaltningsform är enligt Kåreland (1998) fortfar-
ande delvis präglande och närvarande i 1990-talets svenska bilderböcker, 
dvs. när måltexten översattes till svenska första gången. Påfallande i detta 
samband är samtidigt källtextens gestaltning av Miffy. I källtexten het feest 
van nijntje (1970) gestaltas Miffy i betydligt lägre grad som det styrda och 
kompetenta modellbarnet som hon var i nijntje in de sneeuw (1963). Denna 
utveckling i Miffys gestaltning i källtexterna kan möjligen ses inom ramen 
för den mer generella utvecklingen av Miffys gestaltning mot ett mer obero-
ende och frimodigt barn i de nederländska böckerna (jfr 2.2.2.2 och Linders 
2006). Källtexten het feest van nijntje publicerades 1970, dvs. flera år senare 
än nijntje in de sneeuw som kom 1963. Bilderboken het feest van nijntje var 
dessutom även den första boken där Miffy, på ett mer djärvt sätt, avbildades 
bakifrån (jfr 2.2.2.4 och Kohnstamm 1991).  

Det förekommer alltså delvis likartade tendenser i måltexternas gestalt-
ning av Miffy och delvis skilda tendenser. De skilda tendenserna i Miffy i 

                                                      
109 Den ökade uppmärksamheten om lika könsfördelning inom svensk barnlitteratur framgår 
till exempel tydligt av SBI:s Bokprovning där det sedan årgång 2002 förekommer statistiska 
uppgifter om huvudpersonernas kön i barn- och ungdomsböcker. 
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snön och i Miffys födelsedag kan antagligen även knytas till att texterna 
översattes inom olika tidsperioder och av olika översättare. Medan John 
Lundin som översatt Miffy i snön var förlagsredaktör, är Rebecca Alsberg 
som översatte Miffys födelsedag (i sin oredigerade version) översättare av 
barn- och ungdomslitteratur. Möjligen kan skillnaden i översättarprofilen 
även förklara varför gestaltningen av Miffy i Miffys födelsedag håller sig 
närmare originaltexten.  

8.2.2 Den interaktiva potentialen  
Blicken är en återkommande interaktiv resurs i både käll- och måltexternas 
bilder på grund av samtrycket (jfr 7.3.1). Även den skrivna texten i de tre 
undersökta käll- och måltextparen ger uttryck för olika former och grader av 
interaktiv potential. Käll- och måltexterna använder sig dock delvis av olika 
skrivna resurser för att uttrycka en interaktiv potential.  

Ett återkommande grepp för de tre undersökta källtexterna, är använd-
ningen av ett mer informellt språkbruk så att ett mer personligt symboliskt 
avstånd mellan text och läsare kan uttryckas. I källtexterna förekommer 
diminutivformer, förminskande smeknamn (”kleine nijn”) och informella 
tilltalsnamn (”nijn”) som interpersonella resurser för att uttrycka en form av 
social närhet mellan text och läsare. Liknande interpersonella resurser och 
uttryck för social närhet förekommer inte i måltexterna. Skillnaden beror för-
modligen på språkliga normer i målkulturen, dvs. att det svenska språket till 
skillnad från det nederländska i mindre mån har möjlighet att bilda dimi-
nutivformer. Man kan här alltså tala om en acceptansinriktad översättnings-
strategi som är motiverad utifrån skillnader i språkliga normer för käll- och 
målkulturen. Där måltexten från 1960-talet använde sig av det förminskande 
smeknamnet ”Lilla Kanin” (motsvarande källtextens interpersonella ”nijn-
tje”), finns detta interpersonella uttryck inte bevarat i de moderna måltext-
erna där det internationella namnet Miffy används (jfr 7.2.1). Med namn-
ändringen försvann även möjligheten till användning av ett förkortat tilltals-
namn ”Kanin” (motsvarande källtextens ”nijn”) i måltexterna (jfr Exempel 
46).  

En återkommande tendens i måltexterna Miffy i snön (1998) och i Miffy 
(1998) är att det förekommer färre satsadverbial och uttryck för berättarens 
närvaro jämfört med respektive källtexter (jfr Tabell 11 och Tabell 13). Även 
det kan möjligtvis knytas till skillnader i språkliga normer i käll- och måls-
pråket. Eftersom det nederländska språket (och även det tyska) i högre grad 
än andra västeuropeiska språk använder sig av modala satsadverbial (men 
även andra modala uttryck), har dessa ofta en tendens att försvinna i över-
sättningar till andra språk (Vandeweghe 2010). På så sätt kan det även här 
vara tal om en acceptansinriktad översättningsstrategi som är motiverad 
utifrån språkliga skillnader mellan käll- och målspråket. I Miffys födelsedag 
förekommer däremot lika många (eller lika få) uttryck för berättarattityder i 
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käll- och måltext (jfr Tabell 15). Möjligen beror detta på att denna måltext 
översattes av barnboksöversättaren Rebecca Alsberg som i högre grad än de 
andra måltextskribenterna, som är förlagsredaktörer, verkar ha tillämpat ade-
kvansinriktade översättningsstrategier (jfr 8.2.1). 

I övrigt förekommer det delvis olika översättningsstrategier i de olika 
undersökta måltexterna vad gäller överförandet av den interaktiva poten-
tialen i källtexterna, vilket tyder på olika underliggande översättningsnormer 
för de tre undersökta måltexterna. I både käll- och måltexten till Miffy i snön 
(1968/1998) tilltalas läsaren personligen vid ett tillfälle. Medan tilltalet i 
källtexten förekommer i samband med ett pedagogiskt budskap, förekommer 
det i måltexten i samband med ett skämt om Miffys kaninöron på bilden. Här 
ersätts pedagogik alltså av humor, vilket ansluter till den möjligt Helsing-
ianska acceptansinriktade översättningsstrategin och nedtoningen av peda-
gogiska inslag som jag redan tidigare fastställde för Miffy i snön (jfr 8.2.2). 
Förutom att det förekommer färre uttryck för berättarattityder i måltexten för 
Miffy i snön (se ovan och jfr Tabell 11), förekommer uttrycken även delvis i 
olika sammanhang i käll- och måltext. I källtexten uttrycks berättarattityder 
oftast i samband med pedagogiska budskap, i måltexten förekommer de 
delvis med pedagogiska budskap och delvis med en beskrivning av Miffys 
lek (hennes skridskoåkande). Även detta är alltså en av flera aspekter som 
tyder på en tendens till nedtoning av öppet pedagogiska inslag i måltexten. 

En sista skillnad mellan käll- och måltext för Miffy i snön är att det före-
kommer flera interaktiva referenser i källtexten. Precis varför dessa inter-
aktiva referenser inte överfördes till måltexten är dock inte helt klart. På-
fallande är dock att tendensen snarare är den omvända i Miffy, där det före-
kommer betydligt fler interaktiva referenser och en högre interaktiv potential 
än i motsvarande källtext. I Miffy skrivs också läsaren i påfallande högre 
grad in som en interaktiv deltagare i den skrivna texten, inom ramen för de 
olika interaktiva referenserna. Där den interaktiva potentialen snarare ton-
ades ner i Miffy i snön, som kom i sin första version 1968, förstärks den 
interaktiva potentialen alltså i Miffy som kom 1998. Skillnaden kunde möj-
ligtvis relateras till den så kallade ”radical change theory” och uppfattningen 
om att den moderna bilderboken i högre grad utvecklas till ett interaktivt 
medium på grund av den ökade digitaliseringen i samhället och i barnets var-
dag (jfr 1.2.2, Dresang 1999 och 2008, samt Unsworth m.fl. 2005). Det krävs 
dock ett större undersökt material för att kunna verifiera denna hypotes, så 
det är omöjligt att uttala sig om en tydlig översättningsnorm i detta fall. 

I måltexten Miffys födelsedag realiseras, till sist, lika många och ganska 
liknande interaktiva språkhandlingar i jämförelse till källtexten het feest van 
nijntje. Det är dock endast i källtexten som ett du-tilltal realiseras, så den 
interaktiva potentialen i källtexten kan möjligen anses vara lite högre än den 
i måltexten. I måltexten förekommer däremot en hälsningsfras som realiseras 
som om den riktas personligen mot läsaren så att läsaren även här tilltalas på 
ett personligt sätt vid ett tillfälle (jfr uppslag 12 i Miffys födelsedag). Det 
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förekommer ungefär lika många interaktiva referenser i käll- och måltext så 
att läsningen ungefär vid lika många tillfällen mer explicit dirigeras till 
bilden. De interaktiva referenserna förekommer dock delvis på andra uppslag 
så att de i vissa fall sker i samband med andra bilder. En interaktiv referens 
som även finns i källtexten togs bort ur måltexten i samband med att 
Rebecca Alsbergs ursprungliga översättning från 1999 redigerades inför ny-
utgåvan 2004 (jfr 7.2.2 och diskussionen av uppslag 4 i 7.4.3.3). Genom 
redigeringen avviker måltexten från 2004 alltså i högre grad från källtexten 
jämfört med den ursprungliga måltexten från 1999, vad gäller uttryck av 
interaktiva referenser. Rent generellt kan man dock konstatera att den inter-
aktiva potentialen är ungefär lika hög i käll- och måltexten för Miffys föd-
elsedag. Återigen tyder detta på en mer adekvansinriktad översättnings-
strategi för Miffys födelsedag som alltså möjligen kan förklaras utifrån skill-
nader i översättarprofil för de tre undersökta måltexterna (jfr 8.2 och se 
ovan).  

Man kan alltså konstatera att det förekommer delvis lika tendenser i mål-
texternas uttryck för interaktiv potential och delvis olika tendenser. De olika 
tendenserna i de undersökta måltexterna kan återigen möjligen knytas till att 
texterna översattes inom olika tidsperioder och av olika översättare (jfr 
8.2.1).  

8.2.3 Pedagogiskt samspel, erbjudna läsvägar och betydelse-
potential för bilder 
Alla de tre undersökta måltexterna präglas, liksom sina respektive källtexter, 
av ett pedagogiskt samspel mellan skrift och bild som främst etableras gen-
om referentiellt samspel mellan skrift och bild. I viss mån förekommer även 
deiktiska och metaspråkliga referenser till bilderna i käll- och måltexterna. 

På nästan varje uppslag i käll- och måltexterna nämns avbildade refe-
renter i den skrivna texten. Det är delvis samma, delvis olika avbildade refe-
renter och/eller delaspekter av dessa referenter som nämns i käll- och mål-
texternas skrivna text. Det referentiella samspelet är därmed endast till viss 
del detsamma i käll- och måltexterna. Det referentiella samspelet uppfyller 
dock ett liknande syfte i käll- och måltexterna: läsaren (barnet) lär sig att 
känna igen, identifiera och namnge avbildade objekt. Med det kan man alltså 
delvis tala om en adekvansinriktad översättningsstrategi för det pedagogiska 
samspelet. Läsare till käll- och måltexten lär sig dock även till viss del att 
känna igen, identifiera och namnge olika avbildade objekt (eller delaspekter 
till dessa objekt) i käll- och måltexterna. Detta pekar dock inte nödvändigtvis 
på någon acceptansinriktad översättningsstrategi eller anpassning av mål-
texten till målkulturella normer. Snarare är detta en följd av att man inom 
ramen för måltextens grundstruktur (rim, begränsad textyta och bilderna), 
har försökt skapa en form av pedagogiskt samspel mellan skrift och bild. 
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Möjligen kan man här tala om en översättningsstrategi som snarast har upp-
stått på grund av texternas multimodala karaktär. De är dock samtidigt inte 
helt klart om strategin i så fall ska benämnas som acceptans- eller ade-
kvansinriktad.  

I och med att det delvis refereras till olika referenter och delaspekter av 
bilderna i käll- och måltexternas skrivna text styrs läsningen också på olika 
sätt mellan skrift och bild i käll- och måltexterna. På så sätt uppstår det alltså 
möjligen olika erbjudna läsvägar mellan skrift och bild i käll- och mål-
texterna. Käll- och måltextens modelläsning och modelläsare styrs därmed 
antagligen på olika sätt (dvs. med hänvisning till olika avbildade aspekter) 
och vid olika tillfällen mellan skrift och bild i käll- och måltext. Återigen är 
detta något som snarare kan kopplas till texternas multimodala karaktär än 
till en viss översättningsstrategi. Deiktiska och metaspråkliga referenser an-
vänds vid olika tillfällen i de undersökta käll- och måltexternas skrivna text 
för att göra mer explicita hänvisningar till bilden. Även dessa deiktiska och 
metaspråkliga referenser förekommer till viss del på olika uppslag och i sam-
band med olika avbildade referenter i käll- och måltexterna. På så sätt ändras 
även här möjligen den erbjudna läsvägen mellan skrift och bild i käll- och 
måltexterna. 

Deiktiska och metaspråkliga referenser förekommer samtidigt i olika hög 
grad i de undersökta måltexterna i jämförelse med deras respektive käll-
texter. I Miffy i snön förekommer varken deiktiska eller metaspråkliga refe-
renser. Därmed hänvisas det alltså på ett mindre explicit sätt till bilderna i 
måltexten, jämfört med källtexten där det förekommer deiktiska och meta-
språkliga referenser vid två tillfällen. Måltexten introducerar dock andra 
typer av referenser mellan skrift och bild. I måltexten förekommer två meta-
foriska referenser till bilden: en till snön som beskrivs som ett födelsedags-
kalas och en till den snötäckta kyrkan som beskrivs som en gräddtårta (jfr 
uppslag 1 och uppslag 2 i Miffy i snön). Det förekommer även en möjlig 
intertextuell referens till Strindberg i samband med avbildningen av fågeln 
och fågelns hus som beskrivs sakna en vägg så att det blir ”luft och ljus” (jfr 
uppslag 10 i Miffy i snön). Dessa former av referens mellan skrift och bild 
kan däremot, som jag redan tidigare diskuterade, sättas i samband med en 
acceptansinriktad översättningsstrategi och en mer ”Hellsingsk” utformning 
av måltexten (jfr 8.2.1).  

I måltexten Miffy förekommer, till skillnad från Miffy i snön, flera deik-
tiska och metaspråkliga referenser till bilderna än i motsvarande källtext. 
Läsningen dirigeras därmed alltså i högre grad till bilden i måltexten. De 
flesta av dessa deiktiska och metaspråkliga referenser i måltexten kombi-
neras med en interaktiv potential och blir därmed till interaktiva referenser. 
Den ökade förekomsten av deiktiska och metaspråkliga referenser i Miffy 
kan därmed alltså ses som del i den ökade interaktiva potentialen som jag 
redan tidigare beskrivit för måltexten (jfr 8.2.2). Denna ökade interaktiva 
potential kan möjligen sättas i samband med en acceptansinriktad översätt-
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ningsstrategi och en ökad interaktiv utformning av moderna bilderböcker (jfr 
8.2.2).  

I Miffys födelsedag förekommer ungefär lika många deiktiska och meta-
språkliga referenser till bilden i käll- och måltext. De förekommer delvis på 
samma och delvis på olika uppslag i käll- och måltexterna. Denna tendens 
följer alltså ett tidigare fastställt mönster för måltexten Miffys födelsedag 
som inte i lika hög grad som de andra undersökta måltexterna avviker från 
sin källtext (jfr 8.2.1 och 8.2.2). 

Förutom att det delvis refereras till olika avbildade referenter i käll- och 
måltexterna, beskrivs dessa referenter i vissa fall också med olika egen-
skaper eller inom ramen för olika handlingar eller händelser i käll- och mål-
text. Olika beskrivningar kopplade till samma bild i käll- och måltext kan i 
vissa fall möjligen relateras till acceptansinriktade översättningsstrategier. 
Där bilden på den påklädda Miffy i källtexten till Miffy i snön (uppslag 3) 
kombineras med en beskrivning av Miffy som det kompetenta modellbarnet 
som själv har klätt på sig, kombineras bilden i måltexten med en beskrivning 
av en färdigpaketerad Miffy. Även bilden på kyrkan (uppslag 2) kombineras 
med olika beskrivningar i käll- och måltext. I källtexten beskrivs kyrkan som 
”stilig” (”fijn”) och kombineras med en föreställning av kärnfamiljen och en 
gestaltning av Miffy som det kompetenta och ansvarsfulla modellbarnet. I 
måltexten beskrivs kyrkan som en gräddtårta. Dessa olika beskrivningar av 
samma bild i käll- och måltext kan relateras till den acceptansinriktade över-
sättningsstrategi och nedtoningen av mer öppet pedagogiska inslag som jag 
redan tidigare beskrev för måltexten Miffy i snön (jfr 8.2.1). Även i Miffy kan 
olika beskrivningar till bilder i käll- och måltext i vissa fall möjligen ses som 
del i en acceptansinriktad översättningsstrategi och en högre anpassning av 
måltexten till målkulturella normer. Så mjukas källtextens beskrivning och 
gestaltning av fru Kanin som hemmafru till viss del upp i måltexten. Det kan 
möjligen relateras till andra sociokulturella normer och en annan syn på 
kvinnan i målkulturen (Sverige på 1990-talet) jämfört med källkulturen 
(Nederländerna på 1960-talet). 

Förutom olika beskrivningar förekommer även olika möjliga tolkningar 
av samma bilder i käll- och måltext. På så sätt får vissa bilder olika betyd-
elsepotential i käll- och måltext. Ett tydligt exempel är Miffys kompisar i 
Miffys födelsedag som i källtexten anges vara två flickor (aag och willemijn), 
medan de i måltexten snarare tolkas som en flicka och en pojke (My och 
Mattis). På liknande sätt gjordes en könsändring inför nyutgåvan av Lilla 
Kanin i snön (1963), när Miffys kön ändrades från manligt till kvinnligt i ny-
utgåvan Miffy i snön (1998). Att vissa aspekter av Brunas bilder kan få olika 
betydelsepotential i käll- och måltext, beror på Brunas relativt abstrakta bild-
stil och på att han använder mer könsneutrala djurprotagonister (jfr 7.2.1).  

Även nedslagna blickar kan på grund av den abstrakta bildstilen ges olika 
tolkningar i käll- och måltext (jfr 7.3.1). Så får Miffys nedslagna blick i sam-
band med kompisarnas födelsedagshälsning på uppslag 7 i Miffys födelsedag 
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en annan betydelsepotential i käll- och måltext. I källtexten förekommer 
blicken i samband med att kompisarna hälsar formellt och då kan blicken 
möjligen tolkas som ett uttryck för Miffys stolthet eller vuxenhet. I mål-
textens skrivna text beskrivs Miffy på motsvarande uppslag explicit som 
blyg, så blicken tokas här mer explicit som ett uttryck för Miffys blyghet. 
Även på uppslag 11 i Miffy får Miffys nedslagna blick en annan betydelse-
potential i käll- och måltext. I källtexten beskrivs Miffy som trött, medan 
blicken i måltexten inte får en given tolkning och dess betydelsepotential 
alltså lämnas mer öppet. Förutom nedslagna blickar kan även rörelse och 
riktning få en annan betydelsepotential i käll- och måltext. I Miffy avbildas 
fru Kanin på uppslag 3 som gående mot höger. Medan rörelsen i källtexten 
tolkas som en rörelse hemifrån, tolkas den i måltexten snarare som en rörelse 
hemåt. Alla dessa fall där bilder får olika betydelsepotential i käll- och mål-
text kan dock inte kopplas till acceptansinriktade översättningsstrategier. 
Även här förekommer ändringar i käll- och måltext som snarare har uppstått 
på grund av texternas multimodala utformning och samspel mellan skrift och 
bild, och på grund av att valen i översättningsprocessen begränsas av mål-
texternas fastlagda grundstruktur. 

Avslutningsvis kan man fastställa att det referentiella pedagogiska sam-
spelet har överförts på ett mer eller mindre adekvansinriktat sätt i de tre 
undersökta måltexterna. Skillnader i referentiellt samspel och erbjudna läs-
vägar mellan skrift och bild i käll- och måltexterna är dock antagligen inte 
direkt kopplade till acceptansinriktade översättningsstrategier, utan de kan 
snarare ses som en följd av texternas multimodala översättningspraktik. 
Olika tendenser i måltexternas överföring av deiktiska och metaspråkliga 
referenser kan däremot till vis del knytas till tidigare fastställda tendenser 
och översättningsstrategier för de enskilda måltexterna. De kan därmed alltså 
kopplas till att texterna översattes inom olika tidsperioder och av olika över-
sättare (jfr 8.2.1 och 8.2.2). Skillnader i betydelsepotential för bilder kan del-
vis kopplas till acceptansinriktade strategier men beror till viss del antagligen 
också på den multimodala översättningspraktiken. 

I nästa avsnitt formulerar jag en generell slutsats för översättningsnorm-
erna i de tre undersökta måltexterna och diskuterar vilken mer konkret över-
sättningspraktik som döljer sig bakom benämningen ”svensk text” för de tre 
undersökta måltexterna. 

8.3 Avslutande diskussion  
I min analys av matrisnormerna för de tre undersökta måltexterna i 7.1, har 
jag konstaterat att alla tre undersökta måltexter utgår från en fast grund-
struktur utifrån vilken vidare val har gjorts i översättningsprocessen. I sam-
band med det har jag i det här kapitlet beskrivit bilderboksöversättning som 
en översättningspraktik som bär på likheter med andra globalt inriktade text- 
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och översättningspraktiker som parallellskrivning (Jämtelid 2002, 2007) och 
lokalisering (Pym 2004a, 2004b).  

Trots att käll- och måltexter för de undersökta Miffy-böckerna har samma 
bilder på grund av samtrycket, har jag genom de jämförande multimodala 
översättningsanalyserna i 7.4 kunnat visa att käll- och måltexterna ändå ger 
uttryck för olika gestaltningar av barn. Käll- och måltexterna uttrycker även 
en annan form av interaktiv potential mellan text och läsare, och de ger 
delvis uttryck för andra former av pedagogiskt samspel mellan skrift och 
bild. Dessutom förekommer andra erbjudna läsvägar mellan skrift och bild 
och för vissa bilder även olika betydelsepotential i käll- och måltexterna.  

För att kunna förklara skillnaderna mellan käll- och måltexternas utform-
ning och deras uttryck för de olika sociala betydelserna formulerade jag i 
detta kapitel olika hypoteser om de översättningsnormer som möjligen har 
styrt resten av översättningsprocessen för de tre undersökta måltexterna. Jag 
vill dock understryka att detta är hypoteser om möjliga bakomliggande över-
sättningsnormer som behöver verifieras genom undersökning av ett större 
översatt material innan man kan tala om faktiska översättningsnormer (jfr 
Toury 1995). 

En generell tendens för måltexterna vad gäller gestaltningen av barn är 
nedtoningen av Miffys (och andra karaktärers) gestaltning som det välupp-
fostrade, exemplariska och kompetenta modellbarnet. Detta har jag betraktat 
som en acceptansinriktad översättningsstrategi där måltexterna har blivit 
anpassade enligt mer nutida och svenska pedagogiska normer och en mer nu-
tida och svensk syn på barn och uppfostran. Denna översättningsstrategi be-
kräftades dessutom av förläggaren på Brunas svenska förlag, Ordalaget.  

Måltexternas generellt sett låga grad av uttryck för social närhet och be-
rättarattityder jämfört med källtexternas har jag satt i samband med skill-
nader i språkliga normer för käll- och målspråket. Även detta kan alltså ses 
som en acceptansinriktad översättningsstrategi eftersom måltexterna anpass-
ades till mer svenska språkliga normer.  

Till sist konstaterades en delvis adekvansinriktad översättningsstrategi för 
överföringen av det referentiella pedagogiska samspelet mellan skrift och 
bild i de tre undersökta måltexterna. Att käll- och måltexterna endast delvis 
refererar till samma avbildade referenter eller delaspekter av dessa referenter 
har jag satt i samband med texternas multimodala utformning och deras 
kombination av skrift och bild. Även ändrade inskrivna läsvägar och änd-
ringar i betydelsepotentialen för vissa bilder har jag kopplat till den multi-
modala översättningspraktik som texterna ingår i.  

Sedan har det även delvis gjorts olika val i de tre undersökta måltexterna 
och deras överföring av de olika undersökta sociala betydelserna. Skillnad-
erna mellan de tre måltexterna har jag delvis relaterat till de olika tids-
perioderna inom vilka de tre undersökta måltexterna kom till, men jag har 
även delvis relaterat det till att texterna översattes av olika måltextskribenter. 
Miffy i snön översattes redan på 1960-talet av förlagsredaktören John 



 216 

Lundin. Denna måltext karakteriseras av en övergripande acceptansinriktad 
översättningsstrategi och har antagligen utformats enligt en mer svensk och 
möjligen Hellsingsk bilderbokstradition. Miffy översattes på 1990-talet av 
förlagsredaktören Margot Henrikson. Denna måltext präglas av en tydligt 
ökad interaktiv potential och en ökning av interaktiva referenser där läsaren 
alltså i hög grad integreras som deltagare i läsningen. Möjligen kan denna 
översättningsstrategi tolkas som acceptansinriktad och möjligen kan den 
kopplas ihop med en ökad interaktiv utformning av bilderböcker på 1990-
talet i samband med samhällets ökade digitalisering. Trots att Margot 
Henrikson anges som skribent för den svenska texten i den nyredigerade ut-
gåvan av Miffys födelsedag bygger denna måltext i hög grad på Rebecca 
Alsbergs tidigare översättning. Rebecca Alsberg är den enda av de tre mål-
textskribenterna som arbetar som barnboksöversättare. Alsberg har i högre 
grad än de andra måltextskribenterna tillämpat en adekvansinriktad översätt-
ingsstrategi i överförandet av de tre undersökta sociala betydelserna.  

Avslutningsvis kan man konstatera att benämningen ”svensk text” i de tre 
undersökta måltexterna står för en översättningspraktik som styrs av sam-
ryck och av översättningsdirektiv från Mercis. Översättningspraktiken för 
Miffy i snön och för Miffy präglas av mer övergripande acceptansinriktade 
strategier, medan Miffys födelsedag i högre grad präglas av en adekvans-
inriktad översättningsstrategi. Alla de tre undersökta måltexterna präglas 
dock också av ändringar i samspelet mellan skrift och bild, och kopplat till 
det ändringar i erbjudna läsvägar och betydelsepotential för vissa bilder. 
Snarare än att dessa ändringar kan beskrivas som adekvans- eller acceptans-
inriktade översättningsstrategier, kan de relateras till bilderbokstextens multi-
modala karaktär. Därmed kan man alltså även tala om bilderboksöversätt-
ning som en multimodal översättningspraktik. 
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9 Avslutning 

Inom ramen för den deskriptiva översättningsvetenskapen har jag i denna av-
handling studerat bilderboksöversättning som ett fenomen som förekommer 
vid en viss tidpunkt inom ramen för en viss sociokulturell kontext. Det över-
gripande syftet för denna avhandling har varit att undersöka vilket innehåll 
begreppet översättning mer konkret kan få i samband med bilderböcker. 
Kopplat till det har jag även undersökt hur samtryck påverkar bilderböck-
ernas översättningspraktik. Materialet för undersökningen har varit flam-
ländska och nederländska bilderböcker i svensk översättning från 1995 till 
2006. Mer specifikt har jag även undersökt Dick Brunas författarskap i 
svensk utgivning och tre av hans bilderböcker om kaninen Miffy i svensk 
översättning.  

I detta avslutande kapitel knyter jag samman resultat ur de olika del-
analyserna i min avhandling och ger en sammanfattande beskrivning av 
några övergripande faktorer som har styrt översättningen och översättnings-
praktiken bakom de undersökta bilderböckerna. 

9.1 Bilderboksöversättning som internationell 
översättningspraktik 
Analyserna i denna avhandling har visat att både preliminära och opera-
tionella normer för bilderboksöversättning till viss del styrs av faktorer som 
kan kopplas ihop med samtryck och med bilderboksmarknadens internatio-
nella karaktär. 

Analysen i kapitel 5 visade att urvalet av bilderböcker för översättning till 
stor del påverkas av möjligheten till att kunna delta i ett förmånligt samtryck. 
Analysen i kapitel 6 visade att den svenska utgivningen av Bruna både på 
SLF och på Ordalaget på olika sätt har påverkats och begränsats av sam-
trycket. Medan SLF ingick i en nordisk samproduktion och urvalet därmed 
skedde i samråd med de andra nordiska deltagarna i samtrycket, ingick Orda-
laget i globala samtryck där urvalet i första hand styrs av utbudet från Brunas 
nederländska förlag Mercis. Den globala utvecklingen i utgivningen och 
översättningen av Bruna illustrerar den mer internationella och globala ut-
vecklingen av bilderboksmarknaden som beskrivs i O’Sullivan (2005). 
Andra aspekter som kan knytas till bilderboksmarknadens internationella 
karaktär är att urvalet av bilderböcker för översättning i hög grad är kopplad 
till en bedömning av bilderna. Påfallande är också att vissa flamländska och 
nederländska bilderböcker väljs ut för översättning eftersom de har illu-
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strerats av svenska eller utländska och internationellt väletablerade illustra-
törer. Analysen i kapitel 5 visade också att vissa flamländska och nederländ-
ska bilderböcker översattes från andra språk som tyska och engelska 
eftersom översättningsrättigheterna för dessa böcker innehas av tyska eller 
engelska förlag. 

I analyserna i kapitel 7 och 8 kunde jag konstatera att även operationella 
översättningsnormer till viss del påverkas av samtrycket och internationella 
faktorer. Analysen av matrisnormerna för Brunas bilderböcker i svensk över-
sättning visade att både bilder, layout och andra aspekter i den skrivna texten 
(rim och textyta) på grund av samtryck och andra direktiv från Mercis har 
fungerat som en grundstruktur för måltexterna. Inom ramen för denna grund-
struktur kunde vidare val göras i översättningsprocessen. Även andra aspek-
ter, som Miffys internationella namn, bevarades i måltexterna på grund av 
översättningsdirektiv från Mercis. I anslutning till analysen av matrisnorm-
erna jämförde jag översättningspraktiken för bilderböcker med andra former 
av internationella och globala text- och översättningspraktiker som parallell-
skrivning och lokalisering, där texter från början skrivs och designas med 
tanke på internationell spridning och överföring (jfr Jämtelid 2002, 2007 och 
Pym 2004a, 2004b). Medan Brunas klassiska bilderböcker från början antag-
ligen inte designades med tanke på att de lätt skulle kunna överföras till 
andra kulturer, kan man däremot betrakta den senare och mer kommersiellt 
inriktade produktionen av Bruna som sådan.  

9.2 Bilderboksöversättning som en acceptansinriktad 
översättningspraktik 
Analyserna i denna avhandling har visat att både preliminära och opera-
tionella normer för bilderboksöversättning även till viss del styrs av accept-
ansinriktning. 

I kapitel 5 visade jag att urvalet av bilderböcker för översättning främst 
präglas av ”säkra” och acceptansinriktade val. Det översätts mest klassiker, 
bilderböcker i serieutgivning, böcker av nutida etablerade författare och 
(internationellt) etablerade illustratörer, samt bilderböcker med relativt lätt-
tillgängliga bilder. I bedömningen av vilka böcker som ska översättas spelar 
bilderna oftast en avgörande roll. Om inte bilderna bedöms passa in i den 
egna utgivningen eller på den svenska marknaden, översätts boken inte. 
Detta framgick även av analysen av urvalsnormerna för Brunas bilderböcker 
i kapitel 6. Där visade det sig att både SLF och Ordalaget endast väljer ut 
bilderböcker av Bruna med bilder som enligt deras bedömning lämpar sig för 
en svensk publik. Att urvalsnormer är socialt och kulturellt konstruerade 
normer och därför föränderliga över tiden visades av de delvis olika val och 
bedömningar som gjordes på SLF och Ordalaget i samband med Brunas 
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svenska utgivning. Till sist framgick också att urvalsnormerna även är kopp-
lade till personliga bedömningar av enskilda förläggare. 

Urvalet av översättare och analysen av översättningarnas direkthet i kap-
itel 5 och 6 tyder på en initial norm för bilderboksöversättning som antag-
ligen kan karakteriseras som acceptansinriktad. Det konstaterades att de 
undersökta bilderböckerna i hög grad översätts av måltextskribenter som är 
förlagsredaktörer och/eller (barnboks)översättare med inriktning på andra 
språk än nederländska. Det förekommer ofta former av indirekt översättning. 
Förutom källtexten används stödtexter och/eller översättningar till andra 
språk. I kolofonuppgifterna till de översatta böckerna uppges dock tydligt en 
källtext så att böckerna explicit presenteras som översättningar. Benäm-
ningen ”svensk text” som ofta anges i kolofonuppgifterna kan tyda på en 
högre grad av acceptansinriktning men används samtidigt inte på ett lika 
konsekvent sätt av de olika svenska förlagen. Benämningen kan tyda på att 
indirekt översättning har gjorts eller att måltexten till viss del har för-
svenskats. Alternativt används benämningen på ett ganska neutralt sätt för att 
ange skribenten eller översättaren för den skrivna texten i måltexten. 

Det konkreta innehållet för benämningen ”svensk text” i tre av Brunas 
översatta bilderböcker om kaninen Miffy undersöktes närmare i analysen av 
de operationella översättningsnormerna i kapitel 7 och 8. Där konstaterades 
att alla de tre måltexterna tydligt präglas av acceptansinriktade översätt-
ningsstrategier vad gäller gestaltningen av barnet i texten. I viss mån före-
kommer även ändringar i måltexternas uttryck för interaktiv potential och i 
samspelet mellan skrift och bild som kan knytas till acceptansinriktade över-
sättningsstrategier. Analysen av de operationella översättningsnormerna vis-
ade också att de måltexter som översattes av förlagsredaktörer i högre grad 
avviker från källtexten än måltexten som översattes av en barnboksöver-
sättare. Det tyder alltså på olika grader av acceptansinriktning och försvensk-
ning för de tre undersökta måltexterna som alla beskrivs med benämningen 
”svensk text”. 

Trots att käll- och måltext har samma bilder och därmed ser likadana ut 
på grund av samtrycket kan översättningspraktiken för bilderböcker (liksom 
för andra barnböcker, jfr 3.2) alltså ändå präglas av acceptansinriktning. I 
Brunas bilderböcker visade det sig tydligt genom att den internationella 
bilderboksikonen Miffy fick en betydligt mer svensk gestaltning i de tre 
undersökta måltexterna. Trots utvecklingen mot en global bilderboksmark-
nad där bilderböcker produceras med tanke på internationell spridning (jfr 
O’Sullivan 2005), förekommer alltså ändå former av kulturell variation i 
bilderboksöversättning.  
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9.3 Bilderboksöversättning som multimodal 
översättningspraktik 
Ett viktigt delsyfte i denna avhandling har varit att pröva hur en multimodal 
textanalys kan användas som redskap för analys av operationella översätt-
ningsnormer för bilderbokstexter, samt hur forskningsdiscipliner som SFL 
och DTS kan komplettera varandra på ett fruktbart sätt för översättnings-
forskning.  

Genom multimodala analyser har jag kunnat göra en systematisk jäm-
förelse av hur skrift och bild används som resurser för att uttrycka vissa soci-
ala betydelser i Brunas bilderbokstexter och deras översättningar. I analysen 
av de operationella normerna i kapitel 7 har jag kunnat visa att de sociala 
betydelser som Brunas bilder uttrycker kan kombineras med andra sociala 
betydelser i den skrivna texten i de undersökta käll- och måltexterna. Trots 
att Miffy i Brunas bilder gestaltas som ett juvenilt barn har jag kunnat kon-
statera att denna gestaltning kombineras med olika gestaltningar av barn i 
käll- och måltexternas skrivna text. Även den interaktiva potentialen som 
uttrycks i Brunas bilder kombineras med olika uttryck för interaktiv potential 
i käll- och måltexternas skrivna text. Ändringar i gestaltningen av barn och 
uttryck för interaktiv potential har jag till stor del kunnat knyta till acceptans-
inriktade översättningsstrategier. Till sist har jag även kunnat visa att det 
pedagogiska samspelet mellan skrift och bild delvis är annorlunda i käll- och 
måltexterna. Det uppstår olika erbjudna läsvägar mellan skrift och bild och 
vissa bilder får andra betydelsepotentialer knutna till sig i käll- och mål-
texterna. Ändringar i pedagogiskt samspel och erbjudna läsvägar mellan 
skrift och bild och ändringar i betydelsepotential för bilder har jag kopplat 
till texternas multimodala karaktär. I samband med det har jag beskrivit 
bilderboksöversättning som en multimodal översättningspraktik. 

Avslutningsvis kan jag konstatera att SFL och DTS har erbjudit mig kom-
pletterande redskap för att analysera multimodala bilderbokstexter i över-
sättning. Den sociosemiotiska multimodala textanalysen har gett mig kon-
kreta redskap för att analysera hur olika sociala betydelser utrycks genom 
skrift och bild i bilderbokstexter. Genom DTS har jag sedan kunnat sätta in 
resultaten från de multimodala analyserna i en bredare sociokulturell kontext 
och kunnat koppla de till översättningsnormer. På så sätt har jag alltså kun-
nat använda multimodala analyser på ett fruktbart sätt för att analysera fram 
översättningsnormer för bilderboksöversättning. 
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Summary 

The translation of picture books is largely influenced and governed by inter-
national co-productions. It is often argued that these co-productions have 
given rise to a more amalgamated, global market of picture books as pictures 
and picture books are designed to a higher degree with an eye on the inter-
national market (O’Sullivan 2005). This thesis considers how co-productions 
preconditioned and influenced the selection and translation into Swedish of 
Dutch and Flemish picture books from 1995 to 2006. The thesis also 
includes a larger case study of the Dutch picture book artist Dick Bruna and 
his acclaimed, internationally sold picture books about Miffy the rabbit in 
Swedish translation. The main aim of the thesis is to study what meaning the 
notion of translation takes on where picture books are concerned. 

Working within the theoretical framework of descriptive translation 
studies (DTS), I describe and analyse picture book translation as a pheno-
menon and a practice that occurs at a certain moment in time in a certain 
sociocultural context (cf. Toury 1995, Hermans 1999). A central concept in 
my study is that of translation norms, which are the norms that influence 
behaviour and the choices made during the translation process. It is these 
norms that determine in what way and to what degree the translation adheres 
to its source text or is adapted to literary and sociocultural norms in the 
receiving target culture. Following the model for studying translation norms 
proposed in Toury (1995), I examine norms for picture book translation at 
two stages in the translation event. For preliminary norms, factors that 
govern the production process initiating the translation are studied. These 
include factors that influence the publisher’s choice of texts and translators, 
and factors that determine the directness of the translation for the chosen 
texts. In an analysis of operational norms, factors that influence the trans-
lation process and choices made during the act of translating are studied. 

Toury’s model for translation analysis is designed mainly for the analysis 
of written texts. Since meaning in picture book texts is created through both 
words and images, multimodal analysis is used in this thesis as a tool to 
study operational norms for picture books in translation. Multimodal analysis 
combines a social semiotic analysis of images (Kress & van Leeuwen 2006) 
with systemic functional linguistics (SFL; Halliday & Matthiessen 2004). By 
using multimodal analysis, it can be determined how words and images (and/ 
or other modes of expression) are used in texts to express social meanings, 
including experiences of the world and social interaction. In the case study 
of Dick Bruna, I use multimodal analysis more specifically to analyse how 
words and images are used in source texts (original texts) and target texts 
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(translated texts) as resources to express images of children and potential 
forms of interaction with the reader. I also study how pedagogical refe-
rential interplay is created between words and images in source and target 
texts, and whether images can take on a different meaning potential when 
used and combined with different words in source and target texts. An im-
portant methodological aim of this thesis is to test how DTS, SFL and multi-
modal analysis can be used in a complementary way to study translations. 

The thesis includes two case studies. First, a general analysis of prelimi-
nary norms is performed for Dutch and Flemish picture books in Swedish 
translation from 1995 to 2006. This case study incorporates a bibliographical 
pre-study of all Dutch and Flemish children’s literature translated into 
Swedish in the period investigated. The bibliography is provided in full in 
the appendix of the thesis. The second case study is a more detailed trans-
lation analysis of Dick Bruna’s picture books in Swedish translation, in-
cluding an analysis of both preliminary and operational norms. The analysis 
of the operational norms includes a multimodal translation analysis of each 
spread in three picture books about Miffy by Bruna. 

The thesis consists of nine chapters. The first chapter provides a general 
introduction to previous, mostly Swedish research about picture books, with 
the picture book text described and analysed as an iconotext (Hallberg 1982, 
Christensen 2003) and an intermedial text (Rhedin 2001, Druker 2008). 
Since social semiotics and multimodal analysis have not been broadly 
applied in Swedish picture book research, I then introduce these concepts in 
more detail. I also discuss some earlier multimodal studies of picture books, 
which have been carried out primarily in studies of children’s development 
of verbal and visual literacy (cf. e.g. Williams 2000, Unsworth 2001 and 
Unsworth ed. 2008).  

The second chapter introduces the material for the two case studies in the 
thesis. In the first part of this chapter, I present how I compiled my biblio-
graphy of Dutch and Flemish children’s literature translated into Swedish 
from 1995 to 2006. I also present the results of the bibliographical pre-study. 
The pre-study shows that Dutch (including Flemish) children’s literature 
constitutes about 1.9 percent of the total number of translated children’s 
books in Sweden from 1995 to 2006. In the ranking of languages from which 
children’s literature is translated into Swedish in the period investigated, 
Dutch ranks seventh after major and/or neighbouring languages such as 
English, Danish, French, German, Japanese (manga!) and Norwegian. The 
bibliographical pre-study also indicates that no less than 76 percent of the 
translated material consists of picture books. While 66 percent of these 
picture books come from the Netherlands, 33 percent come from Flanders. 
The translated Dutch and Flemish picture books are described in greater 
detail in Chapter 5. 

In the second part of Chapter 2, I describe Dick Bruna’s authorship and 
how Bruna’s picture books went from being modernist art-inspired objects in 
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the 1950s (influenced and inspired by artists like Matisse, Léger and De 
Stijl) to becoming international and more commercially-focussed products 
from the 1970s onwards as a result of merchandising (cf. Linders 2006). I 
then discuss some specifics in the design of Bruna’s picture books with a 
special focus on the books about Miffy. I first discuss how Bruna’s books 
initially were designed as Gesamtkunsktwerk (‘total works of art’), where 
images, written text, layout, typography and other graphical features all 
serve as parts of a unified visual and aesthetic composition. The design of 
Bruna’s books also has a functional character whereas the books, in several 
ways, are adapted to an actual reading situation and to a “reading” or playing 
child. Second, I discuss how Miffy can be seen to represent the exemplary 
and “competent” model child, a representation also found in Scandinavian 
picture books from the 1940s and 1950s (cf. e.g. Westin 1998, Christensen 
2003 and Druker 2008). Then I discuss how Bruna uses pedagogical inter-
play between words and images in his texts, from which the child reader 
learns to recognise, identify and name depicted objects. Finally, I discuss 
how the gaze is used in Bruna’s books and images as a central resource to 
draw the reader’s attention. How all these aspects and characteristics of 
Bruna’s picture book design are manifested in source and target texts is ana-
lysed in more detail in the translation analysis of the three picture books 
about Miffy in Chapter 7.  

Chapter 3 gives the theoretical framework for the studies in this thesis. In 
this chapter, I present and describe DTS as a systemic, functional target-
oriented approach for translation studies (cf. Toury 1995 and Hermans 
1999). I discuss how DTS differs from other functional approaches such as 
skopos theory, which has been used by Oittinen (2000) to study the trans-
lation of picture books (cf. also Oittinen 2003 and 2006). Finally, I discuss 
how DTS and SFL can complement each other on a theoretical and methodo-
logical level to study translation as a cultural and social semiotic practice. 
While SFL provides tools to analyse texts and the production of texts in a 
situational context, DTS allows us to set the results of the text analysis in a 
broader cultural context and link them to certain underlying sociocultural 
norms in source and target cultures. 

In Chapter 4, the method for the two case studies in the thesis is presented 
in more detail. Preliminary norms for Dutch and Flemish picture books in 
Swedish translation are described through an analysis of bibliographical data 
supplemented with information about the selection and translation of books 
obtained through interviews with publishers. In order to describe and analyse 
the directness of translation for the translated picture books, information is 
gathered from the colophons in the books, and profiles of the translators of 
the books are created. In the second part of Chapter 4, I discuss how a multi-
modal analysis will be used to analyse operational norms for Bruna’s picture 
books in translation in Chapter 7. I discuss in greater detail how visual and 
verbal resources in source and target texts will be analysed for their expres-
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sion of images of children, interaction with the reader and pedagogical refe-
rential interplay. I also discuss other key concepts for the multimodal ana-
lyses in Chapter 7 such as model reader, model reading and plausible 
reading paths (cf. Kress & van Leeuwen 2006, Nord 2008). 

In Chapter 5, an analysis of preliminary norms for Dutch and Flemish 
picture books in Swedish translation from 1995 to 2006 is carried out. An 
analytical description of the translated picture books from the Netherlands 
and Flanders is given, followed by an analytical description of the Swedish 
publishers who published the books in Sweden. Then the selection and 
directness of translation are analysed.  

The analysis of the preliminary norms shows that the selection of picture 
books for translation is predominated by “safe choices”. Most of the trans-
lated picture books are Dutch classics made by Dick Bruna and Max Velt-
huijs, including by-products or cardboard books. Otherwise, it is mostly con-
temporary picture books that are translated. Many of these picture books are 
part of a series about the same main character. The translated books are 
generally made by contemporary Dutch or Flemish picture book writers and 
illustrators who are established and/or award-winning and have often been 
translated into several other languages. Many of the translated books have 
relatively accessible images. Most of the Flemish translated picture books 
were originally published by Clavis, a Flemish publishing company with 
considerable international ambitions (cf. Leysen 2003). Few of the artistic or 
“aesthetic” Flemish picture books that attracted international attention in the 
1990s and the 2000s (cf. Vermeulen 2006) were translated into Swedish 
during the period investigated. 

The translated picture books are largely published by small or mid-sized 
Swedish publishing houses such as Ordalaget, Berghs, Opal, Sjöstrands and 
Natur & Kultur that have a special interest in translated picture books. 
Larger Swedish publishing houses for children’s literature such as Rabén & 
Sjögren and Bonnier Carlsen as well as the mid-sized Alfabeta only translate 
Dutch or Flemish picture books that are illustrated by internationally estab-
lished illustrators such as the Germans Wolf Erlbruch and Susanne Rotraut 
Berner, or by illustrators with a Swedish connection such as Anna Höglund 
and Marit Törnqvist. 

Swedish publishers primarily gain exposure to Dutch and Flemish picture 
books at international book fairs, with the Bologna and Frankfurt Book Fairs 
being the most important ones. Many of the publishers interviewed also note 
that they have established contacts with Dutch and/or Flemish publishing 
houses. When selecting picture books for translation, the Swedish publishers 
interviewed note that they mainly choose books that in their view can be 
accepted in the target culture and are suitable for the Swedish book market. 
Having acceptable images is a primary criterion since images cannot be 
changed due to co-production. Publishers also generally choose picture 
books that suit their own publishing profile. Apart from this, economic fac-
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tors and the opportunity to participate in an advantageous co-production play 
a significant role in the selection and translation of picture books. The selec-
tion norms for picture books in translation are thus governed by a com-
bination of international and economic factors and target culture-oriented 
selection strategies. 

This also accounts for the selection of translators. Many of the Dutch and 
Flemish picture books were translated into Swedish by publishers, editors, 
translators from languages other than Dutch, or Swedish writers of children’s 
literature. I have referred to this type of translator more generally as target 
text writers. Only a small portion of the books were translated by “real” 
translators from Dutch to Swedish. In interviews with the publishers about 
their translations and choice of translators, they explain that they often use 
forms of indirect translation, which means that other translations or support 
translations provided by the Dutch or Flemish publishers are used in trans-
lating the written text in the picture books. Some publishers also note that 
they use real translators when the written text is considered too complicated 
for their own translation. Some Dutch and Flemish books are translated di-
rectly from German or English because the translation rights for these books 
are bought from German or English publishers. This is the case, for example, 
with books by the Flemish writer Lieve Baeten and the Dutch writer Max 
Velthuijs. It is also the case with Dick Bruna’s cardboard books, many of 
which are produced in English and distributed for the international market by 
the Japanese publisher Kodansha. 

Many of the translated texts are described and categorised as ‘Swedish 
text’ (svensk text) instead of ‘translation’ (översättning) in the colophon of 
the translated book. The publishers interviewed give different possible 
reasons for their use of ‘Swedish text’. Either this designation is used to 
indicate that the book was not translated by a real translator or that the trans-
lated text was adapted to more Swedish sociocultural norms and Swedish 
norms of writing for children. Some publishers also note that the designation 
‘Swedish text’ is used in a more neutral way to mark the writer of the written 
Swedish text as opposed to the creator of the written text in the original book 
and the creator of the images. The analysis in Chapter 5 also demonstrates 
that designations are not used consistently by all Swedish publishers. Some 
publishers use ‘Swedish text’ and/or ‘translation’ for books translated both 
by real translators and by other target text writers. Sometimes books even 
include both variants of these designations in the colophon and on the title 
page. 

The specific meaning of the designation ‘Swedish text’ in the books of 
Dick Bruna is analysed in more detail in the second case study. In Chapter 6, 
I first analyse selection norms and the directness of translation for Bruna’s 
books in Swedish translation. As some of Bruna’s books were translated into 
Swedish as early as the 1960s and then reprinted in the 1990s and 2000s, I 
analyse selection norms for both the earlier Swedish publisher, Svensk 
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Läraretidnings Förlag (SLF), and the contemporary Swedish publisher, 
Ordalaget. The analyses show that the two publishers’ selection of texts for 
translation is influenced and restricted by the co-production that they are part 
of. While SLF was part of a Nordic co-production and had to agree with 
other Nordic parties on the selection of books for translation, Ordalaget is 
part of a global co-production wholly controlled and organised by Bruna’s 
Dutch publisher, Mercis. This indicates a clear internationalisation and 
globalisation of the publication and translation of Bruna’s picture books over 
time. 

Furthermore, both SLF and Ordalaget use a target culture-oriented selec-
tion strategy since they only take part in the co-printing of books considered 
suitable for the Swedish market. The analysis of selection norms indicates 
clear differences in norms constraining SLF’s choice of texts in the 1960s 
and Ordalaget’s selection of texts for translation in the 1990s and 2000s. 
While SLF chose not to translate the book nijntje (1963), where parallels are 
made between Miffy’s birth and the Annunciation and birth of Christ, 
because this was deemed improper, the book was translated by Ordalaget in 
the 1990s. However, Ordalaget chose not to republish some of the earlier 
translated books because some images in the books were considered odd or 
too old-fashioned (the dressing tents in nijntje aan zee, 1963), or politically 
incorrect (the depiction of red-headed, feathered Indians in poesje nel, 1959). 
The differences in selection norms can partly be attributed to different socio-
cultural norms over time in the Swedish target culture for what is deemed 
suitable in children’s literature and what is not. They can also partly be 
attributed to the personal choices of publishers. While the book nijntje aan 
zee (1963) was not republished by Ordalaget in the 1990s and 2000s, it was 
translated in Denmark, France and England in the early 2000s. 

Another important difference between SLF’s and Ordalaget’s selection 
and translation of Bruna is that Ordalaget translates picture books about 
Miffy, including the more commercial cardboard books, to a higher extent. 
This suggests that even the Swedish publication of Bruna has become more 
commercially oriented and more focussed on Miffy over the years (cf. the 
commercial development of Bruna’s books described in Chapter 3). 

Bruna’s books are all translated by what I have termed target text writers 
(cf. Chapter 5). This is the case at both SLF and Ordalaget. Ordalaget states 
that it has deliberately chosen this type of translators over real translators. 
That is because they preferred to have target text writers who were skilled in 
writing for Swedish children and in writing prose, since all of Bruna’s writ-
ten texts are written in prose. The choice of translators indicates both accept-
ance-oriented translation strategies, where texts are adapted to the norms of 
the target culture, and adequacy-oriented translation strategies, where fea-
tures from the source text are preserved (cf. Toury 1995). All texts translated 
and published by Ordalaget are termed ‘Swedish text’.  
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In Chapter 7, I analyse the Swedish translation of three picture books 
about Miffy by Bruna:  

− Miffy i snön (1968/1998), translation of nijntje in de sneeuw (1963) 
− Miffy (1998), translation of nijntje (1963) 
− Miffys födelsedag (1999/2004), translation of het feest van nijntje 

(1970) 

The results of the translation analyses in Chapter 7 are linked to hypotheses 
about underlying translation norms in Chapter 8. The translation analysis in 
Chapter 7 shows that images, layout, graphical design and part of the design 
of the written text (i.e. the rhyme structure and four-lined verses) are fixed in 
all target texts because of co-production and additional translation directives 
from Bruna’s Dutch publisher, Mercis. As a result, Bruna’s modernist, func-
tional picture book design from the 1950s is preserved by and large and 
transferred to the modern translations of the books. Within the fixed ground 
structure of the target texts further choices can be made in the translation 
process. Because of the fixed ground structure resulting from co-production 
and possible translation directives, in Chapter 8 I compare the translation of 
picture books to other forms of international and global translation and text 
practices such as parallel writing (Jämtelid 2002 and 2007) and localisation 
(Pym 2004a and 2004b). 

Before analysing the target texts in more detail, in Chapter 7 I examine 
how two of the target texts were re-edited when re-published. Miffy i snön 
was first translated in 1968 at SLF. This translation was then modernised and 
re-published in 1998 by Ordalaget. In the new edition, some old-fashioned 
expressions were removed, and Miffy’s name and sex were changed. Miffy’s 
name was changed from Lilla Kanin (“little rabbit”, a more adequate trans-
lation of the Dutch nijntje) to the rabbit’s international name, Miffy, follo-
wing directives from Mercis. In contrast to the source text, Miffy was made 
a boy in the first Swedish translation of the book. This was changed back in 
the later edition. Miffys födelsedag was republished in 2004 after first being 
translated and published in 1999. Small changes were made in the written 
text, which was originally translated by a translator of children’s literature, 
because Ordalaget was not entirely happy with the translation. 

As part of the multimodal translation analysis in Chapter 7, I first analyse 
some general visual characteristics and social meanings expressed in Bruna’s 
images using Kress & van Leeuwen’s visual grammar. The gaze and diffe-
rent degrees of frontal perspective are found to be used as key resources for 
the expression of potential interaction between text and reader in Bruna’s 
images and picture book texts. Even when characters are shown in profile, 
their head and face are always shown in frontal perspective so that eye con-
tact can be made with the reader. I also elaborate on earlier descriptions of 
the “juvenile” visual depiction of Miffy (cf. Kohnstamm 1975 and 1991 
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drawing on Lorenz 1971) by analysing this description using Kress & van 
Leeuwen’s visual grammar. A typical juvenile characteristic of Miffy (but 
also of characters in picture books in general and in other media for children) 
is the relatively large, rounded head that resembles the anatomical construc-
tion of babies and young children. Miffy’s big white head is often contrasted 
with a coloured background or other coloured objects in Bruna’s images and 
allows more focus on the eyes and the gaze through the lack of other facial 
expressions.  

The comparative multimodal analysis of source and target texts then 
carried out in Chapter 7 demonstrates that the global visual juvenile depic-
tion of Miffy is combined with different depictions of Miffy in the written 
text. The depiction of Miffy in the written text is studied through an analysis 
of transitivity and ergativity, whereby Miffy’s role as a more or less active 
participant in different verb processes is analysed. In the source texts, Miffy 
is depicted as a well-educated, polite model child. Expressions of politeness 
and respect for the rabbit’s parents are removed in all three target texts. 
Whereas Miffy is depicted as an exemplary and competent model child in 
the source text (cf. Chapter 3), this is toned down in all three target texts 
analysed. Miffy is depicted to different degrees as a more liberated child in 
the target texts, especially in Miffy i snön, the first version of which appeared 
in 1968. This text shows a strong anti-authoritarian bent as more open 
pedagogical tendencies are toned down with humour and a more liberated 
image of children. I have linked this to the anti-authoritarian climate in 
Swedish children’s literature after the Second World War and the three 
“giants” in Swedish children’s literature, Astrid Lindgren, Tove Jansson and 
Lennart Hellsing (cf. Westin 1998). While the image of children in Miffy i 
snön is adapted to more Swedish and possibly even “Helllsingian” norms in 
children’s literature, the image of children in Miffys födelsedag adheres to a 
greater extent to the source text, het feest van nijntje (1970). This can be 
explained in part by the fact that the source text was written later than the 
other source texts analysed and depicts a more liberated Miffy. Miffys 
födelsedag is also the only target text translated by a translator and shows 
clear tendencies towards a more adequacy-oriented translation strategy than 
the other target texts analysed. 

The interactive potential expressed by the images through the gaze and 
frontal perspective is combined with different expressions of interaction in 
the written texts in source and target texts. The Dutch source texts uses 
diminutive forms, (modal) sentence adverbs and interjections to a higher 
degree, which can be seen as resources for the expression of social closeness 
between text and reader. Because of different linguistic norms, the Swedish 
target texts do not express an equal form of social closeness. The social 
closeness is also expressed in the source texts by the diminutive in Miffy’s 
name, nijntje, which is a shortened form of ‘little rabbit’ (in Dutch: konijn-
tje). When the Swedish name was changed from Lilla Kanin (‘little rabbit’) 
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to Miffy in the 1990s, the expression of social closeness in Miffy’s name 
disappeared in the target texts. Other forms of interactive potential are 
expressed by personally addressing the reader in the written text or through 
speech acts such as questions and demands presented as if they are aimed at 
the reader. The use of these resources varies in the source and target texts 
analysed. While Miffy i snön (translated for the first time in 1968) shows 
fewer expressions of verbal interaction compared to its source text, Miffy 
(translated in 1998) shows a clear opposite tendency. I have connected this 
greater expression of interactive potential in the translation made during the 
1990s to a translation strategy that could be viewed in light of “radical 
change theory”. This theory is used to explain the increasingly interactive 
nature of modern picture books in the digital age (cf. Dresang 1999 and 
2008; Unsworth et al. 2005). As was the case with the transfer of images of 
children, Miffys födelsedag also demonstrates a more adequacy-oriented 
translation strategy compared to the other target texts in its expression of 
interactive potential. 

The analysis of pedagogical referential interplay between words and 
images in source and target texts in Chapter 7 shows that images are to some 
extent used differently in source and target texts. The written text names and 
refers in some measure to different aspects depicted in the images. Readers 
are directed to recognise, identify and name different objects or aspects in 
the images for the source and target text. The plausible reading path between 
words and images and the model reading of source and target text are thus 
different. The analyses also show that some images are combined with 
different descriptions in the written text, which in some cases leads to a 
difference in meaning potential or a difference in plausible interpretations for 
images in source and target texts. Some of these differences in meaning 
potential can be linked to acceptance-oriented translation strategies; others 
occur more freely and can instead be attributed to the multimodal nature of 
the texts and the translation practice.  

The multimodal translation analysis carried out in Chapter 7, the results of 
which are discussed in Chapter 8, thus demonstrates that ‘Swedish text’ in 
the translations of Bruna’s picture book texts reflect somewhat different and 
somewhat similar translational behaviour and translation strategies. While all 
the target texts examined show clear tendencies towards acceptance-oriented 
strategies, the degree of acceptance differs in the three texts examined. 
Differences in strategies have been linked to some extent to different time 
periods for the translations, different sociocultural norms constraining the 
choices made during the translation process and a difference in the profile of 
the translators.  

In Chapter 9, I summarise the most important results of the different case 
studies and analyses presented in the thesis. I conclude that the translation 
practice for picture books can be described as an international, acceptance-
oriented, multimodal translation practice. While translated picture books are 
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printed with the same images as their source texts because of co-productions, 
the multimodal translation analysis in this thesis indicates that these images 
can be combined with different images of children and different forms of 
interaction with the reader. While images remain physically the same in the 
target texts, they can take on different meaning potentials when combined 
with different words in source and target texts. This thesis also demonstrates 
that DTS and the social semiotic and SFL-based multimodal analysis can be 
used in a complementary and fruitful way for the study of multimodal texts 
in translation. 
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äggvakt/Tot kijk vos en haas (Tielt: Lannoo, 1999). Paul Wouters (översättning). 
Stockholm: Bonnier Carlsen (Belgien), 2001. 140 s. kb.  

Kromhout, Rindert (ord) och Haeringen, Annemarie van (bild), Lilla åsnan kan 
själv!/Een grote ezel (Amsterdam: Leopold, 2000). Angelica Trap (översätt-
ning). Stockholm: Berghs (Ungern), 2001. 32 s. bb.  

Moeyaert, Bart (ord), Kärleken man inte förstår/Het is de liefde die we niet begrij-
pen (Amsterdam: Querido, 1999). Annika Johansson (översättning). Stockholm: 
Rabén & Sjögren (Sverige), 2001. 102 s. ub.  

Smet, Marian de (ord) och Meijer, Marja (bild), Inlåst!/Op slot (Amsterdam: 
Clavis, 2001). Angelica Trap (översättning). Stockholm: Berghs (Belgien), 
2001. 32 s. bb.  

Westera, Bette (ord) och Diederen, Suzanne (bild), Sov gott, Boba Björn/ 
Welterusten, Beer Baboen (Amsterdam: Hillen, 2001). Ulrika Berg (svensk 
text). Stockholm: Sjöstrand (Italien), 2001. 24 s. bb.  

2002 (13 titlar) 
Baeten, Lieve (ord och bild), Lilla häxan och den flygande mattan/Lotje en de 

heksenprinses (Hasselt: Clavis, 1998). Gunilla Halkjaer Olofsson (svensk text). 
Bromma: Opal (Belgien), 2002. 32 s. bb.  

Berner, Rotraut Susanne (bild – utan ord), Den flygande hatten/Dag Hoed! 
(Amsterdam: Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek, 
2002). Stockholm: Alfabeta (Belgien), 2002. 32 s. bb.  
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Bruna, Dick (ord och bild), Liten större störst/klein groter grootst (Amsterdam: 
Mercis, 2000). Margot Henrikson (svensk text). Bromma: Ordalaget (Tyskland), 
2002. 16 s. Japanskt original anges utan titel (Tokyo: Kodansha, 1998). 
(kartongbok). bb.  

Bruna, Dick (ord och bild), Miffys förstoringsglas/nijntjes vergrootglas (Amster-
dam: Mercis, 2000). Margot Henrikson (svensk text). Bromma: Ordalaget 
(Tyskland), 2002. 16 s. Japanskt original anges utan titel (Tokyo: Kodansha, 
1998). (kartongbok). bb.  

Heede, Sylvia Vanden (ord) och Tjong-Khing, Thé (bild), Räv och Hare på den öde 
ön/Vos en haas op het eiland (Tielt: Lannoo, 2000). Olov Hyllienmark (över-
sättning). Stockholm: Bonnier Carlsen (Belgien), 2002. 108 s. kb  

Kromhout, Rindert (ord) och Haeringen, Annemarie van (bild), Lilla åsnan och 
födelsedagspresenten/Kleine ezel en jarige Jakkie (Amsterdam: Leopold, 2001). 
Angelica Trap (översättning). Stockholm: Berghs (Ungern), 2002. 32 s. bb.  

Provoost, Anne (ord), Arkfararna/De arkvaarders (Amsterdam: Querido, 2001). 
Boerje Bohlin (översättning). Bromma: Opal (Finland), 2002. 329 s. ub  

Schubert, Ingrid och Schubert, Dieter (ord och bild), Det finns alltid plats för en 
till/Er kan nog meer bij (Rotterdam: Lemniscaat, 2001). Mary S. Lund (över-
sättning). Bromma: Opal (Belgien), 2002. 32 s. bb.  

Schuurmans, Hilde (ord och bild), Lisa och mamma handlar/Even naar de winkel 
(Hasselt: Clavis, 2001). Helen L. Lilja (översättning). Bromma: Opal (Belgien), 
2002. 32 s. bb.  

Schuurmans, Hilde (ord och bild), Pelle flyttar/Plotter gaat verhuizen (Hasselt: 
Clavis, 2002). Helen L. Lilja (översättning). Bromma: Opal (Belgien), 2002. 
32 s. bb.  

Velthuijs, Max (ord och bild), Grodan hittar en vän/Kikker vindt een vriendje 
(Amsterdam: Leopold, 2001). Gun-Britt Sundström (översättning från eng-
elska). Stockholm: Berghs (Italien), 2002. 32 s. Engelskt original anges: Frog 
Finds a Friend (London: Andersen Press, 2001). bb. 

Vrancken, Kaat (ord) och Berner, Rotraut Susanne (bild), Hanna och det där med 
kärlek/Hannah, kom je dansen? (Amsterdam: Querido, 1997). Birgit Lönn 
(översättning). Stockholm: Alfabeta (Danmark), 2002. 135 s. (Bild original: Thé 
Tjong-Khing). kb 

Westera, Bette (ord) och Diederen, Suzanne (bild), Kära, stygga Boba Björn/Lieve, 
stoute Beer Baboen (Amsterdam: Hillen, 2002). Ulrika Berg (svensk text). 
Stockholm: Sjöstrand (Belgien), 2002. 32 s. bb.  

2003 (14 titlar) 
Bruna, Dick (bild – utan ord), Miffys babybok/babyboek – nijntje (Amsterdam: 

Mercis, 2000). Bromma: Ordalaget (Kina), 2003. 10 s. (tygbok) bb.. 
Bruna, Dick (text och bild), Vad är runt?/wat is rond? (Amsterdam: Mercis, 2000). 

Margot Henrikson (svensk text). Bromma: Ordalaget (Tyskland), 2003. 8 s. 
Japanskt original anges utan titel (Tokyo: Kodansha, 1998). (kartongbok) bb.  

Bruna, Dick (ord och bild), Vem knackar på dörren?/wie klopt daar? (Amsterdam: 
Mercis, 2000). Margot Henrikson (svensk text). Bromma: Ordalaget (Tyskland), 
2003. 8 s. Japanskt original anges utan titel (Tokyo: Kodansha, 1998). (kartong-
bok) bb.  

Bruna, Dick (ord och bild), Vem ser du i djurparken Miffy?/wie zie je in de dieren-
tuin nijntje? (Amsterdam: Mercis, 2000). Margot Henrikson (svensk text). 
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Bromma: Ordalaget (Tyskland), 2003. 8 s. Japanskt original anges utan titel 
(Tokyo: Kodansha, 1998). (kartongbok) bb.  

Genechten, Guido van (ord och bild), Älskar dig så mycket/Omdat ik zoveel van je 
hou (Hasselt: Clavis, 2003). Nina Östlund (svensk text). Stockholm: Natur och 
kultur (Kina), 2003. 32 s. bb.  

Heyden, Haye van der (ord) och Astbo, Ingrid (bild), Den första gången/Vrijen 
(Amsterdam: Elzenga, 1997). A-L Hultberg och A.M. Persson (översättning). 
Höganäs: Hegas (Sverige), 2003. 116 s. (Bild original: Alice Hoogstad). mb. 

Lieshout, Ted van (ord), Bröder/Gebr. (Houten: Van Goor, 1996). Kenneth von 
Zeipel (översättning). Stockholm: Eriksson & Lindgren (Sverige), 2003. 112 s. 
ub  

Sekrève, Marie-Louise och Sekrève, Mark-Julian (ord och bild), Har du någon ull?/ 
Thomas wil niet jaloers zijn (Amsterdam: Hillen, 2003). Ulrika Berg (översätt-
ning). Stockholm: Sjöstrand (Thailand), 2003. 32 s. bb.  

Severs, Yono (ord) och Klaassen, Sandra (bild), Mamma jag är en haj!/Julia is een 
olifant (Naarden: Middernacht Pers, 2002). Ingegärd Martinell (översättning). 
Stockholm: Natur och kultur (Italien), 2003. 77 s. kb 

Spee, Gitte (ord och bild), Herr Gris och det stora ovädret/Meneer Big gaat naar de 
bliksem (Amsterdam: Leopold, 1989. Reviderad utgåva: Amsterdam: Ploegsma; 
2003). Ingegärd Martinell (översättning). Stockholm: Natur och kultur (Kina), 
2003. 43 s. bb.  

Spee, Gitte (ord och bild), Herr Gris åker till månen/Meneer Big gaat naar de maan 
(Amsterdam: Leopold, 1988. Reviderad utgåva: Amsterdam, Ploegsma, 2003). 
Ingegärd Martinell (översättning). Stockholm: Natur och kultur (Kina), 2003. 
28 s. bb.  

Tellegen, Toon (ord) och Crowther, Kitty (bild), Ekorrens födelsedag/De verjaar-
dag van de eekhoorn (Amsterdam: Querido, 1995). Birgit Lönn (översättning). 
Stockholm: Alfabeta (Frankrike), 2003. 89 s. (Bild original: Geerten ten Bosch). 
kb 

Velthuijs, Max (ord och bild), Grodan och skatten/Kikker vindt een schat (Amster-
dam: Leopold, 2002). Gun-Britt Sundström (översättning från engelska). 
Stockholm: Berghs (Italien), 2003. 32 s. Engelskt original anges: Frog and the 
Treasure (London: Andersen Press, 2002). bb. 

Vrancken, Kaat (ord) och Berner, Rotraut Susanne (bild), Hanna och önske-
hunden/Tsjau, Hannah! (Amsterdam: Querido, 1999). Birgit Lönn (översätt-
ning). Stockholm: Alfabeta (Sverige), 2003. 128 s. (Bild original: Thé Tjong-
Khing). kb 

2004 (17 titlar) 
Baeten, Lieve och Fossey, Wietse (ord och bild), Kloka lilla häxan/Slimme Lotje 

(Hasselt: Clavis, 2003). Gunilla Halkjaer Olofsson (översättning). Bromma: 
Opal (Belgien), 2004. 32 s. bb.  

Bruna, Dick (ord och bild), En dag med Miffy! Miffys stora flikbok : 37 flikar att 
lyfta på!/een dag met nijntje: het grote nijntje flap-uit boek (Amsterdam: 
Mercis, 2004). Margot Henrikson (svensk text). Bromma: Ordalaget (Singa-
pore), 2004. 10 s. (kartongbok). bb.  

Bruna, Dick (ord och bild), Miffys abc/nijntjes abc (Amsterdam: Mercis, 2002). 
Margot Henrikson (svensk text). Bromma: Ordalaget (Kina), 2004. 10 s. 
(kartongbok). bb.  
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Bruna, Dick (ord och bild), Miffys födelsedag/het feest van nijntje (Utrecht: Bruna, 
1970; Amsterdam: Mercis, 1995). Margot Henrikson (svensk text). Bromma: 
Ordalaget (Tyskland), 2004. 27 s. bb.  

Bruna, Dick (ord och bild), Miffys färger/nijntje en de kleuren (Amsterdam: Mercis, 
2003). Margot Henrikson (svensk text). Bromma: Ordalaget (Malaysia), 2004. 
10 s. (kartongbok) bb.  

Bruna, Dick (ord och bild), Räkna med Miffy!/nijntje leert tellen (Amsterdam: 
Mercis, 2003). Margot Henrikson (svensk text). Bromma: Ordalaget (Malaysia), 
2004. 10 s. (kartongbok) bb.  

Bruna, Dick (ord och bild), Vad ser Miffy? 6 flikar att öppna/wie zie je nijntje? 
(Amsterdam: Mercis, 2003). Margot Henrikson (svensk text). Stockholm: 
Ordalaget (Kina), 2004. 12 s. Koreanskt original anges utan titel (Seoul: Aga 
World, 2001). (kartongbok) bb.  

Bruna, Dick (ord och bild), Vad ska Miffy göra? 7 flikar att öppna/waar ga je heen 
nijntje? (Amsterdam: Mercis, 2003). Margot Henrikson (svensk text). Stock-
holm: Ordalaget (Kina), 2004. 12 s. Koreanskt original anges utan titel (Seoul: 
Aga World, 2001). (kartongbok) bb.  

Bruna, Dick (ord och bild), Vi har en orkester/wij hebben een orkest (Amsterdam: 
De Harmonie, 1984; Amsterdam: Mercis, 1995). Jacob Branting (svensk text). 
Bromma: Ordalaget (Tyskland), 2004. 26 s. bb.  

Hagen, Hans & Monique (ord) och Törnqvist, Marit (bild), Du är det finaste/Jij 
bent de liefste (Amsterdam: Querido, 2003). Barbro Lindgren (översättning). 
Stockholm: Rabén & Sjögren (Belgien), 2004. 56 s. Ny utgåva i litet format 
(Första svenska utgåva: Stockholm: Rabén & Sjögren, 2001). bb. 

Kromhout, Rindert (text) och Haeringen, Annemarie van (bild), Lilla åsnan och 
barnvakten/Kleine ezel en de oppas (Amsterdam: Leopold, 2003). Angelica 
Trap (översättning). Stockholm: Berghs (Ungern), 2004. 32 s. bb.  

Kuijer, Guus (ord) och Hoogstad, Alice (bild), För alltid vi två – så det så/Voor 
altijd samen amen (Amsterdam: Querido, 1999). Boerje Bohlin (översättning). 
Bromma: Opal (Ungern), 2004. 93 s. mb.  

Schubert, Ingrid och Schubert, Dieter (ord och bild), Björn och Igelkottes äventyr/ 
Het grote boek van beer en egel (Rotterdam: Lemniscaat, 2003). Mary S. Lund 
(översättning). Bromma: Opal (Belgien), 2004. 110 s. (Samling av tidigare ut-
givna berättelser). bb. 

Spee, Gitte (ord och bild), Herr Gris i det stora blå/Meneer Big gaat naar de haaien 
(Tilburg: Elzenga, 1993. Reviderad utgåva: Amsterdam: Ploegsma, 2004). 
Ingegärd Martinell (översättning). Stockholm: Natur och kultur (Belgien), 2004. 
46 s. bb.  

Spee, Gitte (ord och bild), Herr Gris i vida världen/Meneer Big en de wijde wereld 
(Amsterdam: Ploegsma, 2004). Ingegärd Martinell (översättning). Stockholm: 
Natur och kultur (Belgien), 2004. 38 s. bb.  

Törnqvist, Marit (ord och bild), Liten berättelse om kärlek/Klein verhaal over de 
liefde (Amsterdam: Querido, 2004). Marit Törnqvist (svensk text). Stockholm: 
Rabén & Sjögren (Italien), 2004, 68 s. Ny utgåva i litet format. (Första svenska 
utgåva: Stockholm: Rabén & Sjögren, 1995). bb. 

Velthuijs, Max (ord och bild), Grodan är ledsen/Kikker is bedroefd (Amsterdam: 
Leopold, 2003). Gun-Britt Sundström (översättning från engelska). Stockholm: 
Berghs (Italien), 2004. 32 s. Engelskt original anges: Frog is Sad (London: 
Andersen Press, 2003). bb. 
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2005 (15 titlar) 
Bie, Linne (ord och bild), Leo badar/Kleine Leon is vuil (Hasselt: Clavis, 2004). 

Lisa Henriksson (svensk text). Stockholm: Berghs (Kina), 2005. 12 s. (kartong-
bok) bb.  

Bie, Linne (ord och bild), Leo klär på sig/Kleine Leon is bloot (Hasselt: Clavis, 
2004). Lisa Henriksson (svensk text). Stockholm: Berghs (Kina), 2005. 12 s. 
(kartongbok) bb.  

Bie, Linne (ord och bild), Leo ska sova/Kleine Leon is moe (Hasselt: Clavis, 2004). 
Lisa Henriksson (svensk text). Stockholm: Berghs (Kina), 2005. 12 s. (kartong-
bok) bb.  

Bie, Linne (ord och bild), Leo vill ha mat/Kleine Leon heeft honger (Hasselt: Clavis, 
2004). Lisa Henriksson (svensk text). Stockholm: Berghs (Kina), 2005. 12 s. 
(kartongbok) bb.  

Bruna, Dick (ord och bild), Hemma hos Miffy/het huis van nijntje (Houten: De 
Cocon, 1991; Amsterdam: Mercis, 1997). Margot Henrikson (svensk text). 
Bromma: Ordalaget (Tyskland), 2005. 26 s. bb.  

Bruna, Dick (ord och bild), Tittut Miffy! Vem ser du?/kiekeboe! wie is daar nijntje? 
(Amsterdam: Mercis, 2004). Margot Henrikson (svensk text). Stockholm: Orda-
laget (Tyskland), 2005. 14 s. Japanskt original anges utan titel (Tokyo: Kodan-
sha, 2003). (kartongbok) bb.  

Bruna, Dick (ord och bild), Tittut Miffy! Vem är där?/kiekeboe! wie zit daar nijntje? 
(Amsterdam: Mercis, 2004). Margot Henrikson (svensk text). Stockholm: 
Ordalaget (Tyskland), 2005. 14 s. Japanskt original anges utan titel (Tokyo: 
Kodansha, 2003). (kartongbok) bb.  

Frank, Anne (ord), Berättelser från gårdhuset/Verhaaltjes en gebeurtenissen uit het 
Achterhuis (Amsterdam: Bert Bakker, 1982). Per Holmer (översättning). Stock-
holm: Rabén & Sjögren (Sverige), 2005. 202 s. Nyöversättning. (Första svenska 
översättning: Berättelser. Saima Fulton. Stockholm: Hökerberg, 1960. 171 s.). 
ub. 

Genechten, Guido van (ord och bild), Bara rumpor/Het grote billen-boek (Hasselt: 
Clavis, 2000). Nina Östlund (svensk text). Stockholm: Natur och kultur (Kina), 
2005. 22 s. Ny utgåva som kartongbok (Första svenska utgåva: Stockholm: 
Natur och Kultur, 2000. 32 s.). (kartongbok) bb. 

Genechten, Guido van (ord och bild), Sov gott!/Het grote slaap-boek (Hasselt: 
Clavis, 2001). Nina Östlund (svensk text). Stockholm: Natur och kultur (Kina), 
2005. 32 s. Ny utgåva som kartongbok (Första svenska utgåva: Stockholm: 
Natur och Kultur, 2001. 32 s.). (kartongbok) bb. 

Kromhout, Rindert (ord) och Haeringen, Annemarie van (bild), Lilla åsnan och 
pappa/De papa van Kleine ezel (Amsterdam: Leopold, 2005). Angelica Trap 
(översättning). Stockholm: Berghs (Ungern), 2005. 32 s. bb.  

Kuijer, Guus (ord) och Hoogstad, Alice (bild), Med mig är allt okej/Het is fijn om 
er te zijn (Amsterdam: Querido, 2000). Boerje Bohlin (översättning). Bromma: 
Opal (Finland), 2005. 105 s. mb.  

Matter, Maritgen (ord) och Faust, Anke (bild), Får med stövlar/Schaap met laar-
sjes (Amsterdam: Querido, 2002). Boerje Bohlin (översättning). Bromma: Opal 
(Italien), 2005. 64 s. (Bild original: Jan Jutte). kb 

Schubert, Ingrid och Schubert, Dieter (ord och bild), Min hjälte/Mijn held (Rotter-
dam: Lemniscaat, 2004). Mary S. Lund (översättning). Bromma: Opal 
(Belgien), 2005. 32 s. bb.  

Velthuijs, Max (ord och bild), Grodan och vintern/Kikker in de kou (Amsterdam: 
Leopold, 1992). Gun-Britt Sundström (översättning från engelska). Stockholm: 



 249 

Berghs (Italien). 32 s. Ny utgåva (Första svenska utgåva ingick som berättelse i: 
Grodan och vännerna, Stockholm, Berghs, 1992, 30). Engelskt original anges: 
Frog in Winter (London: Andersen Press, 1992). bb. 

2006 (14 titlar) 
Bie, Linne (ord och bild). Ella leker inne/Kleine Rosalie speelt binnen (Hasselt: 

Clavis, 2006). Eva Vidén (svensk text). Stockholm: Berghs (Kina), 2006. 12 s. 
(kartongbok) bb. 

Bie, Linne (ord och bild). Ella leker ute/Kleine Rosalie speelt buiten (Hasselt: 
Clavis, 2006). Eva Vidén (svensk text). Stockholm: Berghs (Kina), 2006. 12 s. 
(kartongbok) bb. 

Bie, Linne (ord och bild). Leo från topp till tå/Kleine Leon van top tot teen (Hasselt: 
Clavis, 2005). Lisa Henriksson (svensk text). Stockholm: Berghs (Kina), 2006. 
24 s. (kartongbok) bb. 

Bie, Linne (ord och bild). Leo kladdar och kluddar/Het kliederboek van kleine Leon 
(Hasselt: Clavis, 2005). Lisa Henriksson (svensk text). Stockholm: Berghs 
(Kina), 2006. 24 s. (kartongbok) bb. 

Bruna, Dick (ord och bild), Miffy reser jorden runt/nijntje reist de wereld rond 
(Amsterdam: Mercis, 2006). Margot Henrikson (svensk text). Bromma: Orda-
laget (Kina), 2006. 10 s. (kartongbok) bb. 

Bruna, Dick (ord och bild), Miffys magiska bok/nijntjes lievelingskleuren (Amster-
dam: Mercis, 2005). Margot Henrikson (svensk text). Bromma: Ordalaget 
(Kina), 2006. 10 s. Engelskt original anges utan titel (London: Egmont Books, 
2005). (kartongbok) bb. 

Kuijer, Guus (ord) och Hoogstad, Alice (bild), Lyckan kommer som ett blixt-
nedslag/Het geluk komt als de donder (Amsterdam: Querido, 2000). Boerje 
Bohlin (översättning). Stockholm: Opal, 2006. 109 s. mb. 

Loon, Paul van (ord) och Hugo van Look (bild), Uffe varulf/Dolfje weerwolfje 
(Amsterdam: Elzenga, 1997; Amsterdam: Leopold, 2004). Birgit Lönn (över-
sättning). Stockholm: Berghs: 2006, 134 s. kp 

Provoost, Anne (ord), Fallet/Vallen (Antwerpen: Houtekiet, 1994). Anna Karlsson 
och Ingrid Wikén Bonde. (översättning). Stockholm: Opal (Finland), 2006. 
260 s. Ny utgåva (Första svenska utgåva: Stockholm, Opal, 1995). ub 

Tellegen, Toon (ord) och Törnqvist, Marit (bild), Pikkuhenki: berättelsen om en 
mycket liten häxa/Pikkuhenki (Amsterdam: Querido, 2005). Signe Zeilich-
Jensen (översättning). Stockholm: Rabén & Sjögren, 2006. 48 s. bb. 

Velthuijs, Max (ord och bild), Grodan blir glad/Kikker is Kikker (Amsterdam: Leo-
pold, 1996 – London: Andersen Press, 1996). Gun-Britt Sundström (översätt-
ning från engelska). Stockholm: En bok för alla (Slovenien), 2006. 32 s. 
Lågprisutgåva (Första svenska utgåva: Stockholm: Berghs, 1996). bb. 

Velthuijs, Max (ord och bild), Grodan firar jul/Kerstfeest met Kikker (Amsterdam: 
Leopold, 2005). Gun-Britt Sundström (översättning). Stockholm: Berghs (Kina), 
2006. 8 s. (kartongbok) bb.. 

Velthuijs, Max (ord och bild), Grodans ABC/Het abc van Kikker (Amsterdam: Leo-
pold, 2005). Eva Vidén (svensk text). Stockholm: Berghs (Ungern), 2006. 36 s. 
bb. 

Verroen, Dolf (ord) och Erlbruch, Wolf (bild), Björnen på lekplatsen/De beer in de 
speeltuin (Amsterdam: Leopold, 1998). Gun-Britt Sundström (svensk text). 
Stockholm: En bok för alla (Ungern), 2006. 32 s. Lågprisutgåva (Första svenska 
utgåva: Stockholm: Berghs, 1999). bb. 
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Delbibliografi 1. Kronologisk bibliografi över 
flamländska och nederländska bilderböcker i svensk 
översättning mellan 1995 och 2006 
 
Efternamn på författare och eventuell illustratör markeras i fet stil. Flam-
ländare markeras i kursiv stil och kvinnor markeras genom understrykning. 
bb = bilderbok. 

1995 (3 titlar) 
Moeyaert, Bart (ord) och Höglund, Anna (bild), Afrika bakom staketet/Afrika achter 

het hek (Amsterdam: Querido, 1995). Per Holmer (översättning). Stockholm: 
Bonnier Carlsen (Italien), 1995. 38 s. bb.  

Törnqvist, Marit (ord och bild), Liten berättelse om kärlek/Klein verhaal over de 
liefde (Amsterdam: Querido, 1995). Marit Törnqvist (svensk text). Stockholm: 
Rabén & Sjögren (Italien), 1995, 59 s. bb. 

Velthuijs, Max (ord och bild), Grodan är modig/Kikker is een held (Amsterdam: 
Leopold, 1995). Gun-Britt Sundström (översättning från engelska). Stockholm: 
Berghs (Italien), 1995. 33 s. Engelskt original anges: Frog is a Hero (London: 
Andersen Press, 1995). bb. 

1996 (4 titlar) 
Baeten, Lieve (ord och bild), Lilla häxan fyller år/Lotje is jarig (Hasselt: Clavis, 

1994). Gallie Eng (svensk text). Stockholm: Natur och kultur (Belgien), 1996. 
27 s. bb.  

Brouwers, Peter (ord och bild), Greger Gris/Bertje Big (Hasselt: Clavis, 1994). Bo 
Ivander (översättning). Stockholm: Sjöstrand (Belgien), 1996. 26 s. bb.  

Franck, Ed (ord) och Nauwelaerts, Kris (bild), Bulle Bulldogg/Bulle de bijter 
(Leuven: Davidsfonds Infodok, 1995). Lennart Frick (svensk text). Bromma: 
Opal (Belgien), 1996. 30 s. bb.  

Velthuijs, Max (ord och bild), Grodan blir glad/Kikker is Kikker (Amsterdam: 
Leopold, 1996). Gun-Britt Sundström (översättning från engelska). Stockholm: 
Berghs (Italien), 1996. 30 s. Engelskt original anges: Frog is Frog (London: 
Andersen Press, 1996). bb. 

1997 (5 titlar) 
Bruna, Dick (ord och bild), Muuu säger kon/boe zegt de koe (Amsterdam: Mercis, 

1995). Margot Henrikson (svensk text). Bromma: Ordalaget (Tyskland), 1997. 
28 s. bb.  

Bruna, Dick (ord och bild), Ägget som sprack/het ei (Utrecht: Bruna, 1962; Amster-
dam: Mercis, 1996). John E. Lundin (svensk text). Bromma: Ordalaget (Tysk-
land), 1997. 26 s. Ny utgåva (Första svenska utgåva: Ägget som sprack, nr. 545 i 
serien Saga, Stockholm: Svensk Läraretidning, 1968).bb 
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 Maeyer De, Gregie (ord) och Koen Vanmechelen (bild), Julle: en berättelse om 
mobbning/Juul (Averbode: Altiora, 1996). Ronald Durgaram (översättning), 
Stockholm: Gothia, 1997. 31 s. bb.  

Poortvliet, Rien (ord och bild). Tomtenissen som inte vill åka på semester/Van een 
kabouter die niet met vakantie wil (Kampen: Kok, 1995) Angelieke Trap-Sundin 
(översättning), Kampen: Kok, 1997. 36 s. bb. 

Timmers, Leo (ord och bild), Tio små grisar/Tien varkentjes tien? (Hasselt: Clavis, 
1996). Bo Ivander (översättning). Stockholm: Sjöstrand (Belgien), 1997. 26 s. 
bb.  

1998 (11 titlar) 
Bruna, Dick (ord och bild), Miffy/nijntje (Utrecht: Bruna, 1955; Amsterdam: 

Mercis, 1995). Margot Henriksson (svensk text). Bromma: Ordalaget (Tysk-
land), 1998. 27 s. bb.  

Bruna, Dick (ord och bild), Miffy i snön/nijntje in de sneeuw (Utrecht: Bruna, 1963; 
Amsterdam: Mercis, 1996). John E. Lundin (svensk text). Bromma: Ordalaget 
(Tyskland), 1998. 27 s. Ny utgåva (Första svenska utgåva: Lilla Kanin i snön, 
nr. 544 i serien Saga, Stockholm: Svensk Läraretidning, 1968). bb. 

Genechten, Guido van (ord och bild), Johans nya stövlar/Nieuwe laarzen (Hasselt: 
Clavis, 1997). Ulrika Berg (översättning). Stockholm: Sjöstrand (Belgien), 
1998. 30 s. bb.  

Genechten, Guido van (ord och bild), Johans pappa/Mijn papa (Hasselt: Clavis, 
1998). Ulrika Berg (översättning). Stockholm: Sjöstrand (Belgien), 1998. 30 s. 
bb.  

Makkink, Annie (ord) och Törnqvist, Marit (bild), Hjältar i strumplästen/Helden 
op sokken (Amsterdam: Querido, 1998). Ingegärd Martinell (översättning). 
Stockholm: Natur och kultur (Nederländerna), 1998. 114 s. bb. 

Padt, Maartje (ord) och Freeman, Mylo (bild), Zebran Shanti/Shanti de zebra 
(Amsterdam: Zirkoon, 1998). Bo Ivander (översättning). Stockholm: Sjöstrand 
(Singapore), 1998. 32 s. bb.  

Schuurmans, Hilde (ord och bild), Pelle vill inte simma/Plotter wil niet zwemmen 
(Hasselt: Clavis, 1997). Helen L. Lilja (översättning). Bromma: Opal (Belgien), 
1998. 30 s. bb.  

Veldkamp, Tjibbe (ord) och Hopman, Philip (bild), Stackars små/22 Wezen 
(Rotterdam: Lemniscaat, 1998). Christina Westman (svensk text). Stockholm: 
Opal (Belgien), 1998. 30 s. bb.  

Velthuijs, Max (ord och bild), Grodan i vida världen/Kikker en de horizon 
(Amsterdam: Leopold, 1998). Gun-Britt Sundström (översättning från eng-
elska). Stockholm: Berghs (Italien), 1998. 30 s. Engelskt original anges: Frog 
and the Wide World (London: Andersen Press, 1998). bb. 

Velthuijs, Max (ord och bild), Grodan och främlingen/Kikker en de vreemdeling 
(Amsterdam: Leopold, 1993). Gun-Britt Sundström (översättning från eng-
elska). Stockholm: En bok för alla (Ungern), 1998. 30 s. Lågprisutgåva (Första 
svenska utgåva: Stockholm: Berghs (Italien), 1993, 30). Engelskt original anges: 
Frog and the Stranger (London: Andersen Press, 1993). bb. 

Vogl, Christl (ord och bild), Otilia, den lilla elefantflickan/Olga het olifantje (Lisse: 
Rebo Productions, 1998). Helena Lind Hult (översättning). Malmö: Richter 
(Slovenien), 1998. 186 s. bb.  
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1999 (13 titlar) 
Baens, Ria (ord och bild), Wanda den lilla pandan/Wanda, kleine panda (Hasselt: 

Clavis, 1998). Ulrika Berg (översättning). Stockholm: Sjöstrand (Belgien), 
1999. 26 s. bb.  

Bruna, Dick (ord och bild), Miffys födelsedag/het feest van nijntje (Utrecht: Bruna, 
1970; Amsterdam: Mercis, 1995). Rebecca Alsberg (svensk text). Bromma: 
Ordalaget (Tyskland), 1999. 27 s. bb.  

Bruna, Dick (ord och bild), Prinsen av Brabant/de koning (Utrecht: Bruna, 1962; 
Amsterdam: Mercis, 1996). John E. Lundin (svensk text). Bromma: Ordalaget 
(Tyskland), 1999. 27 s. Ny utgåva (Första svenska utgåva: Den lille prinsen, 
nummer 529 i serien Saga, Stockholm: Svensk Läraretidning, 1967). bb. 

Dessers, Rik (ord) och Schuurmans, Hilde (bild), Lilla grisen och lille musen/ 
Roosje big en pieptje muis (Hasselt: Clavis, 1998). Mary S. Lund (översättning). 
Bromma: Opal (Belgien), 1999. 30 s. bb.  

Elias, Bettie (ord) och Westerduin, Anne (bild), Peters hemlighet/Het kleine geheim 
van Pieter (Hasselt: Clavis, 1998). Boerje Bohlin (svensk text). Bromma: Opal 
(Belgien), 1999. 32 s. bb.  

Genechten, Guido van (ord och bild), Johans mamma/Lieve mama (Hasselt: Clavis, 
1999). Ulrika Berg (översättning). Stockholm: Sjöstrand (Kina), 1999. 30 s. bb.  

Genechten, Guido van (ord och bild), Rickard/Rikki (Hasselt: Clavis, 1999). Ulrika 
Berg (översättning). Stockholm: Sjöstrand (Belgien), 1999. 30 s. bb.  

Minne, Brigitte (ord) och Lemmens, Riske (bild), Spöket Buu/Spookje Boe (Hasselt: 
Clavis, 1998). Elisabet Stoltz (svensk text). Stockholm: Berghs (Belgien), 1999. 
30 s. bb.  

Renne, (ord och bild), Resan mot norr/De grote reis (Hasselt: Clavis, 1998). Mary 
S. Lund (översättning). Bromma: Opal (Belgien), 1999. 34 s. bb.  

Schubert, Ingrid och Schubert, Dieter (ord och bild), Björn hittar tre ägg/Dat komt 
er nou van... (Rotterdam: Lemniscaat, 1999). Mary S. Lund (översättning). 
Bromma: Opal (Belgien), 1999. 30 s. bb.  

Velthuijs, Max (ord och bild), Grodan och Ankan (Grodan och hans vänner)/Kikker 
en Eend (Kikker en zijn vriendjes) (Amsterdam: Leopold, 1999). Eva Vidén 
(svensk text). Stockholm: Berghs (Italien), 1999. 7 s. Engelskt original anges: 
Frog and Duck, i serien: Frog and Friends (London: Andersen Press, 1999). 
(kartongbok) bb. 

Velthuijs, Max (ord och bild), Grodan och Grisen (Grodan och hans vänner)/ 
Kikker en Varkentje (Kikker en zijn vriendjes) (Amsterdam: Leopold, 1999). 
Eva Vidén (svensk text). Stockholm: Berghs (Italien), 1999. 7 s. Engelskt 
original anges: Frog and Pig, i serien: Frog and Friends (London: Andersen 
Press, 1999). (kartongbok) bb. 

Verroen, Dolf (ord) och Erlbruch, Wolf (bild), Björnen på lekplatsen/De beer in de 
speeltuin (Amsterdam: Leopold, 1998). Gun-Britt Sundström (svensk text). 
Stockholm: Berghs (Ungern), 1999. 30 s. bb.  

2000 (13 titlar) 
Baens, Ria (ord och bild), Nelly flodhäst/Neeltje Nijlpaard (Hasselt: Clavis, 1999). 

Ulrika Berg (översättning). Stockholm: Sjöstrand (Belgien), 2000. 32 s. bb.  
Bruna, Dick (ord och bild), Cirkusen/circus (Utrecht: Bruna, 1962; Amsterdam, 

Mercis, 1996). John E. Lundin (svensk text). Bromma: Ordalaget (Tyskland), 
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2000. 27 s. Ny utgåva (Första svenska utgåva i Saga: 528, Stockholm: Svensk 
Läraretidning (Ungern). 1967. 26 s.). bb. 

Bruna, Dick (ord och bild), God morgon Miffy!/slaap je nijntje (Amsterdam: 
Mercis, 1996. Japanskt original: Tokyo: Kodansha, 1995). Margot Henrikson 
(svensk text). Bromma: Ordalaget (Tyskland), 2000. 8 s. (kartongbok) bb.  

Bruna, Dick (ord och bild), Miffy leker/nijntje en de bal (Amsterdam: Mercis, 1996. 
Japanskt original: Tokyo: Kodansha, 1995). Margot Henrikson (svensk text). 
Bromma: Ordalaget (Tyskland), 2000. 8 s. (kartongbok) bb.  

Bruna, Dick (ord och bild), Var är Miffy?/waar is nijntje? (Amsterdam: Mercis, 
1996. Japanskt original: Tokyo: Kodansha, 1995). Margot Henrikson (svensk 
text). Bromma: Ordalaget (Tyskland), 2000. 8 s. (kartongbok) bb.  

Genechten, Guido van (ord och bild), Bara rumpor/Het grote billen-boek (Hasselt: 
Clavis, 2000). Nina Östlund (svensk text). Stockholm: Natur och kultur 
(Belgien), 2000. 32 s. bb.  

Genechten, Guido van (ord och bild), Rickard och Anja/Rikki en Anni (Hasselt: 
Clavis, 2000). Ulrika Berg (översättning). Stockholm: Sjöstrand (Belgien), 
2000. 32 s. bb.  

Lemmens, Riske (ord och bild), Skelettet Stefan vill flyga/Stef Skelet wil vliegen 
(Hasselt: Clavis, 1999). Angelica Trap (översättning). Bromma: Berghs 
(Belgien), 2000. 32 s. bb.  

Minne, Brigitte (ord) och Westerduin, Anne (bild), Emma och kritprinsessan/De 
potloodprinses (Hasselt: Clavis, 1998). Mary S. Lund (översättning). Bromma: 
Opal (Belgien), 2000. 32 s. bb.  

Schubert, Ingrid och Schubert, Dieter (ord och bild), Tillsammans kan vi/Samen 
kunnen we alles (Rotterdam: Lemniscaat, 2000). Mary S. Lund (översättning). 
Bromma: Opal (Belgien), 2000. 32 s. bb.  

Velthuijs, Max (ord och bild), Grodan och den stora dagen/Kikker en een heel 
bijzondere dag (Amsterdam: Leopold, 2000). Gun-Britt Sundström (översätt-
ning från engelska). Stockholm: Berghs (Italien), 2000. 32 s. Engelskt original 
anges: Frog and a Very Special Day (London: Andersen Press, 2000). bb. 

Velthuijs, Max (ord och bild), Grodan och Haren (Grodan och hans vänner)/Kikker 
en Haas (Kikker en zijn vriendjes) (Amsterdam: Leopold, 2000). Eva Vidén 
(svensk text). Stockholm: Berghs (Italien), 2000. 14 s. Engelskt original anges: 
Frog and Hare i serien: Frog and Friends (London: Andersen Press, 2000). 
(kartongbok) bb. 

Velthuijs, Max (ord och bild), Grodan och Råttan (Grodan och hans vänner)/Kikker 
en Rat (Kikker en zijn vriendjes) (Amsterdam: Leopold, 2000). Eva Vidén 
(svensk text). Stockholm: Berghs (Italien), 2000. 14 s. Engelskt original anges: 
Frog and Rat, i serien: Frog and friends (London: Andersen Press, 2000). 
(kartongbok) bb. 

2001 (9 titlar) 
Baeten, Lieve (ord och bild), Den lille draken/Kleine draak (Hasselt: Clavis, 2000). 

Helen L. Lilja (översättning). Bromma: Opal (Belgien), 2001. 40 s. Tyskt origi-
nal anges: Kleiner schrecklicher drache (Hamburg: Oetinger, 2000). bb. 

Baeten, Lieve (ord och bild), Lilla häxan firar jul/De kerstboom van Lotje (Hasselt: 
Clavis, 1996). Gunilla Halkjaer Olofsson (svensk text). Bromma: Opal 
(Belgien), 2001. 2004. 32 s. bb.  
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Bruna, Dick (ord och bild), Miffy går på museum/nijntje in het museum (Amster-
dam: Mercis, 1997). Jacob Branting (svensk text). Bromma: Ordalaget (Tysk-
land), 2001. 27 s. bb.  

Genechten, Guido van (ord och bild), Jonny/Jonnie (Hasselt: Clavis, 2000). Ulrika 
Berg (översättning). Stockholm: Sjöstrand (Belgien), 2001. 32 s. bb.  

Genechten, Guido van (ord och bild), Sov gott!/Het grote slaap-boek (Hasselt: 
Clavis, 2001). Nina Östlund (svensk text). Stockholm: Natur och kultur 
(Belgien), 2001. 32 s. bb.  

Hagen, Hans & Monique (ord) och Törnqvist, Marit (bild), Du är det finaste/Jij 
bent de liefste (Amsterdam: Querido, 2000). Barbro Lindgren (översättning). 
Stockholm: Rabén & Sjögren (Belgien), 2001. 56 s. bb.  

Kromhout, Rindert (ord) och Haeringen, Annemarie van (bild), Lilla åsnan kan 
själv!/Een grote ezel (Amsterdam: Leopold, 2000). Angelica Trap (översätt-
ning). Stockholm: Berghs (Ungern), 2001. 32 s. bb.  

Smet, Marian de (ord) och Meijer, Marja (bild), Inlåst!/Op slot (Amsterdam: 
Clavis, 2001). Angelica Trap (översättning). Stockholm: Berghs (Belgien), 
2001. 32 s. bb.  

Westera, Bette (ord) och Diederen, Suzanne (bild), Sov gott, Boba Björn/ 
Welterusten, Beer Baboen (Amsterdam: Hillen, 2001). Ulrika Berg (svensk 
text). Stockholm: Sjöstrand (Italien), 2001. 24 s. bb.  

2002 (10 titlar) 
Baeten, Lieve (ord och bild), Lilla häxan och den flygande mattan/Lotje en de 

heksenprinses (Hasselt: Clavis, 1998). Gunilla Halkjaer Olofsson (svensk text). 
Bromma: Opal (Belgien), 2002. 32 s. bb.  

Berner, Rotraut Susanne (bild – utan ord), Den flygande hatten/Dag Hoed! 
(Amsterdam: Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek, 
2002). Stockholm: Alfabeta (Belgien), 2002. 32 s. bb.  

Bruna, Dick (ord och bild), Liten större störst/klein groter grootst (Amsterdam: 
Mercis, 2000). Margot Henrikson (svensk text). Bromma: Ordalaget (Tyskland), 
2002. 16 s. Japanskt original anges utan titel (Tokyo: Kodansha, 1998). 
(kartongbok). bb.  

Bruna, Dick (ord och bild), Miffys förstoringsglas/nijntjes vergrootglas (Amster-
dam: Mercis, 2000). Margot Henrikson (svensk text). Bromma: Ordalaget 
(Tyskland), 2002. 16 s. Japanskt original anges utan titel (Tokyo: Kodansha, 
1998). (kartongbok). bb.  

Kromhout, Rindert (ord) och Haeringen, Annemarie van (bild), Lilla åsnan och 
födelsedagspresenten/Kleine ezel en jarige Jakkie (Amsterdam: Leopold, 2001). 
Angelica Trap (översättning). Stockholm: Berghs (Ungern), 2002. 32 s. bb.  

Schubert, Ingrid och Schubert, Dieter (ord och bild), Det finns alltid plats för en 
till/Er kan nog meer bij (Rotterdam: Lemniscaat, 2001). Mary S. Lund (översätt-
ning). Bromma: Opal (Belgien), 2002. 32 s. bb.  

Schuurmans, Hilde (ord och bild), Lisa och mamma handlar/Even naar de winkel 
(Hasselt: Clavis, 2001). Helen L. Lilja (översättning). Bromma: Opal (Belgien), 
2002. 32 s. bb.  

Schuurmans, Hilde (ord och bild), Pelle flyttar/Plotter gaat verhuizen (Hasselt: 
Clavis, 2002). Helen L. Lilja (översättning). Bromma: Opal (Belgien), 2002. 
32 s. bb.  

Velthuijs, Max (ord och bild), Grodan hittar en vän/Kikker vindt een vriendje 
(Amsterdam: Leopold, 2001). Gun-Britt Sundström (översättning från eng-
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elska). Stockholm: Berghs (Italien), 2002. 32 s. Engelskt original anges: Frog 
Finds a Friend (London: Andersen Press, 2001). bb. 

Westera, Bette (ord) och Diederen, Suzanne (bild), Kära, stygga Boba Björn/Lieve, 
stoute Beer Baboen (Amsterdam: Hillen, 2002). Ulrika Berg (svensk text). 
Stockholm: Sjöstrand (Belgien), 2002. 32 s. bb.  

2003 (9 titlar) 
Bruna, Dick (bild – utan ord), Miffys babybok/babyboek – nijntje (Amsterdam: 

Mercis, 2000). Bromma: Ordalaget (Kina), 2003. 10 s. (tygbok) bb.. 
Bruna, Dick (text och bild), Vad är runt?/wat is rond? (Amsterdam: Mercis, 2000). 

Margot Henrikson (svensk text). Bromma: Ordalaget (Tyskland), 2003. 8 s. 
Japanskt original anges utan titel (Tokyo: Kodansha, 1998). (kartongbok) bb.  

Bruna, Dick (ord och bild), Vem knackar på dörren?/wie klopt daar? (Amsterdam: 
Mercis, 2000). Margot Henrikson (svensk text). Bromma: Ordalaget (Tyskland), 
2003. 8 s. Japanskt original anges utan titel (Tokyo: Kodansha, 1998). (kartong-
bok) bb.  

Bruna, Dick (ord och bild), Vem ser du i djurparken Miffy?/wie zie je in de dieren-
tuin nijntje? (Amsterdam: Mercis, 2000). Margot Henrikson (svensk text). 
Bromma: Ordalaget (Tyskland), 2003. 8 s. Japanskt original anges utan titel 
(Tokyo: Kodansha, 1998). (kartongbok) bb.  

Genechten, Guido van (ord och bild), Älskar dig så mycket/Omdat ik zoveel van je 
hou (Hasselt: Clavis, 2003). Nina Östlund (svensk text). Stockholm: Natur och 
kultur (Kina), 2003. 32 s. bb.  

Sekrève, Marie-Louise och Sekrève, Mark-Julian (ord och bild), Har du någon 
ull?/Thomas wil niet jaloers zijn (Amsterdam: Hillen, 2003). Ulrika Berg (över-
sättning). Stockholm: Sjöstrand (Thailand), 2003. 32 s. bb.  

Spee, Gitte (ord och bild), Herr Gris och det stora ovädret/Meneer Big gaat naar de 
bliksem (Amsterdam: Leopold, 1989. Reviderad utgåva: Amsterdam: Ploegsma; 
2003). Ingegärd Martinell (översättning). Stockholm: Natur och kultur (Kina), 
2003. 43 s. bb.  

Spee, Gitte (ord och bild), Herr Gris åker till månen/Meneer Big gaat naar de maan 
(Amsterdam: Leopold, 1988. Reviderad utgåva: Amsterdam, Ploegsma, 2003). 
Ingegärd Martinell (översättning). Stockholm: Natur och kultur (Kina), 2003. 
28 s. bb.  

Velthuijs, Max (ord och bild), Grodan och skatten/Kikker vindt een schat (Amster-
dam: Leopold, 2002). Gun-Britt Sundström (översättning från engelska). 
Stockholm: Berghs (Italien), 2003. 32 s. Engelskt original anges: Frog and the 
Treasure (London: Andersen Press, 2002). bb. 

2004 (16 titlar) 
Baeten, Lieve och Fossey, Wietse (ord och bild), Kloka lilla häxan/Slimme Lotje 

(Hasselt: Clavis, 2003). Gunilla Halkjaer Olofsson (översättning). Bromma: 
Opal (Belgien), 2004. 32 s. bb.  

Bruna, Dick (ord och bild), En dag med Miffy! Miffys stora flikbok : 37 flikar att 
lyfta på!/een dag met nijntje: het grote nijntje flap-uit boek (Amsterdam: 
Mercis, 2004). Margot Henrikson (svensk text). Bromma: Ordalaget (Singa-
pore), 2004. 10 s. (kartongbok). bb.  



 256 

Bruna, Dick (ord och bild), Miffys abc/nijntjes abc (Amsterdam: Mercis, 2002). 
Margot Henrikson (svensk text). Bromma: Ordalaget (Kina), 2004. 10 s. 
(kartongbok). bb.  

Bruna, Dick (ord och bild), Miffys födelsedag/het feest van nijntje (Utrecht: Bruna, 
1970; Amsterdam: Mercis, 1995). Margot Henrikson (svensk text). Bromma: 
Ordalaget (Tyskland), 2004. 27 s. bb.  

Bruna, Dick (ord och bild), Miffys färger/nijntje en de kleuren (Amsterdam: Mercis, 
2003). Margot Henrikson (svensk text). Bromma: Ordalaget (Malaysia), 2004. 
10 s. (kartongbok) bb.  

Bruna, Dick (ord och bild), Räkna med Miffy!/nijntje leert tellen (Amsterdam: 
Mercis, 2003). Margot Henrikson (svensk text). Bromma: Ordalaget (Malaysia), 
2004. 10 s. (kartongbok) bb.  

Bruna, Dick (ord och bild), Vad ser Miffy? 6 flikar att öppna/wie zie je nijntje? 
(Amsterdam: Mercis, 2003). Margot Henrikson (svensk text). Stockholm: 
Ordalaget (Kina), 2004. 12 s. Koreanskt original anges utan titel (Seoul: Aga 
World, 2001). (kartongbok) bb.  

Bruna, Dick (ord och bild), Vad ska Miffy göra? 7 flikar att öppna/waar ga je heen 
nijntje? (Amsterdam: Mercis, 2003). Margot Henrikson (svensk text). Stock-
holm: Ordalaget (Kina), 2004. 12 s. Koreanskt original anges utan titel (Seoul: 
Aga World, 2001). (kartongbok) bb.  

Bruna, Dick (ord och bild), Vi har en orkester/wij hebben een orkest (Amsterdam: 
De Harmonie, 1984; Amsterdam: Mercis, 1995). Jacob Branting (svensk text). 
Bromma: Ordalaget (Tyskland), 2004. 26 s. bb.  

Hagen, Hans & Monique (ord) och Törnqvist, Marit (bild), Du är det finaste/Jij 
bent de liefste (Amsterdam: Querido, 2003). Barbro Lindgren (översättning). 
Stockholm: Rabén & Sjögren (Belgien), 2004. 56 s. Ny utgåva i litet format 
(Första svenska utgåva: Stockholm: Rabén & Sjögren, 2001). bb. 

Kromhout, Rindert (text) och Haeringen, Annemarie van (bild), Lilla åsnan och 
barnvakten/Kleine ezel en de oppas (Amsterdam: Leopold, 2003). Angelica 
Trap (översättning). Stockholm: Berghs (Ungern), 2004. 32 s. bb.  

Schubert, Ingrid och Schubert, Dieter (ord och bild), Björn och Igelkottes äventyr/ 
Het grote boek van beer en egel (Rotterdam: Lemniscaat, 2003). Mary S. Lund 
(översättning). Bromma: Opal (Belgien), 2004. 110 s. (Samling av tidigare ut-
givna berättelser). bb. 

Spee, Gitte (ord och bild), Herr Gris i det stora blå/Meneer Big gaat naar de haaien 
(Tilburg: Elzenga, 1993. Reviderad utgåva: Amsterdam: Ploegsma, 2004). Inge-
gärd Martinell (översättning). Stockholm: Natur och kultur (Belgien), 2004. 
46 s. bb.  

Spee, Gitte (ord och bild), Herr Gris i vida världen/Meneer Big en de wijde wereld 
(Amsterdam: Ploegsma, 2004). Ingegärd Martinell (översättning). Stockholm: 
Natur och kultur (Belgien), 2004. 38 s. bb.  

Törnqvist, Marit (ord och bild), Liten berättelse om kärlek/Klein verhaal over de 
liefde (Amsterdam: Querido, 2004). Marit Törnqvist (svensk text). Stockholm: 
Rabén & Sjögren (Italien), 2004, 68 s. Ny utgåva i litet format. (Första svenska 
utgåva: Stockholm: Rabén & Sjögren, 1995). bb. 

Velthuijs, Max (ord och bild), Grodan är ledsen/Kikker is bedroefd (Amsterdam: 
Leopold, 2003). Gun-Britt Sundström (översättning från engelska). Stockholm: 
Berghs (Italien), 2004. 32 s. Engelskt original anges: Frog is Sad (London: 
Andersen Press, 2003). bb. 
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2005 (12 titlar) 
Bie, Linne (ord och bild), Leo badar/Kleine Leon is vuil (Hasselt: Clavis, 2004). 

Lisa Henriksson (svensk text). Stockholm: Berghs (Kina), 2005. 12 s. (kartong-
bok) bb.  

Bie, Linne (ord och bild), Leo klär på sig/Kleine Leon is bloot (Hasselt: Clavis, 
2004). Lisa Henriksson (svensk text). Stockholm: Berghs (Kina), 2005. 12 s. 
(kartongbok) bb.  

Bie, Linne (ord och bild), Leo ska sova/Kleine Leon is moe (Hasselt: Clavis, 2004). 
Lisa Henriksson (svensk text). Stockholm: Berghs (Kina), 2005. 12 s. (kartong-
bok) bb.  

Bie, Linne (ord och bild), Leo vill ha mat/Kleine Leon heeft honger (Hasselt: Clavis, 
2004). Lisa Henriksson (svensk text). Stockholm: Berghs (Kina), 2005. 12 s. 
(kartongbok) bb.  

Bruna, Dick (ord och bild), Hemma hos Miffy/het huis van nijntje (Houten: De 
Cocon, 1991; Amsterdam: Mercis, 1997). Margot Henrikson (svensk text). 
Bromma: Ordalaget (Tyskland), 2005. 26 s. bb.  

Bruna, Dick (ord och bild), Tittut Miffy! Vem ser du?/kiekeboe! wie is daar nijntje? 
(Amsterdam: Mercis, 2004). Margot Henrikson (svensk text). Stockholm: Orda-
laget (Tyskland), 2005. 14 s. Japanskt original anges utan titel (Tokyo: Kodan-
sha, 2003). (kartongbok) bb.  

Bruna, Dick (ord och bild), Tittut Miffy! Vem är där?/kiekeboe! wie zit daar nijntje? 
(Amsterdam: Mercis, 2004). Margot Henrikson (svensk text). Stockholm: Orda-
laget (Tyskland), 2005. 14 s. Japanskt original anges utan titel (Tokyo: Kodan-
sha, 2003). (kartongbok) bb.  

Genechten, Guido van (ord och bild), Bara rumpor/Het grote billen-boek (Hasselt: 
Clavis, 2000). Nina Östlund (svensk text). Stockholm: Natur och kultur (Kina), 
2005. 22 s. Ny utgåva som kartongbok (Första svenska utgåva: Stockholm: 
Natur och Kultur, 2000. 32 s.). (kartongbok) bb. 

Genechten, Guido van (ord och bild), Sov gott!/Het grote slaap-boek (Hasselt: 
Clavis, 2001). Nina Östlund (svensk text). Stockholm: Natur och kultur (Kina), 
2005. 32 s. Ny utgåva som kartongbok (Första svenska utgåva: Stockholm: 
Natur och Kultur, 2001. 32 s.). (kartongbok) bb. 

Kromhout, Rindert (ord) och Haeringen, Annemarie van (bild), Lilla åsnan och 
pappa/De papa van Kleine ezel (Amsterdam: Leopold, 2005). Angelica Trap 
(översättning). Stockholm: Berghs (Ungern), 2005. 32 s. bb.  

Schubert, Ingrid och Schubert, Dieter (ord och bild), Min hjälte/Mijn held (Rotter-
dam: Lemniscaat, 2004). Mary S. Lund (översättning). Bromma: Opal 
(Belgien), 2005. 32 s. bb.  

Velthuijs, Max (ord och bild), Grodan och vintern/Kikker in de kou (Amsterdam: 
Leopold, 1992). Gun-Britt Sundström (översättning från engelska). Stockholm: 
Berghs (Italien). 32 s. Ny utgåva (Första svenska utgåva ingick som berättelse i: 
Grodan och vännerna, Stockholm, Berghs, 1992, 30). Engelskt original anges: 
Frog in Winter (London: Andersen Press, 1992). bb. 

2006 (11 titlar) 
Bie, Linne (ord och bild). Ella leker inne/Kleine Rosalie speelt binnen (Hasselt: 

Clavis, 2006). Eva Vidén (svensk text). Stockholm: Berghs (Kina), 2006. 12 s. 
(kartongbok) bb. 
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Bie, Linne (ord och bild). Ella leker ute/Kleine Rosalie speelt buiten (Hasselt: 
Clavis, 2006). Eva Vidén (svensk text). Stockholm: Berghs (Kina), 2006. 12 s. 
(kartongbok) bb. 

Bie, Linne (ord och bild). Leo från topp till tå/Kleine Leon van top tot teen (Hasselt: 
Clavis, 2005). Lisa Henriksson (svensk text). Stockholm: Berghs (Kina), 2006. 
24 s. (kartongbok) bb. 

Bie, Linne (ord och bild). Leo kladdar och kluddar/Het kliederboek van kleine Leon 
(Hasselt: Clavis, 2005). Lisa Henriksson (svensk text). Stockholm: Berghs 
(Kina), 2006. 24 s. (kartongbok) bb. 

Bruna, Dick (ord och bild), Miffy reser jorden runt/nijntje reist de wereld rond 
(Amsterdam: Mercis, 2006). Margot Henrikson (svensk text). Bromma: Orda-
laget (Kina), 2006. 10 s. (kartongbok) bb. 

Bruna, Dick (ord och bild), Miffys magiska bok/nijntjes lievelingskleuren (Amster-
dam: Mercis, 2005). Margot Henrikson (svensk text). Bromma: Ordalaget 
(Kina), 2006. 10 s. Engelskt original anges utan titel (London: Egmont Books, 
2005). (kartongbok) bb. 

Tellegen, Toon (ord) och Törnqvist, Marit (bild), Pikkuhenki: berättelsen om en 
mycket liten häxa/Pikkuhenki (Amsterdam: Querido, 2005). Signe Zeilich-
Jensen (översättning). Stockholm: Rabén & Sjögren, 2006. 48 s. bb. 

Velthuijs, Max (ord och bild), Grodan blir glad/Kikker is Kikker (Amsterdam: Leo-
pold, 1996 – London: Andersen Press, 1996). Gun-Britt Sundström (översätt-
ning från engelska). Stockholm: En bok för alla (Slovenien), 2006. 32 s. Låg-
prisutgåva (Första svenska utgåva: Stockholm: Berghs, 1996). bb. 

Velthuijs, Max (ord och bild), Grodan firar jul/Kerstfeest met Kikker (Amsterdam: 
Leopold, 2005). Gun-Britt Sundström (översättning). Stockholm: Berghs (Kina), 
2006. 8 s. (kartongbok) bb.. 

Velthuijs, Max (ord och bild), Grodans ABC/Het abc van Kikker (Amsterdam: Leo-
pold, 2005). Eva Vidén (svensk text). Stockholm: Berghs (Ungern), 2006. 36 s. 
bb. 

Verroen, Dolf (ord) och Erlbruch, Wolf (bild), Björnen på lekplatsen/De beer in de 
speeltuin (Amsterdam: Leopold, 1998). Gun-Britt Sundström (svensk text). 
Stockholm: En bok för alla (Ungern), 2006. 32 s. Lågprisutgåva (Första svenska 
utgåva: Stockholm: Berghs, 1999). bb. 
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Delbibliografi 2. Bibliografi över flamländska och 
nederländska bilderböcker i svensk översättning 
mellan 1995 och 2006 sorterad efter förlag för 
svensk utgivning och i kronologisk ordning 
 
Efternamn på författare och eventuell illustratör markeras i fet stil. Flam-
ländare markeras i kursiv stil och kvinnor markeras genom understrykning. 
bb = bilderbok. 

Alfabeta (1 titel) 
Berner, Rotraut Susanne (bild – utan ord), Den flygande hatten/Dag Hoed! 

(Amsterdam: Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek, 
2002). Stockholm: Alfabeta (Belgien), 2002. 32 s. bb.  

Berghs (30 titlar) 
Velthuijs, Max (ord och bild), Grodan är modig/Kikker is een held (Amsterdam: 

Leopold, 1995). Gun-Britt Sundström (översättning från engelska). Stockholm: 
Berghs (Italien), 1995. 33 s. Engelskt original anges: Frog is a Hero (London: 
Andersen Press, 1995). bb. 

Velthuijs, Max (ord och bild), Grodan blir glad/Kikker is Kikker (Amsterdam: Leo-
pold, 1996). Gun-Britt Sundström (översättning från engelska). Stockholm: 
Berghs (Italien), 1996. 30 s. Engelskt original anges: Frog is Frog (London: 
Andersen Press, 1996). bb. 

Velthuijs, Max (ord och bild), Grodan i vida världen/Kikker en de horizon (Amster-
dam: Leopold, 1998). Gun-Britt Sundström (översättning från engelska). Stock-
holm: Berghs (Italien), 1998. 30 s. Engelskt original anges: Frog and the Wide 
World (London: Andersen Press, 1998). bb. 

Minne, Brigitte (ord) och Lemmens, Riske (bild), Spöket Buu/Spookje Boe (Hasselt: 
Clavis, 1998). Elisabet Stoltz (svensk text). Stockholm: Berghs (Belgien), 1999. 
30 s. bb. 

Velthuijs, Max (ord och bild), Grodan och Ankan (Grodan och hans vänner)/Kikker 
en Eend (Kikker en zijn vriendjes) (Amsterdam: Leopold, 1999). Eva Vidén 
(svensk text). Stockholm: Berghs (Italien), 1999. 7 s. Engelskt original anges: 
Frog and Duck, i serien: Frog and Friends (London: Andersen Press, 1999). 
(kartongbok) bb. 

Velthuijs, Max (ord och bild), Grodan och Grisen (Grodan och hans vänner)/ 
Kikker en Varkentje (Kikker en zijn vriendjes) (Amsterdam: Leopold, 1999). 
Eva Vidén (svensk text). Stockholm: Berghs (Italien), 1999. 7 s. Engelskt origi-
nal anges: Frog and Pig, i serien: Frog and Friends (London: Andersen Press, 
1999). (kartongbok) bb. 

Verroen, Dolf (ord) och Erlbruch, Wolf (bild), Björnen på lekplatsen/De beer in de 
speeltuin (Amsterdam: Leopold, 1998). Gun-Britt Sundström (svensk text). 
Stockholm: Berghs (Ungern), 1999. 30 s. bb. 
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Lemmens, Riske (ord och bild), Skelettet Stefan vill flyga/Stef Skelet wil vliegen 
(Hasselt: Clavis, 1999). Angelica Trap (översättning). Bromma: Berghs 
(Belgien), 2000. 32 s. bb.  

Velthuijs, Max (ord och bild), Grodan och den stora dagen/Kikker en een heel 
bijzondere dag (Amsterdam: Leopold, 2000). Gun-Britt Sundström (översätt-
ning från engelska). Stockholm: Berghs (Italien), 2000. 32 s. Engelskt original 
anges: Frog and a Very Special Day (London: Andersen Press, 2000). bb. 

Velthuijs, Max (ord och bild), Grodan och Haren (Grodan och hans vänner)/Kikker 
en Haas (Kikker en zijn vriendjes) (Amsterdam: Leopold, 2000). Eva Vidén 
(svensk text). Stockholm: Berghs (Italien), 2000. 14 s. Engelskt original anges: 
Frog and Hare i serien: Frog and Friends (London: Andersen Press, 2000). 
(kartongbok) bb. 

Velthuijs, Max (ord och bild), Grodan och Råttan (Grodan och hans vänner)/Kikker 
en Rat (Kikker en zijn vriendjes) (Amsterdam: Leopold, 2000). Eva Vidén 
(svensk text). Stockholm: Berghs (Italien), 2000. 14 s. Engelskt original anges: 
Frog and Rat, i serien: Frog and friends (London: Andersen Press, 2000). 
(kartongbok) bb. 

Kromhout, Rindert (ord) och Haeringen, Annemarie van (bild), Lilla åsnan kan 
själv!/Een grote ezel (Amsterdam: Leopold, 2000). Angelica Trap (översätt-
ning). Stockholm: Berghs (Ungern), 2001. 32 s. bb.  

Smet, Marian de (ord) och Meijer, Marja (bild), Inlåst!/Op slot (Amsterdam: 
Clavis, 2001). Angelica Trap (översättning). Stockholm: Berghs (Belgien), 
2001. 32 s. bb. 

Kromhout, Rindert (ord) och Haeringen, Annemarie van (bild), Lilla åsnan och 
födelsedagspresenten/Kleine ezel en jarige Jakkie (Amsterdam: Leopold, 2001). 
Angelica Trap (översättning). Stockholm: Berghs (Ungern), 2002. 32 s. bb. 

Velthuijs, Max (ord och bild), Grodan hittar en vän/Kikker vindt een vriendje 
(Amsterdam: Leopold, 2001). Gun-Britt Sundström (översättning från eng-
elska). Stockholm: Berghs (Italien), 2002. 32 s. Engelskt original anges: Frog 
Finds a Friend (London: Andersen Press, 2001). bb. 

Velthuijs, Max (ord och bild), Grodan och skatten/Kikker vindt een schat (Amster-
dam: Leopold, 2002). Gun-Britt Sundström (översättning från engelska). 
Stockholm: Berghs (Italien), 2003. 32 s. Engelskt original anges: Frog and the 
Treasure (London: Andersen Press, 2002). bb. 

Kromhout, Rindert (text) och Haeringen, Annemarie van (bild), Lilla åsnan och 
barnvakten/Kleine ezel en de oppas (Amsterdam: Leopold, 2003). Angelica 
Trap (översättning). Stockholm: Berghs (Ungern), 2004. 32 s. bb. 

Velthuijs, Max (ord och bild), Grodan är ledsen/Kikker is bedroefd (Amsterdam: 
Leopold, 2003). Gun-Britt Sundström (översättning från engelska). Stockholm: 
Berghs (Italien), 2004. 32 s. Engelskt original anges: Frog is Sad (London: 
Andersen Press, 2003). bb. 

Bie, Linne (ord och bild), Leo badar/Kleine Leon is vuil (Hasselt: Clavis, 2004). 
Lisa Henriksson (svensk text). Stockholm: Berghs (Kina), 2005. 12 s. (kartong-
bok) bb.  

Bie, Linne (ord och bild), Leo klär på sig/Kleine Leon is bloot (Hasselt: Clavis, 
2004). Lisa Henriksson (svensk text). Stockholm: Berghs (Kina), 2005. 12 s. 
(kartongbok) bb.  

Bie, Linne (ord och bild), Leo ska sova/Kleine Leon is moe (Hasselt: Clavis, 2004). 
Lisa Henriksson (svensk text). Stockholm: Berghs (Kina), 2005. 12 s. (kartong-
bok) bb.  
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Bie, Linne (ord och bild), Leo vill ha mat/Kleine Leon heeft honger (Hasselt: Clavis, 
2004). Lisa Henriksson (svensk text). Stockholm: Berghs (Kina), 2005. 12 s. 
(kartongbok) bb. 

Kromhout, Rindert (ord) och Haeringen, Annemarie van (bild), Lilla åsnan och 
pappa/De papa van Kleine ezel (Amsterdam: Leopold, 2005). Angelica Trap 
(översättning). Stockholm: Berghs (Ungern), 2005. 32 s. bb. 

Velthuijs, Max (ord och bild), Grodan och vintern/Kikker in de kou (Amsterdam: 
Leopold, 1992). Gun-Britt Sundström (översättning från engelska). Stockholm: 
Berghs (Italien). 32 s. Ny utgåva (Första svenska utgåva ingick som berättelse i: 
Grodan och vännerna, Stockholm, Berghs, 1992, 30). Engelskt original anges: 
Frog in Winter (London: Andersen Press, 1992). bb. 

Bie, Linne (ord och bild). Ella leker inne/Kleine Rosalie speelt binnen (Hasselt: 
Clavis, 2006). Eva Vidén (svensk text). Stockholm: Berghs (Kina), 2006. 12 s. 
(kartongbok) bb. 

Bie, Linne (ord och bild). Ella leker ute/Kleine Rosalie speelt buiten (Hasselt: 
Clavis, 2006). Eva Vidén (svensk text). Stockholm: Berghs (Kina), 2006. 12 s. 
(kartongbok) bb. 

Bie, Linne (ord och bild). Leo från topp till tå/Kleine Leon van top tot teen (Hasselt: 
Clavis, 2005). Lisa Henriksson (svensk text). Stockholm: Berghs (Kina), 2006. 
24 s. (kartongbok) bb. 

Bie, Linne (ord och bild). Leo kladdar och kluddar/Het kliederboek van kleine Leon 
(Hasselt: Clavis, 2005). Lisa Henriksson (svensk text). Stockholm: Berghs 
(Kina), 2006. 24 s. (kartongbok) bb. 

Velthuijs, Max (ord och bild), Grodan firar jul/Kerstfeest met Kikker (Amsterdam: 
Leopold, 2005). Gun-Britt Sundström (översättning). Stockholm: Berghs (Kina), 
2006. 8 s. (kartongbok) bb.. 

Velthuijs, Max (ord och bild), Grodans ABC/Het abc van Kikker (Amsterdam: 
Leopold, 2005). Eva Vidén (svensk text). Stockholm: Berghs (Ungern), 2006. 
36 s. bb. 

Bonnier Carlsen (1 titel) 
Moeyaert, Bart (ord) och Höglund, Anna (bild), Afrika bakom staketet/Afrika achter 

het hek (Amsterdam: Querido, 1995). Per Holmer (översättning). Stockholm: 
Bonnier Carlsen (Italien), 1995. 38 s. bb.  

En bok för alla (3 titlar) 
Velthuijs, Max (ord och bild), Grodan och främlingen/Kikker en de vreemdeling 

(Amsterdam: Leopold, 1993). Gun-Britt Sundström (översättning från eng-
elska). Stockholm: En bok för alla (Ungern), 1998. 30 s. Lågprisutgåva (Första 
svenska utgåva: Stockholm: Berghs (Italien), 1993, 30). Engelskt original anges: 
Frog and the Stranger (London: Andersen Press, 1993). bb. 

Velthuijs, Max (ord och bild), Grodan blir glad/Kikker is Kikker (Amsterdam: 
Leopold, 1996 – London: Andersen Press, 1996). Gun-Britt Sundström (över-
sättning från engelska). Stockholm: En bok för alla (Slovenien), 2006. 32 s. 
Lågprisutgåva (Första svenska utgåva: Stockholm: Berghs, 1996). bb. 

Verroen, Dolf (ord) och Erlbruch, Wolf (bild), Björnen på lekplatsen/De beer in de 
speeltuin (Amsterdam: Leopold, 1998). Gun-Britt Sundström (svensk text). 
Stockholm: En bok för alla (Ungern), 2006. 32 s. Lågprisutgåva (Första svenska 
utgåva: Stockholm: Berghs, 1999). bb. 
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Gothia (1 titel) 
Maeyer De, Gregie (ord) och Koen Vanmechelen (bild), Julle: en berättelse om 

mobbning/Juul (Averbode: Altiora, 1996). Ronald Durgaram (översättning), 
Stockholm: Gothia, 1997. 31 s. bb. 

Kok (1 titel) 
Poortvliet, Rien (ord och bild). Tomtenissen som inte vill åka på semester/Van een 

kabouter die niet met vakantie wil (Kampen: Kok, 1995) Angelieke Trap-Sundin 
(översättning), Kampen: Kok, 1997. 36 s. bb. 

Natur & Kultur (11 titlar) 
Baeten, Lieve (ord och bild), Lilla häxan fyller år/Lotje is jarig (Hasselt: Clavis, 

1994). Gallie Eng (svensk text). Stockholm: Natur och kultur (Belgien), 1996. 
27 s. bb.  

Makkink, Annie (ord) och Törnqvist, Marit (bild), Hjältar i strumplästen/Helden 
op sokken (Amsterdam: Querido, 1998). Ingegärd Martinell (översättning). 
Stockholm: Natur och kultur (Nederländerna), 1998. 114 s. bb. 

Genechten, Guido van (ord och bild), Bara rumpor/Het grote billen-boek (Hasselt: 
Clavis, 2000). Nina Östlund (svensk text). Stockholm: Natur och kultur 
(Belgien), 2000. 32 s. bb. 

Genechten, Guido van (ord och bild), Sov gott!/Het grote slaap-boek (Hasselt: 
Clavis, 2001). Nina Östlund (svensk text). Stockholm: Natur och kultur 
(Belgien), 2001. 32 s. bb. 

Genechten, Guido van (ord och bild), Älskar dig så mycket/Omdat ik zoveel van je 
hou (Hasselt: Clavis, 2003). Nina Östlund (svensk text). Stockholm: Natur och 
kultur (Kina), 2003. 32 s. bb. 

Spee, Gitte (ord och bild), Herr Gris och det stora ovädret/Meneer Big gaat naar de 
bliksem (Amsterdam: Leopold, 1989. Reviderad utgåva: Amsterdam: Ploegsma; 
2003). Ingegärd Martinell (översättning). Stockholm: Natur och kultur (Kina), 
2003. 43 s. bb.  

Spee, Gitte (ord och bild), Herr Gris åker till månen/Meneer Big gaat naar de maan 
(Amsterdam: Leopold, 1988. Reviderad utgåva: Amsterdam, Ploegsma, 2003). 
Ingegärd Martinell (översättning). Stockholm: Natur och kultur (Kina), 2003. 
28 s. bb. 

Spee, Gitte (ord och bild), Herr Gris i det stora blå/Meneer Big gaat naar de haaien 
(Tilburg: Elzenga, 1993. Reviderad utgåva: Amsterdam: Ploegsma, 2004). Inge-
gärd Martinell (översättning). Stockholm: Natur och kultur (Belgien), 2004. 
46 s. bb.  

Spee, Gitte (ord och bild), Herr Gris i vida världen/Meneer Big en de wijde wereld 
(Amsterdam: Ploegsma, 2004). Ingegärd Martinell (översättning). Stockholm: 
Natur och kultur (Belgien), 2004. 38 s. bb. 

Genechten, Guido van (ord och bild), Bara rumpor/Het grote billen-boek (Hasselt: 
Clavis, 2000). Nina Östlund (svensk text). Stockholm: Natur och kultur (Kina), 
2005. 22 s. Ny utgåva som kartongbok (Första svenska utgåva: Stockholm: 
Natur och Kultur, 2000. 32 s.). (kartongbok) bb. 

Genechten, Guido van (ord och bild), Sov gott!/Het grote slaap-boek (Hasselt: 
Clavis, 2001). Nina Östlund (svensk text). Stockholm: Natur och kultur (Kina), 
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2005. 32 s. Ny utgåva som kartongbok (Första svenska utgåva: Stockholm: 
Natur och Kultur, 2001. 32 s.). (kartongbok) bb. 

Opal (18 titlar) 
Franck, Ed (ord) och Nauwelaerts, Kris (bild), Bulle Bulldogg/Bulle de bijter 

(Leuven: Davidsfonds Infodok, 1995). Lennart Frick (svensk text). Bromma: 
Opal (Belgien), 1996. 30 s. bb.  

Schuurmans, Hilde (ord och bild), Pelle vill inte simma/Plotter wil niet zwemmen 
(Hasselt: Clavis, 1997). Helen L. Lilja (översättning). Bromma: Opal (Belgien), 
1998. 30 s. bb.  

Veldkamp, Tjibbe (ord) och Hopman, Philip (bild), Stackars små/22 Wezen 
(Rotterdam: Lemniscaat, 1998). Christina Westman (svensk text). Stockholm: 
Opal (Belgien), 1998. 30 s. bb.  

Dessers, Rik (ord) och Schuurmans, Hilde (bild), Lilla grisen och lille musen/ 
Roosje big en pieptje muis (Hasselt: Clavis, 1998). Mary S. Lund (översättning). 
Bromma: Opal (Belgien), 1999. 30 s. bb.  

Elias, Bettie (ord) och Westerduin, Anne (bild), Peters hemlighet/Het kleine geheim 
van Pieter (Hasselt: Clavis, 1998). Boerje Bohlin (svensk text). Bromma: Opal 
(Belgien), 1999. 32 s. bb. 

Renne, (ord och bild), Resan mot norr/De grote reis (Hasselt: Clavis, 1998). Mary 
S. Lund (översättning). Bromma: Opal (Belgien), 1999. 34 s. bb. 

Schubert, Ingrid och Schubert, Dieter (ord och bild), Björn hittar tre ägg/Dat komt 
er nou van... (Rotterdam: Lemniscaat, 1999). Mary S. Lund (översättning). 
Bromma: Opal (Belgien), 1999. 30 s. bb.  

Minne, Brigitte (ord) och Westerduin, Anne (bild), Emma och kritprinsessan/De 
potloodprinses (Hasselt: Clavis, 1998). Mary S. Lund (översättning). Bromma: 
Opal (Belgien), 2000. 32 s. bb.  

Schubert, Ingrid och Schubert, Dieter (ord och bild), Tillsammans kan vi/Samen 
kunnen we alles (Rotterdam: Lemniscaat, 2000). Mary S. Lund (översättning). 
Bromma: Opal (Belgien), 2000. 32 s. bb. 

Baeten, Lieve (ord och bild), Den lille draken/Kleine draak (Hasselt: Clavis, 2000). 
Helen L. Lilja (översättning). Bromma: Opal (Belgien), 2001. 40 s. Tyskt 
original anges: Kleiner schrecklicher drache (Hamburg: Oetinger, 2000). bb. 

Baeten, Lieve (ord och bild), Lilla häxan firar jul/De kerstboom van Lotje (Hasselt: 
Clavis, 1996). Gunilla Halkjaer Olofsson (svensk text). Bromma: Opal 
(Belgien), 2001. 2004. 32 s. bb. 

Baeten, Lieve (ord och bild), Lilla häxan och den flygande mattan/Lotje en de 
heksenprinses (Hasselt: Clavis, 1998). Gunilla Halkjaer Olofsson (svensk text). 
Bromma: Opal (Belgien), 2002. 32 s. bb. 

Schubert, Ingrid och Schubert, Dieter (ord och bild), Det finns alltid plats för en 
till/Er kan nog meer bij (Rotterdam: Lemniscaat, 2001). Mary S. Lund (översätt-
ning). Bromma: Opal (Belgien), 2002. 32 s. bb.  

Schuurmans, Hilde (ord och bild), Lisa och mamma handlar/Even naar de winkel 
(Hasselt: Clavis, 2001). Helen L. Lilja (översättning). Bromma: Opal (Belgien), 
2002. 32 s. bb.  

Schuurmans, Hilde (ord och bild), Pelle flyttar/Plotter gaat verhuizen (Hasselt: 
Clavis, 2002). Helen L. Lilja (översättning). Bromma: Opal (Belgien), 2002. 
32 s. bb. 
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Baeten, Lieve och Fossey, Wietse (ord och bild), Kloka lilla häxan/Slimme Lotje 
(Hasselt: Clavis, 2003). Gunilla Halkjaer Olofsson (översättning). Bromma: 
Opal (Belgien), 2004. 32 s. bb. 

Schubert, Ingrid och Schubert, Dieter (ord och bild), Björn och Igelkottes 
äventyr/Het grote boek van beer en egel (Rotterdam: Lemniscaat, 2003). Mary 
S. Lund (översättning). Bromma: Opal (Belgien), 2004. 110 s. (Samling av 
tidigare utgivna berättelser). bb. 

Schubert, Ingrid och Schubert, Dieter (ord och bild), Min hjälte/Mijn held (Rotter-
dam: Lemniscaat, 2004). Mary S. Lund (översättning). Bromma: Opal 
(Belgien), 2005. 32 s. bb. 

Ordalaget (30 titlar) 
Bruna, Dick (ord och bild), Muuu säger kon/boe zegt de koe (Amsterdam: Mercis, 

1995). Margot Henrikson (svensk text). Bromma: Ordalaget (Tyskland), 1997. 
28 s. bb.  

Bruna, Dick (ord och bild), Ägget som sprack/het ei (Utrecht: Bruna, 1962; Amster-
dam: Mercis, 1996). John E. Lundin (svensk text). Bromma: Ordalaget (Tysk-
land), 1997. 26 s. Ny utgåva (Första svenska utgåva: Ägget som sprack, nr. 545 i 
serien Saga, Stockholm: Svensk Läraretidning, 1968).bb 

Bruna, Dick (ord och bild), Miffy/nijntje (Utrecht: Bruna, 1955; Amsterdam: 
Mercis, 1995). Margot Henriksson (svensk text). Bromma: Ordalaget (Tysk-
land), 1998. 27 s. bb.  

Bruna, Dick (ord och bild), Miffy i snön/nijntje in de sneeuw (Utrecht: Bruna, 1963; 
Amsterdam: Mercis, 1996). John E. Lundin (svensk text). Bromma: Ordalaget 
(Tyskland), 1998. 27 s. Ny utgåva (Första svenska utgåva: Lilla Kanin i snön, 
nr. 544 i serien Saga, Stockholm: Svensk Läraretidning, 1968). bb. 

Bruna, Dick (ord och bild), Miffys födelsedag/het feest van nijntje (Utrecht: Bruna, 
1970; Amsterdam: Mercis, 1995). Rebecca Alsberg (svensk text). Bromma: 
Ordalaget (Tyskland), 1999. 27 s. bb.  

Bruna, Dick (ord och bild), Prinsen av Brabant/de koning (Utrecht: Bruna, 1962; 
Amsterdam: Mercis, 1996). John E. Lundin (svensk text). Bromma: Ordalaget 
(Tyskland), 1999. 27 s. Ny utgåva (Första svenska utgåva: Den lille prinsen, 
nummer 529 i serien Saga, Stockholm: Svensk Läraretidning, 1967). bb. 

Bruna, Dick (ord och bild), Cirkusen/circus (Utrecht: Bruna, 1962; Amsterdam, 
Mercis, 1996). John E. Lundin (svensk text). Bromma: Ordalaget (Tyskland), 
2000. 27 s. Ny utgåva (Första svenska utgåva i Saga: 528, Stockholm: Svensk 
Läraretidning (Ungern). 1967. 26 s.). bb. 

Bruna, Dick (ord och bild), God morgon Miffy!/slaap je nijntje (Amsterdam: 
Mercis, 1996. Japanskt original: Tokyo: Kodansha, 1995). Margot Henrikson 
(svensk text). Bromma: Ordalaget (Tyskland), 2000. 8 s. (kartongbok) bb.  

Bruna, Dick (ord och bild), Miffy leker/nijntje en de bal (Amsterdam: Mercis, 1996. 
Japanskt original: Tokyo: Kodansha, 1995). Margot Henrikson (svensk text). 
Bromma: Ordalaget (Tyskland), 2000. 8 s. (kartongbok) bb.  

Bruna, Dick (ord och bild), Var är Miffy?/waar is nijntje? (Amsterdam: Mercis, 
1996. Japanskt original: Tokyo: Kodansha, 1995). Margot Henrikson (svensk 
text). Bromma: Ordalaget (Tyskland), 2000. 8 s. (kartongbok) bb.  

Bruna, Dick (ord och bild), Miffy går på museum/nijntje in het museum (Amster-
dam: Mercis, 1997). Jacob Branting (svensk text). Bromma: Ordalaget (Tysk-
land), 2001. 27 s. bb.  
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Bruna, Dick (ord och bild), Liten större störst/klein groter grootst (Amsterdam: 
Mercis, 2000). Margot Henrikson (svensk text). Bromma: Ordalaget (Tyskland), 
2002. 16 s. Japanskt original anges utan titel (Tokyo: Kodansha, 1998). 
(kartongbok). bb.  

Bruna, Dick (ord och bild), Miffys förstoringsglas/nijntjes vergrootglas (Amster-
dam: Mercis, 2000). Margot Henrikson (svensk text). Bromma: Ordalaget 
(Tyskland), 2002. 16 s. Japanskt original anges utan titel (Tokyo: Kodansha, 
1998). (kartongbok). bb. 

Bruna, Dick (bild – utan ord), Miffys babybok/babyboek – nijntje (Amsterdam: 
Mercis, 2000). Bromma: Ordalaget (Kina), 2003. 10 s. (tygbok) bb. 

Bruna, Dick (ord och bild), Vad är runt?/Wat is rond? (Amsterdam: Mercis, 2000). 
Margot Henrikson (svensk text). Bromma: Ordalaget (Tyskland), 2003. 8 s. 
Japanskt original anges utan titel (Tokyo: Kodansha, 1998). (kartongbok) bb. 

Bruna, Dick (ord och bild), Vem knackar på dörren?/wie klopt daar? (Amsterdam: 
Mercis, 2000). Margot Henrikson (svensk text). Bromma: Ordalaget (Tyskland), 
2003. 8 s. Japanskt original anges utan titel (Tokyo: Kodansha, 1998). (kartong-
bok) bb.  

Bruna, Dick (ord och bild), Vem ser du i djurparken Miffy?/wie zie je in de dieren-
tuin nijntje? (Amsterdam: Mercis, 2000). Margot Henrikson (svensk text). 
Bromma: Ordalaget (Tyskland), 2003. 8 s. Japanskt original anges utan titel 
(Tokyo: Kodansha, 1998). (kartongbok) bb. 

Bruna, Dick (ord och bild), En dag med Miffy! Miffys stora flikbok : 37 flikar att 
lyfta på!/een dag met nijntje: het grote nijntje flap-uit boek (Amsterdam: 
Mercis, 2004). Margot Henrikson (svensk text). Bromma: Ordalaget (Singa-
pore), 2004. 10 s. (kartongbok). bb.  

Bruna, Dick (ord och bild), Miffys abc/nijntjes abc (Amsterdam: Mercis, 2002). 
Margot Henrikson (svensk text). Bromma: Ordalaget (Kina), 2004. 10 s. 
(kartongbok). bb.  

Bruna, Dick (ord och bild), Miffys födelsedag/het feest van nijntje (Utrecht: Bruna, 
1970; Amsterdam: Mercis, 1995). Margot Henrikson (svensk text). Bromma: 
Ordalaget (Tyskland), 2004. 27 s. bb.  

Bruna, Dick (ord och bild), Miffys färger/nijntje en de kleuren (Amsterdam: Mercis, 
2003). Margot Henrikson (svensk text). Bromma: Ordalaget (Malaysia), 2004. 
10 s. (kartongbok) bb.  

Bruna, Dick (ord och bild), Räkna med Miffy!/nijntje leert tellen (Amsterdam: 
Mercis, 2003). Margot Henrikson (svensk text). Bromma: Ordalaget (Malaysia), 
2004. 10 s. (kartongbok) bb.  

Bruna, Dick (ord och bild), Vad ser Miffy? 6 flikar att öppna/wie zie je nijntje? 
(Amsterdam: Mercis, 2003). Margot Henrikson (svensk text). Stockholm: Orda-
laget (Kina), 2004. 12 s. Koreanskt original anges utan titel (Seoul: Aga World, 
2001). (kartongbok) bb.  

Bruna, Dick (ord och bild), Vad ska Miffy göra? 7 flikar att öppna/waar ga je heen 
nijntje? (Amsterdam: Mercis, 2003). Margot Henrikson (svensk text). Stock-
holm: Ordalaget (Kina), 2004. 12 s. Koreanskt original anges utan titel (Seoul: 
Aga World, 2001). (kartongbok) bb.  

Bruna, Dick (ord och bild), Vi har en orkester/wij hebben een orkest (Amsterdam: 
De Harmonie, 1984; Amsterdam: Mercis, 1995). Jacob Branting (svensk text). 
Bromma: Ordalaget (Tyskland), 2004. 26 s. bb. 

Bruna, Dick (ord och bild), Hemma hos Miffy/het huis van nijntje (Houten: De 
Cocon, 1991; Amsterdam: Mercis, 1997). Margot Henrikson (svensk text). 
Bromma: Ordalaget (Tyskland), 2005. 26 s. bb.  
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Bruna, Dick (ord och bild), Tittut Miffy! Vem ser du?/kiekeboe! wie is daar nijntje? 
(Amsterdam: Mercis, 2004). Margot Henrikson (svensk text). Stockholm: Orda-
laget (Tyskland), 2005. 14 s. Japanskt original anges utan titel (Tokyo: Kodan-
sha, 2003). (kartongbok) bb.  

Bruna, Dick (ord och bild), Tittut Miffy! Vem är där?/kiekeboe! wie zit daar nijntje? 
(Amsterdam: Mercis, 2004). Margot Henrikson (svensk text). Stockholm: Orda-
laget (Tyskland), 2005. 14 s. Japanskt original anges utan titel (Tokyo: Kodan-
sha, 2003). (kartongbok) bb.  

Bruna, Dick (ord och bild), Miffy reser jorden runt/nijntje reist de wereld rond 
(Amsterdam: Mercis, 2006). Margot Henrikson (svensk text). Bromma: Orda-
laget (Kina), 2006. 10 s. (kartongbok) bb. 

Bruna, Dick (ord och bild), Miffys magiska bok/nijntjes lievelingskleuren (Amster-
dam: Mercis, 2005). Margot Henrikson (svensk text). Bromma: Ordalaget 
(Kina), 2006. 10 s. Engelskt original anges utan titel (London: Egmont Books, 
2005). (kartongbok) bb. 

Rabén & Sjögren (5 titlar) 
Törnqvist, Marit (ord och bild), Liten berättelse om kärlek/Klein verhaal over de 

liefde (Amsterdam: Querido, 1995). Marit Törnqvist (svensk text). Stockholm: 
Rabén & Sjögren (Italien), 1995, 59 s. bb. 

Hagen, Hans & Monique (ord) och Törnqvist, Marit (bild), Du är det finaste/Jij 
bent de liefste (Amsterdam: Querido, 2000). Barbro Lindgren (översättning). 
Stockholm: Rabén & Sjögren (Belgien), 2001. 56 s. bb. 

Hagen, Hans & Monique (ord) och Törnqvist, Marit (bild), Du är det finaste/Jij 
bent de liefste (Amsterdam: Querido, 2003). Barbro Lindgren (översättning). 
Stockholm: Rabén & Sjögren (Belgien), 2004. 56 s. Ny utgåva i litet format 
(Första svenska utgåva: Stockholm: Rabén & Sjögren, 2001). bb. 

Törnqvist, Marit (ord och bild), Liten berättelse om kärlek/Klein verhaal over de 
liefde (Amsterdam: Querido, 2004). Marit Törnqvist (svensk text). Stockholm: 
Rabén & Sjögren (Italien), 2004, 68 s. Ny utgåva i litet format. (Första svenska 
utgåva: Stockholm: Rabén & Sjögren, 1995). bb. 

Tellegen, Toon (ord) och Törnqvist, Marit (bild), Pikkuhenki: berättelsen om en 
mycket liten häxa/Pikkuhenki (Amsterdam: Querido, 2005). Signe Zeilich-
Jensen (översättning). Stockholm: Rabén & Sjögren, 2006. 48 s. bb. 

Richter (1 titel)  
Vogl, Christl (ord och bild), Otilia, den lilla elefantflickan/Olga het olifantje (Lisse: 

Rebo Productions, 1998). Helena Lind Hult (översättning). Malmö: Richter 
(Slovenien), 1998. 186 s. bb.  

Sjöstrand (14 titlar) 
Brouwers, Peter (ord och bild), Greger Gris/Bertje Big (Hasselt: Clavis, 1994). Bo 

Ivander (översättning). Stockholm: Sjöstrand (Belgien), 1996. 26 s. bb.  
Timmers, Leo (ord och bild), Tio små grisar/Tien varkentjes tien? (Hasselt: Clavis, 

1996). Bo Ivander (översättning). Stockholm: Sjöstrand (Belgien), 1997. 26 s. 
bb. 
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Genechten, Guido van (ord och bild), Johans nya stövlar/Nieuwe laarzen (Hasselt: 
Clavis, 1997). Ulrika Berg (översättning). Stockholm: Sjöstrand (Belgien), 
1998. 30 s. bb.  

Genechten, Guido van (ord och bild), Johans pappa/Mijn papa (Hasselt: Clavis, 
1998). Ulrika Berg (översättning). Stockholm: Sjöstrand (Belgien), 1998. 30 s. 
bb. 

 Padt, Maartje (ord) och Freeman, Mylo (bild), Zebran Shanti/Shanti de zebra 
(Amsterdam: Zirkoon, 1998). Bo Ivander (översättning). Stockholm: Sjöstrand 
(Singapore), 1998. 32 s. bb. 

Baens, Ria (ord och bild), Wanda den lilla pandan/Wanda, kleine panda (Hasselt: 
Clavis, 1998). Ulrika Berg (översättning). Stockholm: Sjöstrand (Belgien), 
1999. 26 s. bb. 

Genechten, Guido van (ord och bild), Johans mamma/Lieve mama (Hasselt: Clavis, 
1999). Ulrika Berg (översättning). Stockholm: Sjöstrand (Kina), 1999. 30 s. bb.  

Genechten, Guido van (ord och bild), Rickard/Rikki (Hasselt: Clavis, 1999). Ulrika 
Berg (översättning). Stockholm: Sjöstrand (Belgien), 1999. 30 s. bb. 

Baens, Ria (ord och bild), Nelly flodhäst/Neeltje Nijlpaard (Hasselt: Clavis, 1999). 
Ulrika Berg (översättning). Stockholm: Sjöstrand (Belgien), 2000. 32 s. bb..  

Genechten, Guido van (ord och bild), Rickard och Anja/Rikki en Anni (Hasselt: 
Clavis, 2000). Ulrika Berg (översättning). Stockholm: Sjöstrand (Belgien), 
2000. 32 s. bb. 

Genechten, Guido van (ord och bild), Jonny/Jonnie (Hasselt: Clavis, 2000). Ulrika 
Berg (översättning). Stockholm: Sjöstrand (Belgien), 2001. 32 s. bb. 

Westera, Bette (ord) och Diederen, Suzanne (bild), Sov gott, Boba Björn/ 
Welterusten, Beer Baboen (Amsterdam: Hillen, 2001). Ulrika Berg (svensk 
text). Stockholm: Sjöstrand (Italien), 2001. 24 s. bb. 

Westera, Bette (ord) och Diederen, Suzanne (bild), Kära, stygga Boba Björn/Lieve, 
stoute Beer Baboen (Amsterdam: Hillen, 2002). Ulrika Berg (svensk text). 
Stockholm: Sjöstrand (Belgien), 2002. 32 s. bb. 

Sekrève, Marie-Louise och Sekrève, Mark-Julian (ord och bild), Har du någon 
ull?/Thomas wil niet jaloers zijn (Amsterdam: Hillen, 2003). Ulrika Berg 
(översättning). Stockholm: Sjöstrand (Thailand), 2003. 32 s. bb. 
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Bilaga 2. Förlagsfakta och förlags-
intervjuer 

Webbplatser hos förlag som ger ut flamländsk och 
nederländsk barnlitteratur i svensk översättning 
mellan 1995 och 2006 
 
Alfabeta: <http://www.alfabeta.se> [Tillgänglig 20 februari 2007.] 
Berghs: <http://www.berghsforlag.se> [Tillgänglig 15 maart 2007.] 
Bonnier Carlsen: <http://www.bonniercarlsen.se> [Tillgänglig 10 februari 2007.] 
En bok för alla: <http://www.enbokforalla.se> [Tillgänglig 25 maart 2009.] 
Gothia: <http://www.gothiaforlag.se> [Tillgänglig 20 juni 2010.] 
Natur & Kultur: <http://www.nok.se> [Tillgänglig 15 maart 2007.] 
Kok: <http://www.kok.nl> [Tillgänglig 20 juni 2010.] 
Opal: <http://www.opal.se> [Tillgänglig 20 februari 2007.] 
Ordalaget: <http://www.ordalaget.se> [Tillgänglig 20 februari 2007.] 
Rabén & Sjögren: <http://www.rabensjogren.se> [Tillgänglig 20 februari 2007.] 
Egmont (Richter): <http://www.egmont.se> [Tillgänglig 20 juni 2010.] 
Sjöstrand: / (förlaget upphörde 2006). 

Frågelista för förlagsintervjuer 
− Hur skulle du beskriva förlagets utgivningsprofil? 
− Hur kommer förlaget i kontakt med flamländska och nederländska bilder-

böcker? 
− Hur kom ni mer specifikt i kontakt med de olika flamländska och neder-

ländska bilderböcker som ni har gett ut? 
− Hur viktigt är samtryck? 
− Vuilka faktorer spelar en roll när man bedömer och väljer ut bilderböcker för 

översättning? 
− Vilken roll spelar illustrationer och illustratörer? 
− I flera av de översatta bilderböckerna står det ”svensk text”, inte ”översätt-

ning”. Varför? 
− Hur väljer ni översättare? 
− Söker förlaget produktions- eller översättningsbidrag från flamländska eller 

nederländska litterära fonder? Varför (inte)?  
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Informanter och förlagsintervjuer 
Forsberg [2008-02-25]: intervju (i samtalsform) med barnboksredaktör Stellan Fors-

berg på förlaget Sjöstrand (som upphörde 2006). 
Henriksson [2008-02-21]: intervju (i samtalsform) med förläggare och redaktör för 

barnböcker Margot Henriksson på förlaget Ordalaget. 
Johansson & Vidén [2007-03-09]: intervju (i samtalsform) med barnboksförläggare 

Erik Johansson och barnboksredaktör Eva Vidén på förlaget Berghs. 
Lyssarides [2007-02-23]: intervju (via e-post och telefon) med utgivningschef för 

barn- och ungdomsböcker Lotta Lyssarides på förlaget Natur & Kultur.  
Rosenqvist [2007-03-01]: intervju (via e-post och telefon) med barnboksredaktör 

Anna Rosenqvist på förlaget Opal. 

Övriga informanter  
Ten Houten [2007-03-21]: e-postkorrespondens mellan 2007-03-19 och 2007-03-21 

med Liesbeth ten Houten, förläggare för Max Velthuijs bilderböcker på det 
nederländska förlaget Leopold. 
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Bilaga 3. Bildbilagor 

Bildbilaga 1. Omslagsbilder 

          
nijntje in de sneeuw (1963). Dick Bruna © Mercis bv, 1963 

          
nijntje (1963). Dick Bruna © Mercis bv, 1963 

         
het feest van nijntje (1970). Dick Bruna © Mercis bv, 1970 
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Miffy i snön (1998). Dick Bruna © Mercis bv, 1963 

         
Miffy (1998). Dick Bruna © Mercis bv, 1963 

         
Miffys födelsedag (2004). Dick Bruna © Mercis bv, 1970 
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Bildbilaga 2. Titeluppslag 
 

 
 

 
nijntje in de sneeuw (1963). Dick Bruna © Mercis bv, 1963 

 
nijntje (1963). Dick Bruna © Mercis bv, 1963 

 
het feest van nijntje (1970). Dick Bruna © Mercis bv, 1970 
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Miffy i snön (1998). Dick Bruna © Mercis bv, 1963 

 
Miffy (1998). Dick Bruna © Mercis bv, 1963 

 
Miffys födelsedag (2004). Dick Bruna © Mercis bv, 1970 
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Bildbilaga 3. Uppslagsbilder i nijntje in de sneeuw 
(1963) och Miffy i snön (1998)  
Dick Bruna © Mercis bv, 1963 

 
 

         
Uppslag 1          Uppslag 2 

         
Uppslag 3          Uppslag 4 

         
Uppslag 5          Uppslag 6 
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Uppslag 7         Uppslag 8 

         
Uppslag 9         Uppslag 10 

         
Uppslag 11         Uppslag 12 
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Bildbilaga 4. Uppslagsbilder i nijntje (1963) och 
Miffy (1998)  
Dick bruna © Mercis bv, 1963 
 

 

         
Uppslag 1        Uppslag 2 

         
Uppslag 3        Uppslag 4 

           
Uppslag 5        Uppslag 6 
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 Uppslag 7          Uppslag 8 

          
Uppslag 9          Uppslag 10 

          
Uppslag 11          Uppslag 12 
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Bildbilaga 5. Uppslagsbilder i het feest van nijntje 
(1970) och Miffys födelsedag (2004)  
Dick bruna © Mercis bv, 1970 
 
 

         
Uppslag 1         Uppslag 2 

        
Uppslag 3         Uppslag 4 

        
Uppslag 5         Uppslag 6 
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Uppslag 7         Uppslag 8 

        
Uppslag 9         Uppslag 10 

         
Uppslag 11         Uppslag 12 
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Bildbilaga 6. Övriga bilder 
 

 
 

         
Uppslag 9 och 11 ur poesje nel (1959) och Katten Jum-Jum (1967).  
Dick Bruna © Mercis bv, 1959 

         
Uppslag 4 och 5 ur nijntje aan zee (1963) och Lilla Kanin (1967).  
Dick Bruna © Mercis bv, 1963 

         
Uppslag 1 och 2 ur de koning (1962) och Prinsen av Brabant (1999).  
Dick Bruna © Mercis bv, 1962 
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Democratic Press.) 1995. 213 pp. English Summary. 
21.  Alexander Zheltukhin, Ortographic Codes and Code-Switching. A Study in 16th Century 
Swedish Orthography. 1996. 297 pp. German Summary. 
22.  Ulla-Britt Kotsinas, Kontakt, variation och förändring – studier i Stockholmsspråk. Ett 
urval uppsatser. (Contact, Variation and Change – Studies in the Language of Stockholm.) 
2000. 195 pp. Papers in Swedish and English. 
23.  Jan Svanlund, Metaforen som konvention. Graden av bildlighet i svenskans vikt- och 
tyngdmetaforer. (Metaphor as Convention. The Degree of Figurativeness in Swedish 
Metaphors Using Concepts of Weight.) 2001. 392 pp. English Summary. 
24.  Antti Ylikiiskilä, Tvåspråkiga skolbarns verbanvändning i svenska. (Bilingual School 
Children’s Use of the Verb in Swedish.) 2001. 151 pp. English Summary. 
25.  Anna-Malin Karlsson, Skriftbruk i förändring. En semiotisk studie av den personliga 
hemsidan. (Literacy Traditions in Change. A Semiotic Study of the Personal Homepage.) 
2002. 192 pp. English Summary. 
26.  Yvonne Lindqvist, Översättning som social praktik. Toni Morrison och Harlequinserien 
Passion på svenska. (Translation as a Social Practice. Toni Morrison and the Harlequin 
Publishing Line Desire in Swedish.) 2002. 250 pp. English Summary. 
27.  Kristina Jämtelid, Texter och skrivande i en internationaliserad affärsvärld. Flerspråkig 
textproduktion vid ett svenskt storföretag. (Texts and Writing in an Internationalised Business 
World. Multilingual Text Production in a Global Swedish Group.) 2002. 216 pp. English 
Summary. 
28.  Kristina Danielsson, Beginners Read Aloud. High versus Low Linguistic Levels in 
Swedish Beginners’ Oral Reading. 2003. 176 pp. 
29.  Karin Milles, Kvinnor och män i möte. En samtalsanalytisk studie av interna arbets-
möten. (Men and Women in Meetings. A Conversation Analytic Study of Workplace 
Meetings.) 2003. 166 pp. English Summary.  
30.  Kerstin Tropp, Framtidsreferens i svenskt inlärarspråk. (Reference to the Future in 
Swedish Learner Language.) 2003. 178 pp. English Summary. 
31.  Anders Björkvall, Svensk reklam och dess modelläsare. (Model Readers in Swedish 
Advertising.) 2003. 213 pp. English Summary. 
32.  Patrik Åström, Senmedeltida svenska lagböcker. 136 lands- och stadslagshandskrifter. 
Dateringar och dateringsproblem. (Late Medieval Swedish Law Books. 136 Common Law 
Manuscripts. Datings and Dating Problems.) 2003. 244 pp. English Summary. 
33.  Jeanna Wennerberg, Tempus och transitivitet i dövas andraspråk. (Tense and Transitivity 
in the Second Language of the Deaf.) 2004. 160 pp. English Summary. 
34.  Charlotte Engblom, Samtal, identiteter och positionering. Ungdomars interaktion i en 
mångkulturell miljö. (Conversation, Identities and Positioning. The Interaction of Young 
People in a Multicultural Environment.) 2004. 209 pp. English Summary.   
35.  Ulf Larsson, De fyra elementen. En semantisk motivstudie i Gunnar Ekelöfs En Mölna-
Elegi. (The Four Elements. A Semantic Motif Study in Gunnar Ekelöf’s A Mölna Elegy.) 
2004. 286 pp. English Summary. 
36.  Anna Vogel, Swedish Dimensional Adjectives. (Svenska dimensionsadjektiv.) 2004.  
377 pp. Swedish Summary. 
37.  Mona Blåsjö, Studenters skrivande i två kunskapsbyggande miljöer. (Students’ Writing in 
Two Knowledge-constructing Settings.) 2004. 321 pp. English Summary. 



 

38. Gunlög Sundberg, Asymmetrier och samförstånd i rekryteringssamtal med andraspråks-
talare. (Asymmetries and Mutual Understanding in Employment Interviews with Second 
Language Speakers.) 2004. 240 pp. English Summary. 
39. Per Mårtenson, Stilstudier i Carl Jonas Love Almqvists exilförfattarskap. (Stylistic 
Studies in Carl Jonas Love Almqvist’s Writings in Exile.) 2005. 230 pp. English Summary. 
40. Annika Johansson, Nederländskans komen och svenskans komma. En kontrastiv 
undersökning. (Dutch komen and Swedish komma. A Contrastive Study.) 2006. 189 pp. 
English Summary. 
41. Ingela Tykesson-Bergman, Samtal i butik. Språklig interaktion mellan biträden och 
kunder. (Conversation in Service Encounters. Verbal Interaction between Shop Assistants and 
Customers.) 2006. 305 pp. English Summary. 
42. Språkets roll och räckvidd. Festskrift till Staffan Hellberg den 18 februari 2007. Karin 
Milles och Anna Vogel (red.). 2007. 304 pp. 
43. Magnus Källström, Mästare och minnesmärken. Studier kring vikingatida runristare och 
skriftmiljöer i Norden. (Masters and Memorials. Studies on Viking-age Rune-carvers and 
Literate Settings in Scandinavia.) 2007. 442 pp. English Summary. 
44. Linda Kahlin, Sociala kategoriseringar i samspel. Hur kön, etnicitet och generation 
konstitueras i ungdomars samtal. (Social Categorisation in Interplay. Gender, Etnicity and 
Generation Constituted in Adolescents’ Conversation.) 2008. 200 pp. English Summary. 
45. Stina Hållsten, Ingenjörer skriver. Verksamheter och texter i arbete och utbildning. (Engi-
neers Write. Activities and Texts in the Workplace and in Higher Education.) 2008. 241 pp. 
English Summary. 
46. Maria Lim Falk, Svenska i engelskspråkig skolmiljö. Ämnesrelaterat språkbruk i två 
gymnasieklasser. (Swedish in an English-language School Environment. Subject-based 
Language Use in Two Upper Secondary Classes.) 2008. 312 pp. English Summary. 
47. Andreas Nord, Trädgårdsboken som text 1643–2005. (The Garden Book as Text 1643–
2005.) 2008. 296 pp. English Summary. 
48. Milda Rönn, Det är inte förrän man gör det som man förstår.” Om kommunikativa hinder 
vid en teaterhögskola. (”You can’t understand until you do it.” On Communicative Obstacles 
at a Drama College.) 2009. 270 pp. English Summary. 
49. Maria Westman, Skriftpraktiker i gymnasieskolan. Bygg- och omvårdnadselever skriver. 
(Literacy Practices in Upper Secondary School. The Writing of Construction and Health Care 
Pupils.) 2009. 209 pp. English Summary. 
50. Gunilla Almström Persson, Perspektiv i polisprotokoll. (Perspective in Police Reports.) 
2009. 152 pp. English Summary. 
51. Jonatan Pettersson, Fri översättning i det medeltida Västnorden. (Free Translation in 
Medieval West Nordic Society.) 2009. 285 pp. English Summary. 
52. Jan Svanlund, Lexikal etablering. En korpusundersökning av hur nya sammansättningar 
konventionaliseras och får sin betydelse. (Establishing Lexical Items. A Corpus Study of the 
Conventionalization of New Compounds and How They Get Their Meanings.) 2009. 255 pp.  
53. Sara Myrberg, The Intonational Phonology of Stockholm Swedish. (Stockholmssvenskans 
intonationsfonologi.) 2010. 176 pp. Swedish Summary. 
54. Sara Van Meerbergen, Nederländska bilderböcker blir svenska. En multimodal översätt-
ningsanalys. (Dutch Picture Books Become Swedish. A Multimodal Translation Analysis.) 
2010. 280 pp. English Summary. 

Subscription to the series and order for single volumes should be addressed to any 
international bookseller or directly to the distributor: 

eddy.se ab 
P.O. Box 1310 
SE 621 24 Visby 

Tel: +46 498 25 39 00  
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Skrifter utgivna av Svenska barnboks-
institutet 

Studies published by the Swedish Institute for Children’s Books 
ISSN 0347-5387 

Tidigare titlar, se www.sbi.kb.se 
60. Bratt, Ingar: Barnböcker utgivna i Sverige 1890–99: en kommenterad biblio-

grafi. Lund: Lund University Press, 1996. Summary: Children’s books pub-
lished in Sweden 1890–99: an annotated bibliography. 

61. Svensson, Conny: Tarzan i slukaråldern. Stockholm: Rabén Prisma, 1997. 
Summary: Tarzan in the book devouring age – boyhood reading. 

62. Edström, Vivi: Astrid Lindgren och sagans makt. Stockholm: Rabén & Sjö-
gren, 1997. Summary: Astrid Lindgren and fairy-tale power. 

63. Krusten, Reet; Priedite-Janelsina, Aija; Urba, Kestutis: Barnboksgrannar: 
barnlitteraturen i Baltikum. Stockholm: Rabén & Sjögren, 1997. Summaries. 

64. Klingberg, Göte: Den tidiga barnboken i Sverige: litterära strömningar, mark-
nad, bildproduktion. Stockholm: Natur och Kultur, 1998. Summary: Early 
children’s books in Sweden: literary movements, the book market, picture pro-
duction. 

65. Helander, Karin: Från sagospel till barntragedi: pedagogik, förströelse och 
konst i 1900-talets svenska barnteater. Stockholm: Carlsson Bokförlag, 1998. 
Summary: From fairy-tale plays to children’s tragedy: education, amusement 
and art in Swedish children’s theatre during the twentieth century. 

66. Kåreland, Lena: Modernismen i barnkammaren: barnlitteraturens 40-tal. 
Stockholm: Rabén & Sjögren, 1999. Summary: Modernism in the nursery: 
Swedish children’s literature in the 1940s. 

67. Hellsing, Lennart: Tankar om barnlitteraturen. Stockholm: Rabén & Sjögren, 
1999. Ny utökad utgåva med efterord av Sonja Svensson (första utgåvan 
1963). 

68. Wolf, Lars: Snabbare, högre, starkare: idrottsmotivet i svensk ungdom-
slitteratur 1940–1990. Stockholm: Bonnier Carlsen, 1999. Summary: Faster, 
higher, stronger: the sports motif in Swedish youth literature 1940–1990. 

69. Teodorowicz-Hellman, Ewa: Svensk-polska litterära möten: tema: barnlittera-
tur. Stockholm: Svenska Institutet, 1999. Streszczenie: Szwedzko-polskie kon-
takty literackie Literatura dla dzieci i mlodziezy. Summary: Swedish-Polish 
literary relations children’s literature. 

70. Edström, Vivi: Astrid Lindgren: a critical study. Stockholm: R&S Books, 
2000. Svenska originalets titel: Astrid Lindgren – vildtoring och lägereld, 
Rabén & Sjögren, 1992 (ny tryckning 2000). 

71. Toijer-Nilsson, Ying: Skuggornas förtrogna: om Maria Gripe. Stockholm: 
Bonnier, 2000. Summary: In the confidence of the shadows: on Maria Gripe. 

72. Lundqvist, Ulla: Kulla-Gulla i slukaråldern. Stockholm: Rabén & Sjögren, 
2000. Summary: Kulla-Gulla in the book devouring age – girlhood reading. 



 

73. Andræ, Marika: Rött eller grönt?: flicka blir kvinna och pojke blir man i B. 
Wahlströms ungdomsböcker 1914–1944. Stockholm: B.Wahlström, 2001. 
Summary: Red or green?: girl becomes a woman and boy becomes a man in B. 
Wahlströms books for young adults 1914–1944. Diss. Uppsala. 

74. Klingberg, Göte: Tryckta skrifter 1931–1999/Veröffentlichungen 1931–1999/ 
Publications 1931–1999. Stockholm: Svenska barnboksinstitutet, 2001. Förord 
av Sonja Svensson. Inledning av Lena Törnqvist. Parallelltext på tyska och 
engelska. 

75. Kåreland, Lena: En sång för att leva bättre: om Lennart Hellsings författar-
skap. Stockholm: Rabén & Sjögren, 2002. Med en bibliografi av Cecilia 
Östlund. Summary: A song for a better life: the works of Lennart Hellsing. 

76. Fagerström, Gudrun: Människan och makterna: icke-kristna religioner gestalt-
ade i barn- och ungdomslitteratur. Lund: Bibliotekstjänst, 2002. Summary: 
Man and sacred realities: non-Christian religions as portrayed in young 
people’s literature. 

77. Lundqvist, Ulla: Pippi i Palestina. Stockholm: Rabén & Sjögren, 2002. 
Summary: Pippi in Palestine. 

78. Ulfgard, Maria: För att bli kvinna – och av lust: en studie i tonårsflickors läs-
ning. Stockholm: B. Wahlström, 2002. Summary: Becoming a woman – and 
out of pleasure: a study in the reading of teenage girls. Diss. Lund. 

79. Läslust och lättläst: att förebygga och reparera lässvårigheter och bevara 
läslust. Red. Inger Norberg. Lund: Bibliotekstjänst, 2003. Summary: Eager 
readers – easy readers. 

80. Ehriander, Helene: Humanism och historiesyn i Kai Söderhjelms historiska 
barn- och ungdomsböcker. Lund: Litteraturvetenskapliga institutionen, 2003 
(Critica litterarum lundensis nr 3). Summary: Humanism and view of history 
in Kai Söderhjelm’s historical novels for children and young people. Diss. 
Lund. 

81. Ehrenberg, Maria: Sagans förvandlingar: Eva Wigström som sagosamlare och 
sagoförfattare. Stockholm: ETC förlag, 2003. Summary: Transformations of 
the fairy tale: Eva Wigström as collector and author of fairy tales. Diss. Lund. 

82. Friman, Wiveca: Växandets gestaltning i Peter Pohls romansvit om Micke. 
Lund: Litteraturvetenskapliga institutionen, 2003 (Critica litterarum lundensis 
nr 6). Zusammenfassung: Die Gestaltung des Wachsens in Peter Pohls Roman-
folge über Micke. Diss. Lund. 

83. Edström, Vivi: Kvällsdoppet i Katthult: essäer om Astrid Lindgren diktaren. 
Stockholm: Natur och Kultur, 2004. Summary: Midnight dip at Katthult: 
essays on Astrid Lindgren. 

84. Simonsson, Maria: Bilderboken i förskolan – en utgångspunkt för samspel. 
Linköping: Tema Barn, 2004 (Linköping Studies in Art and Science nr 287). 
Summary: Picture books in preschool – an interactional perspective. Diss. 
Linköping. 

85. Larsson, Nisse: Hela Hellsing. Stockholm: Rabén & Sjögren, 2004. Summary: 
All about Lennart Hellsing – his life and his works. 

86. H. C. Andersens underbara resor i Sverige. Red. Ivo Holmqvist. Göteborg & 
Stockholm: Makadam, 2005 (Centrum för Danmarksstudier nr 7). Summary: 
Hans Christian Andersen’s wonderful adventures in Sweden.  

87. Modig och stark – eller ligga lågt: skönlitteratur och genus i skola och för-
skola. Red. Lena Kåreland. Stockholm: Natur och Kultur, 2005. Summary: Be 
strong and brave – or be cool: fiction and gender in school and pre-school. 

88. Lindskog, Gerda Helena: Vid svenskhetens nordliga utposter: om bilden av 
samerna i svensk barn- och ungdomslitteratur under 1900-talet. Lund: BTJ 



 

Förlag, 2005. Summary: On the northern margins of Swedishness: the por-
trayal of the Sámi in twentieth century Swedish child and adolescent literature. 

89. Magnusson, Helena: Berättande bilder: svenska tecknade serier för barn. Göte-
borg & Stockholm: Makadam, 2005. Summary: Narrative pictures: Swedish 
comics for children. Diss. Stockholm. 

90. Fagerström, Gudrun: Förebild eller nidbild: läraren i svensk barn- och ung-
domslitteratur. Eslöv: Brutus Östlings Bokförlag Symposion, 2005. Summary:  
Revered or reviled?: the teacher as portrayed in Swedish books for children 
and young people. 

91. Barkefors, Laila: Knut Brodin: musik som livsämne. Hedemora/Möklinta: Gid-
lunds, 2006. Summary: Knut Brodin: music as an element of life 

92. Theander, Birgitta: Älskad och förnekad: flickboken i Sverige 1945–65. Göte-
borg & Stockholm: Makadam, 2006. Summary: Loved and denied: girls’ 
fiction in Sweden 1945–1965. Diss. Lund. 

93. Rehal-Johansson, Agneta: Den lömska barnboksförfattaren: Tove Jansson och 
muminverkets metamorfoser. Göteborg & Stockholm: Makadam, 2006. Sum-
mary: The trixter children’s book author: Tove Jansson and the metamorphosis 
of the Moomin oeuvre. Diss. Göteborg. 

94. Ur-Pippi. Originalmanus av Astrid Lindgren med förord av Karin Nyman och 
kommentarer av Ulla Lundqvist. Stockholm: Rabén & Sjögren, 2007. 
Summary: Ur-Pippi. Original manuscript by Astrid Lindgren with preface by 
Karin Nyman and commentary by Ulla Lundqvist. 

95. Strömberg, Fredrik: Manga!: japanska serier och skaparglädje. Malmö: Serie-
främjandet, 2007. Summary: Manga! – Japanese comics and the joy of 
creating. 

96. Östensson, Lars-Ove: Ulf Löfgren – författare och illustratör. Stockholm: 
Carlsson Bokförlag: 2007. Summary: Ulf Löfgren – Author and illustrator. 

97. Schmidl, Helen: Från vildmark till grön ängel: receptionsanalyser av läsning i 
åttonde klass. Göteborg & Stockholm: Makadam, 2008. Summary: From 
wilderness to green angel: reception analyses of reading in the 8th grade. Diss. 
Uppsala. 

98. Klingberg, Göte: Pictures for children’s books on the 19th century inter-
national market: an introductory study. Stockholm: Svenska barnboksinstitutet, 
2008. 

99. Klingberg, Göte: Facets of children’s literature research: collected and revised 
writings. Stockholm: Svenska barnboksinstitutet, 2008. 

100. Vänbok till Sonja Svensson. Stockholm: Opal, 2008. Summary: A book of 
friendship to Sonja Svensson 

101. Kriström, AnnaKarin: De gränslösa böckerna: om Hans Alfredson och Barbro 
Lindgren i 60- och 70- talens allålderslitteratur.  Stockholm: Eriksson & Lind-
gren, 2008. Summary: The boundless books. 

102. Svensson, Conny: Pli på pojkar: från Dumas till Kar de Mumma.  Stockholm: 
Bokförlaget Atlantis, 2008.  

103. Druker, Elina: Modernismens bilder: den moderna bilderboken i Norden. 
Göteborg & Stockholm: Makadam, 2008. Summary: Images of modernism: 
the modern picture book in the Nordic countries. Diss. Stockholm. 

104. Hoffmann, E.T.A.: Det främmande barnet. Översättning: Barbara Knochen-
hauer. Stockholm: Svenska barnboksinstitutet, 2008.  

105. Nordström-Jacobsson, Monica: Peter Pohls litterära projekt: en tematisk 
studie med utgångspunkt i debutromanen Janne, min vän. Luleå: Umeå univer-
sitet, 2008. Summary: Peter Pohl’s literary project: a thematic study with his 
first novel Janne, min vän as a point of departure. Diss. Luleå. 



 

106. Franck, Mia: Frigjord oskuld: heterosexuellt mognadsimperativ i svensk ung-
domsroman. Åbo Akademis förlag, 2009. Summary: Empowered innocense. 
Heterosexual developmental imperative in Swedish young adult fiction. Diss. 
Åbo. 

107. Ingemansson, Mary: ”Det kunde lika gärna ha hänt idag”: Maj Bylocks Drak-
skeppstrilogi och historiemedvetande hos barn i mellanåldrarna. Göteborg & 
Stockholm: Makadam, 2010. Summary: ”It could just as well have happened 
today”. Maj Bylock’s Drakskeppstrilogi and Historical Consciousness in ten- 
to twelve-year-olds. 

108. Andersson, Maria: Att bli människa: barn, sedlighet och kön i Amanda 
Kerfstedts,Helena Nybloms och Mathilda Mallings författarskap 1880–1910. 
Göteborg & Stockholm: Makadam, 2010. Summary: Being human: children, 
morality and gender in the works of Amanda Kerfstedt, Helena Nyblom and 
Mathilda Malling 1880–1910. 

109. Van  Meerbergen, Sara: Nederländska bilderböcker blir svenska. En multi-
modal översättningsanalys. Stockholm, 2010. Summary: Dutch Picture Books 
Become Swedish. A multimodal translation analysis.  

 
 
 
 
 



 

ACTA UNIVERSITATIS STOCKHOLMIENSIS 

 
 
 
 
Corpus Troporum   
Romanica Stockholmiensia   
Stockholm Cinema Studies   
Stockholm Economic Studies. Pamphlet Series   
Stockholm Oriental Studies  
Stockholm Slavic Studies   
Stockholm Studies in Baltic Languages   
Stockholm Studies in Classical Archaeology   
Stockholm Studies in Comparative Religion   
Stockholm Studies in Economic History  
Stockholm Studies in Educational Psychology  
Stockholm Studies in English  
Stockholm Studies in Ethnology
Stockholm Studies in Film History  
Stockholm Studies in History  
Stockholm Studies in History of Art  
Stockholm Studies in History of Ideas 
Stockholm Studies in History of Literature   
Stockholm Studies in Human Geography  
Stockholm Studies in Linguistics   
Stockholm Studies in Modern Philology. N.S.   
Stockholm Studies in Musicology  
Stockholm Studies in Philosophy   
Stockholm Studies in Psychology   
Stockholm Studies in Russian Literature   
Stockholm Studies in Scandinavian Philology. N.S. 
Stockholm Studies in Social Anthropology. N.S. 
Stockholm Studies in Sociology. N.S.   
Stockholm Studies in Statistics  
Stockholm Theatre Studies   
Stockholmer Germanistische Forschungen      
Studia Fennica Stockholmiensia   
Studia Graeca Stockholmiensia. Series Graeca   
Studia Graeca Stockholmiensia. Series Neohellenica   
Studia Juridica Stockholmiensia   
Studia Latina Stockholmiensia  
Studies in North-European Archaeology 
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