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Sammanfattning 

Översättare av barnlitteratur till japanska ställs inför ett särskilt problem då den barnlitterära 

normen i Japan är att använda så kallat rollspråk (yakuwarigo) när man återger tal. Denna uppsats 

gör en jämförande analys av Madickens och Mias repliker i Astrid Lindgrens ”Madicken och 

Junibackens Pims”, samt motsvarande stycken i Toshiko Ishiis japanska översättning, för att ta reda 

på hur rollspråk och liknande tillägg i dialogen påverkar vårt intryck av karaktärerna. Jag finner att 

japanskans rollspråk får Madicken att framstå som mer kvinnlig än i originalet och stärker bilden av 

en social klyfta mellan henne och Mia.
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Konventioner och begrepp

Japanska markeras i uppsatsen med kursiv text. För transkribering har det modifierade 

Hepburnsystemet använts, så att till exempel n-ljud genomgående skrivs med n, aldrig med m. 

Långa vokaler har dock markerats med dubbel vokal (aa, ii, uu) med undantag för långa e och o 

som skrivs som på japanska (vanligtvis ei och ou). Ett litet tsu sist i ett ord skrivs som h.

Namn skrivs enligt västerländsk standard med förnamn först och efternamn sist. 

Den japanska termen kyaraktaa betyder ungefär karaktär och betecknar inom rollspråksforskningen 

en typ av person som går att koppla samman med ett specifikt språkbruk. Jag kommer dock att 

använda svenskans ”karaktär” i den vanligare betydelsen av en person som figurerar i en berättelse 

medan termen kyaraktaa istället översätts med ”karaktärstyp”. Termen yakuwarigo översätts 

genomgående till ”rollspråk”.

I uppsatsen görs skillnad på ”kvinnospråk”, som betecknar det språk verkliga kvinnor talar, och på 

”kvinnligt rollspråk”, som används för att beskriva ett slags fiktivt, kvinnligt språk i böcker, filmer 

och liknande. 

Grammatiska förkortningar markeras med versaler. Nedan följer en lista över de förkortningar som 

används och deras betydelser.

ADES adessiv GEN genitiv

ADV adverbialiserare HON artigt

ALL allativ IMP imperativ

AT attributor      SBJ subjekt

CONJ konjunktion SFP satsfinal partikel

COP kopula TOP tema

DO direkt objekt QUOT citat

EXP förklarande Ø utelämnad kopula
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1. Inledning

Vid översättning till japanska ställs översättaren inför ett alldeles särskilt problem när representerat 

tal, det vill säga stycken som skall föreställa talade yttranden, ska översättas. I japansk barnlitteratur 

är nämligen så kallat rollspråk (eller yakuwarigo) nästintill ett måste.1 Detta stereotypa sätt att tala 

används sällan eller aldrig i verkligheten2, men japaner kan utan svårighet koppla olika rollspråk till 

bestämda stereotypa karaktärer. Ett exempel är det kvinnliga rollspråk man ofta möter i japansk 

litteratur, ett rollspråk som på senare år fått kritik för att det ger en föråldrad bild av hur kvinnor 

talar.

1.1 Syfte och undersökningens relevans

Syftet med uppsatsen är diskutera hur Toshiko Ishii översatt Madicken och Mias repliker i 

Astrid Lindgrens ”Madicken och Junibackens Pims” (jap. Kawa no hotori no omoshirosou).3 

Har rollspråk använts och förstärker eller försvagar detta i så fall karaktärernas  olika 

egenskaper? Utifrån deras språk i Lindgrens original, skiljer sig det intryck man får av 

Madicken och Mia åt? Lyckas karaktärernas språk i Ishiis översättning förmedla samma 

intryck? Genom att svara på dessa frågor strävar jag efter att ge viss klarhet i problematiken 

kring översättning av skönlitterärt, återgivet tal till japanska och rollspråkets betydelse i 

denna process. Mitt fokus lägger jag på kvinnligt rollspråk och barnlitteratur. 

1.2 Teori, material och metod

En liknande studie har tidigare genomförts av Niklas Blomdahl vid Lunds universitet, som 

undersökte den japanska översättningen av Tove Janssons ”Trollvinter” och det rollspråk de 

olika karaktärerna använder4. Han konstaterar att rollspråket är en mindre viktig faktor för 

1 Blomdahl, Niklas, Vid min svans – Mumintrollen i översättning, kandidatuppsats, Lunds universitet, 2008, s. 34. Se 
även Kinsui, Satoshi, Vaacharu nihongo yakuwarigo no nazo, Tokyo: Iwanami Shoten, 2003, s. 28, 33, 45.

2 Kinsui 2003, s. VI.
3 Lindgren, Astrid, Madicken och Junibackens Pims, Stockholm: Rabén & Sjögren Bokförlag, 1976; Ishii, Toshiko, 

(jap. övers.), Kawa no hotori no omoshirosou, Tokyo: Iwanami Shoten, 1988.
4 Blomdahl. 
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den känsla översättningen ger. Den japanska översättningen har fått en snävare målgrupp i 

och med att den riktar sig enbart till barn, och att rollspråk används beror bara på 

förväntningarna från den nya målgruppen.5 

Men är inte rollspråkets betydelse större än så? En ingående analys av ett fåtal karaktärer 

och hur deras språk har översatts torde kunna ge en djupare insikt i frågan. Jag analyserar 

och jämför i denna uppsats Astrid Lindgrens ”Madicken och Junibackens Pims” från 1976 

och Toshiko Ishiis översättning Kawa no hotori no omoshirosou från 1988.6 Bokens kanske 

viktigaste tema är klyftan mellan rika och fattiga, en klyfta som gör sig tydlig inte minst i 

kontrasten mellan huvudpersonen Madicken och hennes ärkefiende Mia. Genom att 

analysera just ”Madicken och Junibackens Pims” får jag möjlighet att studera dessa två 

mycket skilda karaktärers språk och samtidigt fokusera på en bestämd typ av rollspråk, 

nämligen kvinnligt rollspråk. 

Madickens och Mias språk analyseras med utgångspunkt i teorier om rollspråk och kvinnligt 

rollspråk, vilka presenteras i kommande kapitel. Kortare analyser och intryck av den 

svenska texten jämförs med en djupare analys av den japanska. Framförallt letar jag efter 

språkliga drag som, inom rollspråksforskningen, kan klassas som kvinnliga. Jag undersöker 

flera av de lingvistiska former som Satoshi Kinsui, rollspråksforskningens grundare, anser 

vara särskilt viktiga då man studerar japanskt rollspråk. Dessa är kopula, satsfinala partiklar, 

artigt språk, personliga pronomen (särskilt i första person) och interjektioner. Artiga 

respektive vardagliga former7 samt interjektioner8 är områden som också ofta tas upp av 

kvinnospråkforskare, inte bara i Japan. I svenskan är variationen av personliga pronomen i 

första person mindre och jag har därför valt att även titta specifikt på hur karaktärerna 

tilltalar varandra och andra. Här kan man eventuellt finna fler skillnader i svenskan. 

Eftersom både Madicken och Mia är barn vidrörs också kort onomatopoetiska ord, vilka ofta 

kopplas till barnspråk.9 Jag presenterar exempel ur Madickens och Mias dialoger och för 

min diskussion kring dessa. 

5 Blomdahl, s. 34-35.
6 Analysen omfattar alla Madickens och Mias repliker på svenska och japanska. Madicken figurerar i alla bokens 10 

kapitel, Mia i 5 kapitel.
7 Yule, George, The Study of Language, New York: Cambridge University Press, 2010 (1985), s. 275; Nordenstam, 

Kerstin, Genusperspektiv på språk, Stockholm: Högskoleverket, 2003, s. 18-19; Adelswärd, Viveka, Kvinnospråk 
och fruntimmersprat: Forskning och fördomar under 100 år, Finland: Brombergs, 1999, s. 129-130.

8 Hagman, Ingrid och Anne-Marie Johansson, Klart uttalat: om kvinnors språk, Stockholm: Utbildningsförlaget 
Brevskolan, 1996 (1991), s. 60.

9 Se till exempel Jörgensen, Nils, Barnspråk och ungdomsspråk, Lund: Studentlitteratur, 1995, s. 63, 78. 
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2. Rollspråk

Rollspråk, eller yakuwarigo som det kallas i Japan, är ingen ny företeelse10 men har existerat som 

namngivet forskningsområde i bara lite mer än tio år. Termen rollspråk myntades av lingvisten 

Satoshi Kinsui och betecknar det stereotypa språkbruk som i Japan ofta förekommer i manga 

(japanska serier), i anime (japansk tecknad film), i dramaserier på TV och i litteratur riktad till barn 

och ungdomar.11

2.1 Vad är rollspråk

I en artikel från 2000 introducerar Kinsui rollspråk som forskningsområde och definierar 

det på följande sätt: 

När ett särskilt språkbruk (ord, idiom, uttryck, stil osv.) får oss att föreställa 

oss en viss typ av person (vad gäller t ex ålder, kön, yrke, status, tidsålder, 

utseende eller  karaktäristiska drag), eller när vi vid tanken på en viss typ av 

person genast kan föreställa oss det språkbruk denna person skulle använda, 

så kallas detta språkbruk för rollspråk.12

Kinsui menar att japaner har oerhört lätt för att koppla ett visst sätt att tala (ett visst slags 

rollspråk) till en viss typ av imaginär person.13 Han kallar dessa stereotyper som rollspråk 

förmedlar för kyarakutaa, eller ”karaktärstyp”. I ”Vaacharu nihongo yakuwarigo no nazo” 

presenteras ett antal karaktärstyper såsom ”Den åldrade professorn”, ”Samurajen” och 

”Den unga damen” och deras respektive distinkta språk. På svenska skulle till exempel 

meningarna nedan allihop kunna översättas till ”Ja, jag vet” men på japanska kan 

Professorns, Samurajens och Den unga damens språk skilja sig åt på följande sätt14:

10 Kinsui spårar till exempel vissa typer av rollspråk via det tidiga 1900-talets pojktidningar och Meiji-tidens 
historieberättande till Edo-periodens kabuki. Se Kinsui 2003, s. 13-28.

11 Kinsui, Satoshi, ”Kindai nihon manga no gengo”, i Yakuwarigo kenkyuu no chihei, red. Satoshi Kinsui, Tokyo: 
Kuroshio Shuppan, 2007, s. 97-98; Kinsui 2003, s. 33.

12 Kinsui, Satoshi, ”Yakuwarigo tankyuu no teian”, Kokugoronkyuu, red. Kiyoji Sato, Tokyo: Meiji Shoin, 2000, s. 
311, min översättning.

13 Kinsui 2003, s. VI.
14 Exemplen är hämtade ur Kinsui 2003, s. V.
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Standardjapanska: sou da, watashi ga shitte iru

Den åldrade professorn: sou ja, washi ga shitte oru

Samurajen: sou ja, sessha ga zonjite oru

Den unga damen: sou yo, atashi ga shitte ru wa

Här ovan jämförs karaktärstypernas skilda språkbruk med standardjapanska, eller 

hyoujungo. Kinsui menar emellertid att också hyoujungo bör ses som en typ av rollspråk, 

eftersom även det har förmågan att framkalla en stereotyp bild (kanske av någon som är 

välutbildad och sofistikerad). Hyoujungo har dock en särställning bland andra typer av 

rollspråk i det att det utgör startpunkten för alla andra stereotypa språkbruk. Ett språkbruk 

som avviker från hyoujungo framkallar genast bilden av en viss karaktärstyp.15

Bland de språkliga komponenter som utgör rollspråk presenterar Kinsui personliga 

pronomen och meningsslut såsom satsfinala partiklar, kopula och verbändelse som de 

viktigaste. Särskild vikt läggs vid de satsfinala partiklarna och pronomen i första person. 

Personliga pronomen i andra person är svårare att behandla eftersom de i högre grad 

påverkas av situationen och av vem man talar med. Förutom komponenterna ovan nämner 

Kinsui även artigt språk, brytning, interjektioner och skratt som faktorer som kan vara 

värda att undersöka närmare. Dessutom kan man studera accent, intonation samt den 

hastighet eller lätthet en viss karaktär talar med.16 

Rollspråket används sällan eller aldrig i sin rena form i verkliga livet utan är i första hand 

ett fiktivt språk. Professorsspråket i exemplet tidigare är hos de flesta japaner starkt 

förknippat med bilden av en vithårig, åldrad professor, men faktum är att inga riktiga 

professorer talar detta starkt stereotypa språk.17 Kinsui är noga med att skilja på sitt 

forskningsområde – rollspråk – och den forskning som studerar skillnader i det faktiska 

språket, exempelvis skillnader i kvinnligt och manligt språk. Bägge forskningsområdena 

behandlar samma typ av fenomen: olika språkbruk beroende på ålder, kön, tidsålder, social 

status osv, men medan andra språkforskare ägnar sig åt det verkliga språket studerar 

rollspråksforskare en fiktiv typ av språkbruk, en som Kinsui kallar det ”virtual reality”18.

15 Kinsui 2003, s. 64.
16 Ibid., s. 205-207.
17 Ibid., s. V-VII.
18 Ibid., s.36-37.
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Eftersom rollspråk snabbt ger läsaren eller tittaren en uppfattning om precis vilken typ av 

karaktär (ålder, kön, epok och så vidare) det är som talar är det ett enkelt sätt att snabbt 

introducera en mindre biroll. Denna biroll kommer dock att framstå som mycket stereotyp. 

Detta är anledningen till att rollspråk sällan brukas av huvudrollen i till exempel en manga, 

och det förklarar även varför rollspråk sällan används i litteratur vi kanske skulle klassa 

som ”fin” litteratur. Rollspråk skapar helt enkelt bilder av stereotyper, och en roman full av 

stereotyper riskerar att snabbt dömas ut som en B-roman.19 

I barnlitteraturen, däremot, är rollspråk nästan ett måste.20 Att stereotyper får frodas i serier 

och barnriktad litteratur och tv-program beror antagligen på att barn inte förväntas kunna 

kategorisera och dela in människor i grupper i samma utsträckning som vuxna kan. 

Barnboksförfattare och tecknare skapar därför stereotypa karaktärstyper som är lätta att 

förstå. Detta gör de genom att grunda sig på den kunskap om stereotyper som de själva 

har21. De kopierar karaktärstyper och rollspråk som följt med sedan de själva var barn och 

använder rollspråket de läste då, när de skapar nya barnriktade verk. På så sätt, menar 

Kinsui, förs kunskapen om rollspråk vidare till nästa generation, och till nästa.22 

2.2 Kvinnligt rollspråk

Kvinnligt rollspråk skiljer sig från ”Professorns”, ”Samurajens” och många andra sorters 

rollspråk som förlorat sin förankring i verkligheten. Kvinnligt rollspråk förekommer, om 

än sällan, i verkliga konversationer.23 Skillnaderna i den verkliga kvinnliga och manliga 

japanskan har dock kommit att bli allt mindre, och det traditionella kvinnospråket får nu 

istället leva kvar i till exempel böckernas fiktiva värld..24 

I stora drag kan man skilja på manligt och kvinnligt rollspråk, men det finns också många 

variationer inom dessa två grupper. Kinsui tar upp ett par manliga personliga pronomenen i 

19 Kinsui 2003, s. 30-31, 43.
20 Blomdahl, s. 34.
21 Kinsui 2003, s. 45.
22 Ibid., s. 28.
23 Kinsui 2007, s. 101.
24 Yoshinori, Shimizu, ”Onnakotoba to iu uso”, Nihongokyouikutsuushin, januari 2002, vol. 42, s. 1. 
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första person singularis, ore och boku, som ger två totalt skilda intryck. En manlig 

karaktärstyp som använder ore är nästa alltid stark, tuff och handlingskraftig medan en 

som använder boku ger intrycket av att vara snäll, förståndig och svag.25 

Kvinnliga karaktärers språk är dock svårare att dela in i klara grupper. Forskningen om 

rollspråk är ännu i sitt startskede och de kvinnliga karaktärstyper som fått sitt språk mer 

ingående studerat är få. Kinsui skriver om ”Den unga damen”26 och hans student Toshiko 

Miyoshi har i sin examensuppsats funnit två typer av rollspråk som hon tillskriver en 

karaktärstyp hon kallar ”Farmor”27. Vad gäller kvinnliga karaktärer i allmänhet kan man 

dock säga att ju kvinnligare författaren vill framställa en viss karaktär, desto högre andel 

kvinnliga ord och uttryck får karaktären använda.28 Dessa ord och uttryck kan vara sådant 

som kvinnliga personliga pronomen och satsfinala partiklar, kvinnliga interjektioner och 

många artiga former.29 Vanligtvis använder kvinnokaraktärerna fler kvinnliga språkdrag ju 

högre social ställning de har. Den renaste grundformen av kvinnligt rollspråk hittar man till 

exempel hos kvinnliga karaktärstyper från ”fina hem”, såsom ”Den unga damen”.30  

3. Översättning

En översättare ses ibland som en medlare mellan en källtext och mottagarna på det nya språket, men 

översättarens roll är i själva verket större än så.31 Theo Hermans, forskare inom Translation studies, 

menar till exempel att översättaren måste ta i beaktande tre normsystem: källtextens normer, det 

normsystem som i dagsläget finns för hur man översätter, samt normsystemet för litteratur på det 

språk man översätter till.32 En översättning är inte bara ett möte mellan språk utan också mellan 

kulturer, och i detta möte påverkar översättaren medvetet eller omedvetet texten, bland annat genom 

vad han eller hon väljer att förstärka eller försvaga.33 Forskare inom disciplinen Translation Studies 

25 Kinsui, 2007, s. 101.
26 Hur just denna karaktärs rollspråk utvecklades beskrivs närmare i Kinsui 2003, s. 130-173.
27 Kinsui, Satoshi, Yakuwarigokenkyuu no tenkai, Tokyo: Kuroshio Shuppan, 2011, s. 257-258.
28 Kinsui 2007, s. 101.
29 Kinsui 2003, s. 135-137.
30 Kinsui 2007, s. 101.
31 Van Coillie, Jan och Walter P. Verschueren, Children's Literature in Translation: Challenges and Strategies, Great 

Britain: St. Jerome Publishing, 2006, s. V.
32 Theo Hermans citerad i Gullin, Christina, Översättarens röst, Lund: Studentlitteratur, 2002, s. 36.
33 Gullin, s. 9, 10.
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(översättningsvetenskap) går till och med så långt att de vill betrakta översättningar som 

originalverk som ska uppskattas i sig34, men litteraturvetaren Christina Gullin ser hellre 

översättningar ”både som ett självständigt litterärt verk och som en representation av ett annat 

verk”.35 Hennes skiss för översättningar som kommunikationsmodell demonstrerar väl hur 

översättaren tolkar och återskapar det han eller hon läser, och hur den översättning en läsare tar del 

av därmed egentligen är ett verk med två avsändare:

        Figur 1. Gullins skiss för översättning som kommunikationsmodell.36

3.1 Att översätta för barn 

Att översätta för barn kanske inte ses som någon stor utmaning, men Van Coillie och 

Verschueren, som sammanställt boken ”Children's Literature in Translation: Challenges 

and Strategies”, menar att barnlitteratur kan vara lika svår eller svårare att översätta än 

litteratur för vuxna. En orsak, noterar de, är själva språket, som ofta används på lekfulla 

och nyskapande sätt i barnlitteraturen. En annan är de konkurrerande krafter som 

översättaren måste ta i beaktning: Sin egen tolkning av källtexten, men också normer och 

förväntningar från föräldrar och utgivare, samt den speciella mottagargruppen barn. Vad 

vill barnen ha och hur mycket förstår de?37  

Isabel Pascua-Febles, som skrivit om översättning av ungdomars språk, noterar att dessa 

konkurrerande krafter är viktiga när man exempelvis översätter vardagligt ungdomsspråk i 

ett barnriktat verk. Ska översättaren försöka representera originalet så nära som möjligt, 

eller hellre följa normer för utbildning eller utgivning i det egna landet? Eller ska han eller 

hon helst använda samma språk som den nya gruppen barnläsare själva använder i sin 
34 Gullin, s. 10.
35 Ibid., s. 48.
36 Jag har här återgett Gullins skiss som den står att finna i Gulllin, s.48.
37 Van Coillie, Jan och Walter P. Verschueren, s. V. 
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vardag?38 Frågor som dessa står nu oftare i rampljuset i och med att barnlitteraturen har fått 

en allt större plats inom översättningsvetenskap.39  

3.2 Rollspråk i översättning

I takt med att den än så länge unga rollspråksforskningen växt har flera lingvister kommit 

att undersöka översättningar och hur rollspråk används i dessa. Det mesta av denna 

forskning koncentrerar sig än så länge på översättningar där japanska är målspråket. Man 

studerar hur rollspråk inkorporerats i många japanska översättningar av utländska böcker 

och filmer, trots att ett sådant rollspråk inte existerar i samma utsträckning eller i samma 

form i källtexten.

Lingvisten och antropologen Miyako Inoue studerar visserligen inte rollspråk utan 

kvinnospråk, men hon gör iakttagelser som kan kopplas till rollspråksforskningen när hon 

kritiserar den japanska översättningen av Margaret Mitchells ”Borta med vinden”. Hon 

noterar att huvudpersonen Scarlett, en överklasskvinna, har försetts med ett traditionellt 

kvinnligt språk medan de svarta slavkvinnorna talar samma språk som slavmännen: ett  lite 

ogrammatiskt språk som ger känslan av en ”ospecificerad regional dialekt”.40 Scarlett får 

prata kvinnligt men slavkvinnorna tillåts inte visa sin kvinnlighet i språket utan är i första 

hand ”en lägre klass”. På detta sätt, menar Inoue, representeras ”vithet” i den japanska 

översättningen av ”japansk kvinnlighet” medan ”svarthet” får representeras av ett 

ogrammatiskt, könslöst språk.41

Thomas Martin Gaubatz, som skrivit en av artiklarna i Kinsuis Yakuwarigo kenkyuu no 

chihei, är inne på ett likande spår när han diskuterar tre japanska översättningar av Mark 

Twains ”Huckleberry Finns äventyr”. Två av översättningarna låter den svarte Jim använda 

det personliga pronomenet ora, som har en stark koppling till ”Lantis”-karaktärstypen, när 

38 Pascua-Fables, Isabel, “Translating Cultural References: The Language of Young People in Literary Texts”, i 
Childrens Literature in Translation: Challenges and Strategies, red. Jan Van Coillie och Walter P. Verschueren, 
Great Britian: St. Jerome Publishing, 2006, s. 112.

39 Van Coillie, Jan och Walter P. Verschueren, s. VI.
40 Inoue, Miyako, “Speech without a speaking body: ‘Japanese women’s language’ in translation”, Language & 

Communication, 2003, vol. 23, s. 327.
41 Ibid., s. 326-327.
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han talar om sig själv, medan huvudpersonen Huck får använda de mer neutrala ore eller 

boku. På så sätt framför dessa översättningar i skymundan budskapet att vita personer är 

hjältar (för hjältekaraktärstyper talar oftast standardspråk) medan svarta personer är 

”lantisar”.42

Gaubatz menar dock att det finns mycket positivt med att använda rollspråk när man 

översätter till japanska, så länge det används på rätt sätt. Särskilt när man översätter dialekt 

kan rollspråket komma till nytta. Vad en översättare måste översätta är inte bara ett språk, 

utan den kultur och det samhälle som hänger samman med språket, och detta gäller kanske 

i ännu högre grad när man talar om dialekter. Om en dialekt som förknippas starkt med 

vissa karaktärsdrag översätts till en viss dialekt i målspråket, är det inte säkert att 

målspråkets dialekt ger samma intryck som källspråkets. Dessutom vore det underligt om 

karaktärer i en bok som utspelar sig i exempelvis Amerika plötsligt talade en verklig, lokal 

japansk dialekt.43

Det är här, anser Gaubatz, som rollspråk kommer in. Böckernas värld är en fiktiv värld och 

rollspråk ett fiktivt språk. Dialekter på rollspråk är inga verkligt existerande dialekter utan 

dialekter som skulle kunna existera i en virtuell värld. De får, som allt rollspråk, den 

japanska läsaren att föreställa sig en viss typ av person, men utan att nödvändigtvis ge 

bilden av att historien utspelar sig i det verkliga Japan.44 Som Gaubatz uttrycker det: 

”Rollspråk är japanska med förmågan att skapa en värld som inte är Japan”45. 

4. Analys och diskussion

”Madicken och Junibackens Pims” handlar om flickan Madicken som bor med föräldrar, systern 

Lisabet och hembiträdet Alva på Junibacken. Ett viktigt tema är fattigdom, och Madickens lyckliga 

överklassliv ställs ofta i kontrast mot grannarna Nilssons, hembiträdets eller klasskamraten Mias. 

Mia är klassens fattiglapp och bråkstake och ursprungligen Madickens ärkefiende, men Madicken 

och Mia blir till slut vänner. 

42 Gaubatz, Thomas Martin, ”Shousetsu ni okeru beigohougen no nihongoyaku ni tsuite”, i Yakuwarigo kenkyuu no 
chihei, red. Satoshi Kinsui, Tokyo: Kuroshio Shuppan, 2007, s. 156.

43 Ibid., s. 154-156.
44 Ibid., s.155.
45 Ibid., s. 156.
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När jag i analysen använder orden kvinnligt och manligt för att beskriva något lingvistiskt fenomen 

hänvisar jag i första hand till Kinsui och rollspråks-forskningen, inte till forskning om det 

”verkliga” kvinnospråket. Detta eftersom verket jag analyserar klassas som barnlitteratur. 

Exempel är hämtade ur Lindgren, 1976 och Ishii, 1988, och finns samlade med respektive 

sidnummer i appendix 1 (svenska) och 2 (japanska). 

Analys av Ishiis japanska språk och min översättning av detta ställs upp på följande sätt:

Japansk mening 
Grammatisk satsanalys
Min svenska översättning av japanskan 

4.1 Personliga pronomen

I svenskan har vi i princip bara ett personligt pronomen i första person singularis: jag. 

Både Madicken och Mia använder naturligtvis ”jag” för att tala om sig själva. Detta 

översätts med watashi för Madicken och atashi för Mia. Atashi är mer informellt än 

watashi och används nästan uteslutande av flickor och kvinnor.46 Madickens personliga 

pronomen förstärker bilden av henne som en person med högre social status, medan Mias 

informella atashi ger henne ett mer färgstarkt intryck. För ”vi” använder Mia dessutom 

atashira, en form som är något mer burdus och informell än motsvarigheterna 

watashitachi eller atashitachi.

Både Madicken och Mia använder på svenska ”di” istället för ”de”.47 Detta är dialektalt 

och används av i princip alla karaktärer i boken. Ishii verkar dock inte ha gjort något 

försök att översätta känslan av dialektalt språk till japanska. Madicken översätts till 

exempel på följande sätt:

46 Shibamoto, Janet S., Japanese Women's Language, Orlando: Academic Press Inc., 1985, s. 56.
47 Det händer att Madickens pappa använder ”de”.
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Ex. 1. (Svenska)

”Ja, di är rödhåriga och fulla med lus både Mia och den där systern som hon har.” 

Ex. 1.b (Japanska)

sou, miia mo imouto no mattisu mo kami ga akakute
ja Mia också lillasyster GEN Mattis också hår SBJ röd:CONJ
Ja, både Mia och systern Mattis har rött hår och

shirami ga ippai yo.
lus SBJ massor SFP 
massor av löss.

”Di” har alltså inte fått någon motsvarighet i den japanska översättningen. Man kan 

argumentera att personliga pronomen används i betydligt mindre utsträckning i japanskan 

än i svenskan, men kanske fanns möjligheten att lägga in dialektala drag på andra ställen i 

texten om Ishii hade velat framhäva den dialektala känslan.

4.2 Tilltal

På svenska använder Madicken övervägande ”du” till de karaktärer som kan anses ha 

samma eller lägre social status än hon själv vad gäller ålder eller social ställning. Dessa 

karaktärer är lillasyster Lisabet, klasskamraten Mia, vännen Abbe och hembiträdet Alva. 

Sina föräldrar duar hon i samma utsträckning som hon kallar dem ”mamma” och ”pappa”. 

De som Madicken tilltalar artigast är vuxna män utanför familjen: herr Lindkvist och 

farbror Nilsson. 

Ex. 2.a (svenska)

”Varför ligger farbror Nilsson här?”
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Ex. 2.b (japanska)

dou shita no, ojisan. doushite konna
hur gjorde SFP farbror varför sådan.här
Vad hände, farbror? Varför ligger du och sover på en

tokoro ni neteiru no?
plats ADES sover SFP
sån här plats?

När den svenska Madicken här väljer tredje person som direkt tilltal istället för ”du” 

framstår hennes tilltal som särskilt artigt. Samma sak gäller när hon tilltalar en man som 

heter Lindkvist med ”herr Lindkvist”. Tilltalet ”farbror” har behållits i japanskan, som i 

exemplet ovan, men känslan av särskilt artighet riktad mot just den här karaktären har 

försvunnit. Att tilltala en farbror ”farbror” på japanska är nämligen inte mycket konstigare 

än att kalla sin mamma för ”mamma”. För att få fram samma känsla i den japanska 

översättningen kunde översättaren exempelvis ha låtit Madicken tala med den artiga 

verbändelsen desu/masu, istället för att översätta meningarna till vardaglig form.

Mias material är begränsat och hon tilltalar egentligen bara två personer direkt: sin 

lillasyster Mattis och Madicken. Här växlar hon mellan ”du” och förnamnet, eller i 

Madickens fall, ”mallgroda”. Detta har på japanska översatts med osumashiyasan, som 

också betyder ungefär ”mallgroda” eller ”fisförnäm”.

Vad gäller tilltalet ”du” används det mycket sällan på japanska och därför är det bara i 

vissa situationer som detta tilltal har översatts. Madicken använder anta (”du”) uteslutande 

till Mia, och Mia använder samma tilltal till Madicken och till sin lillasyster Mattis.  

4.3 Artigt språk

I japanskan finns särskilda verb och verbformer som kan göra språket artigare efter 

behov.48 Några sådana finns inte i svenskan, men man kan ändå konstatera att Madicken 
48 Se till exempel Shibamoto, s. 59.
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och Mia inte talar någon extra ”fin” svenska utan använder sig av ett ganska vardagligt 

språk. Både Madicken och Mia använder vissa talspråkliga uttryck och svordomar samt 

ord som jag uppfattar som slang. 

Den talspråkliga stilen har fått vara kvar i den japanska översättningen i det att bägge 

karaktärerna nästan uteslutande använder vardagliga former av verb och kopula när de 

talar. I vissa specifika fall har översättaren dock valt att låta Madicken och Mia använda 

artiga desu/masu-former. Förmodligen har detta att göra med den japanska kulturen där 

man förväntas använda artigt språk till personer med högre social status eller personer som 

man träffar för första gången. När Madicken och Mia använder artig form är det alltid en 

lärare eller en vuxen de inte känner så väl som de adresserar. 

Mia använder artig desu/masu-form till Madickens mamma och när hon svarar på frågor på 

lektionen i skolan. Det händer dock att hon använder vardagliga former även när hon riktar 

sig till sin fröken, som i exemplet nedan. 

Ex. 3.a (svenska)

”Får jag tillbaka min ängel då” 

Ex. 3.b (japanska)

atashi no tenshi kaeshite moraeru?
jag GEN ängel återlämna:CONJ kan.få
Kan jag få tillbaka min ängel?

Madicken använder desu/masu-form när hon talar till skolfröken och när hon försöker 

blidka herr Lindkvist. När hon blir rädd eller arg övergår hon dock till vardaglig form även 

till honom, som hon inte känner. Mia har inte fått använda några extra artiga verb, men 

Madicken använder dem när hon talar om Gud, om fröken, samt vid ett tillfälle då hon 

frågar en herr Karlsson om hans maka, fru Karlsson:
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Ex. 4.a (svenska)

”Gör tant Karlsson det också” 

Ex. 4.b (japanska)

kaaruson obasan mo notterassharu no?
Karlsson tant också åker:HON SFP
Åker tant Karlsson också?

Madicken använder till skillnad från Mia också många ord med det artiga och förskönande 

prefixet o-, till exempel oheya (rum), oyasumi (lov), oki (sinne), ohirune (tupplur) och så 

vidare. Detta prefix används i Japan i betydligt större utsträckning av kvinnor än av män.49 

Här kan man ifrågasätta översättarens val: Madicken i det svenska originalet talar lika 

vardagligt som Mia och använder även hon vardagliga former och svordomar. Att låta 

Madicken, men inte Mia, använda ett mer kvinnligt, artigt språk med fler förskönande 

prefix ökar skillnaderna mellan Madicken och Mia och skapar en språkmässig klyfta som 

jag inte finner i samma utsträckning i originalet.  

4.4 Imperativ

I det svenska originalet använder sig Madicken av imperativ i första hand när hon talar till 

sin lillasyster Lisabet. Samma sak gäller för den japanska översättningen. På svenska är 

Madickens tillsägelser oftast raka imperativ som ”Titta!” eller ”Tyst!”. Det händer dock att 

hon även använder former som ”Du får inte...” eller ”Du ska...”. I dessa fall har den 

japanska översättaren valt att översätta dem nästan rakt av, som i exemplen nedan.

Ex. 5.a (svenska)

”Du får aldrig dö, Abbe!”

49 Ide, Sachiko, ”Japanese Sociolinguistics – Politeness and Women's Language”, Lingua, 1982, vol. 57, s. 379.
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Ex. 5.b (japanska)

abbe, shinja dame.
Abbe dö:CONJ;TOP får inte 
Abbe, (du) får inte dö.

Ex. 6.a (svenska)

”Fast sen ska du be din aftonbön, det vet du!”

Ex. 6.b (japanska)

ato de yoru no oinori o suru noyo. wakatta!
efteråt ADV kväll GEN bön DO göra SFP förstått
Efteråt ber (du) din kvällsbön. Förstått!?

I japanskan finns ett flertal olika starka imperativer. Den vanligaste är verbets 

konjunktionsform, eller te-form som den också kallas (verb+te/de). Genom att lägga till 

satsfinala partiklar som yo eller ne kan man få denna imperativ att låta hårdare (yo) eller 

mjukare (ne). Att lägga till kudasai gör imperativen artigare, medan en te-form följd av 

choudai är mer talspråklig och ofta används av kvinnor och barn. Verbändelsen -nasai 

skapar en starkare imperativ som ofta används av föräldrar när de tillrättavisar sina barn.50

När det gäller de imperativ som Madicken riktar till Lisabet får man ibland känslan av att 

översättaren velat förstärka relationen storasyster/lillasyster genom att låta Madicken 

använda ganska starka imperativer. ”Vänta bara tills vi kommer till gullvivsängen”51, en 

replik som i svenskan inte känns som en imperativ specifikt riktad till Lisabet, har 

exempelvis översatts på följande sätt:

Ex. 7.a (svenska)

”Vänta bara tills vi kommer till gullvivsängen” 
50 Banno, Eri m.fl., Shokyuu nihongo Genki 1, Tokyo: The Japan Times, 2008, s. 38, 120; Banno, Eri m.fl., Shokyuu 

nihongo Genki 2, Tokyo: The Japan Times, 2007, s. 204; Miura, Akira och Naomi Hanaoka McGloin, Chuukyuu no 
nihongo, Tokyo: The Japan Times, 2009 (1994), s. 332.  

51 Lindgren, s. 69.
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Ex. 7.b (japanska)

ohanabatake e iku made wa gaman shinasai ne.
blomsteräng ALL åka tills TOP tålamod göra:IMP SFP
Ha tålamod tills vi åker till blomsterängen.

För övrigt använder Madicken flest imperativ till Mia, till vännen Abbe och till 

hembiträdet Alva. Dessa översätts oftast till japanskan med den vanliga te-formen.

Tabell 1. Madickens användning av japanska imperativ

Form av imperativ Riktas till 

-te/de Lisabet, Alva, Abbe, Föräldrarna

-te/de+SFP yo Lisabet, Alva, Mia

-te/de+SFP ne Alva

-te/de+choudai Lisabet, Linus-Ida

-te/de+kudasai Gud, herr Lundkvist

-nasai Lisabet

-nasai+SFP ne Lisabet

Mia använder endast tre imperativer. Av dessa har den enda som riktas till Madicken 

översatts med den ganska starka verbändelsen -nasai medan de andra två, riktade till 

klasskamrater, har översatts till te-former. Dessutom har en mening som inte står i direkt 

imperativ i svenskan översatts med en japansk sådan:

Ex. 8.a (svenska)

”Det vill jag se först, innan jag tror det.” 

Ex. 8.b (japanska)

sore nara, shinjiru mae ni dekiru tokoro o misete yo.
det om tro före ADV kan stund DO visa:IMP SFP
Om det är så, så visa mig först innan jag tror på dig! 
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4.5 Vardagligt språk och slang

I det svenska originalet använder både Madicken och Mia många vardagliga uttryck, samt 

vissa svordomar och ord som jag klassar som slang. Detta gör att deras svenska språk inte 

framstår som särskilt kvinnligt – undersökningar visar till exempel att flickor helst 

undviker slang och svordomar, och med sitt språk strävar efter social prestige.52

I tabellen nedan har Mias vardagliga språk sammanställts med sin japanska översättning, 

samt min översättning av japanskan och eventuella kommentarer inom parentes.53 

Tabell 2. Mias vardagliga språk54

Svenska Japansk översättning

yr i skallen me ga mawaru 

(”Jag är yr”)

sket jag i alltihopa zutto unko o shite ita

(Felöversättning: ”Jag var och bajsade”)55

kosing gennama

(”Kosing, stålar”. Ett mer neutralt ord är genkin.)

mänska Ej översatt.

morsan okaasan

(”Mamma”)

inget kul å...  chitto mo omoshirokunai

(”Inte det minsta roligt”.  Chitto mo är talspråkligt, neutralare 

uttryck är t ex sukoshi mo eller mattaku.)

akta're vad god suggoku oishii

(”Jättegott”. Suggoku är en talspråklig form av sugoku. Detta i 

sin tur är mer talspråkligt än totemo med samma betydelse. )
käkat tairageru 

(”Glufsa”) 

52 Adelswärd, s. 130.
53  Jag har här plockat ut de uttryck i den svenska versionen som jag som modersmålstalare skulle räkna som särskilt 
vardagliga, som slang eller som svordomar. Dialektala och föråldrade former som ”di” och ”opp” och talspråkliga 
former som ”säjer” eller ”sotarn” har ej räknats eftersom de används av alla karaktärer och i själva den berättande 
texten. Däremot har talspråkliga uttryck som bara används av en eller några specifika karaktärer tagits med. Stycken där 
karaktärerna citerar eller direkt kopierar andras uttryck (som när Madicken upprepar farbror Nilssons ”spickulera”) har 
inte räknats. Uttrycken är tagna som de är ur boken men utgör inga kompletta citat. Understrykningar är mina egna.
54 Lindgren, s. 101, 102, 104, 105, 129, 129, 221, 221; Ishii, s. 130, 130, 134, 164, 164, 279, 279. 
55 Se vidare avsnitt 4.10.
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Tabell 3. Madickens vardagliga språk56

Svenska Japansk översättning 

slå dej i backen på ni kimatteru

(”Kommer helt säkert att”)

kan du säja ta mej fan på det ataru tte kakerareru

(”Kan du slå vad om att vi vinner?”)

den där skitungen konna ni chiisai no

(”En sån här liten”)

pyttsan Ej översatt

vad glor du på nani o miteta no yo

(”Vad tittade du på?”. Partikeln yo förstärker visserligen den 

japanska meningen, men svenskans ”glo” är som verb starkare 

än det neutrala miru, ”se”.)

annars klipper jag till dej nosareru mae ni

(”Innan du blir knockad”)

håll klaffen butsu yo

(”Jag slår dig!”)

mina pipper ska döden dö watashi no shirami ga […] shinde shimau

(”Mina löss kommer att dö”)

en ärans sölkorv mita koto mo nai hodo, noroma na ko

(”Ett sånt dumhuvud att jag aldrig sett något liknande”)

där rök den broren otouto wa kiechatta no ne 

(”Lillebror försvann, eller hur?”)

Ishii har lyckats olika bra med att översätta de svenska vardagliga formerna. Mias slang 

och talspråkliga former har översatts till vardagliga former även i japanskan, utom i fallet 

”morsan” där den japanska översättningen inte förmedlar samma språkliga ton (okaasan är 

det vanliga, artiga sättet att tala om sin eller någon annans mamma). Madickens språk 

däremot har ofta översatts till mer neutrala former. Framförallt har hennes svordomar 

(”skitunge” och ”fan”) inte översatts alls. Genom att använda språket på detta sätt ökar 

Ishii den sociala klyftan mellan Madicken och Mia, en klyfta som inte är lika tydlig på 

svenska. Ishiis japanska stöder i detta fall Kinsuis teori att huvudpersoner vanligen talar 

relativt neutralt. 

56 Lindgren, s. 11, 35, 58, 59, 88, 96, 125, 125, 226, 227; Ishii, s. 12, 45, 75, 113, 124, 159, 160, 286, 287.
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4.6 Interjektioner

På svenska använder Madicken flitigt flera olika interjektioner (totalt 18 olika), vilket kan 

sägas vara ett kvinnligt drag: Kvinnor använder generellt sett fler instämmande småord, 

gärna sådana som visar starka känslor så som ”jajaja”, ”usch” och ”oj”.57 Att Mia bara 

använder hälften så många beror eventuellt till viss del på det begränsade material hennes 

dialog utgör.

Överlag har interjektionerna översatts med många varianter även på japanska. I Madickens 

fall har översättaren dock lagt till interjektioner på ställen där ingen sådan användes i 

originalet. Dessa interjektioner är saa, ano, hora och ara. Saa (ungefär ”dåså”) ersätter i de 

två fall denna interjektion förekommer det svenska adverbet ”nu” och känns då som ett 

berättigat tillägg. 

Ex. 9.a (svenska)

”Nu är det din tur, lilla Lus-Mia” 

Ex. 9.b (japanska)

saa, kondo wa anta no ban yo, shirami no miia.
dåså, den.här.gången TOP du GEN tur SFP lus AT Mia
Dåså, den här gången är det din tur, Lus-Mia.

Ano (ungefär ”Eh...”) har lagts till vid två tillfällen då Madicken i den svenska versionen 

stannar upp för att tänka mitt i en mening, och förstärker Madickens tvekan en aning. Hora 

(ungefär ”titta”) används i japanskan för att förklara eller peka på något. Madicken 

använder hora framförallt till sin lillasyster Lisabet och detta förstärker känslan av 

Madicken som storasyster som vill visa och förklara. Ara, en interjektion som uttrycker 

förvåning, framstår som det mest diskutabla tillägget. Kinsui nämner denna interjektion 

som typiskt kvinnlig när han räknar upp kvinnospråkliga drag58, och interjektionen bidrar 

alltså till att ge Madickens språk en mer kvinnlig klang. 

57 Hagman, Ingrid och Anne-Marie Johansson, s. 60.
58 Kinsui 2003, s. 137.
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Vad gäller Mias interjektioner har Ishii varit originaltexten trogen och gjort få ändringar 

eller tillägg, även om två ”ja” har plockats bort. Man kan dock kommentera på att de ”ja” 

som finns kvar båda har översatts till un, en vardagligare och mindre artig form än 

exempelvis ee eller hai. Madickens ”ja”, däremot, har översatts till det artigare ee, 

alternativt till sou eller sou yo som kan ses som kvinnliga uttryck i det att de inte har 

försetts med kopulan da.59 När det gäller interjektioner väljer alltså översättaren att ge 

Madicken artigare och i vissa fall kvinnligare interjektioner än Mia. 

4.7 Kopula

Den japanska kopulan har ingen direkt motsvarighet i svenskan och jag kommer därför 

enbart att behandla Ishiis japanska översättning i detta avsnitt. 

Kvinnor undviker traditionellt gärna att använda kopulan da i vardagligt tal60. Detta 

stämmer väl in på både Madicken och Mia, speciellt på Madicken. Ishii låter Madicken 

välja bort kopulan totalt 48 gånger61. De få gånger Madicken använder någon form av 

kopula i meningsslutet är det nästan uteslutande deshou eller den kortare varianten desho, 

och då oftast för att be om medhåll. 

Tabell 4. Madickens användning av kopula

Kopula Förekomst (antal ggr.) %62

da 2 2,9

da+SFP - -

datta 1 1,4

datta+SFP 2 2,9

Ø 48 68,6

desu 3 4,3

deshou/desho 14 20

TOTALT: 70 100,1

Mia använder även hon deshou/desho eller väljer att inte använda kopulan. 
59 Shibamoto, s. 61.
60 Ibid., s. 61.
61 Som mening där karaktären valt bort att använda kopula räknar jag avslutade meningar som normalt följs av 

kopulan da (mening som slutar på substantiv eller substantiviskt adjektiv). Jag räknar inte frågor.  
62 Procent anges avrundad till en decimal. Detta gäller även för följande tabeller.
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Tabell 5. Mias användning av kopula

Kopula Förekomst (antal ggr.) %

da - -

da+SFP 2 10

datta 1 5

datta+SFP - -

Ø 9 45

desu - -

deshou/desho 8 40

TOTALT: 20 100
 

Vid ett tillfälle använder Mia förutom de kopulor som presenteras i tabellen ovan även 

kombinationen desho-u da med utdraget o-ljud. Denna kombination använder hon då hon 

försöker reta Madicken:

Ex. 10.a (svenska)

”En tjock och präktig fästman, det har du” 

Ex. 10.b (japanska)

futoccho no occhokochoi ga suki nan desho-u da.
tjockis AT virrpanna SBJ gilla EXP COP SFP63

Du gillar (den där) virrpannan till tjockis, eller huuur?

4.8 Satsfinala partiklar

Satsfinala partiklar är små ord som i japanskan placeras sist i en mening och säger något 

om talarens inställning till samspelet med lyssnaren. Partikeln ne används till exempel när 

talaren söker medhåll, medan yo förmedlar en känsla av auktoritet.64 Eftersom satsfinala 

partiklar inte existerar i svenskan kommer enbart japanskan att analyseras i detta avsnitt. I 

japanskan är de satsfinala partiklarna en av de viktigaste faktorerna när man letar efter 

63 Formmässigt är da en kopula, men då meningen redan har den fungerande kopulan deshou, får da snarare 
funktionen av en satsfinal partikel som visar emfas. 

64 Banno 2008, s. 38.
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rollspråk i ett material.65 

Tabell 6. Madickens satsfinala partiklar

SFP Antal %

yo1 9 5

yo2(efter Ø) 26 14,9

ne1 15 8,6

ne2(efter Ø) 8 4,6

no(fråga) 21 12

no(förkl.) 23 13,2

no yo 22 12,6

wa 34 19,5

Övriga66 16 9,2

TOTALT: 174 99,6

Ovan har Madickens satsfinala partiklar ställts upp i en tabell. Yo2 och ne2 som följer en 

utesluten kopula och därmed kan sägas vara specifikt feminina67 har skiljts från andra yo 

och ne som bör betraktas som mer neutrala och som i fortsättningen benämns yo1 och ne1. 

Utifrån hennes satsfinala partiklar kan man konstatera att Madicken på japanska har 

försetts med ett typiskt kvinnligt språk. Den största enskilda gruppen är den kvinnliga 

partikeln wa68 följd av yo2 efter utesluten kopula, också det ett typiskt kvinnligt drag.69 

Även no yo och de båda no är utmärkande för kvinnligt språk.70 Att Madicken använder få 

yo1 , en partikel som styrker talarens åsikt, bidrar också till bilden av en typiskt kvinnlig 

talare.71 Bland Madickens övriga partiklar hittar man också kashira och wa yo, vilka är 

starkt kvinnliga.72

65 Kinsui 2003, s. 206.
66 Satsfinala partiklar som för sig utgör mindre än 2% av det totala antalet partiklar har samlats under ”övrigt”. Dessa 

partiklar är i Madickens fall kashira, nokashira, wayo, na, mono, monone, none och nee.
67 Kawasaki, Kyoko och Kirsty McDougall, “Implications of Representations of Casual Conversation: A Case Study in 

Gender-Associated Sentence Final Particels”, Sekai no Nihongokyooiku, sept. 2003, vol. 13, s. 44; Shibamoto, s. 61.
68 Kinsui (Kinsui 2003, s. 134-136.) påpekar att det finns två olika wa: Wa med stigande och wa med fallande 

intonation. Det tidigare är typiskt kvinnligt medan det senare är manligt eller dialektalt. I och med att jag undersöker 
en skriven text kan jag inte fastställa med 100-procentig säkerhet vilket wa det rör sig om, men eftersom Madickens 
wa i vissa fall kombineras med andra partiklar (ett kvinnligt drag) och resten av hennes partiklar är så kvinnliga 
bedömer jag att hennes wa är ett kvinnligt wa. 

69 Shibamoto, s. 61.
70 Shibamoto, s. 61-62; Kawasaki, Kyoko och Kirsty McDougall, s. 44; Masuoka, Takashi och Yukinori Takubo, 

”Kotoba no danjosa” i Kiso nihongo bunpou, sid. 201-204, Tokyo: Kuroshio Shuppan, 1989, s. 203.
71 Masuoka och Takubo förklarar att kvinnor i regel undviker ord och uttryck som är otvetydiga och tvingar på 

lyssnaren talarens åsikt. Se Masuoka, Takashi och Yukinori Takubo, s. 201.
72 Kawasaki, Kyoko och Kirsty McDougall, s. 44.
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Tabell 7. Mias satsfinala partiklar

SFP Antal %

yo1 9 19,1

yo2(efter Ø) 5 10,6

ne1 6 12,8

ne2(efter Ø) 2 4,3

no(fråga) 4 8,5

no(förkl.) 5 10,6

no yo 6 12,8

wa 10 21,3

Övriga -  - 

TOTALT: 47 100

Jämfört med Madicken har Mia en mindre variation på de satsfinala partiklar hon 

använder. Detta skulle kunna bero på att hennes material är mindre, men man kan 

fortfarande notera att inte ett enda kashira dyker upp. Hon använder hellre de neutrala yo1 

och ne1 än de specifikt kvinnliga yo2 och ne2.  Trots detta måste hennes språk bedömas som 

mycket kvinnligt: Hon använder både no, no yo och wa flitigt. Vi kan följaktligen 

konstatera att både Madicken och Mia i första hand använder kvinnliga satsfinala partiklar, 

Madicken nästan uteslutande sådana. Madicken framställs som aningen kvinnligare genom 

att hon försetts med partiklar som kashira och wa yo.

Intressant när man studerar rollspråk kan också vara att undersöka i vilken utsträckning en 

viss karaktär använder och inte använder satsfinala partiklar. En karaktär som använder fler 

satsfinala partiklar kan framstå som mer extrem eller stereotyp, och därmed mer som en 

bifigur.73

Tabell 8. Madickens och Mias användning av satsfinala partiklar

Madicken Mia

Antal % Antal %

Satsfinal partikel 174 83,7 47 83,9

Ingen satsfinal partikel 34 16,3 9 16

TOTALT: 208 100 56 99,9

73 Kinsui 2003, s. 43.
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I tabell 3 kan vi se att Madicken och Mia inte skiljer sig mycket åt i hur ofta de använder 

satsfinala partiklar. Undersöker man däremot Mias användande av satsfinala partiklar 

innan och efter det att hon blir vän med Madicken får man en annan bild. 

Tabell 9. Mias användning av satsfinala partiklar innan och efter det att hon blir vän med 

Madicken

Mia (fiende) Mia (vän)

Antal % Antal %

Satsfinal partikel 34 91,9 13 68,4

Ingen satsfinal partikel 3 8,1 6 31,6

TOTALT: 37 100 19 100

När Mia är Madickens ärkefiende använder hon rikligt med satsfinala partiklar, men efter 

att Madicken och Mia har blivit vänner börjar Mia tala ett mer neutralt språk med färre 

partiklar. Detta stämmer väl överens med Kinsuis teori att det ofta är bifigurer som tilldelas 

rollspråk medan huvudpersonen behöver ett neutralt språk för en djupare personlighet som 

vi kan sätta oss in i. När Mia är Madickens fiende är hon en bifigur som läsaren behöver 

känna igen endast som ”antagonisten”, men när hon blir Madickens vän blir hon en 

karaktär som vi har behov av att förstå och sympatisera med. Det blir svårare om hon med 

satsfinala partiklar tecknas som alltför stereotyp.74

4.9 Onomatopoetiska och barnsliga uttryck 

Med tanke på att både Madicken och Mia är barn hittades betydligt färre onomatopoetiska 

ord än jag hade väntat. Vissa studier visar dock att ett berättande med många ljudeffekter är 

utmärkande främst i småpojkars språk75, så kanske beror det på att Madicken och Mia båda 

är flickor. Mia använder inga och Madicken använder onomatopoetiska uttryck endast då 

hon vid ett tillfälle berättar för sin lillasyster om kannibaler:

74 Kinsui 2003, s.43.
75 Adelswärd, s. 95.
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Ex. 11 (svenska)

”Han kommer smygande tyst, tyst, tyst i djungeln, där går en missionär, och – gluff – 

så sätter kannibalen tänderna i honom innan missionären har hört så mycket som ett 

knäpp.” 

”Gluff” och upprepningen ”tyst, tyst, tyst” har översatts nästan som de är till japanskan, 

”gluff” med det onomatopoetiska ”gabuh” och ”tyst, tyst, tyst” med ”soutto, soutto” (”tyst, 

tyst”). Däremot har det lite ljudhärmande ”knäpp” inte fått någon motsvarighet i den 

japanska översättningen utan detta ställe har översatts med ”Innan missionären hinner 

märka något”, vilket jag finner aningen fantasilöst:

Ex. 11.b (svenska)

”...så sätter kannibalerna tänderna i honom, innan missionären har hört så mycket 

som ett knäpp.”

Ex. 11.c (japanska)

hitoguioni wa senkyoushi ga kizuku made ni tabechau noyo.
människoätande.troll TOP missionär SBJ märka tills ADV tyvärr.äta SFP
Det människoätande trollet äter upp missionären innan han märker något.

I övrigt finns få språkliga drag som framstår som särskilt barnsliga, förutom de vardagliga 

uttryck jag nämnt i ett tidigare avsnitt, samt Mias ständiga ”mallgroda” och Madickens 

”snorunge” (på japanska osumashiyasan och hanataresan).

Ett exempel på barnslighet i den japanska översättningen är dock det utdragna naani 

(”vad”, vanligen nani) när Madicken frågar sin pappa vad ”Fattigdomens hjälplöshet” 

betyder:

Ex. 12.a (svenska)

”Fattigdomens hjälplöshet, vad är det” 
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Ex. 12.b (japanska)

binbou yue no muryokusa tte naani?
fattigdom orsak AT hjälplöshet QUOT vad
Vad är hjälplöshet på grund av fattigdom?

4.10 Problem med översättningen

I och med att jag vill bedöma hur väl dialogen har översatts är en kommentar kring de 

felöversättningar som förekommer då och då i Ishiis översättning av värde. Stycket nedan 

måste ses som ett exempel på en klar felöversättning. Det finns dock fler ställen i dialogen 

där man kan ifrågasätta Ishiis översättning, och i dessa fall är det mer oklart om det rör sig 

om felöversättningar eller medvetna val som Ishii har gjort. 

Ex. 13.a (svenska)

”Jag blir alltid yr i skallen, när jag är hungrig, därför så sket jag i alltihop.” 

Ex. 13.b (japanska)

onaka ga suitekuru to, itsumo me ga mawaru no.
mage SBJ bli.tom när alltid öga SBJ snurra SFP
Jag blir alltid yr, när jag blir hungrig.

dakara zutto unko o shiteita tte wake yo
därför hela.tiden bajs DO gjorde QUOT alltså SFP
Därför var jag alltså och bajsade hela tiden. 

När Madickens upproriske far tar med sig hembiträdet Alva till en bal med societeten blir 

han kritiserad och Alva utfryst. Alva tar det hårt, men räddas till sist av stadens sotare som, 

efter att ha dansat med Alva, flyr med henne från festen. När Madicken kommer hem litet 

senare berättar hon för Alva:
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Ex. 14.a (svenska)

”Vet du vad pappa sa när di skulle välja balens drottning? Vet du vad han skrek då 

tvärs över hela salen? […] ”Det går inte, skrek han, för balens drottning gick hem 

alldeles nyss.”

I den japanska översättningen blir pappans uttalande dock en aning mindre upproriskt, 

eftersom Alva här de facto väljs till balens drottning. Istället för kritik mot 

societetsdamerna förvandlas pappans uttalande därför till en enkel kommentar att ”Alva 

har tyvärr gått hem”:

Ex. 14.b (min översättning av den japanska översättningen)76

”Alva, du blev vald till balens drottning. Vet du vad pappa sa till alla då?” ”'Tyvärr 

gick balens drottning just hem', sa han.”

Ytterligare ett exempel kommer ur Madickens pappas dialog. Madicken har hört av Mia att 

jultomten bara kommer till rika barn, aldrig till fattiga, och pappan kommenterar:

Ex. 15.a (svenska)

”Nej, det är det som är felet med jultomten” 

Ex. 15.b (japanska)

iiya, sore wa yuuru tomuten o omoichigai shiteiru yo.
nej, det TOP jultomten DO missförstånd gör SFP
Nej, där missförstår (hon) det här med jultomten.

På japanska insisterar pappan på, att visst kommer tomten till alla barn. Frågan är om Ishii 

översatt även de två senare exemplen fel, eller om det är ett medvetet val för att göra 

Madickens pappa vanligare och mindre farlig.

76 För Ishiis originaltext, se appendix 2. 
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5. Slutsatser och vidare forskning

Kinsui skriver om kvinnligt rollspråk att en karaktär framstår som mer kvinnlig ju fler kvinnliga 

former denna använder, och att kvinnliga karaktärer med högre social status oftast använder fler 

kvinnliga former.77 Jag gör bedömningen att Ishii genom medvetna eller omedvetna val i 

översättningen av Madickens och Mias repliker framställer Madicken som mer kvinnlig än Mia och 

även ökar den sociala klyftan mellan dem. 

Det intryck Madickens och Mias svenska dialog förmedlar skiljer sig inte avsevärt åt. Båda 

flickornas tal har vissa dialektala drag, och båda använder ett antal vardagliga former eller 

svordomar. Madicken använder artigt tilltal till vissa vuxna, men vilket tilltal Mia skulle ge en 

vuxen får vi inte veta. Vad gäller både imperativ och interjektioner innehåller Madickens språk fler 

varianter än Mias, men detta beror förmodligen delvis på hur begränsat Mias material är. Få 

onomatopoetiska ord fanns i Madickens material, inga i Mias. Ingen av karaktärerna utmärker sig 

därmed genom en särskilt barnslig, kvinnlig eller artig svenska i jämförelse med den andra. 

I japanskan finns möjligheten att välja mellan flera olika personliga pronomen i första person, en 

möjlighet som översättaren Ishii utnyttjat. Madicken får säga watashi, Mia får använda det mindre 

neutrala atashi. Madickens artiga tilltal på svenska har översatts mindre bra men istället får hon 

använda extra artiga former när hon talar om vissa uppsatta personer som Gud och läraren.  Hon 

och Mia använder artiga desu/masu-former till vissa vuxna, en anpassning till japanska normer som 

Ishii uppenbarligen bedömt som nödvändig. Madickens språk har Ishii dock gjort artigare och 

kvinnligare än Mias genom att låta Madicken använda det förskönande prefixet o- framför många 

substantiv. Imperativer har överlag översatts till naturliga motsvarigheter. Däremot har Madickens 

svordomar inte översatts till sådana, och hennes vardagliga språk har i vissa fall översatts till ett mer 

neutralt språk än Mias. Detta förstärker bilden av Madicken som överklassflicka och ökar den 

sociala klyftan mellan Madicken och Mia. Interjektioner har översatts med många olika varianter, 

liksom i originalet. Madicken har dock försetts med den mycket kvinnliga interjektionen ara, och 

hennes ”ja” har översatts till det artiga ee medan Mia får använda det mindre artiga un. 

Kopula och satsfinala partiklar finns inte i svenskan utan blir oundvikligen ett tillägg översättaren 

får göra. Kopula och satsfinala partiklar är de tydligaste markörerna för olika sorters rollspråk, så 

77 Kinsui 2007, s. 101.
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här har översättaren en stor och viktig roll eftersom hon eller han, genom det språk en karaktär 

förses med, kan påverka hur de japanska läsarna ska uppfatta karaktären i fråga. Ishii har med 

kopulans och de satsfinala partiklarnas hjälp gett både Madicken och Mia ett distinkt kvinnligt 

rollspråk. Att Madicken använder fler kvinnliga former gör henne dock, om man ska  följa Kinsuis 

tankegångar, ännu kvinnligare än Mia och förstärker bilden av henne som en ”fin flicka”.

Ishii har också förstärkt förändringen Mia genomgår när hon blir Madickens vän: Som fiende och 

mindre viktig biroll får Mia ett starkt stereotypt språk med många satsfinala partiklar, men när hon 

blir huvudpersonen Madickens vän och en karaktär som läsarna har behov av att förstå låter Ishii 

henne få ett något mer neutralt språk. Ishiis översättning är äldre än rollspråksforskningen, och 

kanske är det inga medvetna val Ishii gjort, men hennes översättning bekräftar Kinsuis teori att 

mindre viktiga biroller gärna får ett stereotypt rollspråk medan huvudpersoner oftare talar neutralt.

Slutligen konstaterar jag att översättare har en viktig del i att forma karaktärerna i översättningar till 

japanska, inte minst genom hur de använder särskilda kopulor, satsfinala partiklar och annat 

rollspråk. Blomdahl sökte rollspråkets betydelse för en berättelse som helhet, och fann att dess 

betydelse för översättningens känsla var liten.78  Min analys pekar dock på att rollspråket kan vara 

mer betydelsefullt än så.  Jag argumenterar för att rollspråket är ett viktigt verktyg med vilket en 

översättare, medvetet eller omedvetet, förstärker, försvagar eller till och med förändrar intrycket vi 

får av en viss karaktär. 

Överklassen och de fattiga är ett viktigt tema i böckerna om Madicken, och den sociala klyftan 

mellan Madicken och Mia har förstärkts i Ishiis översättning. En vidare analys skulle kunna ge svar 

på, om Ishii genom språket också förstärkt den sociala ställningen hos andra karaktärer, som hos de 

fattiga Nilssons eller den fina borgmästarinnan. Den bok jag har analyserat är dock över 30 år 

gammal och Ishiis översättning över 20. Det verkliga kvinnospråket har förändrats mycket under 

dessa år. I bokens fiktiva värld får språkliga stereotyper visserligen leva vidare länge, men har 

verkligen inget förändrats? En jämförelse med senare översättningar av Madicken, eller olika gamla 

översättningar av ett annat verk skulle också vara intressant. 

78 Blomdahl, s.34-35.
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Appendix 1: Svenska

Nedan följer de exempel hämtade ur Lindgren, 1976, som har använts i uppsatsen. Exemplen anges 

i den ordning de har figurerat i denna uppsats. Det angivna sidnumret visar sida i originaltexten.  

S. 87.

”Ja, di är rödhåriga och fulla med lus både Mia och den där systern som hon har.”

S. 225.

”Varför ligger farbror Nilsson här?”

S. 110.

”Får jag tillbaka min ängel då”

S. 147.

”Gör tant Karlsson det också” 

S. 18.

”Du får aldrig dö, Abbe!”

S. 115.

”Fast sen ska du be din aftonbön, det vet du!” 

S. 69.

”Vänta bara tills vi kommer till gullvivsängen” 

S. 95.

”Det vill jag se först, innan jag tror det.” 

S. 100.

”Nu är det din tur, lilla Lus-Mia” 
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S. 88.

”En tjock och präktig fästman, det har du” 

S. 10.

”Han kommer smygande tyst, tyst, tyst i djungeln, där går en missionär, och – gluff – så sätter 

kannibalen tänderna i honom innan missionären har hört så mycket som ett knäpp.” 

S. 34.

”Fattigdomens hjälplöshet, vad är det” 

S. 101-102. 

”Jag blir alltid yr i skallen, när jag är hungrig, därför så sket jag i alltihop.” 

S. 192.

”Vet du vad pappa sa när di skulle välja balens drottning? Vet du vad han skrek då tvärs över hela 

salen? […] ”Det går inte, skrek han, för balens drottning gick hem alldeles nyss.”

S. 218.

”Nej, det är det som är felet med jultomten” 
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Appendix 2: Japanska 

Nedan följer de exempel hämtade ur Ishii, 1988, som har använts i uppsatsen. Exemplen anges i den 

ordning de har figurerat i denna uppsats. Japansk originaltext följs av transkribering. Det angivna 

sidnumret visar sida i originaltexten.

S. 112.

「そう、ミイアもいもうとのマティスも髪が赤くてシラミがいっぱいよ。」

sou, miia mo imouto no mattisu mo kami ga akakute shirami ga ippai yo.

S. 285.

「どうしたの、おじさん。どうしてこんなところに寝ているの？」

dou shita no, ojisan. doushite konna tokoro ni neteiru no?

S. 139.

「あたしの天使、かえしてもらえる？」

atashi no tenshi kaeshite moraeru?

S. 186.

「カールソンおばさんものってらっしゃるの？」

kaaruson obasan mo notterassharu no?

S. 21.

「アッベ、死んじゃだめ！」

abbe, shinja dame.

S. 146.

「あとで夜のお祈りをするのよ。わかった！」

ato de yoru no oinori o suru no yo. wakatta!
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S. 88.

「お花畑へいくまでは、がまんしなさいね。」

ohanabatake e iku made wa gaman shinasai ne.

S. 122.

「それなら、信じる前に、できるところを見せてよ。」

sore nara shinjiru mae ni dekiru tokoro o misete yo.

S. 128. 

「さあ、こんどはあんたの番よ、シラミのミイア。」

saa, kondo wa anta no ban yo, shirami no mia.

S. 113.

「太っちょのおっちょこちょいがすきなんでしょーうだ。」

futoccho no occhokochoi ga suki nan desho-u da.

S. 12.

「人食い鬼は宣教師が気づくまでに、食べちゃうのよ。」

hitoguioni wa senkyoushi ga kizuku made ni tabechau noyo.

S. 44.

「貧乏ゆえの無力さって、なあに？」

binbou yue no muryokusa tte naani?

S. 130.

「おなかがすいてくると、いつも目がまわるの。だからずっとうんこをしてたってわけ

よ。」

onaka ga suitekuru to, itsumo me ga mawaru no. dakara zutto unko o shiteita tte wake yo.
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S. 242.

「アルバがダンスの女王にえらばれたのよ。そのときおとうさんがみんなになんていった

かわかる？」「『ざんねんながら、ダンスの女王はたった今かえったよ。』っていった

の。」

aruba ga dansu no joou ni erabareta noyo. Sono toki otousan ga minna ni nan te itta ka wakaru?

”zannen nagara, dansu no joou wa tatta ima kaetta yo” tte itta no.

Min översättning:

”Alva, du blev vald till balens drottning. Vet du vad pappa sa till alla då?” ”'Tyvärr gick balens 

drottning just hem', sa han.”

S. 276.

「いいや、それはユール トムテンを思いちがいしているよ。」・

iiya, sore wa yuuru tomuten o omoichigai shiteiru yo. 
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