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Sammanfattning/Abstract

 Denna uppsats består av en översättning av Abe Kōbōs korta novell Den magiska kritan (魔法のチョ

ーク) från japanska till svenska och en översättningskommentar som främst fokuserar på tre olika 
kategorier ord eller uttryck som kan vara problematiska vid översättning från japanska. Dessa 
kategorier är kulturspecifika referenser, onomatopoetiska ord och västerländska lånord. 

 Eftersom Abe Kōbō är en prisbelönt och internationellt erkänd författare och de rådande 
översättningsnormerna stipulerar att sådana författare bör översättas källtroget har jag valt att försöka 
arbeta utifrån en adekvansinriktad (källtrogen) översättningsstrategi. Detta innebär bland annat att jag i
möjligaste mån försökt överföra författarens stil och hålla mig så nära källtextens betydelse som 
möjligt utan att måltextens språkbruk blir onaturligt. 

 This essay consists of a translation from Japanese to Swedish of the short story The Magic Chalk (魔
法のチョーク) by Abe Kōbō and an accompanying commentary focusing on three categories of words 
or expressions that might pose a problem to translators of Japanese. These categories are cultural 
specific concepts, onomatopoeia and western loanwords.

 Since Abe Kōbō is an award-winning, internationally acclaimed author and the norm when translating
such authors is to be source text oriented, I have chosen to translate using a adequacy-oriented 
strategy. In other words, I have tried to keep the original author's style and stay true to the source text 
as much as possible without making the target text sound unnatural. 
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1. Inledning

 Detta examensarbete består av en översättning till svenska av en kort japansk novell vid namn Den 
magiska kritan av författaren Abe Kōbō och även av översättarens kommentarer till denna 
översättning. Kommentarerna består av en analys av översättningsprocessen och fokuseras främst på 
tre problemområden: kulturspecifika referenser, onomatopoetiska ord och västerländska lånord. Av 
upphovsrättsliga skäl är käll- och måltext inte inkluderade i denna version av uppsatsen. Vid intresse 
för dessa är det möjligt att kontakta mig på mail-adressen mokuhazushi22@yahoo.com.

1.1 Konventioner
 I denna uppsats skrivs japanska exempel först med japanska tecken och sedan translittereras de även 
så att läsare som inte kan japanska kan ta del av vad som står. Translittererad japanska markeras med 
kursiv stil. Japanskan har translittererats genom det modifierade Hepburn-systemet, som är det mest 
internationellt gångbara translittereringsystemet av japanska (Lindberg-Wada et al. 2006:44-45). 
Långa vokaler skrivs här ut genom dubbleringar (aa, ii, uu, etc.). Långa o-ljud skrivs dock ou vid fall 
där de motsvarande hiragana-tecknen är おう (ou) snarare än おお (oo). Vid ord skrivna i katakana 
skrivs långa o-ljud dock ut som oo. N-ljud translittereras genomgående som n och aldrig som m. 
Tecknet は translittereras som wa när det fungerar som grammatisk partikel. För en mer genomgående 
förklaring av Hepburn-systemet hänvisas läsaren till Den japanska skriften – Teori och praktik (2006) 
av Gunilla Lindberg-Wada et al.

 Japanska namn skrivs enligt österländsk standard, med familjenamn först och förnamn sist. Långa 
vokaler i namn markeras med ett långt streck över vokalen (makron). I exemplet Abe Kōbō är Abe 
alltså familjenamnet och Kōbō är förnamnet där båda vokaler är långa.

1.2 Bakgrund
 Jag hade äran och lyckan att under en ettårsperiod från oktober 2011 till samma månad 2012 bo i 
Japan och studera på Kyoto Universitet genom ett stipendium som gavs av det japanska 
utbildningsdepartementet (MEXT). Under ledning av den fantastiska professorn Mori Mariko fick jag 
hjälp med att förbättra min japanska och studera många olika aspekter av den japanska kulturen och 
det japanska samhället – allt från kalligrafi till det japanska rättsväsendet. 

 Under denna tid hade jag och mina klasskamrater även nöjet att bli introducerade till många texter 
skrivna av Japans mest älskade författare. Av dessa var det främst en kort text av Abe Kōbō som 
fångade mitt intresse. Det som först fick mig att verkligen fatta tycke för texten var Abes sätt att 
uttrycka sig enkelt och okomplicerat men samtidigt elegant och träffsäkert. Jag har senare förstått att 
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Abe av många japaner anses vara en av de få japanska författare som kan kallas ”internationella” dvs. 
välkända och vällästa även utanför Japan. Kanske är Abes ”internationella” stil en av anledningarna 
till att jag känner ett större band till Abes texter än många andra japanska författare jag läst.

 När jag sedan fick höra att det var möjligt att som examensarbete skriva en kommenterad översättning
var denna text den första jag kom att tänka på. Endast fyra av Abes romaner har blivit översatta och 
publicerade på svenska. Så vitt jag vet finns inga andra av hans verk, essäer, pjäser eller noveller 
tillgängliga, vilket jag tycker är tråkigt. Detta arbete gav mig möjligheten att upptäcka fler av hans 
texter och läsa mer om hans speciella livsöde. Abe må ha lämnat oss, men hans texter lever kvar och 
kommer förhoppningsvis att fortsätta att inspirera och underhålla såväl oss som framtida generationer.

1.3 Syfte 
 Syftet med denna uppsats är att genomföra en översättning av Abe Kōbōs novell Den magiska kritan 
från japanska till svenska samt att genom en översättningskommentar närmre undersöka tre 
problemområden i form av kulturspecifika referenser, onomatopoetiska ord och västerländska lånord. 
Trots Abes status som en av de mest internationellt kända japanska 1900-tals-författarna (Napier 
1995:465), har endast ett fåtal av hans verk, framförallt då hans romaner, blivit översatta till svenska 
(Libris 2014a). Att så få av Abes verk blivit översatta till svenska har förmodligen sin främsta orsak i 
att relativt få verk utanför den anglosaxiska kultursfären blir översatta till svenska överhuvudtaget 
(Worldcat 2014a). Vidare finns många fler av Abes verk, inklusive novellen Den magiska kritan redan
översatta till engelska (Kibrick 1985: 63-75), vilket gör att texten finns tillgänglig för en stor del av 
den målgrupp som en svensk översättning kan tänkas ha. Eftersom en novell per definition är en kort 
text är det passande att använda en sådan text som underlag för en undersökning med den omfattning 
som denna uppsats har. Dessutom kan det vara trevligt att göra fler av en sådan inflytelserik författares
verk tillgängliga på svenska och då särskilt att bredda hans tillgängliga verk och inte endast fokusera 
på hans romaner.

1.4 Frågeställningar
 Uppsatsens kommentarer hanterar främst tre aspekter av den valda översättningen. Dessa aspekter är 
kulturspecifika uttryck, onomatopoetiska uttryck och lånord. Vad gäller de kulturspecifika uttrycken är
källtexten skriven på japanska och berättelsen utspelar sig i Japan, vilket lett fram till följande 
frågeställningar:

 Hur bör man som översättare behandla kulturspecifika referenser i källtexten som kan vara 
svårförstådda eller till och med helt obegripliga för en läsare av måltexten?  

 Till vilken grad bör man byta ut kulturspecifika referenser med saker och företeelser som de tilltänkta 
läsarna har lättare att identifiera sig med?
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 Skoposteorin spelar här en viktig roll för att skissa upp riktlinjer för hur översättaren kan förhålla sig i
sitt arbete.

 Den vitt spridda användningen av onomatopoetiska ord och uttryck i japanskan kan anses vara 
karaktäristiskt och nästan unikt för språket, men det har även länge varit en huvudvärk för såväl 
andraspråksstuderande som översättare. För de onomatopoetiska orden formuleras frågeställningarna 
därför:

 Vilka strategier kan översättaren nyttja för att överföra dessa uttrycks betydelse till målspråket 
samtidigt som källtextens stil bibehålls? 

 I hur stor utsträckning faller valet på att helt enkelt utelämna dessa uttrycks betydelse och vad finns 
det i sådant fall för orsaker som rättfärdigar ett sådant val?

 Eftersom japanskan är ett språk som under hela dess historia lånat in en stor mängd ord från så vitt 
skilda språk som kinesiska, portugisiska och engelska, och en del av dessa ord nu blivit så 
neutraliserade i det japanska språket att de flesta japaner inte ens tänker på dem som lånord, är det inte
okomplicerat att tala om lånord i japanskan. De ord som studeras här är dock en särskild kategori 
lånord som kallas 外来語 (gairaigo) och som relativt enkelt kan särskiljas från andra typer av ord, då 
de i de allra flesta fall skrivs med stavelseskriften katakana och är inlånade från västerländska språk. 
Katakana används nästan endast  för just denna typ av lånord i modern japanska, och de kallas därför 
också katakana-ord. Det intressanta med dessa lånord ur ett översättningsperspektiv är dock att de i 
många fall har lånats in trots att de redan innan funnits synonymer till många av dem i det japanska 
språket, men att dessa västerländska lånord även för med sig en lite annorlunda betydelsenyans, ofta 
av snits och modernitet (Hasegawa 2012:43). De intressanta frågeställningarna är härvidlag således 
följande: 

 Om en sådan nyans existerar i det aktuella fallet -  är det möjligt, och i sådant fall, hur kan man som 
översättare överföra denna nyans till målspråket? 

 Vidare, i hur stor utsträckning bör man försöka översätta lånord i källspråket med lånord i målspråket 
för att bibehålla källtextens stil?

3



2. Presentation av författaren och 
källtexten

 I detta avsnitt presenteras först författaren och sedan utförs även en enklare analys av källtexten som 
ska översättas. Författarpresentationen hålls relativt simpel och lägger fokus på bibliografi och vilka 
verk som översatts till olika språk. Textanalysen görs enligt den modell Kjell Möijer beskriver i boken
Svensk språkstil – stil och stilanalys (Möijer 1989:89-90). 

2.1 Om författaren och hans verk
 Abe Kōbō (1924-1993) var en japansk författare, poet och dramatiker som var verksam från slutet av 
1940-talet fram till sin död 1993 (Cho 2012:290). Han växte upp i Manchuriet och hans dubbla 
nationstillhörighet var något som kom att färga hans senare politiska värderingar, och i förlängningen 
hela hans författarskap (Keene 2003:67-68). Under några år var han medlem i det japanska 
kommunistpartiet, men blev slutligen utesluten 1962 (Keene 2003:66). Har var en stor motståndare till
alla former av nationalism, som han jämställde med fascism (Keene 2003:68). 

 1951 tilldelades han det prestigefyllda Akutagawa-priset för novellen S. Karmas brott (Ｓ・カルマ氏の

犯罪） - S. Karuma shi no hanzai) och skrev novellen Inkräktaren (闖入者 – chinnyuusha  ） som 
blev det första av hans verk att bli översatt (till tjeckiska) (Keene 2003:77-78). Abe blev internationellt
erkänd genom hans kanske mest kända verk Kvinnan i sanden (砂の女 – suna no onna) (Cho 
2012:294) som även var hans första bok som översattes till engelska 1964 av E. Dale Saunders under 
titeln The Woman in the Dunes (Worldcat 2014a). En tysk översättning av Oskar Benl och Ōsaki 
Mieko kom 1967 (Worldcat 2014b), den svenska översättningen av Irmelin Fritzell och Keiko 
Kockum utkom 1981 (Libris 2014b) och den franska översättningen av Georges Bonneau kom först 
1992 (Worldcat 2014c). Utöver Kvinnan i sanden har ytterligare tre av Abes romaner översatts till 
svenska – Gunnar Barklund var först med sin översättning av Den förstörda kartan 1971 (燃えつきた

地図 – moetsukita chizu), Kartongmänniskan (箱男 – hakootoko) översattes 1976 av Annika och 
Thomas Preis och senast 2004 översatte Leif Janzon och Lars Vargö En annans ansikte (他人の顔) 
(Libris 2014c).

2.2 Analys av källtexten
 Den magiska kritan (魔法のチョーク – mahou no chooku) är ett av Abes tidigare verk, en kort novell 
han skrev som en del i novellsamlingen Väggen (壁 - kabe) från 1950. Under några år tidigare, när han
studerade för sin läkarexamen, levde Abe själv i svår fattigdom och svalt under långa perioder - 
erfarenheter som speglas i denna novell (Keene 2003:73-74).
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 Som analysmodell för källtexten används här en förenklad variant av den litterära analysmodell Kjell 
Möijer beskriver i boken Svensk språkstil – stil och stilanalys (Möijer 1989:89-90). Möijer räknar upp 
åtta punkter som kan användas som utgångspunkter för litterära stilanalyser. Den första är fakta – 
generell fakta om författaren och boken så som namn, utgivningsår och genre. Den andra är tema och 
motiv – verkets ämne och de bihandlingar som bygger ut och fördjupar detta. Den tredje är handling – 
vad som händer i verket. Den fjärde är komposition/uppbyggnad – berättarperspektiv och 
kapiteluppdelning. Den femte är personer – vilka huvudfigurerna och bifigurerna är och deras 
relationer till varandra. Den sjätte är miljö – var handlingen utspelar sig och vad som beskrivs om 
detta. Den sjunde är språk/stil – ordval, meningsuppbyggnad, tempo och hur författaren skapar 
stämning. Den åttonde och sista punkten är budskap – vad författaren vill säga med verket. Av de åtta 
punkter Möijer beskriver ska endast personer, miljö, handling, språk/stil och tema och motiv 
behandlas här. De övriga utelämnas med följande motiveringar: fakta har redan behandlats under 2.1, 
komposition/uppbyggnad anses inte vara ha någon särskild vikt i sammanhanget då detta inte skiljer 
sig mellan käll- och måltext och budskap utelämnas då det är upp till läsaren själv att bilda sig en 
uppfattning om den saken. I exemplen jag anför i detta avsnitt citeras först den japanska källtexten, 
sedan följer först en translitterering och sedan översättningen av meningen ur måltexten. Exempel ur 
käll- och måltexten ges även med hänvisningar till bilagan enligt konventionen [sida:radnummer]. 
Detta innebär alltså att till exempel [4:151] refererar till sida 4, rad 151 i bilagan.

2.2.1 Personer

 Novellens karaktärsgalleri är mycket begränsat, endast sex karaktärer har repliker i novellen och av 
dessa har fyra endast en replik var. En mycket stor del av novellen fokuserar på huvudkaraktären, vars 
namn är Argon. Hans namn som han delar med ädelgasen Argon passar honom väl, eftersom han är en
mycket anspråkslös, nästan osynlig person, på många sätt isolerad från samhället. Inte mycket berättas
om hans utseende, förutom att han är svag och i dåligt skick på grund av att han svälter. Hans ålder 
nämns inte heller, men hans sätt att tala – sätten han svär på och de förstapersons-pronomen han 
använder implicerar att han är en ung man.

Exempel 1.

おれの一筆が世界を決定するのだ、そんな偶然にまかせていいものだろうか？[4:151]

Ore no ippitsu ga sekai wo kettei suru no da, sonna guuzen ni makasete ii mono darou ka?

Strecken jag ritar bestämmer världen, inte kan jag lämna det åt slumpen? [13:488-489]

 Ordet ore i ovanstående mening är ett förstapersons-pronomen som endast används av män i ledigt tal
gentemot vänner eller socialt underordnade (Weblio 2014). Det anses generellt vara mer maskulint än 
andra vanliga förstapersons-pronomen som ofta används av män och kan ibland uppfattas som lite 
ohyfsat eller arrogant (Ahlström 2014). Argon använder det dock inte när han talar med andra utan 
endast i sina egna tankar där orden inte framträder i någon socialt sammanhang och det därför inte 
finns någon anledning att använda formellt och respektfullt språkbruk eftersom det inte finns någon att
visa respekt gentemot. Att ordet alltid skrivs med hirgana-tecken och aldrig med det mycket vanliga 
kanji-tecknet (俺 - ore) som finns, ger också ordet en mjukare karaktär. 
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 Novellens enda framträdande bifigur namnges inte med sitt riktiga namn. Hon benämns dock både 
som Miss Japan och Eva. Inte mycket sägs heller om hennes utseende förutom att hon är mycket 
vacker. Däremot står det klart att hon har en snobbig attityd och är egocentrisk. Hon är även extremt 
materialistisk och kan inte förstå att det kan finnas saker som är viktigare än pengar.

2.2.2 Miljö

 Miljöbeskrivningarna i novellen är få och inte särskilt detaljrika. I novellens första stycken beskrivs 
huvudpersonens bostad, men vilket land eller vilken stad berättelsen utspelar sig i framgår inte. Senare
i berättelsen ser huvudpersonen en stor bild av Miss Japan i en tidning, vilket implicerar att berättelsen
utspelar sig i Japan. Utöver de beskrivningar av några lukter och dessas associationer i början av 
berättelsen innehåller novellen mycket få subjektiva beskrivningar och exklusiva benämningar i form 
av namn. Staden berättelsen utspelar sig i är bara ”staden”, banken huvudpersonen går till är bara 
”banken”, antikvariatet han besöker är helt enkelt ”ett antikvariat”, helt utan målande beskrivningar av
varken dess exteriör eller interiör. 

Exempel 2.

さらに途中の古本屋で目にとまった料理全集を一冊。[3:119-120]

Sara ni tochuu no furuhonya de me ni tomatta ryourizenshuu wo issatsu.

I ett antikvariat på vägen fastnar hans blick även på en volym ur en kokbokssamling som han också köper. 

[12:452-453]

 Några målande beskrivningar av dessa saknas, vilket dels tyder på att författaren förmodligen inte 
tycker miljöbeskrivningar är viktiga, dels beror på att en mycket stor del av berättelsen utspelar sig i 
ett och samma rum som inte innehåller något annat än en stol.

2.2.3 Handling

 Den unga konstnären Argon försöker leva på att sälja sina målningar, men har inte någon vidare 
framgång utan lever mycket fattigt och svälter. Han upptäcker att han har en krita i en av sina 
byxfickor och eftersom han är så hungrig börjar han rita olika saker han vill äta på väggen. När 
mörkret sedan faller förvandlas sakerna han ritat på väggen till riktiga ting. Argon inser snart att den 
magiska kritan endast fungerar i mörkret och att de förvandlade sakerna återgår till att bli målningar i 
solljus. Han stänger därför in sig själv på sitt rum och täcker för fönster och dörr, så att inget ljus 
kommer in. Han bestämmer sig för att med hjälp av kritans krafter rita och skapa en helt ny värld. Men
ansvaret att behöva bestämma allt om den nya världen är för mycket för honom. På grund av den 
ensamhet och utsatthet han känner ritar han snart av ett fotografi av en vacker kvinna han hittat i en 
tidning för att få sällskap och kvinnan kommer till liv. Hon är dock inte riktigt lika samarbetsvillig 
som Argon hade önskat. De kommer i gräl och det slutar med att kvinnan slår hål på dörren och 
släpper in solljus i rummet, vilket i sin tur gör att hon och allt i rummet försvinner in i väggarna igen. 
Även Argon, som under en lång tid levt på att äta saker han ritat fram, försvinner in i och blir en del av
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väggen. Berättelsen slutar med att Argon konstaterar att det inte är kritan som kommer förändra 
världen, samtidigt som en ensam tår rinner ner från platsen i väggen som nu pryds av en målning av 
Argon.

2.2.4 Språk/Stil

 Abe är känd för att sin känd för en enkel berättande stil som var särskilt tydlig i hans tidigare verk (t 
ex Kvinnan i sanden och En annans ansikte) men som han senare under sin karriär övergav för att 
bredda sig och skapa nya litterära trender (Keene 2003:82). Denna stil gör sig även påmind i Den 
magiska kritan, där, som tidigare noterat, inte mycket utrymme ges för målande beskrivningar av till 
exempel miljön eller karaktärernas känsloliv. Istället för att beskriva hur karaktärerna känner låter Abe
dem agera – eller som ofta i huvudpersonen Argons fall – tänka. 

Exempel 3.

おお、畜生、歯ぎしりして両手に顔をうめた。何か食いたい！[1:26]

Oo, chikushou, hagishirishite ryoute ni kao wo umeta. Nanika kuitai!

Ååh, helvete! Han gnisslar tänder och gömmer ansiktet i händerna. Jag är så hungrig! [8:340]

 Som i exemplet ovan drar sig inte heller Abe för att använda lite grövre språkbruk för att bygga den 
stämning som behövs för att beskriva Argons utsatthet och förtvivlan. Texten känns också på det hela 
relativt modern, trots att den skrevs för över 60 år sedan. Det som påminner läsaren av källtexten om 
att det är en så gammal text är främst att vissa av de kanji-tecken (kinesiska tecken, ett av de fyra 
skriftsystem som används för att skriva modern japanska) som används i texten är äldre varianter som 
genomgått vissa förändringar sedan dess. Till exempel skrivs ordet 電燈 [3:100] (dentou – elektrisk 
lampa) numera vanligtvis som 電灯 (dentou – elektrisk lampa), 慾望 [2:53](yokubou – önskan) skrivs
vanligtvis 欲望 (yokubou – önskan) (Ahlström 2014) etc.

2.2.5 Tema och motiv

 Melin och Lange (1986:76) definierar tema som det övergripande som genomsyrar en text och håller 
den samman - ”skapar en brygga mellan meningarna”. Novellens tema får anses vara det Heidi von 
Born i förordet till Abe-romanen En annans ansikte väljer att benämna som ”tomheten, 
identitetslösheten, främlingskapet, amnesin” (Born 2004:7). Huvudpersonen Argons brist på identitet 
och hopp om framtiden är tydligt redan i hans namn som han delar med den färglösa, luktlösa och 
smaklösa ädelgasen Argon. Detta är ett tema Abe ofta återkom till genom hela hans författarskap – 
bland annat i S. Karmas brott och Kartongmänniskan (Born 2004:7).

Exempel 4.

よろこびは一夜の夢にしかすぎなかった。すべてが終って、何も始まらなかった前と同じになってしまったの

だ。そうだろうか？いや、悲しみは五倍になって帰ってきた。[2:74-75]

7



Yorokobi ha ichiya no yume ni shika suginakatta. Subete ga owatte, nanimo hajimaranakatta mae to onaji ni 

natteshimatta no da. Sou darou ka? Iya, kanashimi ha gobai ni natte kaettekita.

Lyckan var inget mer än en natts dröm. Allt är över, och allt är som förr igen. Eller? Nej, bedrövelsen var 

tillbaka, fem gånger värre än tidigare. [10:399-400]

 ”Gränsdragningen mellan fantasi och verklighet” kan även ses som ett underliggande tema som lutar 
mot det filosofiska hållet. Dessa teman byggs ut och fördjupas av ett motiv (motiv betyder här 
”bihandlingar som bygger ut och fördjupar temat” enligt definition från Möijer 1989:89). Argon söker 
att med sin nyfunna magiska krita skapa en ny värld, en ny verklighet som bygger på hans egen 
fantasi. Men kan denna nya värld verkligen ersätta den ursprungliga? Hans önskan att fly undan den 
värld han lever i understryker den hopplöshet han känner.

2.2.6 Bestämning av målgrupp

 Generellt har skönlitterära texter bredare målgrupper än facktexter. Facktexter har i regel som syfte att
informera om något och riktar sig vanligtvis endast mot dem med intresse eller vissa förkunskaper om 
det aktuella ämnet. Skönlitterära texter å andra sidan är vanligtvis tänkta att kunna avnjutas av en 
större allmänhet, även om detta är en generalisering som inte nödvändigtvis alltid stämmer överens 
med verkligheten. 

 I Sverige är intresset för japansk skönlitteratur översatt till svenska mycket litet jämfört med intresset 
för litteratur från språken inom den anglosaxiska sfären. Statistik gällande monografier visar att sju 
skönlitterära verk översattes från japanska till svenska och publicerades 2001. Från engelska var det 
738 , från norska 64 och från tyska var det 45 monografiska publikationer som översattes till svenska 
och publicerades samma år (Nationalbibliografin 2011:4-5). 2012 var det åtta från japanska, 810 från 
engelska, 70 från franska och så vidare (Nationalbibliografin 2012:4-5). Intresset verkar alltså inte 
stort och därför kan man dra slutsatsen att en möjlig målgrupp för denna typ av översättningar inte 
täcker in en större del av den svenska allmänheten. Samtidigt är det ändå ett fåtal verk som faktiskt 
översättas varje år, vilket innebär att ett intresse och en efterfrågan ändå finns för denna typ av 
översättningar.

 

 Det är vidare alltså rimligt att anta att översättningens målgrupp främst består av personer med 
intresse för Japan eller kanske Asien i allmänhet. Man kan alltså förmoda att målgruppen har en aning 
större bekantskap med japansk eller östasiatisk kultur än den breda allmänheten, men översättningen 
bör ändå utformas på ett sätt som gör att några förkunskaper i denna form inte är ett krav för att kunna 
förstå novellen. Målgruppen bör alltså vara en bredare allmänhet, utan någon särskild åldersgrupp i 
åtanke och även utan några förkunskaper i källspråket som krav.
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3. Förutsättningar för 
översättningen

 I detta avsnitt beskrivs de teoretiska grunderna den övergripande översättningsstrategi som används i 
översättningen av ”Den magiska kritan” vilar på. Avsnittet inleds med en diskussion om 
översättandets möjlig- och omöjlighet. Sedan presenteras undersökningens teoretiska hemvist. Vidare 
definieras och förklaras de lokala strategier som ska användas i analysen av översättningarna av de tre 
kategorier av ord – kulturspecifika referenser, onomatopoetiska ord och lånord – som denna uppsats 
har som syfte att undersöka.

3.1 Är översättning möjligt?
 Gasset (2000:51) hävdar i artikeln The Misery and Splendor of Translation att översättning är ett 
utopiskt, omöjligt projekt eftersom två ord från olika språk aldrig är totalt ekvivalenta – syftar på exakt
samma objekt, för med sig exakt samma konnotationer, etc. Även den japanska lingvisten Kindaichi 
Haruhiko söker i sin bok The Japanese Language efter ord han kallar ”oöversättbara” och kommer 
fram till att inget japanskt ord teoretiskt sett kan översättas till engelska eftersom korresponderande 
ord i de två språken aldrig har helt identiska betydelser (Kindaichi 2010:152). Det sägs dock att redan 
den gamla romaren Cicero kunde konstatera att översättare inte översätter ord för ord, utan 
översättning även involverar språkliga element på en högre nivå än endast de enskilda komponenterna 
av en mening. En text må bestå av ord, men den består samtidigt av mer än bara dessa ord gör enskilt. 
Översättningar från ett språk till ett annat är alltså en slags utbyte av text eller meddelanden i ett språk 
till ett annat (Edstöm 1989B:3). Så, även om det inte finns någon exakt korrespondens mellan ord i 
japanskan och andra språk, finns det ändå en otalig mängd tillfredsställande, ja till och med goda 
översättningar från japanska (Edstöm 1989B:2) och alltså är översättning måhända omöjligt i teorin 
men fullt möjligt i praktiken.

3.2 Teoretisk ram
 Redan Cicero (106 f.kr-43 f.kr) på romartiden teoretiserade om översättning (Edström 1989B:2). Det 
var dock först i mitten av 1900-talet som översättningsvetenskap (Translation studies) utvecklades till 
en akademisk disciplin. Innan dess hade översättning främst setts som ett instrument att använda i 
studierna av främmande språk (Munday 2008:7). Det sägs ofta att fältet grundades och inrättades som 
en distinkt egen disciplin genom James S. Holmes essä ”The Name and Nature of Translation Studies”
som utgavs först 1988 (Munday 2008:9). 

 I sin essä ritar Holmes upp en  karta över vad översättningsstudier omfattar som forskningsfält. Denna
karta har sedan vidareutvecklats av bland annat den israeliske översättningsforskaren Gideon Toury 
(Munday 2008:9). Holmes delar först upp översättningsfältet i två delar: Ren (Pure) och tillämpad 
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(applied) översättningsvetenskap. Den tillämpade grenen rör forskning kring översättarutbildning 
(utbildningsmetoder, testtekniker etc.), översättarhjälpmedel (CAT-verktyg, uppslagsböcker) och 
översättningskritik (kritik och utvärdering av befintliga översättningar) (Munday 2008:11-12).

 Denna uppsats söker dock att hemmahöra på den andra grenen i Holmes ramverk, den gren han 
benämner som ”ren” översättningsvetenskap. Denna gren har i sig två underkategorier – teoretisk och 
deskriptiv. Den teoretiska underkategorin söker etablera generella principer som kan förklara och 
förutsäga översättningsfenomen – så kallade översättningsteorier (Munday 2008:1). Den deskriptiva 
underkategorin har vidare i sig tre underkategorier – produkt-, process- och funktionsorienterad 
(Munday 2008:10). Av dessa är det främst de produktorienterade och processorienterade kategorierna 
som är av intresse för denna uppsats. Denna uppsats söker vara produktorienterad – i meningen att den
undersöker en existerande översättning och gör en komparativ undersökning mellan källtext och 
måltext. Samtidigt är den även processorienterad och utför en analys av själva översättningsprocessen 
och de tankegångar översättaren erfarit under arbetets gång.

3.3 Angående översättningsnormer
 Översättare är alltid verksamma i en viss social kontext. Att vara översättare innebär därför att 
uppfylla en viss social roll – att fylla en funktion tilldelad av samhället. För att kunna fungera som 
översättare inom sociala och kulturella kontexter krävs det av dem att de följer vissa normer för de 
typer av beteenden som förväntas av dem. (Toury 1995:53) Normerna som finns är alltså ett resultat 
av de befintliga förväntningarna. Viktigt att poängtera är att olika kontexter styrs av olika normer, och 
att normerna fungerar olika starkt reglerande mellan ytterligheterna stränga regler och idiosynkratiska 
beteenden (Toury 1995:54).

 Toury menar att översättning är en aktivitet som per definition behandlar två olika språk med två 
olika kulturer – och således även minst två uppsättningar normer. Vidare menar han att det ofta visats 
sig värdefullt att förhålla sig till vad han benämner som en utgångsnorm (initial norm). Enkelt uttryck 
bestämmer utgångsnormen om översättningen ska premiera källtexten och källtextens kultur eller 
måltexten och målkulturen (Toury 1995:56). Den källtextsnära översättningen kallar Toury för 
adekvansinriktad (adequate translation) och den målkultursnära benämner han acceptansinriktad 
(acceptable translation) (Toury 1995:56-57). 

3.4 Global översättningsstrategi
 Nedanstående två punkter utgör grunden för den övergripande översättningsstrategi som används i 
översättningen av Den magiska kritan. En global översättningsstrategi har i uppgift att ledsaga 
översättaren när denne stöter på problem under arbetets gång. Det handlar alltså inte om ett 
matematiskt system som måste följas till punkt och pricka, utan en slags riktlinjer som ska assistera 
översättaren på ett mer generellt sätt (Munday 2012:86). 
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3.4.1 Skoposteorin

 Skoposteorin utvecklades i Tyskland i slutet av 70-talet av Hans Vermeer och Katharain Reiss. Ordet 
skopos har sitt ursprung i grekiskan och betyder ungefär mål eller syfte (Vermeer 2004:221). Enligt 
skoposteorin är översättning  en kedja av mänskliga handlingar. Fokus ligger på att syftet med en 
översättning är att tillhandahålla deltagarna i målkulturen som talar målspråket med information som 
liknar den information källtexten tillhandahöll i källkulturen (Vermeer 2004:222-223). Detta synsätt 
skiljer sig från det traditionella angreppssättet där översättning ses som en slags ”transkribering” eller 
en direkt överföring av information från ett språk till ett annat där inget bör läggas till eller tas bort 
(Hasegawa 2012:203). 

 En översättnings syfte eller funktion kallas alltså skopos. Det är viktigt att notera att en översättnings 
skopos bestäms av dess beställare eller initiator. Det är alltså inte det syfte källtextens författare hade i 
åtanke som är viktigt, och inte heller är det effekten källtexten har på sina läsare i källkulturen som är 
måttstocken man bör mäta sig efter, som många andra ekvivalens-teoretiker föreslagit (Hasegawa 
2012:204. Det är möjligt att översättningens beställare har ett tänkt syfte med översättningen som 
skiljer sig fullkomligt från det syfte författaren till källtexten hade. Ett tydligt exempel skulle vara 
Jonathan Swifts Gullivers resor, som från början var tänkt som en bitande satir på samtidens sociala 
orättvisor, men som i modern tid översätts och läses som en slags äventyrsroman (Hasegawa 
2012:204). Det är också fullt tänkbart att översättningens skopos (funktion) faktiskt skulle kunna vara 
samma som källtextens. Dock skulle översättningen även i detta fall ändå inte räknas som en ren 
”transkribering”, då även en sådan översättning skulle vara metodologiskt riktad mot målspråket och 
målspråkskulturen (Vermeer 2004:223).

 Att källtexten i sig eller författarens syfte inte spelar någon viktig roll innebär dock inte att 
skoposteorin fullt ut stödjer någon typ av fri översättning. En översättning behöver inte vara ren 
imitation av källtexten, men någon typ av trogen återgivning av informationen i källtexten förväntas 
av översättningens läsare och blir således en del av dess syfte. Källtexten och måltextens skopos kan 
alltså vara olika, och vilken typ av relation eller på vilket sätt de på något sätt liknar varandra bestäms 
av översättningens skopos (Hasegawa 2012:204).

3.4.2 Högprestige- och lågprestigeöversättningar

 Ytterligare viktiga begrepp när det gäller de normer som finns gällande översättningar av skönlitterära
texter är högprestige- och lågprestigelitteratur. Lindqvist (2005) har undersökt hur högprestige- 
respektive lågprestigeöversättare praktiskt skiljer sig åt i sina tillvägagångssätt och vad som är 
utmärkande för de normer som gäller inom de två kategorierna. Den tydligaste skillnaden mellan dem 
är att högprestigeöversättarna söker bevara källtextens helhet och etablera en stil som de anser gör 
källtexten rättvisa (Lindqvist 2005:174). Endast 1% av källtexterna i Lindqvists undersökning av 
texter översatta av högprestigeöversättare utelämnades, och det tycks finnas en tendens hos 
översättarna att vara mer trogna författaren och källtexten än läsarna (Lindqvist 2005:175). 
Lågprestigeöversättarna å andra sidan visade sig arbeta efter en acceptansinriktad strategi som försökte
anpassa sig till förlagets stiluppfattning snarare än källtexten (Lindqvist 2005:179. Den empiriska 
undersökningen visade att så mycket som 21% av källtexten redigerades bort och aldrig översattes av 
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dessa lågprestigeöversättare, omfattade ingrepp som visar på liten respekt för författarens text 
(Lindqvist 2005:179-180). 

 Lindqvist menar alltså att den ledande uppfattningen inom högprestigeöversättarfältet är att den bästa 
översättningen är en adekvansinriktad översättning – trogen källtexten och författaren, men för den 
sakens skull inte en ord-för-ord-översättning (Lindqvist 2005:81). Eftersom det är tydligt att Abe 
Kōbō bör räknas som en högprestigeförfattare är det således viktigt att på något sätt införliva eller 
åtminstone förhålla sig till dessa normer i utarbetandet av översättningsstrategin som används i arbetet 
med Abes novell.

 Att de rådande normerna inom översättningen av högprestigelitteratur kräver en författartrogen 
översättning kan tyckas gå stick i stäv mot skoposteorin som mycket tydligt är läsarinriktad. Vad som 
är viktigt att ha i åtanke är dock att de normer som finns ingår i översättningens skopos. Läsarna av en 
översättning av ett stycke högprestigelitteratur förväntar sig en viss typ av (adekvansinriktad) 
översättning, och då blir det också ett naturligt steg att försöka tillgodose den förväntningen. 

3.5 Metod/Lokala strategier
 Tidigare forskning kring översättning, och mer specifikt översättning från japanska, har bland annat 
utfört kvantitativa, empiriska undersökningar av befintliga översättningar i syfte att reda ut hur 
översättare mer konkret löser svåra översättningsproblem. Resultatet har bland annat varit att man 
kunnat kategorisera ett antal vanligt använda lokala strategier eller tillvägagångssätt vid översättning 
av problematiska ord, uttryck eller referenser. Nedan definieras och diskuteras tidigare forskning och 
lokala strategier som finns vid översättning av de tre problemområden denna uppsats har i syfte att 
undersöka: kulturspecifika referenser, onomatopoetiska ord och västerländska lånord.

3.5.1 Lokala strategier för kulturspecifika referenser

 Bert Edström (1989B) definierar i sin publikation The Translation of Japanese Cultural Concepts 
kulturspecifika referenser som ord och uttryck som är specifika för en viss kultur och så speciella att 
de inte existerar i andra kulturer. Hur ska man till exempel översätta ett ord som ”snö” till ett språk 
från ett land där snön aldrig faller? För att nämna ett japanskt exempel tar Edstöm upp ordet tatami (en
slags matta eller golvenhet med standardiserade mått som används i traditionella japanska hus) och 
frågar sig hur man ska kunna översätta ett så utpräglat japanskt ord med en så precis och exakt 
betydelse till ett annat språk som inte är japanska? (Edstöm 1989B:4)

 Målet med Edströms text är att undersöka hur kulturspecifika referenser från källtext blir måltext – 
alltså vilka lokala strategier översättarna använder sig av för att överföra betydelsen till det andra 
språket (Edström 1989:7-8). Det empiriska materialet han utgår ifrån är några översättningar av 
utvalda romaner skrivna av Kawabata Yasunari (Edström 1989B:8). Resultatet är att Edstöm lyckas 
identifiera åtta olika lokala strategier som används vid översättning av kulturspecifika referenser i 
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dessa texter. Dessa presenteras nedan tillsammans med exempel ur översättningen av ”Den magiska 
kritan” (Edström 1989B:9-13). I vissa fall finns inga exempel ur mitt material och vid dessa fall anges 
inga exempel. Exempel ur käll- och måltexten ges med hänvisningar till bilagan enligt konventionen 
[sida:radnummer]. Detta innebär alltså att till exempel [4:151] refererar till sida 4, rad 151 i bilagan.

1. Utelämning – den kulturspecifika referensen utelämnas i måltexten (Edström 1989B:9)

Exempel 5.

 まさか、・・・・・・と全身の血管が急に目を覚まして鳴りはじめ、アルゴン君はしのび足で近づく。[1:34]

 Masaka... to zenshin no kekkan ga kyuu ni me wo samashite narihajime, arugonkun wa shinobiashi de 

chikazuku.

Vad i all sin dar... Argon är plötsligt helvaken, blodet flödar genom hans ådror i rasande takt men han går 

sakta och försiktigt mot sakerna på golvet.  [9:350-351]

 I detta exempel har artighetssuffixet -kun utelämnats i måltexten eftersom några liknande 
artighetsmarkörer inte används i det svenska språket.

2. Anglifiering  (Här: Translitterering) - ordet skrivs ut med ett annat skriftsystem, det 
skriftsystem som används i måltexten (Edström 1989B:9)

Exempel 6.

木の葉の小判のように、昼になれば消えてしまうこの金は、しかし木の葉のように跡を残さないので安心だ

った。[3:117-118]

Ko no ha no koban no you ni, hiru ni nareba kieteshimau kono kane wa, shikashi ko no ha no you ni ato wo 

nokosanai no de anshin datta.

Det är betryggande att dessa pengar likt koban-guldmynten av löv i sagorna kommer försvinna spårlöst när 

dagen väl kommit. [12:449-450]

 I detta exempel har ordet 小判 (koban, ovala guldmynt som användes i Japan under 1600-1800-talen)
helt enkelt överförts till måltexten genom translitterering och behandlas av texten som om det vore ett 
ord ur målspråket.

3. Approximering – ordet byts ut mot något liknande från målkulturen (Edström 1989B:9)

 Exempel 7.

 その計画を実行するためには、多少の銭を必要とした。[3:113]

 Sono keikaku wo jikkou suru tame ni wa, tashou no zeni wo hitsuyou to shita.

 För att genomföra den planen behövde han dock många penningar. [11:445]
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 I detta exempel har det talspråkliga slangordet  銭 (zeni), approximerats till penning, eftersom båda 
orden låter en aning ålderdomliga, är slang och vanligtvis syftar på mynt men även kan användas som 
generella ord för pengar.

4. Förklarande uttryck  - approximering + förklarande uttryck  (Edström 1989B:10)

Exempel 8.

リンゴはリンゴの味(これは雪リンゴだ)。[1:40]

Ringo wa ringo no aji (Kore wa yuki ringo da).

Äpplet smakar äpple. (Det är ett snö-äpple – en exklusiv äpplesort som under en period lagras i snö). [9:357-

358]

 I detta exempel har namnet på en äppelsort (雪リンゴ – yuki ringo) översatts bokstavligt till snö-äpple 
(yuki betyder snö och ringo äpple) och för att göra konceptet mer tillgängligt för läsarna har även en 
förklarande efterled lagts till efter.

5. Fotnot till translittererad japanska (Edström 1989B:12)

Exempel 9.

Materialet innehåller inga exempel.

6. Förklarande uttryck till translittererad japanska (Edström 1989B:12)

Exempel 10.

老人は、丁度ひと月ほど前から、その分だけおからが買える身分になったので、食堂下水を彼にゆずってく

れたのだった。[2:83-84]

Roujin ha choudo hitotsuki hodo mae kara, sono bun dake okara ga kaeru mibun ni natta no de, shokudou 

gesui wo kare ni yuzuttekureta no datta.

Sedan ungefär en månad tillbaka hade den gamle mannens kommit upp sig i världen till den grad att han nu 

kunde köpa okara – en restprodukt vid tillverkningen av tofu, och därför hade han överlåtit 

matbespisningsavloppet till Argon. [10-11:410-412]

 I detta exempel har ordet och livsmedlet おから (okara) först translittererats och sedan har även en 
förklarande efterled lagts till efter för att göra det förståeligt för läsarna.

7. Delvis översättning - en del av ordet översätts genom en lokal strategi och den andra halvan 
bara translittereras (Edström 1989B:12) 

Exempel 11.

Materialet innehåller inga exempel.
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8. Parafras

Exempel  12.

あらあなたが急に君になったのね、それにしても、失礼だわ。[6:235]

Ara anata ga kyuu ni kimi ni natta no ne, sore ni shitemo, shitsurei da wa.

Jaha ja, nu har ”kära” plötsligt blivit ”lilla”. Oavsett så är det du säger ohövligt. [15:577]

 I detta exempel har två personliga pronomen som visar på olika nivåer av artighet i källtexten byts ut 
mot två olika tilltal som är menade att överföra en liknande betydelse till måltexten.

 Av dessa lokala strategier är 2, 5, 6 och 7 utmärkt adekvansinriktade lokala strategier, och 1, 3, 4 och 
8 typiskt acceptansinriktade. Som ovan noterat är ”anglifiering” inte en term som passar för 
översättningar mellan japanska och svenska så hädanefter kommer denna lokala strategi refereras till 
som ”translitterering”.

3.5.2 Lokala strategier för onomatopoetiska ord

Undersökningar rörande översättning av onomatopoetiska ord från japanska har gjorts tidigare och likt
fallet med kulturspecifika referenser då främst varit fokuserade på översättning av skönlitteratur. 
Edström (1987A) skriver om ungefär 200 exempel ur den engelska översättningen av Kawabata 
Yasunaris Yukiguni, och fokuserar mest på de ungefär 60 fallen där en översättning utelämnats. 
Edström menar att en sådan utelämning kan ha sin orsak i svårigheter med att finna en god 
motsvarande term på engelska, ett stilval, eller att översättaren helt enkelt gjort ett misstag.

 Vidare har Flyxe (2002) gjort en undersökning med syfte att analysera varför onomatopoetiska ord är 
svåra att översätta från japanska till svenska och ge svar på varför de ofta utelämnas i sådana 
översättningar. Baserat på Abelins (1999) avhandling om ljudsymbolik noterar han att ljudsymboliken 
som finns och används i svenskan inte alls är lika koherent och välstrukturerad som den är i japanskan 
(Flyxe 2002:71), vilket får till följd att det inte är möjligt att fånga upp de små variationer och nyanser 
som kan uttryckas genom japanska onomatopoetiska uttryck. Detta kan vara en anledning till att 
översättarna hellre väljer att undvika eller ignorera denna typ av uttryck.

 I samma undersökning av översättningar från japanska till engelska av några av Kawabata Yasunaris 
romaner som nämnts ovan konstaterar Edström (1989A) att de motsvarande orden till de japanska 
onomatopoetiska orden i målspråket kan delas upp i fem kategorier, som här presenteras med exempel 
ur översättningen av ”Den magiska kritan” där sådana exempel finns (Edström 1989A:42).

1. Motsvarigheten i målspråket är ett onomatopoetiskt ord

Exempel 13.
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Materialet innehåller inga exempel

2. Motsvarigheten i målspråket är ett adverb (eller samma ordklass)

Exempel 14.

……ややあって、こわごわ目を開くと、恐しいような曠野がぎらぎら正午の太陽に輝いていた。[4:175-176]

...Yaya atte, kowagowa me wo aku to, osoroshii you na kouya ga giragira shougo no taiyou ni kagayaiteita.

...Efter en stund öppnar han osäkert ögonen och framför honom ligger en skrämmande ödemark upplyst av 

den bländande middagssolen. [14:516-518]

 I detta exempel har det onomatopoetiska ordet こわごわ (kowagowa) som är menat att imitera ljudet 
av någon som är nervös/räddhågsen/osäker (Ahlström 2014) överförts till måltexten genom adverbet 
osäkert.

3. Motsvarigheten i målspråket är en parafras.

Exempel 15.

目を覚ますと、体中に鋼鉄のゼンマイが仕掛けられていで、ぴんぴん跳ねてしようがなかった。[3:126-127]

Me wo samasu to, taichuu ni koutetsu no zenmai ga shikakerareteite, pinpin hanete shiyou ga nakatta.

När han vaknar känns det som om hela hans kropp är full av mekaniska fjädrar - han kan inte låta bli att 

skutta av glädje. [12:461-462]

 I detta exempel har adverbet ぴんぴん (pinpin) (som bestämmer verbet 跳ねる (haneru) - hoppa) , ett 
onomatopoetiskt ord med betydelsen 'livligt', 'energiskt' (Ahlström 2014) översatts med uttrycket 
skutta av glädje.

4. Motsvarigheten i målspråket absorberar det onomatopoetiska ordet i ett annat element.

Exempel 16.

ボケットの中で、カサッと鳴るものがあった。[5:183]

Poketto no naka de, kasatto naru mono ga atta.

Ett prasslande ljud hörs från hans ficka. [14:525]

 I detta exempel har det ljudhärmande ordet カサッと (kassato), ett adverb som bestämmer verbet 鳴る 

(naru - ljuda) (Ahlström 2014) absorberats upp i verbet prassla i måltexten.

5. Det finns ingen motsvarighet i målspråket; det onomatopoetiska ordet är inte översatt.

Exempel 17.
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Materialet innehåller inga exempel

 Av dessa fem lokala strategier är det tydligt att 1 är mycket adekvansinriktad och 5 är mycket 
acceptansinriktad. Nummer 2 är adekvansinriktad i meningen att det behåller källtextens konstruktion. 
Parafraser som utgör den lokala strategin nr. 3 måste generellt anses vara acceptansinriktade eftersom 
de innebär stora strukturella förändringar som ofta även medför en viss glidning i den överförda 
betydelsen. Liksom 3 innebär 4 en strukturell förändring och vidare kan man även förutse en viss 
betydelseglidning  när alla de nyanser och konnotationer som i källtexten uttryckts av ett adverb+verb-
eller adjektiv+substantiv-par måste uttryckas med endast ett element i målspråket. Samtidigt är det 
ibland möjligt att måltextsmotsvarigheten i dessa fall har en viss ljudsymbolik, vilket i dessa fall måste
anses vara källtextstroget. I översättningskommentarerna för översättningen av ”Den magiska kritan” 
kommer dessa lokala strategier användas för att kategorisera de olika lösningar som används, i syfte 
att skapa mer lätthanterliga kvantitativa data som kan vara till hjälp för att underlätta analysen. Lokal 
strategi nr. 2 kräver även en viss omarbetning, eftersom den tycks utgå ifrån att alla onomatopoetiska 
ord som används i japanskan är adverb, vilket inte nödvändigtvis är sant. I denna undersökning ska 
denna lokala strategi istället utgå ifrån att det onomatopoetiska ordet i källtexten ska ha en 
motsvarighet i måltexten som är samma ordklass. 

3.5.3 Lokala strategier för västerländska lånord

 Vad gäller lånord – gairaigo i japanskan så identifierar Park (1987:2) tre olika integreringsnivåer , där
den första nivån gäller ord som är fullt integrerade i japanskan, vilket innebär att alla som använder 
dem gör så utan att känna eller tänka på att de är lån. Som exempel på sådana ord kan ズボン (zubon - 
byxor, från franskans jupon) och タバコ (tabako - cigaretter, från portugisiskans tabaco) nämnas. Den 
andra nivån gäller ord som är integrerade, och kan förstås av i princip alla, men som alla identifierar 
som lånord. Den tredje nivån gäller ord som inte är integrerade och som identifieras som utländska 
ord. Park (1987:2) nämner också att denna typ av ord främst är vanliga i olika typer av reklam, 
eftersom utländska (engelska) ord och uttryck generellt sett anses vara moderna och lite häftiga. För 
denna undersökning är det främst ord från den andra och den tredje nivån som är intressanta.

 Till skillnad från de ovan nämnda kategorierna - kulturspecifika referenser och onomatopoetiska ord -
har inga ordentliga undersökningar med fokus på översättning av västerländska lånord i japanskan 
som presenterar möjliga lokala strategier för översättning gjorts. Istället påpekas ofta endast att 
problem vid översättning av denna typ av ord kan uppkomma på grund av semantiska skillnader 
mellan lånordet som det används i det ursprungliga språket och som det används i språket som lånat in
det (Park 1987:59). Ett annat problem som kan uppstå är att det kan vara svårt att överföra den känsla 
av modernitet som användningen av västerländska lånord i japanskan ofta medför (Hasegawa 
2012:43) – förutsatt att denna aspekt är något som bör premieras i den aktuella texten.

 Eftersom en stor majoritet av de västerländska ord som används som lånord i japanskan är substantiv 
(Park 1987:36) och substantiv vanligtvis är okomplicerade att översätta för sig är det möjligt att några 
särskilda lokala strategier inte kommer att behövas. Det kan dock vara intressant att undersöka om 
denna typ av ord verkligen ställer till med problem och hur dessa problem i så fall löses. Som ett 
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verktyg i denna analys ska därför de lokala strategier som beskrivs under punkt 3.5.1 användas även 
här.   
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4. Översättningsproblem och 
översättningskommentar

 I detta avsnitt introduceras och förklaras först de tre kategorier jag valt att fokusera på i mina 
kommentarer ur ett lite mer allmänt perspektiv, med syftet att förklara och definiera dem. Sedan följer 
även översättningskommentarerna som behandlar den process jag genomgått under mitt 
översättningsarbete. Dessa kommentarer är en grundlig genomgång av alla de instanser av ovan 
nämnda tre kategorier – kulturspecifika referenser, onomatopoetiska ord och västerländska lånord som
jag funnit i källtexten.

4.1 Översättningsproblem

 Här förklaras och definieras mer djupgående vad de tre kategorier jag valt att inrikta mitt 
kommentarsarbete på egentligen innebär. Kulturspecifika referenser är något nästan alla översättare, 
oavsett vilka språkkombinationer de översätter emellan, behöver förhålla sig till, medan de övriga två 
kategorierna – onomatopoetiska ord och (västerländska) lånord är mer unikt för just översättningar 
från det japanska språket.

4.1.1 Kulturspecifika referenser som översättningsproblem

 Alla världens naturliga språk har uppkommit i en kulturell kontext och i och med detta bör man alltså 
kunna dra slutsatsen att alla referentiella uttryck är ett slags kulturspecifika uttryck. En sådan 
definition är dock inte särskilt hjälpsam eller användbar för att utarbeta en metodologi för 
översättning. Svane (2002:43) definierar kulturspecifika referenser så här:

 Kulturspecifika referentiella uttryck har samma egenskaper som referentiella uttryck i allmänhet men 

utmärker sig dessutom genom att den referent som förutsätts är oskiljbar från en specifik kulturell kontext. 

Det kan vara fråga om institutionellt förankrade begrepp eller föremål, geografiska platser eller uttryck som 

på något sätt hänvisar till kulturella vanor, religion eller andra traditioner. Kulturella referentiella uttryck kan 

vara antingen beskrivande eller betecknande och de kan anta såväl en generell som en specifik form.

 Denna definition är alltså mycket lik den Bert Edström tar upp i sin publikation The Translation of 
Japanese Cultural Concepts, som nämndes tidigare under 3.5.1, där kulturspecifika referenser är som 
ord och uttryck som är specifika för en viss kultur och så speciella att de inte existerar i andra kulturer.
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 Vidare identifierar Svane fyra viktiga parametrar som måste tas i beaktande när översättaren 
återskapar referentiella uttryck i sin översättning (Svane 2002:83):

1 Texttyp och syfte

2 Referenstyper

3 Målspråksläsarens förutsättningar och behov

4 Översättarens val av strategier

 Om en översättning blir lyckad eller ej beror i stort på en balans mellan dessa parametrar. Samspelet 
mellan översättarens förmåga att välja korrekta och förståeliga uttryck å ena sidan och läsarens 
förmåga att tolka översättarens uttryck korrekt å andra sidan är det som i slutändan är avgörande för 
kommunikationen mellan dem fungerar (Svane 2002:83). Eftersom detta i mycket skiljer sig från fall 
till fall är det svårt, och kanske inte heller önskvärt att sätta upp fasta regler för översättning av 
kulturspecifika referenser. Vad som istället är önskvärt är några enkla riktlinjer, en så kallad 
översättningsstrategi. Den övergripande översättningsstrategi som används i översättningen av ”Den 
magiska kritan” bygger på skoposteorin och Tourys tankar om det han benämner som 
adekvansinriktad översättning. (Se 3.4.1 respektive 3.3)

4.1.2 Onomatopoetiska uttryck som översättningsproblem

 Onomatopoetiska ord är ljudhärmande ord eller ord som har ett ljudhärmande ursprung. I japanskan 
skiljer man ofta på två olika typer av onomatopoetiska ord – giongo (擬音語) och gitaigo (擬態語) 
(Inose 2007:1). Giongo är den typ av ljudhärmande ord som är ljudhärmande i ordets strikta mening 
och den typ av onomatopoetiska ord som även är vanliga i andra språk så som engelska och svenska. 
Gitaigo å andra sidan är ord som beskriver icke-hörbara tillstånd och handlingar genom att härma ljud 
(Edström 1989:36). Denna typ av uttryck anses vara mycket karaktäristiskt för japanskan och utöver 
just japanska, koreanska och några afrikanska språk tycks det inte finnas några andra språk som 
använder sig av dem (Inose 2007:2) .

 Onomatopoetiska ord i japanskan skiljer sig även ofta grafiskt relativt tydligt från andra verb, adverb 
och adjektiv i och med att de vanligtvis skrivs helt i stavelseskriften hiragana (eller katakana) och inte
har några kinesiska kanji-tecken tilldelade till sig (Edström 1987:37).

 I stort är onomatopoetiska ord i japanska begränsade till att användas som adverb, men vissa gitaigo 
kan även fungera som verb eller adjektiv (Inose 2007:3).
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Adverb:

きらきら光る

kirakira hikaru

glittra

Verb:

びっくりする

bikkuri suru

förvånas

Adjektiv:

ほかほかのパン

hokahoka no pan

varmt (nygräddat) bröd

Ovanstående exempel visar hur olika onomatopoetiska ord kan vara olika ordklasser. I fallet med きら

きら光る (kirakira hikaru) är det onomatopoetiska ordet (きらきら – kirakira) ett adverb med 
betydelsen 'glittrande' som bestämmer verbet 光る (hikaru – 'att skina') (Ahlström 2014), vilket 
sammanlagt ger den svenska betydelsen 'glittra'. Verb formas genom att efter det onomatopoetiska 
ordet lägga till する (suru), i sig ett verb med betydelsen 'göra' (Flyxe 2002:64). I exemplet ovan är び
っくり　(bikkuri) som betyder 'förvåning', 'skrämsel' (Ahlström 2014) som omvandlats till ett verb 
genom tillägget av する (suru). びっくりする (bikkuri suru) är alltså ett verb med betydelsen 'förvånas'. 
Det sista exemplet visar ett adjektiv – ほかほか (hokahoka) som följs av en grammatisk partikel (の - 
no) och sedan ett substantiv som adjektivet beskriver – パン (pan) som betyder 'bröd' (Ahlström 
2014), vilket ihop alltså får betydelsen 'varmt bröd'.

Tabell 1. Jämförelse mellan svenska verb och japanska adverb+verb-konstruktioner

Svenska (Sätt+handling=verb) Japanska (Sätt=adverb) Japanska (Handling=verb)

Fnittra くすくす (kusukusu) 笑う (warau)

Flabba グラグラ (guragura) 笑う (warau)

Flina ニャッと (nyatto) 笑う (warau)

Le ニコニコ (nikoniko) 笑う (warau)

 

 Liksom tidigare noterat fungerar onomatopoetiska ord i japanskan oftast som adverb. Såväl engelskan
som svenskan är rika på verb som inte bara beskriver en handling utan även på vilket sätt handlingen 
utförs. Japanskan å sin sida har färre verb, och sättet på vilket de utförs kan istället beskrivas med 
hjälp av onomatopoetiska ord (Hasegawa 2011:52-53). Som visas i tabellen ovan skulle svenskans 
verb 'fnittra' kunna översättas till japanska med adverb+verb-konstruktionen くすくす笑う – kusukusu 
warau. くすくす (kusukusu) är i detta exempel alltså ett adverb och ett onomatopoetiskt ord som 
härmar ljudet av fnitter som fungerar som en bestämning till verbet 笑う (warau) med betydelsen 
'skratta' (Ahlström 2014). Sammanlagt får dessa ord alltså betydelsen 'fnittrande skratta' – eller helt 
enkelt – 'fnittra'.

 Till skillnad från till exempel svenskan eller engelskan där onomatopoetiska ord lätt kan uppfattas 
som barnsliga eller vulgära används onomatopoetiska ord ofta i japanskan. De kan dyka upp i i princip
alla typer av tal och texter – från vardagliga konversationer till seriösa nyhetstidningar (Inose 2007:1).
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4.1.3 Västerländska lånord som översättningsproblem

 Lånord är ett fenomen som förmodligen finns i alla världens språk. Japanskan är inget undantag, utan 
ett språk som under i princip hela dess historia lånat in rikligt med ord från andra språk. Många av 
dessa lånord, speciellt eftersom de som lånats in från kinesiskan (och som ofta kallas sino-japanska), 
idag är så integrerade i det japanska språket att de inte länge anses vara lånord (Park 1987:1). När man
talar om lånord i japanska menar man dock för det mesta det som i japanskan kallas 外来語 (gairaigo 
– lit. ord som kommer utifrån), som är ord inlånade från västerländska språk. Det är denna typ av 
lånord som kommer ligga i fokus i denna uppsats.

 Mängden inlånade ord har ofta lett till synonymer i tre-par, där ett inhemskt japanskt ord har två 
synonymer – ett sino-japanskt och ett västerländskt - som också används ofta.

Tabell 2. Tre-par av synonymer från olika kategorier av ord

Svenska Inhemskt Sino-japanskt Västerländskt

Hem 家 - ie 住宅 - juutaku ホーム - hoomu

Hotell 宿屋 - yadoya 旅館 - ryokan ホテル – hoteru

Toalett お手洗い - otearai 便所 - benjo トイレ - toire

 Inhemska japanska ord har oftast bredare betydelser än de inlånande synonymerna - sino-japanska ord
är normalt mer formella och specifika och västerländska inlånande ord känns moderna och lite häftiga 
(Hasegawa 2012:43). Detta intryck kan säkerligen åtminstone delvis förklara varför engelska och 
gairaigo så ofta används i annonsering och reklam i Japan (Seargeant 2009:77).

 Ett annat begrepp som är viktigt för såväl studerande av det japanska språket som översättare är 和製
英語 (wasei eigo – engelska skapad i Japan). Detta är underkategori till gairaigo en typ av lånord som 
har en mycket förändrad semantisk betydelse jämfört med den ursprungliga utländska förlagan. Ett 
vanligt exempel på wasei eigo är ordet マンション (manshon), som fonetiskt är taget från det engelska 
ordet mansion (herrgård), men som på japanska betyder 'lägenhetshus' (Seargeant 2009:75).

 Majoriteten av alla ord som förs in i det japanska språket från västerländska språk kommer i form av 
substantiv (Park 1987:36). Dessa kan sedan enkelt omvandlas till verb genom att verbet suru (göra) 
läggs på efter substantivet. Kopii (copy) betyder således '(en) kopia' medan kopii suru betyder 'att 
kopiera' (Park 1987:36).

22



4.2  Översättningskommentar
 I följande del av uppsatsen presenteras min analys av översättningsprocessen och de fynd som blev 
resultatet av denna analys. Varje instans samlas ihop i en av de tre kategorierna som denna uppsats 
syftar undersöka – kulturspecifika referenser, onomatopoetiska ord och västerländska lånord och gås 
sedan igenom enlighet med den ordning de återfinns i originaltexten, med undantag för några instanser
av lånorden där annat anges. Betydelser är angivna inom enkla citationstecken och är hämtade från 
Kim Ahlströms elektroniska lexikon Denshi Jisho (www.jisho.org), om inget annat anges. 
Etymologiska definitioner av de västerländska lånorden är hämtade från det elektroniska etymologiska
lexikonet 語源由来辞典 (Gogen yurai jiten) (http://gogen-allguide.com/). Hänvisningar till bilagan 
enligt konventionen [sida:radnummer] ges i de sammanfattande tabellerna i varje avsnitts början.

4.2.1 Kulturspecifika referenser

 I detta avsnitt presenteras först en sammanställning av alla kulturspecifika referenser och vilka lokala 
strategier som använts vid översättningen av dem. Sedan presenteras den tankeprocess översättaren 
genomgått vid översättningen av varje instans av de kulturspecifika referenserna från ”Den magiska 
kritan” i den ordning de återfinns i texten. 

Tabell 3. Källtextens kulturspecifika referenser, deras översättning och de lokal strategier som använts

Kulturspecifikt ord Motsvarighet i måltext Använd lokal strategi

アルゴン君 (arugon-kun) [1:1] Argon [8:313] Approximering + utelämning

ジャムパン (jamupan) [1:21] syltfyllt bröd [8:335] parafras

ロールパン (roorupan) [1:21] brioche [8:335] approximering

食パン (shokupan) [1:21] fransklimpa [8:335] approximering

雪リンゴ (yukiringo) [1:40] snö-äpple -  en exklusiv äpplesort 

som under en period lagras i snö 

[9:357]

Approximering + förklarande 

uttryck

おから (okara) [2:83] okara -  en restprodukt vid 

tillverkningen av tofu [10:411]

translitterering + förklarande 

uttryck

描出 (byoushutsu) [3:106] realistisk konst [11:437] parafras

銭 (zeni) [3:113] penning [10:445] approximering

小判 (koban) [3:117] koban-guldmynten av löv i sagorna 

[12:449]

translitterering + förklarande 

uttryck

ぼく、おれ (boku, ore) [4:145] jag [13:480] approximering

ミスニッポン (misu nippon) [5:184] Miss Japan [14:527] approximering
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あなた、君 (anata, kimi) [5:191] kära/lilla Eva [15:559] parafras

 Den första kulturspecifika referensen i texten är huvudpersonens namn, som alltid följs av artighets-
suffixet -kun. Eftersom dessa alltid följer varandra är det enklast att behandla dem här tillsammans. 
Namnet sätter genast tonen för berättelsen och gör det ganska uppenbart att det just handlar om en 
påhittat berättelse och inte en verklig händelse. Hans namn är Arugon – inte ett vanligt japanskt namn, 
eller ett personnamn över huvud taget, utan ett ord inlånat från engelskan och ett namn på en ädelgas. 
Det är ett passande namn i meningen att han liksom gasen argon är ”färglös” och nästan osynlig – det 
vill säga han är inte en särskilt social person. Artighetssuffixet -kun som alltid följer namnet är ett 
suffix som främst används familjärt i tilltal gentemot pojkar och unga män. Att namnet bör översättas 
till ”Argon” är självklart – det fångar såväl den lexikala betydelsen som korrelationen mellan hans 
personlighet och gasens egenskaper och är därför ett utpräglat adekvansinriktad val. Vad gäller 
artighetssuffixet skulle det vara möjligt att ha kvar det som det är och lägga till en fotnot för att 
förklara dess betydelse och konnotationer. Eftersom detta är en skönlitterär novell anser jag att 
användandet av fotnoter är opassande och i den mån det går något man helst bör undvika. Således stod
främst valet mellan två alternativ – utelämning eller att lägga till ”lille” före namnet för att få med den 
familjära och en aning nedlåtande attityden som uttrycks genom det. Jag valde slutligen att utelämna 
det, då ”lille” låter riktat till ett barn och därför blir missvisande då huvudpersonen snarare är en ung 
man.  Detta är en delvis utelämning som är ett tydligt acceptansinriktad val eftersom det värdesätter 
läsbarhet över källtextens auktoritet. 

 Jamupan , roorupan  och shokupan  är alla exempel på lånord eller wasei-eigo (engelsk-klingande ord
skapade i Japan), men eftersom det främst är den kulturella aspekten av dessa brödsorter som är svårt 
att översätta har jag valt att lista dem under denna kategori. Tanken är att brödsorterna behandlas som 
en slags maträtter som tillagas på ett visst sätt i en viss kultur. Brödkulturen skiljer sig mellan Sverige 
och Japan, vilket innebär att det japaner kallar pan och som vanligtvis översätts till bröd på svenska, 
skiljer sig en aning från det som svensktalare i första hand associerar med ordet bröd. När ordet pan 
behandlas gör det dock det som ett vanligt lånord eftersom det är en mer generell benämning och alltså
inte lika kulturspecifik. Den mest källtrogna översättningen skulle måhända vara att lämna 
brödsorterna med sina japanska namn, som ofta görs vid översättning av namn på maträtter etc. Detta 
skulle dock vara obegripligt för måltextläsarna och därför oacceptabelt, samtidigt som tillägg av 
förklarande bisatser i stil med ”jamupan, en slags mjukt sött bröd med sylt i” skulle lägga för mycket 
fokus vid dessa bröd (sorterna i sig är inte viktiga – det faktum att det just är bröd han suktar efter är) 
och förstöra berättelsens flyt. Eftersom jag inte fann någon bra motsvarighet för jamupan valde jag här
att översätta det till 'syltfyllt bröd', vilket har fördelarna att vara kort och förklara ganska exakt vad det 
handlar om för bröd utan att för den sakens skull gå in för mycket på detaljer. Ett mer 
acceptansinriktad tillvägagångssätt skulle kanske innebära att man även kunde tänkt sig att ersätta det 
med något slags liknande bröd som är vanligt i målkulturen (t.ex toast med marmelad), men detta är 
ett försök att behålla källtextens betydelse utan att göra det svårförståeligt för läsaren. Vad gäller 
roorupan skulle en direkt översättning bli 'rullbröd' eller 'rullat bröd'. Roorupan är dock en slags 
brioche, oftast rullade som croissanter. Således valde jag att använda ordet brioche, även om det är 
möjligt att det finns en viss skillnad mellan europeisk brioche och japansk. Slutligen har vi shokupan, 
som är det som ur ett europeiskt perspektiv mest är det som liknar bröd. Bokstavligt betyder ordet 
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”matbröd” och det rör sig om ett slags fyrkantigt franskbröd som ofta även rostas. Alltså var det även 
här ett enkelt val att översätta det till ”fransklimpa”.

 Yukiringo  blir bokstavligt översatt 'snö-äpple', vilket också är vad jag valde att översätta det till i 
måltexten. Japanska snö-äpplen är en sorts äpplen som odlas i Japanska alperna, särskilt i Nagano-
regionen. Efter att ha skördats lagras de några månader under täcken av snö, vilket ska göra dem både 
sötare och ge dem en mer krispig konsistens (Nakagawa Kajuuen 2014). Eftersom endast 'snö-äpple' 
inte räcker för att förklara detta koncept fick jag även lägga till en förklarande efterled som framhäver 
äppelsortens exklusivitet. Således används här såväl en approximation som ett förklarande uttryck, ett 
mycket läsarvänligt och alltså acceptansinriktat tillvägagångssätt.

 Okara är en restprodukt som tillkommer vid framställningen av tofu och sojamjölk. Även om det är 
nyttigt och även används i vissa traditionella rätter är det ändå en restprodukt och anses därför 
generellt vara en mycket anspråkslös matvara som ofta används som foder till boskapsdjur. Med en 
lokaliserande strategi skulle man således helst översätta det med en mycket grundläggande basvara, till
exempel kål. Eftersom det är en adekvansinriktad översättningsstrategi som används i denna 
översättning föll valet dock på att lämna okara som just okara. Nu för tiden används okara ibland 
även inom västerländsk vegetarisk matlagning och ordet är därför inte helt okänt i väst. För att göra 
konceptet en aning mer tillgängligt för läsarna valde jag även att lägga till en förklarande efterled till 
ordet: ”okara – en restprodukt vid tillverkningen av tofu ”. Förmodligen känner de flesta till tofu 
nuförtiden, men oavsett är det viktigaste i sammanhanget att förmedla att okara är en anspråkslös och 
billig produkt, något som förhoppningsvis överförs genom användandet av ordet ”restprodukt”. Här 
translittereras alltså ordet och används som det är i måltexten – en adekvansinriktad lokal strategi. 
Samtidigt förklaras dess innebörd med hjälp av en förklarande efterled, något som får anses vara ett 
acceptansinriktat val.

 Ordlekar och skämt är typiska exempel på saker som är svårt att översätta. I det här fallet är det ordet 
byoushutsu som ställer till problem i meningen ”mojidoori no byoushutsu de aru” - bokstavligt 
översatt 'bokstavligt är byoushutsu'. Byoushutsu betyder vanligtvis 'beskriva' eller 'återge', men i detta 
fall handlar det alltså om ordets bokstavliga betydelse – vilket syftar på att ordet skrivs med två tecken
vars betydelser är 'rita/måla' (byou) och 'komma fram/komma upp' (shutsu). Ordleken syftar till att 
kritan i berättelsen har förmågan att frammana de saker som ritas med den – saker kan 'ritas fram'. Ett 
sätt att ta sig an detta problem skulle kunna vara att lämna byoushutsu oöversatt och skriva en fotnot 
som förklarar ordleken. Detta skulle vara en mycket källtextstrogen översättning, men eftersom 
fotnoter förstör flytet i en berättelse och måste anses vara en störning för läsaren bör dessa endast 
användas i nödfall. En annan idé jag hade var en bokstavlig översättning till ”fram-målning”. Har man 
läst berättelsen så långt förstår man förmodligen intuitivt att detta syftar på kritans förmåga att 
”måla/rita fram” saker ur väggen, men samtidigt är detta inte bara onaturlig svenska (SAOB 2014) 
utan även en okreativ och lat lösning. Valet föll slutligen på att göra en parafras och byta ut 
byoushutsu med ett ordskämt involverande konstströmningen realismen. Man skulle alltså kunna tänka
sig att översätta ”mojidoori no byoushutsu de aru” till ”det är alltså en bokstavlig form av realistisk 
konst”. För att signalera att det är något speciellt med denna typ av ”realistiska konst” valde jag även 
att lägga till ordet ”extrem”, vilket ledde till att resultatet blev meningen ”En extrem och bokstavlig 
form av realistisk konst, alltså”. Den slutgiltiga översättningen blev alltså ett exempel på en parafras 
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som är en acceptansinriktad lokal strategi. Att inte nöja sig med halvtarvliga bokstavliga 
översättningar och istället söka lösningar som även fungerar i målkulturen kan dock ibland även ses 
som ett tecken på respekt för författaren och den ursprungliga verket.

 Zeni är ett äldre ord för pengar som vanligtvis syftar på mynt. Tecknet som används för detta ord 
lästes ursprungligen sen, men har sedan kommit att få denna något förändrade läsning vilket ger det en
talspråklig nyans. Ordet står även listad som ”colloquialism” (talspråklig) i det lexikon jag använder 
(Denshi Jisho). Det är även ett ganska ålderdomligt uttryck som mycket sällan används i nutida 
japanska. Man skulle vid en översättning av detta ord kunna tänka sig att man ignorerar de speciella 
konnotationer ordet medför och fokusera på dess lexikala betydelse genom att helt enkelt välja att 
översätta det med det neutrala ordet 'pengar'. Vid användandet av en mer adekvansinriktad strategi 
skulle man kunna tänka sig att lämna ordet som just zeni och lägga till en förklarande fotnot – dock 
anser jag inte att användningen av detta ord har sådan stor betydelse att det rättfärdigar en sådan 
drastisk åtgärd. Att ordet används så som det görs i texten är endast ett arv från det faktum att texten i 
skrivande stund är över 60 år gammal. Istället valde jag ordet 'penning'. Liksom zeni refererar penning 
främst till mynt och ger ett en aning ålderdomlig intryck samtidigt som det ofta används som ett 
samlingsnamn för pengar i allmänhet. På många sätt används alltså de två orden på liknande sätt i de 
båda språken, något jag anser rättfärdiga denna översättning trots att approximering (den 
kulturspecifika referensen byts ut mot något liknande i målspråket) får anses vara en acceptansinriktad
lokal strategi.

 Koban var ett typ av ovala guldmynt som användes i det feudala Japan. Källtexten är ”ki no ha no 
koban no you ni, hiru ni nareba kieteshimau kono kane ha...” Bokstavligt översatt blir detta ”likt 
koban av trädens löv, kommer dessa pengar försvinna när det blir dag”. Detta är en referens till en 
novell av författaren Eguchi Kan där en gammal man luras och påstår att man kan förvandla löv till 
pengar om man andas på dem. Men löven blir aldrig guldmynt. Det är bara om man lyckas lura sig 
själv att tro på det som man kan se löven som guldmynt. När man ser klart (solen går upp) inser man 
att det bara är löv, och pengarna är borta. Jag valde här att lämna kvar referensen till koban, men att 
lägga till det förklarande suffixet ”-guldmynt”. För att ge läsaren ytterligare förståelse för hur löv och 
denna sorts pengar är sammankopplade lade jag även till en del förklarande uttryck och fick hela 
meningen att lyda ”Det är betryggande att dessa pengar likt koban-guldmynten av löv i sagorna 
kommer försvinna spårlöst när dagen väl kommit”. En mer acceptansinriktad strategi skulle kunna 
vara att helt enkelt ersätta koban med 'guldmynt', eftersom guldmynt inte längre används som vanligt 
betalningsmedel längre skulle idén att de ”försvunnit” således fortfarande finnas. Dock strävar jag här 
efter att vara adekvansinriktad, och då får den ursprungliga kulturspecifika referensen också stå kvar.

 Argon refererar till sig själv med orden boku och ore, som är några av många möjliga ord för 'jag' i 
det japanska språket. Båda dessa ord används i princip uteslutande av män och vanligtvis i informella, 
lediga sammanhang men det första av dem fungerar även i lite mer formella situationer. Ore används 
dock endast bland vänner eller i konversationer med människor man inte behöver vara artig gentemot. 
(Weblio 2014) Att japanskan är ett språk med flera artighetsnivåer där inte bara ordval utan även 
verbändelser och vissa artiga prefix bestämmer ett yttrandes artighetsnivå kan vara svårt att överföra 
till andra språk där sådant inte är lika tydligt. Det enda man som översättare kan göra i detta fall är att 
försöka överföra stilen på vilken karaktären talar på något annat sätt, genom ordval och övergripande 
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stil. Utöver just ordet 'jag' skulle man kunna tänka sig omformuleringar i stil med 'en annan' eller 
'man', som kan fungera som opersonliga sätt att ersätta personliga pronomen. I detta fall får de dock 
anses vara opassande eftersom de japanska orden i källtexten inte har några opersonliga konnotationer.
När det gäller just dessa ord – boku och ore - finns ingen alltså ingen annan passande översättning än 
just ordet 'jag'.

 Misu Nippon är den titel som erhålls vinnaren av den årliga skönhetstävlingen med samma namn. 
Tävlingen är den japanska motsvarigheten till de skönhetstävlingar som i Sverige gick under namnet 
”Fröken Sverige”. Här kan man alltså tänka en rad möjliga översättningar – den mest 
acceptansinriktade skulle kanske vara ”Fröken Japan”, och den mest adekvansinriktade att endast 
ändra det japaniserade ordet ”misu” till det engelska ord det ursprungligen var och således behålla det 
som ”Miss Nippon”. Eftersom en stor andel av de tänka måltextsläsarna förmodligen inte känner till 
att Nippon är japanska för just Japan, kan man dock spara en del förklarande text genom att helt enkelt
översätta det till ”Miss Japan”. Översättningen ”Miss Japan” är dessutom konsekvent i meningen att 
utländska eller internationella varianter av denna tävling oftast benämns som ”Miss X” även på 
svenska. Detta är alltså en approximering.

 Ytterligare ett exempel på en humoristisk episod i denna text som är svår att översätta återfinns i en 
av Eva/Miss Japans repliker. På japanska finns många olika personliga pronomen som används i andra
person (i svenskan har vi endast 'du' och möjligtvis 'Ni'), som visar olika grader av artighet, intimitet 
etc. I början tilltalar Argon Eva med ordet anata, vilket är det artiga tilltal som vanligtvis används 
gentemot människor man inte känner. Det visar distans, men också respekt. Senare släpper Argon på 
artigheterna och slutar använda artiga verbändelser samt börjar istället tilltala henne med ordet kimi, 
som implicerar att Argon är hennes överordnade eller den med högre social status. Hon kommenterar 
på denna förändring i hans sätt att tala genom att påpeka att han tidigare kallat henne anata men nu 
istället är ohövlig och kallar henne kimi. Eftersom det inte svenskan inte finns flera olika personliga 
pronomen som används i andra person och som har olika hövlighetsgrader är detta en mening som 
svår att översätta. Även här kan man tänka sig att i just detta fall lämna anata och kimi som de är och 
lägga till en förklarande fotnot, men detta skulle vara en mycket slapp och okreativ lösning. Man 
skulle även kunna tänka sig att översätta alla instanser av anata med 'Ni' och alla instanser av kimi 
med 'du', men även denna lösning skulle inte vara oproblematisk eftersom användandet av ordet 'Ni' på
detta sätt i sig inte är helt oproblematiskt. Min slutgiltiga lösning är en aning mer kreativ än så. Just 
innan denna problematiska replik som Eva yttrar säger Argon: ”boku no Evu, kimi wa shiranain da” 
[min Eva, du vet(förstår) inte]. Även en gång tidigare i texten säger Argon ”min Eva” och det är hit 
jag har förflyttat skillnaden i hans sätt att tilltala henne. Genom att översätta den första instansen av 
”boku no Evu” till ”min kära Eva” och den andra till ”min lilla Eva” blir skillnaden i sättet han tilltalar 
henne tydlig även i den svenska måltexten och den problematiska meningen där Eva påpekar att 
Argon inte längre refererar till henne med ett artigt personligt pronomen har istället ändrats till att hon 
påpekar att ”kära Eva” plötsligt blivit ”lilla Eva”. Detta är ett tydligt exempel på en parafras, som är en
acceptansinriktad lokal strategi.
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4.2.2 Onomatopoetiska ord

 I detta avsnitt presenteras först en sammanställning av alla onomatopoetiska ord från källtexten och 
vilka lokala strategier som använts vid översättningen av dem. Sedan presenteras den tankeprocess 
översättaren genomgått vid översättningen av varje instans av onomatopoetiska ord i den ordning de 
återfinns i texten. 

Tabell 4. Källtextens onomatopoetiska ord, deras översättning och den lokala strategi som använts

Onomatopoetiskt ord Motsvarighet i källtext Använd lokal strategi

ぶよぶよ (buyubuyo) [1:3] fuktskadat [8:313] absorberat i annat element

ひろびろ (hirobiro) [1:5] stort och rymligt [8:314] absorberat i annat element

ごくっと (gokutto) [1:21] vattnas i munnen [8:333] parafras

ほかほか (hokahoka) [1:24] hett [8:338] samma ordklass (adjektiv)

うとうと (utouto) [1:28] nicka till [8:343] samma ordklass (verb)

ほっとする (hottosuru) [1:43] pusta ut [9:361] samma ordklass (verb)

しげしげ (shigeshige) [1:44] noggrant [9:363] samma ordklass (adverb)

ころっと (korotto) [2:48] faller... med en liten duns [9:367-
368]

parafras

ざわざわ (zawazawa) [2:50-51] rassla [9:370] absorberat i annat element

けちけち (kechikechi) [2:56] snåla [9:376] samma ordklass (verb)

おずおず (ozuozu) [2:63] räddhågset [10:385] samma ordklass (adverb)

しんと (shinto) [2:65] helt sonika [10:386] parafras

そっと (sotto) [2:67] försiktigt [10:391] samma ordklass (adverb)

はっきり (hakkiri) [2:68-69] tydligt [10:392] samma ordklass (adverb)

ねばねば (nebaneba) [2:80] klibbigt [10:405] absorberat i annat element

つぶつぶ (tsubutsubu) [3:104] tät [11:434] samma ordklass (adjektiv)

ぎっしり (gisshiri) [3:115] helt överfull [12:448] parfras

ぴったり (pittari) [3:123] ordentligt [12:456] samma ordklass (adverb)

ぴんぴん (pinpin) [3:127] skutta av glädje [12:462] parafras

ちらちら (chirachira) [4:141] fladdra förbi i minnet [12:478] parafras

ちびちび (chibichibi) [4:143] gnaga [13:480] absorberat i annat element

ゆっくり (yukkuri) [4:143] djupt [13:480] samma ordklass (adverb)

こわごわ (kowagowa) [4:175] osäkert [14:516] samma ordklass (adverb)

ぎらぎら (giragira) [4:176] bländande [14:517] absorberat i annat element

からから (karakara) [5:177] het, torr [14:519] absorberat i annat element

がっかり (gakkari) [5:181] besviken [14:523] absorberat i annat element

カサッと (kasatto) [5:183] prassla [14:525] absorberat i annat element

じっと  (jitto) [5:186] stirra [14:529] absorberat i annat element
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きょとん (kyoton) [5:219] oförstående [15:562] samma ordklass (adverb)

ちらっと (chiratto) [6:222] snabb titt [15:565] parafras

きっぱり (kippari) [6:251] kort [16:588] samma ordklass (adverb)

ぴったり (pittari) [6:260] rakt [16:604] samma ordklass (adverb)

さっと (satto) [6:271] genast [17:616] samma ordklass (adverb)

ぱっと (patto) [6:272] genast [17:617] samma ordklass (adverb)

ふらふら (furafura) [6:275] ostadigt [17:619] samma ordklass (adverb)

すっかり (sukkari) [6:279-280] helt [17:623] samma ordklass (adverb)

ぷりぷり (puripuri) [6:284] uttrar [17:629] samma ordklass (verb)

 Det första onomatopoetiska ordet som dyker upp gör så redan i novellens första mening. Buyobuyo är 
ett gitaigo som uttrycker ett tillstånd av att vara 'mjukt' och 'slappt' – oftast som en effekt av 
uppsugning av fukt eller vätska. I min översättning valde jag här ordet 'fuktskadat' – vilket måhända 
ger ett mindre poetiskt och mer kliniskt intryck än källtextens sätt att uttrycka det men ändå behåller 
och är troget källtextens betydelse. Det onomatopoetiska ordets betydelse absorberas här alltså upp i 
ett annat ord.

 Hirobiro är ett annat gitaigo som uttrycker att något är 'stort', 'rymligt' och/eller 'vidsträckt'. Jag valde 
att översätta det till ”stort och rymligt” eftersom båda betydelserna finns där och det ger meningen ett 
bättre flyt än att begränsa sig till endera av dem. I källtexten fungerar det onomatopoetiska ordet som 
ett adverb som motsvaras av två adjektiv i måltexten. Den lokala strategin som använts är alltså 
generellt acceptansinriktad, men samtidigt har jag försökt överföra så mycket av ordets betydelse som 
möjligt för att vara källtexten trogen.

 Textens första giongo är gokutto som härmar ljudet av en sväljning. Dess funktion är att intensifiera 
verbet för att svälja, vilket får resultatet att betydelsen snarare närmar sig ordet 'klunka'. Det rör sig 
alltså om stora, hörbara sväljningar. Dock vore det absurt och idiomatiskt inkorrekt att tala om att 
'klunka' i sig sin egen saliv, varför min första tanke var att valet stod emellan att helt enkelt utelämna 
det onomatopoetiska ordet och nöja mig med verbet svälja, eller att lägga till ett adverb så som 
'ljudligt' eller 'hörbart'. Gör man en bokstavlig översättning av hela uttrycket ”gokutto namatsuba wo 
nomikomu to...” blir det ”efter att ljudligt svalt saliv...”. Om man undersöker kontexten i vilken detta 
uttryck uppenbarar sig inser man dock ganska snart att det finns ett bättre och mer idiomatiskt korrekt 
sätt att uttrycka detta på svenska. Det handlar nämligen om att Argon är mycket hungrig och tänker på 
mat. I en sådan kontext är ”vattnas i munnen” ett naturligt uttryck och därför föll valet till slut på det. 
Eftersom detta är en parafras är detta en acceptansinriktad lokal strategi, men i detta fall anser jag att 
de mer adekvansinriktade alternativen helt enkelt idiomatiskt var för onaturliga för att användas. En 
alltför onaturlig översättning kan knappast kallas trogen källtexten om inte källtexten också är 
idiomatiskt inkorrekt.

 Hokahoka na yuge ga deru yatsu blir bokstavligt översatt ”ett sånt [kaffe] som het ånga kommer ut 
[ifrån]”. Hokahoka fungerar alltså som ett adjektiv som beskriver substantivet yuge (ånga). Min 
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översättning (rykande hett kaffe), ändrar ordningen på orden en aning, men behåller ånga/rök, 
het/varm och kaffe samtidigt som det blir mer idiomatiskt korrekt på målspråket.

 Utouto är ett gitaigo som symboliserar ljudet av att sjunka in och ut ur medvetande på grund av 
trötthet eller att 'slumra till'. Man kan även tänka sig formuleringar som 'nicka till' eller 'dåsa till'. I 
källtexten fungerar detta onomatopoetiska ord som ett verb och om något av ovanstående uttryck - 
'slumra till', 'nicka till' eller 'dåsa till' – används i måltexten innebär detta att även motsvarigheten i 
måltexten är ett verb (+verbpartikel). Eftersom utouto innebär en mycket ytlig typ av sömn (Goo jisho 
2014) valde jag det uttryck på svenska som uttrycker den ytligaste typen av sömn – 'nicka till'. 
Eftersom uttrycket i såväl källtext som måltext är samma ordklass och betydelsen är mycket anser jag 
se detta är så adekvansinriktat som det kan bli i detta fall. 

 Hotto suru är ett onomatopoetiskt verb som innebär att man slappnar av av lättnad. Man skulle alltså 
kunna tänka sig att här använda sig av uttrycket ”en lättnadens suck”, som för tankarna till en specifikt
ljud. Valet stod här mellan ”drar en lättnadens suck” eller ”pustar ut”. Mitt val föll till sist på det andra
alternativet, då även verbet ”pusta” enligt Abelin (1999:146) har vissa ljudhärmande kvalitéer 
(verbslutet ”-sta” används i många verb som indikerar snabba eller starka rörelser), och detta val 
därför kan anses vara mer troget källtexten.

 Shigeshige är ytterligare ett exempel på gitaigo som kan ha betydelsen 'ofta', 'noggrant' eller 'tydligt'. 
Verbet som beskrivs av detta adverb är kansatsu – 'inspektera' eller 'undersöka', och således föll valet 
på alternativet 'noggrant' sig naturligt. Här är det alltså möjligt att behålla adverbet shigeshige som ett 
adverb i svenskan, och därmed till visst del behålla källtextens form, vilket i detta fall får anses vara så
adekvansinriktad man kan gå.

 Korotto kabe kara hanarete koregeochita är en ganska svår mening att få till på svenska då det 
onomatopoetiska ordet korotto är ett giongo som härmar ljudet av något litet som rullar. En extrem 
lösning på detta skulle vara att bevara ”koro” (eftersom ”to” egentligen inte är en del av det 
onomatopoetiska ordet utan en partikel som följer den kan det utelämnas) och översätta meningen med
”[äpplet] kom ut ur väggen med ett ”koro” och föll ner på golvet”. Till skillnad från ord som tsunami, 
geisha osv. som ofta endast translittereras på detta vis kan ”koro” knappast anses vara ett 
kulturspecifikt koncept som hänvisar till något typiskt japanskt och därför får detta tillvägagångssätt 
anses vara olämpligt i detta fall. Istället valde jag att översätta meningen till ”faller det ut ur väggen 
och ner på golvet med en liten duns”, där ljudet av äpplet som 'rullar' och 'faller' ut ur väggen och ner 
på golvet är utbytt mot ljudet av äpplet som når golvet. Det är således en parafras – men även om 
parafraser normalt får anses vara acceptansinriktade grepp vill jag ändå hävda att det här är ett relativt 
adekvansinriktat tillvägagångssätt i meningen att syftet med det är att behålla den livlighet och stil 
som källtextens mening inger läsaren genom att ”ljudsätta” den bild den beskriver.

 Zawazawa är ett ganska generellt ljudhärmande ord som vanligtvis skulle översättas till skrän eller 
skrål, då det vanligtvis denoterar ljudet som uppstår av stora folksamlingar eller ljudet av folk som 
talar i bakgrunden. I detta fall står dock zawazawa för ljudet av fallna löv. Här står vi alltså inte inför 
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ett så svårt översättningsproblem eftersom vi på svenska definitivt skulle säga att ljudet av fallna löv 
som förflyttas av vinden eller av att något går igenom dem är ett ”rassel”. Därför faller det sig naturligt
att översätta detta ord med 'rassla' i detta fall. Detta är alltså ett exempel där det som uttrycks med 
adverb+verb (zawazawa to naru) uttrycks med bara ett verb i svenskan. Enligt Abelin (1999) är 
ändelsen -sla typiskt för verb som står för ljud i svenskan (Abelin 1999:146), och även verbet 'rassla' 
har en tydlig ljudsymbolik (Abelin 1999:143). 

 Kechikechi fungerar som ett verb i meningen sou kechikechi suru hitsuyou wa nai – [Finns ingen 
nödvändighet i att kechikechi]. Kechikechi betyder 'snål' eller 'gniden', men eftersom det är ett verb i 
källtexten vill vi helst även ha ett verb i måltexten och då föll valet på 'att snåla'. 

 Ozuozu är ett gitaigo som i meningen fungerar som ett adverb till verbet mimawasu - 'att titta runt', 
'undersöka'. Betydelsen är nervöst/räddhågset/skrämt och jag valde här att översätta det med 
'räddhågset' eftersom det som skrämmer Argon i detta fall är hans egen tanke om att han kanske kan 
komma att finna något visar att det som hände honom dagen innan inte var sant. Vidare är detta val 
källtexttroget i meningen att ett adverb i källtexten omvandlats till ett adverb i måltexten.

 Shinto är ett mycket speciellt onomatopoetiskt ord eftersom det härmar ljudet av tystnad. Eftersom det
är just tystnad det handlar om är det svårt att sätta ord på den nyans användandet av ordet ger 
meningen samtidigt som man behåller den direkta kopplingen till tystnad. Ordets syfte i detta fall är att
introducera nyansen att smöromslagspappret bara är där, helt enkelt är där, och därför valde jag att 
översätta det med ”helt sonika”, vilket inte är en bokstavstrogen översättning men åtminstone (vill jag 
hävda) överför den känsla av spontanitet som finns i källtexten. Detta är en slags parafras och alltså en
acceptansinriktad strategi, men jag anser att det i detta fall är oundvikligt eftersom en mer bokstavlig 
översättning endast skulle bli absurd.

 Sotto i meningen ”sotto... ...te wo yaru” är ett adverb som beskriver hur handlingen ”röra vid” utförs. 
Sotto har betydelserna 'mjukt', 'milt' eller 'vänligt'. Eftersom det som Argon rör vid i detta fall är en 
vägg vore det märkligt om man använde sig av adverb som 'milt' eller 'vänligt' i detta fall och därför är
'mjukt' med mest passande orden av dessa. Om man tänker lite mer globalt och läser in berättelsens 
stämning i denna del uppenbarar sig dock ett ytterligare alternativ: 'försiktigt'. Argon har just vaknat 
och upptäckt att magin slutat verka. Han är rädd och förvirrad när han rör vid väggen på detta sätt. 
Adverbet sotto har här som syfte att beskriva att Argon inte slänger sig mot väggen i desperation, utan 
utför handlingen sakta, med mjuka rörelser. 'försiktigt' kanske inte är en bokstavlig översättning, men 
den gör ett försök att behålla källtextens stämning. Vidare är även 'försiktigt' ett adverb, så samma 
lokala strategi används här som i den mer bokstavliga översättningen.  

 Hakkiri är ytterligare ett gitaigo som fungerar som ett adverb -  i detta fall beskriver verbet kubetsu – 
'särskilja'. Hakkiri betyder enkelt uttryck 'tydligt', 'klart', 'enkelt'. Eftersom det är verbet 'särskilja' som 
beskrivs är det ganska enkelt att välja adverbet 'tydligt' i detta fall. Det onomatopoetiska ordet i 
källtexten motsvaras alltså av ett ord från samma ordklass i måltexten.
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 Härnäst dyker det onomatopoetiska ordet nebaneba upp, ett gitaigo med betydelsen 'kletig' eller 
'klibbig'. I den japanska satsen är ordet ett attributivt verb (nebaneba shita taaru you no osui - 
klibbiga, tjärliknande avloppsvattnet) som beskriver ordet osui (orent/avloppsvatten). Måltextens 
motsvarande ord blir 'klibbig', ett ord som Abelin (1999) menar har vissa onomatopoetiska kvaliteter 
genom sin anknytning med ord som 'kladdig', 'kletig', 'klick' som alla är kopplade till någon typ av 
vätska eller våthet (Abelin 1999:7). Det är naturligt att översätta detta onomatopoetiska verb med ett 
adjektiv eftersom verbet i detta fall används som ett adjektiv i källtexten. 

 Tsubutsubu betyder vanligtvis 'korn', eller när det används som ett adjektiv – 'grynigt'. I detta fall är 
det dock substantivet ”ånga” som beskrivs av adjektivet och då skulle man snarare översätta det med 
'tät' eller 'tjock'. Mitt val föll till slut på 'tät' eftersom ordet 'tjock' kanske snarare är ett ord som går 
ihop med ”rök” snarare än ”ånga”. Det onomatopoetiska ordet i källtexten motsvaras även här av ett 
ord från samma ordklass i måltexten.

 Gisshiri i shihei ga gisshiri tsumatteiru betyder ungefär 'trångt' eller 'fullt'. Bokstavligt översatt skulle 
man kunna överföra detta till svenska som 'fullt fullproppat med sedlar'. Eftersom verbet tsumatteiru i 
detta fall redan bär betydelsen 'fullproppat' har adverbet gisshiri alltså endast en slags emfatisk roll. 
Av denna anledning har gisshiri ingen direkt motsvarighet i måltexten, utan idén uttrycks istället 
genom orden ”helt överfull av sedlar”, där det onomatopoetiska ordets betydelse smälter in i verbet 
och den emfatiska aspekten uttrycks genom ordet ”helt”. Även om den lokala strategin i form av en 
parafras vanligtvis får anses vara acceptansinriktad får anses vara ett relativt adekvansinriktat 
angreppssätt i meningen att bevarandet av källtextens betydelse har prioriterats högt.

 Pittari är ett gitaigo som vanligtvis bär med sig betydelsen 'precist' eller 'exakt'. I detta fall, där 
meningen lyder pittari kugizuke ni shi - 'göra [något] fastsatt pittari med spik' är dess funktion alltså 
att visa på vilket sätt handlingen utförts – inte att förklara var spiken har satts i. Således har det här 
snarare betydelsen 'ordentligt' än den mer vanliga betydelsen 'precist'. Detta är ytterligare ett exempel 
där ett adverb i källtexten utan problem kan motsvaras av ett adverb i måltexten.

 Pinpin fungerar i detta fall som ett adverb till verbet haneru som betyder hoppa. Pinpin har ungefär 
betydelsen 'livligt' eller 'friskt (om hälsa)'. Det har alltså tydliga positiva konnotationer. Jag valde här 
att översätta det med 'skutta av glädje', ett idiomatiskt uttryckt fångar såväl sättet verbet utförs som de 
positiva konnotationerna genom ett explicitgörande.

 Chirachira är ett onomatopoetisk ord som står för flimrande, flaxande, fladdrande etc. I detta fall är 
det ett adverb till verbet tobikau – ung. ”flyga runt”. Källtexten använder dessa ord i en slags liknelse, 
där tidigare minnen ”fladdrar runt [i minnet]” snarare än att endast uttrycka det som ”han minns”. En 
friare översättning skulle således kunna uttrycka detta genom andra typer av liknelser men mitt val i 
detta fall föll på komprimera ihop adverb och verb i källtexten till ett enda verb i måltexten: fladdra. 
Det ska även nämnas att Abelin (1999:104) påvisar en slags ljudsymbolisk aspekt i ordet ”fladdra” - 
nämligen att förleden ”fl-” ofta implicerar ”snabba eller kraftiga rörelser”.
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 Chibichibi är ett onomatopoetisk adverb som innebär att någonting äts eller dricks i maklig takt och i 
små kvantiteter. Möjliga verb på svenska som har denna betydelse skulle till exempel vara 'smutta', 
'gnaga', 'knapra' etc. I detta fall är objektet som förtärts en ost, där det mest passande förmodligen är 
'gnaga'. I källtexten är chibichibi ett adverb till verbet yaru ('göra'), men i motsvarigheten i måltexten 
är ett verb. Abelin (1999:134) visar även att förleden ”gn-” har ljudhärmande egenskaper.

 Yukkuri är ett av de mest använda onomatopoetiska orden i det japanska språket. Vanligtvis betyder 
det 'långsamt', 'lugnt', 'makligt' etc. men i denna mening (yukkuri kangaeru koto ni shita) fungerar det 
som ett adverb till verbet kangaeru – tänka. En bokstavlig översättning skulle alltså vara 'tänka 
långsamt', men här betyder det snarare att ta sig tid för att tänka, att tänka efter noga. Således blev det 
motsvarande ordet i den svenska översättningen 'djupt' - 'tänka djupt'. Det som var ett adverb i 
källtexten är alltså fortfarande ett adverb i måltexten.

 Kowagowa i meningen kowagowa me wo hiraku to är okomplicerat att översätta, då dess ungefärliga 
betydelse - 'nervöst', 'räddhågset', 'osäkert' går att använda rakt av. Mitt val föll här på 'räddhågset' då 
det tycktes passa situationen bäst. I källtexten fungerar det onomatopoetiska ordet som ett adverb, och 
dess motsvarighet i måltexten är också ett adverb.

 Giragira, liksom det närbesläktade onomatopoetiska ordet kirakira har båda betydelsen 'glittra' eller 
'glimra'. Skillnaden mellan dem är främst fråga om intensitet, där giragira är mer intensivt, nästan åt 
det bländande hållet. Kontexten den dyker upp i är meningen kouya ga giragira shougo no taiyou ni 
kagayaiteita- ”ödemarken lyses upp av middagstidens giragira sol”. Eftersom vi på svenska inte har 
möjligheten att lägga in ett ord med betydelsen 'bländande glitter' måste vi här göra ett val och endast 
överföra en av dessa betydelser. Jag valde då att överföra den bländande aspekten, med motiveringen 
att det förmodligen är den författaren själv anser vara den viktiga. (Därav har han valt giragira över 
kirakira). Vidare är det mer bekant för svenska läsare att tala om bländande solar snarare än glittrande 
sådana. I källtexten är det onomatopoetiska ordet ett adverb som beskriver verbet kagayaku – lysas 
upp, men i måltexten är dess motsvarighet ett adjektiv till substantivet ”solen”.

 Karakara är ett onomatopoetisk ord som beskriver ljudet av torrhet - alltså är det ett gitaigo. Ordet 
dyker upp i uttrycket Karakara ni natta reppuu bokstavlig översatt blir ”het vind som blivit torr” eller 
på mer naturlig svenska: ”het, torr vind”. I källtexten är det onomatopoetiska ordet ett adverb, men i 
måltexten har det istället blivit ett adjektiv. 

 Gakkari är ett mycket vanligt gitaigo som ungefär betyder 'känna sig besviken', 'utelämnad' eller 
'missnöjd'. Ordet dyker upp i meningen Gakkari shite, Arugon-kun wa beddo ni taoreta – [Han] blev 
besviken, Argon [i] sängen föll ihop. Det motsvarande ordet i måltexten är alltså ”besviken”. I 
källtexten är det onomatopoetiska ordet ett verb och den motsvarande ordet i måltexten är ett adjektiv.

 Kasatto är ett giongo som står för ett prasslande, frasande ljud. I texten är det en tidning som prasslar i
huvudpersonens ficka – Poketto no naka de, kasatto naru mono ga atta. Kasatto naru skulle 
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bokstavligt översatt bli ”ljuder kasa”. Det onomatopoetiska ordet i källtexten är alltså ett adverb 
medan det i måltexten har omvandlats till ett verb (prassla).

 Jitto är ett gitaigo som vanligtvis fungerar som ett adverb till verb som miru (se) eller mitsumeru (titta
på), då i betydelsen 'stirra', 'med fixerad blick'. I källtexten lyder formuleringen  misu nippon wo jitto 
mitsumeru - ”titta stirrande på miss Japan”. I måltexten uttrycks denna adverb+verb-kombination med 
endast verbet ”stirra”.

 Kyoton är ett gitaigo som står för förvåning eller förvirring. Källtextens formulering lyder: kyoton to 
shita kao de vilket bokstavligt översatt blir ”oförstående göra ansikte” och som jag sedan valt att 
översätta som ”stirra oförstående”. Här är det onomatopoetiska ordet alltså ett adverb i såväl källtexten
som måltexten.

 Chiratto är ett gitaigo som är tänkt att härma ljudet av att titta på något under en mycket kort tid. På 
svenska skulle vi uttrycka detta med uttryck såsom ”kasta en blick”, ”ögonkast”, ”kort titt” etc. I 
källtexten används ordet som ett adverb till verbet nozuku - 'kika'. Eftersom det onomatopoetiska ordet
lägger fokus vid att personen som tittar gör det snabbt – dvs. under en kort tid valde jag att översätta 
detta till ”ta en kort titt” snarare än ”snabbt kika ut” som kan misstolkas som att handlingen att sticka 
ut huvudet och se efter inleddes snabbt snarare än utfördes snabbt. Källtextens onomatopoetiska ords 
motsvarighet i den svenska översättningen ligger således i hela nominalfrasen ”en kort titt”.

 Kippari är ett gitaigo som betyder ungefär 'enkelt', 'rättfram' eller 'tydligt'. Källtexten lyder: kippari 
itta – dvs. ”sade kippari”, som jag valde att översätta till ”säger kort”. I detta fall skulle man även 
kunna tänka sig att använda sig av ord som 'rättframt' eller 'enkelt', men 'kort' eller fångar källtextens 
känsla av ohövlighet bäst och därför föll valet på det. Såväl källtextens onomatopoetiska ord som 
måltextens motsvarande ord fungerar som adverb i sina respektive satser.

 Pittari dyker sedan upp en andra gång i formuleringen ”arugon-kun no munamoto ni pittari nerai wo 
tsuketa”. Här handlar det om en pistol som riktas pittari mot huvudpersonens bröst. Har man förstått 
meningen så långt behöver man nästan inte kunna någon japanska alls och ändå förstå att pittari här 
kan översättas till 'rakt'. Således är såväl källtextens ord som måltextens adverb även i detta fall.

 Satto är ett gitaigo som vanligtvis för med sig betydelsen 'plötsligt' eller 'snabbt'. Kontexten det dyker 
upp i här är: Satto hikari ga sashikonda – bokstavligt översatt: ”ljuset kom inskinandes satto”. Det rör 
sig alltså om ett adverb som ger en känsla av plötslighet och snabbhet. 'Plötsligt' fungerar dock inte så 
väl som en översättning i detta fall eftersom det är en väntad reaktion på vad som hänt just tidigare. Av
den anledningen har jag här istället valt att översätta det med adverbet 'genast'.  Både det 
onomatopoetiska ordet i källtexten och dess motsvarighet i måltexten är alltså adverb.

 Patto är ytterligare ett gitaigo med den ungefärliga betydelsen 'plötsligt', 'hastigt' eller 'blixtsnabbt'. 
Källtexten lyder: Evu no sugata wa patto kiri no you ni kyuushuu sareteshimatta, vilket bokstavligt 
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översatt blir ”Evas form patto likt dimma blev absorberad”. Man kan alltså tänka sig att översätta 
ordet med till exempel 'genast' eller 'plötsligt' här. Mitt val föll slutligen på ordet genast, med ungefär 
samma motivering som i fallet med satto ovan, eftersom det som sker inte bör komma oväntat för den 
uppmärksamme läsaren. Återigen är det alltså ett adverb i källtexten som överförs till ett adverb i 
måltexten.

 Furafura är ett gitaigo med den ungefärliga betydelsen 'ostadigt', 'yrt', 'snurrigt' eller 'stapplande'. I 
källtexten fungerar ordet som ett adverb till verbet tachiagatta - 'ställde sig upp'. Här fungerar alltså 
”ostadigt ställa sig upp” bra som idiomatiskt korrekt svenska. Det onomatopoetiska adverbet i 
källtexten uttrycks alltså som ett vanligt adverb i måltexten.

 Även sukkari är ett gitaigo. Sukkari har betydelsen 'helt', 'totalt' eller 'genom-', och fungerar i 
källtexten som ett adverb till verbet hamarikomu som betyder 'fastna i'. Källtexten beskriver hur 
berättelsens huvudperson sugs in i väggen och fastnar där ”sukkari”. Jag valde att översätta det 
onomatopoetiska ordet med 'helt' och behåller därmed betydelsen men utan helt utan några 
onomatopoetiska kvaliteter. Liksom många gånger tidigare är detta ett exempel där ett adverb i 
källtexten översätts som ett adverb i måltexten.

 Puripuri är ett gitaigo med betydelsen 'argt' eller 'ilsket'. Det dyker upp i meningen hitori de puripuri 
shiteiru no wa apaato no kanrinin datta och fungerar här som ett verb. Just innan denna mening står 
en replik som yttrats av personen som beskrivs i denna mening, vilket klargör att puripuri shiteiru här 
betyder 'yttra argt/ilsket'. Eftersom hitori de betyder 'ensamt' eller 'självt' och syftar på att personen i 
fråga inte yttrar sina ord gentemot någon person och talar för sig själv, valde jag att översätta detta 
med ”muttra för sig själv”. Detta får som effekt att det både överför den negativa inställningen och 
samtidigt understryker att personen inte riktar sina ord gentemot någon. Här är det onomatopoetiska 
ordet alltså ett verb i källtexten och dess motsvarande ord i måltexten är även det ett verb. 

4.2.3 Västerländska lånord

 I detta avsnitt presenteras först en sammanställning av alla västerländska lånord och vilka lokala 
strategier som använts vid översättningen av dem. Sedan presenteras den tankeprocess översättaren 
genomgått vid översättningen av varje västerländskt lånord i ”Den magiska kritan” i den ordning de 
återfinns i texten.

Tabell 5. Källtextens västerländska lånord, deras motsvarigheter i måltexten och den lokala strategi som 

använts

Japanska Ursprungligt västerländskt Svensk översättning Använd lokal strategi

チョーク (chooku) [1:1] chalk krita [8:310] Approximering

アパート (apaato) [1:3] apartment hyreshus [8:312] Approximering
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メートル (meetoru) [1:5] metre meter [8:314] Approximering

パン (pan) [1:7] pão (Portugisiska) bröd [8:316] Approximering

イェロー・オーカー (ieroo 

ookaa) [1:11]

yellow ochre gul ockra [8:320] Approximering

エメラルド・グリーン 

(emerarudo guriin) [1:11]

emerald green smaragdgrön [8:321] Approximering

クローム・イエロー 

(kuroomu ieroo) [1:12]

chrome yellow kromgul [8:322] Approximering

セレリアン・ブルー 

(sererian buruu) [1:12]

cerulean blue coelinblå [8:323] Approximering

ポケット (poketto) [1:16] pocket ficka [8:327] Approximering

ナイフ (naifu) [1:21] knife kniv [8:332] Approximering

グローブ (guroobu) [1:22] glove baseballhandske [8:335] Approximering

イースト (iisuto) [1:23] yeast jäst [8:337] Approximering

バター (bataa) [1:24] butter smör [8:337] Approximering

コーヒー (koohii) [1:24] coffee kaffe [8:338] Approximering

ジョッキ (jokki) [1:25] jug sejdel [8:339] Approximering

コップ (koppu) [1:25] cup kopp [8:338] Approximering

マッチ (macchi) [1:25] matches tändstickor [8:339] Approximering

ガラス (garasu) [1:27] glass glas [14:530] Approximering

ジャングル (janguru) 

[1:27]

jungle djungel [8:342] Approximering

ミルク (miruku) [1:27-28] milk mjölk [8:342] Approximering

チーズ (chiizu) [1:28] cheese ost [8:343] Approximering

スプーン (supuun) [1:32] spoon sked [9:348] Approximering

レッテル (retteru) [1:41] letter (Nederländska) etikett [9:359] Approximering

マーガリン (maagarin) 

[1:41]

margarine margarin [9:359] Approximering

ベッド (beddo) [2:55] bed säng [9:374] Approximering
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リットル (rittoru) [2:78] litre liter [10:402] Approximering

タール (taaru) [2:80] tar tjära [10:405] Approximering

ラジオ (rajio) [3:96] radio radio [11:424] Approximering

サージン (saajin) [3:96] sardine sardin [11:425] Approximering

テーブル (teeburu) [3:97] table bord [11:425] Approximering

ラシャ (rasha) [3:118] raxa (Portugisiska) filttyg [12:451] Approximering

フェルト (feruto) [3:119] felt filt [12:451] Approximering

ドア (doa) [3:123] door dörr [12:456] Approximering

アルプス (arupusu) 

[4:139]

The Alps Alperna [12:476] Approximering

ナポリ (napori) [4:139] Napoli (Italienska) Neapel [12:476] Approximering

シベリア (shiberia) [4:140] Siberia Sibirien [12:477] Approximering

ウィスキー (uisukii) 

[4:143]

whisky whisky [13:480] Approximering

キャンバス (kyanbasu) 

[4:156]

canvas kanvasduk [13:493] Approximering

テレビン (terebin) [4:156] turpentine terpentin [13:494] Approximering

ダイナマイト (dainamaito) 

[4:175]

dynamite dynamit [14:516] Approximering

モデル (moderu) [5:197] model modell [14:541] Approximering

エデン (eden) [5:200] eden paradiset [14:544] Approximering

マネージャー (maneejaa) 

[6:241]

manager manager [15:583] Approximering

デザイナー (dezainaa) 

[6:250]

designer designer [15:594] Approximering

ピストル (pisutoru) [6:255] pistol pistol [15:600] Approximering

ハンマー (hanmaa) 

[6:264]

hammer slägga [15:609] Approximering
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 Redan i novellens titel finns ett lånord, nämligen chooku som kommer från engelskans chalk. Även 
det sino-japanska hakuboko betyder 'krita', men detta ord syftar oftast på själva materialet och inte den 
typen av kritor man använder sig av att rita med. Användandet av ett engelskt lånord har alltså ingen 
vidare symbolism eller nyans i detta fall och således är översättningen 'krita' oproblematisk.

 Det andra lånordet i texten är apaato, som är ett exempel på wasei-eigo. Liksom engelskans 
apartment som ordet härstammar ifrån kan apaato syfta på en lägenhet, men i detta fall syftar det 
snarare på hela hyreshuset. Ett annat ord för hyreshus på japanska är manshon (mansion), skillnaden 
mellan dem är att apaato är mindre, vanligtvis endast runt 6-10 lägenheter per hus. Båda dessa ord är 
mycket vanliga i japanskan och någon speciell nyans i användandet av ordet i egenskap av att vara ett 
lånord tycks inte finnas. Jag valde att översätta ordet till ”litet hyreshus”, eftersom detta tydliggör 
källtextens betydelse för läsarna, vars idé kring hur stora hyreshus vanligtvis är förmodligen vida 
överstiger de 6-10 lägenheter som författaren har i åtanke. Det är således främst ett adekvans- men 
även till viss grad ett acceptansinriktad val.

 Sedan följer ett antal färger som istället för att helt enkelt vara utskrivna med ursprunglig japanska 
eller sino-japanska ord, använder sig av mycket specifika engelska lånord. Ieroo ookaa (yellow 
ochre), emerarudo guriin (emerald green), kuroomu ieroo (chrome yellow), sererian buruu (cerulean 
blue). Att lukterna i berättelsen jämförs med mycket specifika färger som refereras till med engelska 
lånord beror naturligtvis på att berättelsens huvudperson är konstnär, och dessa ord fungerar som en 
slags fackspråkliga termer som får honom att framstå som professionell. Här stod alltså valet mellan 
att bevara de engelska orden (som dock kan argumenteras för att inte vara engelska eftersom de står 
skrivna i japanska katakana-tecken), eller att använda sig av de svenska benämningarna på dessa 
färger. Det tidigare tillvägagångssättet skulle nog ses som mer adekvansinriktat, men eftersom även de
svenska orden blir lika specifika, och således svårförståeliga och fackspråksaktiga, anser jag att de 
fyller den funktion författaren tänkt sig minst lika väl.

 Härnäst följer en rad lånord som för enkelhetens skull kan behandlas på samma gång. Det gäller ord 
som är så vardagliga i japanskan att de nästan helt har konkurrerat ut det ursprungliga japanska orden 
för samma sak, eller helt enkelt är de enda orden som finns tillgängliga för att beskriva en viss typ av 
ting. De kan alltså sägas tillhöra den första integreringsnivån enligt Parks modell som nämns i 3.5.3 
(Park 1987:2). Dessa ord för således i sig inte med sig någon särskild nyans som måste tas i aktning 
och kan därför helt enkelt översättas rakt av. Den lokala strategi som används här är helt enkelt en 
slags approximering. Ordens benämningar (idéer kring de ting de står för) må skilja sig till viss grad 
mellan språken, men i stort är de semantiskt ekvivalenta. Orden det handlar om är: poketto (ficka), 
naifu (kniv), guroobu (baseballhandske), pan (bröd), iisuto (jäst), bataa (smör), koohii (kaffe), koppu 
(kopp), macchi (tändstickor), garasu (glas), janguru (djungel), chiizu (ost), supuun (sked), retteru 
(etikett), maagarin (margarin), beddo (säng), rittoru (liter), meetoru (meter), taaru (tjära), rajio 
(radio), saajin (sardin), teeburu (bord), rasha (filttyg), feruto (filt), doa (dörr), arupusu (Alperna), 
napori (Neapel), shiberia (Sibirien), uisukii (whisky), kyanbasu (kanvasduk), terebin (tepentin), 
dainamaito (dynamit), moderu (modell) och eden (paradiset).
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 Jokki kommer från det engelska ordet jug, som efter först kommit in i det japanska språket som jaggu 
sedan fått en förändrad uttal i jokki. Till skillnad från engelskans jug, som har en mer generell 
betydelse i form av 'tillbringare' eller 'kanna', refererar jokki främst till större kärl som används vid 
öldrickning. Det japanska ordets betydelse har alltså förskjutits från 'kanna' till att snarare betyda 
'sejdel'. I texten används ordet i en liknelse – jokki no you na dai koppu - 'en stor kopp som liknar 
[en/ett] jokki', vilket innebär att man skulle kunna hävda att ordet i sig inte spelar så stor roll så länge 
liknelsen lyckas överföra det ursprungliga meddelandet (att koppen är stor). Om liknelsen inte 
fungerat så bra i målkulturen skulle man alltså kunna tänka sig att göra en annan liknelse för att 
underlätta för läsarna – ett acceptansinriktat tillvägagångssätt. Här fungerar dock liknelsen mellan en 
kopp (för kaffe!) och en sejdel bra, då det överför känslan av att koppen nästan är oförskämt stor 
samtidigt som det bäst behåller källtextens innehåll. Alltså används här approximering för att få fram 
ordet 'sejdel' som översättning för detta ord.

 Miruku kommer från engelskans milk och har i stort samma betydelse som det sino-japanska ordet 
gyuunyuu. Gyuunyuu refererar dock per definition till just komjölk (gyuu betyder 'ko'), medan miruku 
är en mer generell term. Även smaksatta mjölkdrycker kallas ofta miruku snarare än gyuunyuu, vilket 
får miruku att ge en mer söt och artificiell känsla. Generellt skulle miruku alltså kanske hellre 
översättas till 'mjölkdryck' snarare än bara 'mjölk'. Så som ordets används i texten blir detta dock 
problematiskt, eftersom den beskriver en dröm där huvudpersonen ser 'ett hav av miruku' och där 'ett 
hav av mjölkdryck' låter lustigt specifikt. Särskilt med tanke på att berättelsen är från 1950-talet och 
mjölkdrycker är något som låter mer modernt. Vidare fungerar det i detta fall inte bra eftersom man 
kan tänka sig att miruku här används i källtexten eftersom det är en mer generell term än det vanligare 
gyuunyuu som endast syftar på komjölk. Av dessa anledningar har miruku helt enkelt approximerats 
till ”mjölk”.

 Maneejaa och dezainaa är två intressanta lånord eftersom samma lånord från engelskan även existerar
med samma betydelse i svenskan. Här är alltså ett av få exempel där det är möjligt att översätta ett 
lånord i källspråket med samma lånord i målspråket. Maneejaa (manager) kan alltså enkelt översättas 
till ”manager” och dezainaa (designer) kan översättas till designer. Liksom uttrycken på japanska låter
moderna, används denna typ av lånord på ett liknande sett i svenskan, där de låter moderna och 
internationella.

 Både pisutoru och hanmaa är två ord som har sino-japanska eller inhemska motsvarigheter. Dessa 
lånord används också ofta, i en mängd olika sammanhang, så dess användning här är inget som får 
läsaren att rynka på pannan. Men att författaren valde att använda lånorden i denna text betyder ändå 
något. Förmodligen ville han ingjuta texten en känsla av modernitet och internationalism. Att överföra 
en sådan känsla till den svenska måltexten är dock svårt, om inte ett omöjligt företag. Visste skulle 
man kunna markera att det är något speciellt med just dessa ord genom att till exempel kursivera dem 
eller skriva dem på engelska (i fallet med pistolen skulle detta dock inte ha någon vidare effekt 
eftersom orden ser likadana ut på de två språken). Dessa försök skulle dock förmodligen endast 
förvirra läsaren och inte på något sätt överföra de nyanser uttryckta i källtexten. Således hade jag inget
annat val än att helt enkelt översätta dessa ord till ”pistol” respektive ”hammare”.
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4.3 Diskussion
 I denna del sammanfattas och analyseras de resultat som framkommit i kommenteringsprocessen. 
Fokus läggs främst på vilka typer av lokala strategier som använts och vad dessa generellt säger om 
den övergripande globala översättningsstrategin i översättningen av ”Den magiska kritan”. 

 Det är viktigt att påpeka att den adekvansinriktade översättningsstrategin inte endast kan tydliggöras 
genom jämförelser mellan ord i källtexten och dessas motsvarigheter i måltexten. Tecken på 
källtextstrogenhet kan även ses i form av liknande textstruktur med få förändringar i styckesindelning 
och meningsuppbyggnad.

 Vad gäller de kulturspecifika referenserna översattes en relativt stor andel av instanserna (7 av 12 jfr. 
Tabell 3) helt eller delvis med hjälp av den lokala strategin approximering, vilket var en aning 
förvånande eftersom jag tidigare noterat att denna lokala strategi är acceptansinriktad, medan 
översättningen jag sökte genomföra skulle vara adekvansinriktad.  Vissa approximeringar handlar inte 
heller om rena utbyten av en referens från källkulturen mot en i målkulturen, utan som översättningar 
t. ex  ”syltfyllt bröd” och ”snö-äpple” som är bokstavliga översättningar och som alltså är mer 
adekvansinriktade än de först verkar. 

 

 Översättningen av huvudpersonens namn var speciellt, eftersom det från början är ett engelskt ord 
som inte ens används som ett namn. Det är uppenbart att författaren hade en tanke med detta och de 
konnotationer han hade i åtanke enklast görs tillgängliga för läsarna om det är uppenbart för dem att 
namnet syftar på gasen Argon. Således skulle man kunna argumentera för att detta är det mest 
källtextnära valet, även om den lokala strategin råkar vara en acceptansinriktad sådan. Vidare var 
många av dessa översättningar ganska självklara. Ett ord som betyder ”jag” kan till exempel mycket 
sällan översättas till något annat än just ”jag” vid översättningar från japanska till svenska, oavsett vad
för slags konnotationer ordet än må ha i källkulturen. 

 Den mest adekvansinriktade lokala strategin, translitterering, användes endast i två fall (jfr Tabell 3). 
På grund av de stora kulturella skillnaderna mellan källkultur och målkultur kunde denna lokala 
strategi inte användas på egen hand utan att göra referenserna helt obegripliga för läsarna. Av denna 
anledning följdes båda instanser av användandet av denna strategi av förklarande uttryck. Detta skapar
en god balans mellan att vara källtextsorienterad och samtidigt hjälpa läsarna att förstå innebörden. 
Det är därför en strategi som med stor framgång kan användas i fall där en sådant tillvägagångssätt 
inte förstör textens flyt eller försöka förklara oviktiga saker. 

 Den mest acceptansinriktade lokala strategin som användes var parafraser, som användes vid två 
instanser (jfr Tabell 3). Eftersom dessa instanser var en slags ordlekar fanns egentligen inget alternativ
till att använda denna typ av lokala strategier i dessa fall. Att det övergripande angreppssättet är 
adekvansinriktat behöver dock inte innebära att alla instanser på micro-nivå måste angripas med en 
adekvansinriktad lokal strategi. Som tidigare noterat var användandet av acceptansinriktade lokala 
strategier framtvingat för att göra måltexten förståelig och läsbar av läsare ur målkulturen.
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 I hela texten återfanns sammanlagt 37 onomatopoetiska ord. Av de fem strategier som beskrivs i 3.5.2
användes endast tre. Den mest använda lokala strategin med 20 instanser var att översätta det 
onomatopoetiska ordet med ett ord ur samma ordklass. En stor majoritet av dessa var adverb (14 av 20
jfr Tabell 4), men även två adjektiv och fyra verb översattes på detta vis. Denna lokala strategi 
kategoriserades även som en adekvansinriktad sådan, vilket går väl ihop med den övergripande 
adekvansinriktade översättningsstrategin. 

Den näst mest använda lokala strategin för att översätta onomatopoetiska ord var att absorbera in 
betydelsen i ett annat element, vilket genomfördes vid 10 instanser, och sedan att använda en parafras 
vilket gjordes vid 7 instanser (jfr Tabell 4). Att strategin att översätta det onomatopoetiska ordet med 
ett onomatopoetiskt ord från målspråket inte användes alls får förklaras med de stora skillnaderna i hur
de två språken är uppbyggda. Däremot kan noteras att vissa av de ord som blev motsvarigheter i 
måltexten i många fall faktiskt innehöll ljudsymbolik, vilket får anses vara ett sätt att bibehålla 
källtextens stil. Detta var särskilt tydligt i de fall där det onomatopoetiska ordets motsvarighet i 
måltexten var ett verb. Intressant att notera är även att texten endast innehöll tre giongo (gokutto, 
korotto, kasatto)(ljudhärmande i strikt bemärkelse, Se 4.1.2), men att parafras-strategin användes i två 
av dessa tre instanser vilket tycks indikera att denna typ av ord är extra svåra att överföra till svenska 
(jfr Tabell 4). Underlaget är dock för knapphänt för att några generella slutsatser ska kunna dras.

Inte heller användes den lokala strategin att helt utelämna ett motsvarande ord till de onomatopoetiska 
ordet i måltexten, vilket kan tolkas som ett resultat av den adekvansinriktade globala 
översättningsstrategin där källtexten premieras. Här är det viktigt att ha i åtanke att över 25% av de 
onomatopoetiska orden i Edströms (1987A) undersökning utelämnades. Att inga utelämningar 
genomfördes i min översättning kan även förklaras med att jag lade mer fokus på denna typ av ord än 
vad en översättare som inte har som syfte att sedan undersöka sin egen översättningsprocess av just 
denna typ av ord kanske skulle göra.

 Vad gäller västerländska lånord är det är intressant att notera att alla instanser av dessa i denna 
översättning översattes med samma lokala strategi – approximering. Detta är egentligen inte 
förvånande eftersom de flesta lånord är enkla substantiv som mycket sällan översätts med annat än just
enkla substantiv. Ett av de typiska problem som möter en översättare vid översättning av denna typ av 
lånord är som tidigare noterats (4.1.3) falska vänner i form av wasei eigo, men dessa problem 
övervinns inte genom lokala strategier utan genom att översättaren helt enkelt är vaksam och/eller har 
goda språkkunskaper i det aktuella språket. Det andra problemet rör överförandet av den speciella 
nyans som existerar i källtexten till följd av användandet av lånord. Detta problem skulle teoretiskt 
kunna hanteras genom att använda liknande lånord i måltexten, eftersom anglicismer i stil med ”e-
mail” och ”team-building” kan ge texter en modern känsla. Problemet är då att många av de 
västerländska lånord som används i japanskan sällan benämner samma saker som de vanliga engelska 
lånorden vi använder i svenskan.

 Sammanfattningsvis vill jag säga att det har varit en mycket givande process att arbeta med den här 
uppsatsen. Mycket av det jag lärt mig om översättningsteori har fallit på plats på efter att jag 
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åtminstone försökt applicera det i en praktisk översättning. Vad gäller de problemområden jag valde 
att fokusera mig på så var särskilt de kulturspecifika referenserna och onomatopoetiska orden mycket 
intressanta ämnen som gav varierande och upplysande resultat. Lånorden gav ett mindre klargörande 
resultat, men det skulle vara intressant att göre en mer extensiv undersökning av översättningar av 
västerländska lånord i japanskan i olika texttyper för att klargöra vad översättare kan göra för att ta sig 
an de problem som ändå finns.

”Den magiska kritan” har varit en mycket tacksam källtext – en text med mycket som kan 
kommenteras och en text med såväl djup som humor. Jag är på det hela nöjd med min översättning 
och jag känner att de många korrekturläsningar den genomgått verkligen höjt kvaliteten avsevärt – 
också en viktig läxa inför framtiden. 
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