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1. Inledning 

Det här examensarbetet består av en översättning från japanska till svenska av ungdomsromanen Toki 

wo kakeru shoujo (Flickan som hoppade genom tiden) av författaren Yasutaka Tsutsui samt en 

översättningsteoretisk kommentar till översättningen. Kommentaren omfattar en analys av 

översättningsprocessen med avseende på främst tre utvalda översättningsproblem: anföring, 

interpunktion och interjektioner. Jag valde att göra en översättning med kommentar eftersom jag ville 

utnyttja mina kunskaper och slipa mina färdigheter på ett praktiskt inriktat sätt. Samtidigt kan den 

slutförda översättningen tjäna som ett arbetsprov på min något ovanliga språkkombination i Sverige. 

Anföring, interpunktion och interjektioner valdes ut för att belysa tre framträdande element i romanen, 

och som även visade sig vara intressanta översättningsproblem att undersöka. 

Anföring har studerats av en mängd forskare inom översättningsvetenskap, men till min kännedom har 

inga studier hittills bedrivits på språkkombinationen japanska till svenska. I den här uppsatsen används 

främst teorier av Yasushi Suzuki (2002) och en undersökning av Anna Zielinska-Elliott och Mette 

Holm (2013) för att bland annat diskutera problematiken kring japansk fri indirekt anföring och 

tillämpa deras tankegångar i översättningskommentaren. När det gäller interpunktion används Alva 

Dahls doktorsavhandling, publicerad 2015, för att ge en överblick över interpunktionens funktioner 

och potential. Interjektioner undersöks med grund i Felix Amekas (1992) forskning, som bidrar med 

en presentation av interjektionernas funktioner och en indelning i olika kategorier. 

Uppsatsen ämnar således att använda sig av tidigare forskning kring de tre aspekterna anföring, 

interpunktion och interjektioner, för att vidga forskningsfältet genom att undersöka 

översättningsproblem specifika för språkkombinationen. Detta genomförs med en kvalitativ 

undersökning av problem som kan uppstå i samband med översättning av anföring och interpunktion 

från japanska till svenska, och vilka strategier som översättaren kan tillämpa för att lösa problemen. 

Interjektioner undersöks både kvalitativt och kvantitativt, där det även görs en beräkning på vilka 

strategier som användes mest frekvent. Översättningskommentaren behandlar dessa tre 

problemområden för att förhoppningsvis kunna bidra med insikter och lösningar på problem som kan 

uppstå i skönlitterär översättning från japanska till svenska.     

I det följande avsnittet 1.1 presenteras konventioner som används i uppsatsen för att underlätta för och 

vägleda läsaren. I avsnitt 1.2 presenteras examensarbetets syfte, vilket leder in på frågeställningarna 

som hittas i 1.3. Kapitel 2 ger en genomgång av författaren och romanen som studeras. Avsnitt 2.1 

introducerar författaren och verket medan avsnitt 2.2 består av en textanalys av källtexten. Kapitel 3 

innehåller teori och metod. Teorier som arbetet grundar sig på redogörs för i 3.1, för att sedan knyta an 

till metoder, eller översättningsstrategier, som tillämpas i arbetet i avsnitt 3.2. Kapitel 4 utgör själva 

huvudinnehållet i uppsatsen, vilket är en beskrivning och diskussion kring problemen som dök upp 

under översättningsprocessen och vilka lösningar som användes. Avsnitt 4.1 behandlar anföring, 4.2 

går in på interpunktion och 4.3 interjektioner. I avsnitt 4.4 diskuteras även andra översättningsproblem 

som dök upp under översättningens gång: tilltal och personnamn, talspråklighet och metatext. 

Avslutningsvis ges en sammanfattning av uppsatsen i avsnitt 4.5. Därefter följer en litteraturlista med 

samtliga referenser i bokstavsordning. Längst bak finns bilagor med alla interjektioner som 

förekommer i romanen samt romanens kompletta källtext och måltext.      
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1.1 Konventioner 

I den här uppsatsen används kursiv text för att markera translittererade japanska ord, men även för 

markera betoningar där detta krävs av sammanhanget. Japanska ord eller namn som skrivs med 

japansk skrift anges därför med det translittererade ordet kursiverat samt svensk översättning inom 

parentes. Källtext och måltext fanns som bilagor längst bak i den ursprungliga versionen, men har 

utelämnats i den här versionen av uppsatsen av copyright-skäl för uppladdning i DiVA (Digitala 

Vetenskapliga Arkivet). Exempel ur källtext och översättning ges enligt formen [sida:radnummer], 

vilket refererar till sida och radnummer i bilagan, i enlighet med konventionen som används i 

Damberg (2014). 

Japanska namn skrivs enligt västerländsk standard, det vill säga med förnamn först och familjenamn 

sist. Detta skiljer sig från den japanska standarden, där man skriver familjenamnet först, men valet av 

västerländsk standard föll på att internationellt kända japanska författare, som t.ex. Haruki Murakami, 

följer detta. Tidigare översatta verk i västvärlden av Yasutaka Tsutsui följer även denna standard, 

vilket ytterligare motiverar valet. 

Översättningar av japanska ord som anges i översättningskommentardelen baserar sig på Kim och 

Miwa Ahlströms omfattande lexikon jisho.org (Ahlström 2015), om inte annat anges. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna masteruppsats är att framställa en översättning av Yasutaka Tsutsuis berättelse Toki 

wo kakeru shoujo (”Flickan som hoppade genom tiden”) från japanska till svenska och att i en 

översättningsvetenskaplig kommentar belysa och diskutera översättningen av anföring, interpunktion 

och interjektioner. Syftet är således att belysa några typer av översättningsproblem i den aktuella 

språkkombinationen och materialet, för att bland annat kunna bidra med att kartlägga strategier som 

kan vara till hjälp för översättare i framtiden. Denna kvalitativt och kvantitativt inriktade undersökning 

i en språkkombination där forskningen behöver utvidgas, ämnar även att utöka fältet, ge det kött på 

benen och inspirera till vidare djupdykningar och undersökningar som kan vara till hjälp för såväl 

teoretiker som aktiva översättare. 

Översättningen görs med tanken att den ska kunna publiceras i framtiden. Jag har således ett verkligt 

översättningsuppdrag i åtanke samtidigt som den till sin början endast framställs för examensarbetets 

ändamål. Med tanke på att publicering av översättningen någon gång skulle kunna bli aktuellt, utförs 

översättningen med tanken att den ska kunna godtas som ungdomsroman på den svenska marknaden.  

 

1.3 Frågeställningar 

I det här avsnittet presenteras uppsatsens forskningsfrågor. Översättningskommentaren behandlar 

främst de tre aspekterna anföring, interpunktion och interjektioner.  

Romanen innehåller en stor mängd dialog och jag är intresserad av att undersöka om det uppstår 

problem specifikt vid översättning av anföring och anföringsuttryck. Hur ser anföring och 

anföringsuttryck ut i det japanska litterära systemet? Hur ser de ut i det svenska systemet? Genom att 
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förhålla sig till både skriftformsnormer och konventioner kan lämpliga strategier utformas för 

översättning av dialog av romanens typ från japanska till svenska. Således är de huvudsakliga 

frågeställningarna när det gäller anföring som följer: 

Hur skiljer sig japansk anföring i skönlitteratur jämfört med svensk? Vilka problem kan uppstå vid 

översättning av anföring från japanska till svenska? Vilka strategier är lämpliga att tillämpa för att lösa 

problemen och varför? 

Den andra aspekten som undersöks är interpunktion. I romanen finns en märkbart frekvent användning 

av ellips (tre punkter), japanskt långt tankstreck, samt utropstecken. Skiljer sig användningen av dessa 

mellan språken? Går dessa att överföra till målspråket på ett sätt som passar konventionerna i det 

svenska systemet? Vilka problem kan uppstå? Vilka strategier bör tillämpas för att lösa dessa på ett 

lämpligt sätt? Genom att besvara dessa frågor kan förhoppningsvis diskussionen leda till ett svar på 

följande huvudsakliga frågeställning när det gäller interpunktion: 

Vilka strategier är lämpliga att använda sig av vid översättning av romanens interpunktion och varför? 

I dialogen förekommer även olika typer av interjektioner. Jag är intresserad av att undersöka hur 

interjektionerna kan översättas från japanska till svenska, vilka problem som kan uppstå och vilka 

strategier som kan användas för att lösa dem. Är interjektioner en viktig del av informationen som ska 

överföras? Vad är det viktiga att tänka på vid översättning av interjektioner av romanens typ? Vilka 

typer av strategier är föredra i romanens fall? Till vilken utsträckning användes en strategi över en 

annan och varför?  

2. Presentation och analys av 

källtexten 

I det här kapitlet presenteras först författaren till källtexten (2.1), där även en kort presentation av 

källtexten ingår. I avsnitt 2.2 görs en analys av källtexten som går från det stora, kontextuella faktorer 

såsom kulturell kontext och genre, till det lilla, textens framträdande berättarroll och talspråklighet. 

 

2.1 Författaren och verket 

Yasutaka Tsutsui föddes i Osaka 1934 och blev genom novellen お助け(otasuke, hjälp) 

uppmärksammad av Japans enormt hyllade deckarförfattare Edogawa Rampo (en författar-pseudonym 

som för övrigt är en japanisering av Edgar Allan Poes namn) (J’Lit 2015). Tsutsui tog examen från 

Dôshisha universitet i Kyoto 1957 med en masteruppsats inom psykoanalys och surrealism (Clements 

2015), ämnen som också är framträdande i många av hans verk. Det går även att hitta mycket 

samhällskritik i hans texter, och hans senare verk har många inslag av metafiktion, det vill säga ett 

litterärt grepp som uppmärksammar läsaren på att han eller hon läser en fiktiv text1. Tsutsui 

inkorporerar även experimentella och innovativa inslag i sina historier, exempelvis i en romanserie 

                                                      
1 För ingående redogörelser för metafiktion, se Waugh (1988), Tatsumi (1997) och Currie (2013). 
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(känd som Nanase-trilogin) om en telepatisk kvinna där tankarna representeras med både text och bild, 

samt Kyojin tachi (Virtual Men) där flera sidor lämnas tomma när berättaren blir medvetslös 

(Clements 2015). Tsutsui anses tillsammans med Shinichi Hoshi och Sakyô Komatsu vara en av de 

”tre stora” science fiction-författarna i Japan (Clements 2015). Han har blivit belönad med ett flertal 

prestigefyllda litterära priser, däribland Izumi Kyôka-priset 1981 för romanen Kyojin tachi (Virtual 

Men), Tanizaki-priset 1987 för Yumenokizaka bunkiten, det högt ansedda Kawabata Yasunari-priset 

1989 för Yoppadani e no koka (Fall into Yoppa Valley) och Yomiuri-priset i litteratur 1999 för 

Watashi no guranpa (My Grandpa). 

Tsutsui har skrivit många romaner och noveller som har inspirerat till omarbetningar i ett flertal andra 

medier. Han finns översatt till engelska med romanerna Hell (2007, övers. Evan Emswiler), Paprika 

(2009, övers. Andrew Driver) och senast även Toki wo kakeru shoujo (2011, övers. David James 

Karashima) som The Girl Who Leapt Through Time (ISFDB: The Internet Speculative Fiction 

Database 2015), vilken även översattes till franska av Jean-Christian Bouvier med titeln La Traversée 

du Temps (publicerad i Paris: L'Ecole des Loisirs, 2007) (Clements 2015). Dock har inga av Tsutsuis 

verk, varken romaner eller noveller, översatts till svenska tidigare (Libris 2015), vilket är ännu en källa 

till motivation för examensarbetets översättning. Trots ökad uppmärksamhet från västvärlden på 

senare år är de hittills översatta verken endast en bråkdel av hans stora bibliografi.    

Flickan som hoppade genom tiden publicerades ursprungligen på japanska i två delar i 

ungdomsmagasin 1965 och 1966 (Clements 2015) och utkom i bokform 1967. Den kategoriseras 

vanligtvis som en ungdomsroman (Clements 2015) och är ett av författarens tidigaste verk. Titeln är 

Toki wo kakeru shoujo, som på svenska blir ”Flickan som hoppade genom tiden”, men den är dock 

uppdelad i tre delar varav den första har samma titel som boken. De två senare delarna handlar också 

om flickor som upplever en serie ovanliga händelser men har ingen uppenbar koppling till handlingen 

i den första. Detta, förutom sin längd på endast 109 sidor (japanskt pocketformat, vilket motsvarar 

mindre än 40 A4-sidor på svenska) är anledningen till att jag har valt att översätta den som en 

fristående novell. Bara detta tänjer dessutom på begränsningen av examensarbetet, vilket inte 

möjliggör en översättning av volymen i sin helhet. Den första delen kan ses som ”huvudberättelsen” 

och är dessutom den del som har stått som inspiration till upprepade versioner i andra medieformer, 

vilket ytterligare motiverar valet. Den valda källtexten refereras hädanefter till som ”Flickan som 

hoppade genom tiden” eller ”romanen”. 

 

2.2 Textanalys 

I detta avsnitt presenteras en analys av det aktuella verket utifrån både litterära och språkliga 

utgångspunkter. Analysen görs som ett första steg till att utforma en metodologi som ska utgöra 

ramarna som översättaren ska hålla sig inom. Den är tänkt att dels ge läsaren en fördjupad förståelse 

för verket i fråga och dels att ge en grund med kunskap som kan vara till hjälp vid formulering av 

metoder för att undersöka aspekterna samt för att underlätta själva översättningsarbetet. I detta syfte 

används här en del av Analysmodell för översatta texter (Lindqvist 2004). Modellen är utformad för att 

analysera redan slutförda översättningar, men i detta fall tillämpas den innan översättningsarbetet och 

endast för att diskutera den kulturella kontexten (Lindqvist 2004:5), med motiveringen att källspråkets 

och målspråkets kulturer skiljer sig till en så stor grad att det är något som bör tas i åtanke och man 

som översättare bör förhålla sig till. Den övriga delen av analysen bygger (liksom Lindqvists) på 

http://sf-encyclopedia.co.uk/sfeshop.php?_encoding=UTF8&tag=theencyofscie-21&url=search-alias%3Daps&field-author=Tsutsui+Yasutaka&field-keywords=La+Travers%C3%A9e+du+Temps
http://sf-encyclopedia.co.uk/sfeshop.php?_encoding=UTF8&tag=theencyofscie-21&url=search-alias%3Daps&field-author=Tsutsui+Yasutaka&field-keywords=La+Travers%C3%A9e+du+Temps
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funktionella textanalysmetoder som återfinns i exempelvis Hellspong och Ledins Vägar genom texten 

(1997) och Per Lagerholms Stilistik (2008). Framträdande stildrag presenteras under varsin rubrik och 

dessa förklaras och motiveras med hjälp av exempel från källtexten med tillhörande översättning. 

Stildragen och beröringspunkterna som presenteras är kulturell kontext, genre, målgrupp, handling och 

tidsperiod, berättarroll samt talspråklighet. De har valts ut för att belysa särskilt relevanta och 

framträdande drag i romanen.  

 

2.2.1 Kulturell kontext 

Källtexten har sitt ursprung i Japan. Med tanke på de stora kulturella skillnaderna mellan Japan och 

målkulturen Sverige är kulturell kontext en viktig punkt att analysera. När det gäller vad som har 

översatts från japanska till svenska kan sägas att fram till slutet av 1980-talet dominerade indirekta 

översättningar i Sverige, oftast gjorda från engelska versioner. På senare år har dock översättare som 

Vibeke Emond, Eiko och Yukiko Duke, Kaj Falkman, Gunilla Lindberg-Wada och Lars Vargö bland 

andra, lett en trend för direktöversättningar från japanska till svenska. Gemensamt för flera av 

översättarna är deras akademiska bakgrund (Vargö 2010). 

Översättningar från japanska har på senare år sett ett skifte i fokus från indirekta översättningar till 

direktöversättningar och ett skifte i urval från finkulturell poesi och klassiker till samtidsromaner och 

serier (Vargö 2010). Trots en markant ökning av översättningar av japansk litteratur kommer det 

mesta som översätts till svenska från den anglosaxiska kultursfären, vilket kan ha att göra med att den 

svenska allmänheten till en större grad intresserar sig för den kulturen (Damberg 2014:8). 

Åren 2000–2002 översattes endast 10–20 japanska titlar per år i Sverige (Bengtzon 2009). Den 

explosionsartade ökningen av litteratur översatt från japanska skedde omkring mitten av 2000-talet, då 

manga, japanska serieböcker, gjorde sitt minst sagt märkbara intåg i Sverige. Jämfört med tidigare 

publicerades exempelvis hela 134 titlar under 2006 (Nauri 2014). Manga har sett en nedgång under 

2010-talet men förblir en stor del av den japanska litteraturen som når Sverige. Om man bortser från 

kategorin barn- och ungdomslitteratur dit manga tillhör utgavs endast 2–8 översättningar per år av 

skönlitterär japansk vuxenlitteratur under hela 00-talet. Bakom översättningen av manga har 

direktöversättaren Simon Lundström varit en stor frontfigur, som har gett ut över 200 volymer (Vargö 

2010).  

Trots att kompetensen för direktöversättningar har ökat och många såväl tidlösa klassiker som 

populära samtidsromaner har översatts, finns det gott om japanska författare och verk som fortfarande 

inte har nått Sverige. Ett exempel är Natsume Sôseki, som anses vara den kanske allra främsta 

japanska författaren någonsin, men som bara har fått en roman (Kokoro, 1996, övers. Vibeke Emond) 

och en haikusamling (Jag minns gräshopporna, 2010, övers. Lars Vargö) översatt till svenska (Vargö 

2010).      

Källtexten som uppsatsen behandlar kan sorteras in i genren ungdomslitteratur, vilket diskuteras 

utförligare i följande avsnitt 2.2.2. Trots att den mer specifika genren science fiction-flickroman inte 

existerar på samma sätt i det svenska litterära systemet, antas romanen överensstämma med 

ungdomslitteratur, där målgruppen generellt sett är ungdomar mellan 13–20 år, och den framställs 

dessutom utan anpassning till något specifikt kön. Ställningen eller prestigen hos denna genre kan 

skilja sig mellan de två kulturerna. Yasutaka Tsutsui är en författare som vanligtvis skriver 

högprestigelitteratur, det vill säga högt ansedda verk som bör översättas källtroget. Eftersom det 

aktuella verket klassas som ungdomslitteratur i Sverige, vilket ligger närmare lågprestigelitteratur, 
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medför det möjligheten till ett friare förhållningssätt gentemot översättningens källtext. Översättaren 

har alltså större frihet och kan anpassa texten mer än om det hade varit en strikt högprestigeroman. 

Detta får givetvis konsekvenser för de globala strategier som tillämpas för arbetet, vilket diskuteras i 

avsnitt 3.2.1. 

Inga förkunskaper i japanska förutsätts, då översättningen bör kunna läsas av en bred allmänhet. Detta 

medför att bland annat kulturspecifika referenser kan behöva adapteras på ett eller annat sätt för att 

kunna förstås av de svenska läsarna.    

Översättningen omfattar endast den första delen av originalet och är därför en partiell översättning i 

allmänspråklig mening. Delen är dock en komplett historia i sig och de övriga delarna utelämnades på 

grund av längd- och tidsrestriktioner för uppsatsarbetet. 

 

2.2.2 Genre 

Toki wo kakeru shoujo (Flickan som hoppade genom tiden) var en del av science fiction-boomen som 

började under den andra hälften av 1960-talet när många författare skrev verk som så småningom 

skulle komma att gå under namnet ジュブナイル SF (jubunairu SF, juvenile SF). Ungdomsromaner 

existerade sedan tidigare i Japan under namnet ジュニア小説 (junia shousetu, juniorroman), men nu 

började alltså science fiction-författare porträttera (oftast) flickor i böcker som framför allt riktades till 

flickor i mellan-, högstadie- och gymnasieåldern (Takagi 2011:387–388). Dessa romaner brukar även 

sorteras inom den flickcentrerade genren 少女小説 (shoujo shousetsu, flickroman). Många av 

romanerna i ovan nämnda genrer hade pedagogiska inslag som syftade till att uppfostra flickor och 

pojkar till goda samhällsmedborgare och familjemedlemmar (ibid.:392). Sådana inslag kan liknas med 

det som på svenska kallas bildningsromaner, efter tyskans bildungsroman, där temat är 

huvudpersonens utveckling till en harmonisk helhet (Olofsson 2015). Sådana uppfostrande inslag finns 

även prov på i Flickan som hoppade genom tiden, vilket visas med exemplet nedan. 

Exempel 1 

”Du är för moderlig av dig, Yoshiyama. Jag förstår. Man ska ta det försiktigt.” 

”Precis. Även om det slår om till grönt ska man inte rusa ut i gatan.” 

”Jag fattar, jag fattar!” 

 Trafikljuset slog om till grönt. 

 Goro tittade avsiktligt långsamt åt vänster och höger innan han tog första steget ut på 

övergångsstället. [52:2434] 

I exempel 1 uppmanar huvudpersonen Kazuko Yoshiyama sin vän Goro att ta det försiktigt vid 

övergångsstället och inte springa ut i gatan. På grund av sin förmåga att resa i tiden råkar Kazuko veta 

att det snart kommer en lastbil som kör mot rött, vilket är varför hon försöker få honom att stanna 

kvar. Det är icke desto mindre ett exempel på ett bildande eller uppfostrande inslag i romanen; 

vaksamhet i trafiken. Det finns flera andra sådana inslag i romanen, bland annat en episod som handlar 

om att varna andra för en brand som håller på att bryta ut. Inslagen har tydliga uppfostrande 

egenskaper, även om de kanske inte förefaller avsiktliga.   

Ytterligare ett begrepp för ungdomsriktade romaner cirkulerar i Japan, nämligen det som kallas för 

”light novel” (ライトノベル, raito noberu). Light novel är en motsvarighet till det som på svenska 

kallas bildroman, det vill säga en illustrerad roman. Bildroman syftar i det här fallet på japanska 

romaner med illustrationer i manga-stil. Genren är således en blandning av roman, bilderbok och 

seriealbum. Utifrån detta kan sägas att Flickan som hoppade genom tiden inte är en bildroman, 

eftersom det är en roman med strikt textinnehåll utan bilder. Dessutom är målgruppen för flickromaner 
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självfallet flickor, medan de japanska bildromanerna generellt sett riktar sig till pojkar (Takagi 

2011:392). Det aktuella verket kan alltså sägas tillhöra genren science fiction för ungdomar. 

 

2.2.3 Målgrupp 

Medan målgruppen för originalverket var ungdomar, specifikt flickor, argumenterar Takagi 

(2011:392) för att flick- respektive pojklitteratur bör studeras utan att delas in efter kön. Eftersom 

dessa ungdomsromaner har många gemensamma drag och även exempelvis manga med pojkar eller 

flickor som målgrupp attraherar läsare av båda kön, gjordes valet att översätta romanen ”könsneutralt” 

utan något enskilt kön i åtanke. Detta har konsekvenser för en eventuell publicering och 

marknadsföring av romanen snarare än för översättningsarbetet i sig, eftersom det kan diskuteras om 

det ens går att identifiera faktorer på lexikal nivå som skulle göra romanen mer riktad mot ett visst 

kön. Målgruppen är således ungdomar och översättningen gjordes med målet att tilltala ungdomar, på 

samma sätt som annan svensk ungdomslitteratur gör.   

 

2.2.4 Romanens handling och tidsperiod 

Romanen handlar om den 15-åriga flickan Kazuko Yoshiyama, som en dag svimmar i 

kemilaboratoriet i skolan och får en mystisk övernaturlig förmåga att resa i tiden. Hon står inför 

utmaningen att ta reda på anledningen till detta och anförtror sig så småningom till sina två bästa 

vänner, Kazuo och Goro. De kommer fram till att hon måste ta sig tillbaka till fyra dagar tidigare, till 

tiden och platsen där hon svimmade i laboratoriet. Kazuko hade nämligen sett en mystisk skepnad i 

rummet, en person som säkerligen skulle ha svaren hon söker.  

Novellens språk är lättillgängligt och vad jag tror väl anpassningsbart till svenska läsares 

förväntningar. Tsutsui skriver fängslande och dramatiskt samtidigt som han behandlar universella 

teman som kärlek och vänskap. Handlingen förs framåt i en snabb takt med en indelning i många korta 

kapitel.      

Trots att romanen sannolikt utspelar sig i 1960-talets Japan är de tidsperiodsspecifika referenserna få, 

och romanen är nästintill tidlös i den aspekten. Det är möjligt att författaren medvetet utelämnade 

tydliga tidsreferenser för att romanen skulle kännas tidlös och kunna uppskattas av många 

generationer. Genom de få referenserna som faktiskt finns och en portion god uppmärksamhet kan 

man dock tyda att det inte är modernt 2000-tal det handlar om, vilket visas i exemplet nedan.  

Exempel 2 

Da ga, sore ni okamainaku, Kazuo wa poketto kara toranjisutaa rajio ni nita souchi wo dashi, 

antenna wo hikidashita. [31:1326] 

Kazuo tog oberört ut en apparat som liknade en transistorradio ur fickan, och fällde ut antennen. 

[62:2965] 

I exempel 2 använder Kazuo en apparat från framtiden för att stoppa tiden, och apparaten beskrivs 

likna en transistorradio. Det är möjligt att en liknelse till modernare utrustning skulle ha gjorts om 

romanen var skriven på senare år, t.ex. en mobiltelefon. Valet av global strategi för att hantera detta 

diskuteras vidare i avsnitt 3.2.1. 
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2.2.5 Berättarroll    

En roman består normalt sett av berättelse (relation) och dialog (repliker). Ett framträdande drag i 

Flickan som hoppade genom tiden är hur berättaren ibland blir synlig i relationen. I stället för 

begreppet synlighet kanske det är mer lämpligt att tala om hörbarhet, eftersom romanen är uppbyggd 

av många olika röster. Med röster menas här de olika personernas sätt att uttrycka sig som talande 

subjekt, inklusive berättarrösten (Dahl 2015:67), men man brukar även tala om tillfällen när 

författarens och översättarens röster blir hörbara. Begreppet fokalisation brukar även diskuteras i 

samband med berättarrollen. Fokalisation innebär enkelt sagt berättarsynvinkel. En fokalisator är den 

som ser eller uppfattar något i en text och växlingen mellan olika fokalisatorer kan uttryckas språkligt, 

t.ex. genom ordval (Gullin 2002:55).  

Exempel 3 nedan visar ett parti i texten där händelseförloppet stannar upp och berättaren träder fram 

och blir synlig. Det är inledningen på kapitlet ”År 2660” mot slutet av romanen, där Kazuo berättar 

om framtiden för en häpen Kazuko.   

Exempel 3 

Kazuo no hanashi to iu no wa, tsugi no youna mono datta. [32:1370] 

Det som Kazuo berättade går att sammanfatta på följande vis. [63:3003]  

Meningen i exempel 3 antyder att berättaren har sammanfattat det som rollfiguren Kazuo berättar och 

förklarar detta explicit för läsaren. Meningen följs av en redogörelse i dåtid av vad som kommer att 

hända i framtiden. Det görs i relationen, till en början helt utan avbrytande repliker. Så småningom 

vävs repliker samman med relationen och sammanfattningen avslutas. I detta sammanfattande parti 

finns dock ytterligare delar som markerar berättarens inblandning i det som berättas. Emellanåt ges 

korta rubriker, exempelvis ”År 2620.”, som rubricerar innehållet och på ett praktiskt sätt delar in 

återgivningen i tidsperioder. Detta representerar inte nödvändigtvis hur rollfiguren Kazuo faktiskt 

uttryckte sig, vilket gör att man inser att berättaren på något sätt har påverkat innehållet. Berättaren 

verkar alltså höja blicken och från ett högre plan berätta vad Kazuo gjorde härnäst, och samtidigt ges 

en sammanfattad version av vad Kazuo sade som är förvrängd eller redigerad av berättaren. Det gör att 

man som läsare känner berättarens närvaro på ett sätt man inte gör i vanliga fall i romanen. Med andra 

ord kan man säga att fokalisationen går mot den yttre extremen av berättaren som upplevare, så kallad 

extern fokalisation. Detta kan jämföras med Christina Gullins exempel i Översättarens röst på samma 

fenomen, vilket visas i exemplet nedan.  

Exempel 4 

Där läste de Sabines dagbok de närmaste tre dagarna. Vad de tyckte ska berättas senare. Detta är vad 

de läste. (Gullin 2002:152)  

I exempel 4 ovan visas liksom i exempel 3 hur berättaren blir framträdande genom en slags 

redigerande funktion. Gullin resonerar att ”med tanke på att berättarens synlighet är begränsad till så 

få tillfällen är den språkliga utformningen av dessa väsentlig.” (2002:152). Eftersom min källtext 

uppvisar liknande drag har jag även valt att tydliggöra det i översättningen för att försöka bevara 

berättarrollens synlighet även i måltexten.    

Berättarrollen syns även i romanens användning av fri indirekt anföring, vilket innebär en blandning 

av direkt och indirekt anföring där expressiva element i texten får läsaren att tro att det är någon annan 

än berättaren som talar (Dahl 2015:68). Berättarens och rollfigurens röster kan alltså beblandas och gå 

ihop i varandra. Därför består romanöversättning inte uteslutande av att återge relation och repliker, 
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utan även komplexa skiftningar mellan dessa två. En medvetenhet om berättarens funktioner i 

narrativet kan vara till hjälp för översättaren under översättningsprocessen.       

 

2.2.6 Textens talspråklighet 

Ett genomgående stildrag i källtexten är dialogens talspråkliga, eller lediga karaktär. Eftersom 

romanen riktar sig till ungdomar är det brukligt med ett vardagligt språk som är enklare jämfört med 

spåket i romaner som riktar sig mot en vuxen publik. Därför gäller det som översättare att hitta rätt ton 

för att återge det idiomatiskt på målspråket.  

På japanska kan talspråklighet exempelvis markeras genom att använda ihopdragna former av verb där 

vissa vokaler faller bort. Det återger tydligare hur en replik faktiskt yttras i talspråk. Ett annat sätt att 

signalera talspråklighet är att använda satsfinala partiklar (exempelvis wa, yo och ne) som uttrycker 

känslor och visar på talarens subjektivitet (Ahlström 2015). På svenska kan man också nyttja 

kortformer, exempelvis ”nån” i stället för ”någon” eller ”go’morron” i stället för ”god morgon”. Andra 

sätt kan vara att återge talet i olika språkliga varieteter med regionalt eller socialt ursprung, d.v.s. 

dialekter och sociolekter.  

Tre allmänna talspråkliga drag definieras av David Crystal och Derek Davy (1969:102–105) som: ”a) 

inexplicitness, d v s det elliptiska uttrycksätt som betingas av att talarna besitter gemensam och 

underförstådd information, b) general lack of planning, vilket betyder att talarna i början av samtalet 

inte vet hur detta kommer att utveckla sig samt c) normal non-fluency, som innebär olika störningar i 

talet, t ex felsägningar, upprepningar och rättelser.” I Flickan som hoppade genom tiden går det att 

hitta många exempel ur kategori c, d.v.s. störningar i talet, som presenteras i exempel 5 nedan. 

Exempel 5 

   Do, dou shitan darou! Shinderu no darou ka? [6:125] 

   "V- vad har hänt? Är hon död?" [43:1900] 

Störningen i talet som finns i den här repliken som yttras av den nervösa Goro, är alltså en talspråklig 

markör. Det är en felsägning eller upprepning som visar hur förskräckt eller upprörd rollfiguren är. 

Den andra meningen innehåller dessutom kortformen shinderu (vara död) i stället för det 

skriftspråksriktiga shindeiru (vara död), vilket ytterligare fingerar det talspråkliga i texten eftersom 

repliken är skriven som den sannolikt skulle yttras i verkligheten. 

Exempel 6 

 Ba,  bakana……   Bakana…… [14:527] 

 "Det ... det är helt ... galet ..." [49:2257] 

I exempel 6 finns ytterligare exempel på störningar, dels i det inledande ba, bakana som utgör samma 

typ av felsägning eller upprepning som i föregående exempel, och dels i att ordet upprepas igen med 

ellips i form av punkter efter båda orden. Detta visar på ellipsens funktion som uttryck för replikens 

prosodiska och därmed talspråkliga egenskap. Exemplet visar att interpunktionen har fler funktioner 

och påverkar läsningen av texten mer än vid första anblick. Interpunktion kan med andra ord uttrycka 

pauser och andra viktiga delar av kommunikation som är svårt att uttrycka endast med alfabetets 

tecken.  

Exempel 7 

「ひゃっ！なんだあの車は！」 [19:735] 
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     Hya! Nan da ano kuruma wa! 

    "Oj! Vad är det med den där lastbilen!?" [53:2442] 

I det sista exemplet på störningar, exempel 7, finns prov på en av de många interjektionerna som finns 

i romanen. ひゃっ (hya) är en hastigt yttrad interjektion som uttrycker överraskning/rädsla. 

Interjektionerna ger romanen en känsla av takspråkighet, eftersom många av dem liksom hya är utrop 

eller andra ljud som gör dialogen mer levande och talspråklig. Meningen som följer utropet är uttryckt 

i omvänd ordföljd med topik-partikeln は (wa) sist i meningen, vilket bryter mot den japanska 

skriftspråksnormen, där topik-partikeln oftast sätts ut i meningens inledning efter subjektet, men som å 

andra sidan är just ett drag av talad japanska. Denna omvända ordföljd återges således inte i 

översättningen med motiveringen att yttrandet är en idiomatisk mening i talad japanska, vilket bör 

speglas med ett lika idiomatiskt yttrande i måltexten. 

Texten karakteriseras alltså av en stor mängd dialog som utgör ett distinkt talspråkligt utbyte av 

repliker. Inför översättningen av romanen togs detta i åtanke och bevarandet av den lediga stilen 

utgjorde en del av den övergripande översättningsstrategin. 

 

2.2.7 Sammanfattning av textanalys 

En textanalys avslutas alltid med en sammanfattning, eller syntes, i vilken man förenar de analyserade 

stildragen till en enhet (Lagerholm 2008:244–245). Därför presenteras här en sammanfattning som 

knyter ihop beståndsdelarna till sammanfattande stilintryck och tankar kring texten. 

Talspråkligheten var kanske det första uppenbara intrycket av romanen. I de många dialogerna hittades 

flera tecken på talspråklighet; sättet att uttrycka sig med störningar och upprepningar, samt en 

talspråklig japanska som uttrycktes i kortformer av ord. Talspråkligheten kan också kopplas till genre 

och målgrupp, eftersom det kan tänkas lämpligt för ungdomslitteratur att ha ett enkelt och ungdomligt 

uttryckssätt som tilltalar målgruppen. I dialogen hittades också tecken på berättarens roll och hur den 

blir synlig i texten i olika sammanhang. Detta får betydelse inte minst för romanens frekventa 

användning av fri indirekt anföring, där berättarens och karaktärens röster blir svåra att urskilja från 

varandra. Tidsperioden och den kulturella kontexten får betydelse för vilken slags fiktiv värld jag som 

översättare vill avbilda kulturellt och tidsmässigt (diskuteras vidare i avsnitt 3.2.1.1). Texten är alltså 

en talspråklig ungdomsroman där dialogen och förhållandet mellan berättare och rollfigurer utgör 

betydande moment att vara medveten om under översättningen.         

3. Förutsättningar för 

översättningen 

I detta kapitel presenteras teorier och metoder som tillämpas i översättningsarbetet. Det inleds i 3.1 

med en presentation av uppsatsens teoretiska ramverk. Först redogörs för teorier kring kommentarens 

tre problemområden anföring (3.1.1), interpunktion (3.1.2) och interjektioner (3.1.3). Här syftar 

teorierna till att ge en överblick över de respektive områdena och lägga grunden till 
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översättningskommentaren. Sedan diskuteras koncepten främmandegöring och domesticering (3.1.4) 

samt röster och fokalisation (3.1.5) för att redogöra för ytterligare förutsättningar för översättningen.     

3.1 Teoretiskt ramverk 

Här presenteras tidigare forskning och teorier kring de tre huvudsakliga aspekterna som 

översättningskommentaren behandlar: anföring, interpunktion och interjektioner. Forskningen som tas 

upp härstammar från olika områden såsom översättningsvetenskap, lingvistik, sociologi och 

litteraturvetenskap. 

3.1.1 Anföring 

Anföring är ett litterärt grepp som har studerats av en mängd olika forskare över hela världen. I 

Sverige har exempelvis Londen (1989), Gellerstam (1989, 1996), Lindqvist (2002, 2005), Mendoza 

Åsberg (2013) samt Gossas & Norberg (2014) varit framträdande. Internationellt sett har jag bekantat 

mig med bidrag från bland annat Coulmas (1986), Bertolet (1990) och Suzuki (2002). Hur översättare 

förhåller sig till anföring och anföringsuttryck i översättning mellan japanska och svenska har dock till 

min kännedom aldrig tidigare studerats. Nedan följer först en generell redogörelse för vad anföring 

innebär följt av en förklaring av problematiken kring anföring på japanska.  

Skönlitteratur har huvudsakligen två typer av framställning: berättelse (relation) och dialog (repliker) 

(Lindqvist 2002:194). Direkt anföring är ett citat av ett yttrande och kan förekomma med eller utan 

anföringsuttryck. Ett vanligt anföringsuttryck konstrueras på svenska med verbet säga. Replikerna 

markeras på svenska med citattecken eller replikstreck. Indirekt anföring är en att-sats där innehållet i 

ett yttrande återges med någon annans ord (Språkrådet 2008:52).  

Lisa Mendoza Åsberg har studerat användningen av anföringsverb i svensk och polsk skönlitterär 

prosa. Hennes undersökning visar att i översättningar från polska till svenska minskar användningen 

och variationen av anföringsverb drastiskt. Det omvända gäller i omvänd språkriktning. Vidare hade 

de svenska översättningarna en större användning av bestämningar för att kompensera för avsaknaden 

av anföringsuttryck, vilket ledde till en ”pratighet” (Mendoza Åsberg 2013:38). I undersökningar av 

Martin Gellerstam har även visats tydligt hur översättningar till svenska har en större frekvens av 

anföringsverb än svenska originalromaner, något han kallar ”översättningssvenska” (Gellerstam 

1989:22). Detta är något som bör tas i åtanke i översättningsarbetet för denna uppsats, eftersom 

existerande normer för anföring i det svenska litterära systemet samt lärdomar från tidigare studier 

som dessa bör påverka min metod och mitt förhållningssätt till översättningen som jag genomför.  

Det finns även en tredje form av anföring, det som på engelska kallas free indirect speech/discourse, 

vilket Alva Dahl benämner Fri Indirekt Diskurs (Dahl 2015:68). Dahl påpekar att denna anföringsform 

har många namn, däribland svävande anföring och täckt anföring. Detta beskrivs av Gossas och 

Norberg (2014:87) som ”free indirect speech, in which linguistic elements in the context make it 

plausible to assume that words or thoughts should be ascribed to an enunciator different from the 

narrator.”. Även Suzuki (2002:112) diskuterar free indirect speech, hur tankar framförs i japansk 

litteratur, hur monologer ser ut, och tar även upp tillfällen när det blir svårt att skilja inre dialog från 

berättarrösten. Diskussionen om olika typer av anfört tal och hur de framförs i skrift har relevans för 

både anföring och interpunktion i uppsatsen, eftersom användningen av interpunktion är en del av hur 

anföring framställs. För att undvika förvirring används i denna uppsats från och med nu uttrycken 

direkt anföring för citat som utgör repliker, och fri indirekt anföring för vad som ovan beskrivits som 

fri indirekt diskurs eller täckt anföring.    
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Användningen av olika tempus på japanska kan utgöra problem för en översättare. Tempus kan växla 

till synes gränslöst mellan berättarrösten och inre monolog vid fri indirekt anföring, vilket försvåras av 

att subjekt ofta utelämnas på japanska. Detta är en del av japanskan, som är ett mycket 

kontextorienterat språk. Med kontextorienterat språk menas att förhållandevis lite information behöver 

explicitgöras för att kommunikation ska vara möjlig (Katan 2004:245). Japanska brukar hamna högt 

på listan för kontextorienterade kulturer, medan skandinaviska språk hamnar i den andra änden som 

lågkontextuella, där alltså mer information måste explicitgöras för att kommunikationen ska anses som 

lyckad (ibid.:253). Utelämning av information kan förvirra ovana läsare och ställa till problem vid 

översättning. Problemet försvåras ytterligare med tanke på att, till skillnad från europeiska språk, både 

tempus och person kan växla vid tankeåtergivning på japanska (Suzuki 2002:115). Förhållandet 

mellan första person och närhet till rollfiguren i ena änden, och tredje person och närhet till berättaren 

i den andra, representeras i figur 1 nedan (omarbetad från Suzuki 2002:116). 

 rollfigur  ←――――――――――――――――――――――――――――→ berättare 

 presens   ←――――――――――――――――――――――――――――→ preteritum 

fri indirekt anföring: 

första person utelämnat subjekt jibun ”jag själv” personnamn tredje person 

inre monolog ←――――――――――――――――――――――――――――→ relation 

subjektivitet ←――――――――――――――――――――――――――――→ objektivitet 

Figur 1. Relation mellan personer, tempus och japansk fri indirekt anföring 

I figur 1 ovan ställs rollfigur/presens/inre monolog/subjektivitet i ena änden i relation till 

berättare/preteritum/relation/objektivitet i den andra änden. Japansk fri indirekt anföring utgör de 

korsvis riktade pilarna i mitten. Det innebär att japansk fri indirekt anföring använder ett tempus nära 

rollfiguren tillsammans med en person nära berättaren, eller tvärtom ett tempus nära berättaren 

tillsammans med en person nära rollfiguren. Detta är precis Suzukis definition av japansk fri indirekt 

anföring. Han förklarar att den antingen nyttjar icke-preteritum i kombination med en person som 

ligger nära berättaren (tredje person eller personnamn), eller preteritum i kombination med en person 

nära rollfiguren (utelämnat subjekt eller ”jag själv”) (Suzuki 2002:116–117), vilket demonstreras med 

figuren. Det innebär en intuitivt motstridig kombination av tempus och person. I japansk fri indirekt 

anföring kan alltså ett tempus kombineras med en person som läsaren kan tycka ska användas 

tillsammans med det motsatta tempuset. 

Översättarna Anna Zielinska-Elliott och Mette Holm, översättare av Haruki Murakamis böcker till 

polska respektive danska, har sammanställt en undersökning om Murakami-översättarnas tankar och 

gemensamma problem under översättningen av Murakamis romanserie 1Q84. Bland problemen som 

dök upp var just detta skifte av tempus i relationen, vilket kunde ske mitt i ett stycke och vilket var ett 

vanligt problem översättarna stötte på. Ofta var de tvungna att lägga till uttryck som ”tänkte hon” 

eller ”sade hon för sig själv” för att förtydliga vem som var subjektet (Zielinska-Elliott & Holm 

2013:9–10). Tempusskiften var ett av problemen som också ofta dök upp under översättningen för 

denna uppsats, eftersom källtexten innehåller frekvent växling mellan relation, dialog och inre 

monolog. Lösningen som översättarna ovan tog till tillämpades även av mig. De amerikanska 

översättarna använde sig också av anföringsuttryck i inre monolog, men gick ytterligare ett steg och 

markerade konsekvent alla tankar med kursiv text. Det skapade en visuell skillnad i texten som 
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underlättar för läsaren, men som inte finns i originalet (Zielinska-Elliott & Holm 2013:10). Strategin 

visas i exempel 8 nedan: 

Exempel 8 

The only choice I have, she thought, is to believe that Tengo will return to this playground, and wait 

here patiently until he does. I can’t leave – this is the only point of contact between him and me. 

(1Q84 s. 609 i Zielinska-Elliott & Holm 2013:10)   

Ika Kaminka, den norska översättaren av Murakami, poängterade angående problematiken kring 

skiften mellan första och tredje person att det var särskilt svårt i avsnitt där en rollfigur helt plötsligt 

börjar tänka tankar högt som man inte skulle tänka högt i verkligheten. Hon sade att det känns som en 

form av buktaleri, där rollfiguren ger en röst åt den allvetande berättaren, men i rollfigurens egna 

första person (Zielinska-Elliott & Holm 2013:10).  

Ett annat stilgrepp som används av Murakami är att skriva hela partier i olika tempus. I fallet 1Q84 

skrevs nästan alla partier för en av huvudkaraktärerna i den tredje volymen i presens, till skillnad från 

de första två volymerna som nyttjade preteritum (Zielinska-Elliott & Holm 2013:10). Vissa översättare 

såg det som en självklarhet att ha kvar presens även i översättningen, eftersom de bland annat ansåg att 

det var ett genialt narrativt grepp som ger en känsla av omedelbarhet till de delarna av verket. Andra 

översättare föredrog istället att använda det vanligare preteritumberättandet, som lät mer naturligt 

(Zielinska-Elliott & Holm 2013:11). I översättningen som gjordes för denna uppsats stod jag inför ett 

liknande val i det sista korta avsnittet i berättelsen, där Kazukos slutliga upplevelser återberättas i 

presens. Jag valde att bruka presens i översättningen. Dels därför att det inte stör den övriga läsningen 

av verket, dels för att det behåller det narratologiska skiftet som bidrar med en effekt; ett kort avsnitt 

som ger en känsla av tidlöshet, att Kazuko fortsätter sitt vardagliga liv. 

 

3.1.2 Interpunktion 

Interpunktion, eller skiljetecken, är kanske inte det första som man tänker på när man talar om 

översättning av texter. Användningen av interpunktion i en text påverkar dock läsningen och 

tolkningen av det som framförs, vilket bör motivera översättare till att vara medvetna om 

interpunktion som översättningsproblem. Alva Dahl vid Uppsala universitet sätter interpunktionen i 

fokus i sina studier för att komma ifrån den osynlighet den hittills har haft inom forskningen. I en 

studie från 2013 fastställde hon interpunktionens tre generella funktioner: separation (linjär och 

rumslig strukturering), artikulering (expressivitet) och ikonicitet (visuell efterhärmning av ett auditivt 

eller visuellt intryck). Dessa funktioner förekommer inte endast själva, utan överlappar ofta varandra. 

Dahl poängterar även att i många fall förekommer interpunktion som har separerande funktion precis 

där det sker ett skifte i fokalisation eller diskursläge och att det utan interpunktionen som hjälp skulle 

bli svårt att uppfatta dessa skiften (Dahl 2014:2). En djupare genomgång2 exkluderas här för att i 

stället lägga fokus på att definiera interpunktion och relatera det till uppsatsens syfte. 

I denna uppsats efterföljs Alva Dahls definition av interpunktionstecken som: 

[…] icke-alfabetiska och icke-numeriska tecken, tomma utrymmen och suprasegmentala 

visuella detaljer (såsom särskiljande typsnitt eller typvariant) 

som genom sin plats i texten gestaltar, mång-/entydiggör eller på annat sätt 

förfinar och/eller framhäver textens innebörd. (Dahl 2015:13) 

 

                                                      
2 För en utmärkt redogörelse för interpunktionens historia baserad på Parkes (1992), samt en utförligare forskningsöversikt gällande 

interpunktion, se Alva Dahls doktorsavhandling (2015:25–47). 
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Dahl ser interpunktionstecken som en dynamisk uppsättning tecken med liknande funktion. 

Interpunktion betraktar hon som en process där meningen uppstår i interaktionen, och 

interpunktionstecknen är resurser, snarare än en uppsättning fixerade enheter med inneboende mening 

(Dahl 2015:13–14). I Språkrådets Svenska skrivregler (2008) finns en genomgång av den brukliga 

användningen av skiljetecken i det svenska språket. Här noteras också att även mellanrum ofta måste 

räknas som ett skiljetecken (Språkrådet 2008:171). Utelämnade ordled, vilket uttrycks med hjälp av tre 

punkter, tankstreck eller bindestreck, är etablerade fenomen som aktiverar läsaren, som då blir tvungen 

att fylla i det som saknas med hjälp av kontext och kunskap om omvärlden (Dahl 2015:166). 

Dahl undersökte sitt material kvalitativt för att tydliggöra och exemplifiera interpunktionens 

meningspotential, snarare än att försöka komma fram till generella antaganden. Hon drar bland annat 

slutsatsen att meningspotentialen är rik och varierande. Valet mellan skiljetecken är betydelseskiljande 

eftersom de associeras med olika konstruktioner och funktioner i textens struktur. Hon exemplifierar 

hur användningen av parenteser kan få parallella perspektiv och röster att framträda i samma mening 

(ibid.:193), hur interpunktion kan personifiera karaktärer genom en utpräglad interpunktionell 

behandling av personens röst (ibid.:206), hur den kan påverka tankerytmen i inre dialog (ibid.:207) 

samt att ett och samma tecken kan ge helt olika intryck i olika repliker (ibid.:212). Interpunktion kan 

också bidra till att gestalta personer, miljöer och inre processer (Dahl 2015:214). Citatet nedan visar på 

interpunktionens mångsidighet. 

Med interpunktionens hjälp skiljer vi röster och tonfall åt, och sammanblandar 

dem. Interpunktionen kan bidra till upplevelsen av distans eller närhet 

till personers medvetande, och med interpunktion kan flera skeenden 

skildras parallellt och direkt diskurs skiljas från fri indirekt diskurs och relation. 

Berättande och upplevande jag och diverse röster i berättelsens inre och 

yttre världar kan skiljas från varandra. Interpunktionen kan gestalta rytm, 

tempo och tonfall i en persons repliker och visa hur en talare förhåller sig till 

det egna yttrandet, samt bidra till skildringen av en person, ett skeende eller 

en tanke. (Dahl 2015:211) 

 

Dahl summerar interpunktion genom att säga att den ”makes us listen with our eyes and read with ears 

and hands” (Dahl 2014:8). Hon menar att trots att interpunktion är ett fenomen specifikt för skrift så 

har den kraften att föra skrivet och talat språk samman och sudda ut gränserna däremellan. I följande 

avsnitt redogörs för hur interpunktionen som förekommer i Flickan som hoppade genom tiden skiljer 

sig mellan japanska och svenska. 

 

3.1.2.1 Jämförelse av interpunktion mellan japanska och svenska 

Nedan ges en kort redogörelse för interpunktionen som används i den japanska källtexten och dess 

motsvarighet i svenska skrivregler. Jag jämför citattecken, utropstecken, frågetecken, det långa 

japanska tankestrecket och ellips (tre punkter) mellan de två språken. 

På japanska markeras repliker vanligtvis med ”nyckelparenteser”「 」, vilka motsvarar svenskans 

citattecken. Andra användningsområden som markering av ord, titlar, namn och för att framhäva 

uttryck stämmer också överens med de för svenska citattecken (MEXT 1946:6, Språkrådet 2008:201–

203). När det gäller utropstecken används de på svenska för att markera utrop, uppmaningar, 

hälsningar och för att göra en replik mer dramatisk och temperamentsfull (Språkrådet 2008:177). På 

japanska används traditionellt sett inte utropstecken. Det kan dock användas för att markera känslor 

när det blir nödvändigt i en text. Användningen beror alltså på vilken typ av text det handlar om. 

Utropstecknet används i sådana fall bland annat för att uttrycka betoning, överraskning och ironi 
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(MEXT 1946:7). Inte heller frågetecknet är en del av den ”regelrätta” japanskan, och används därför 

inte i mer formella texter (MEXT 1946:7). I praktiken används det dock i mindre formella texter och 

användningsområdet motsvarar svenskans markering av frågor och frågande ton (Språkrådet 

2008:176). Ett annat interpunktionstecken som förekommer i källtexten är det japanska långa 

tankestrecket (――). Det kan användas för att markera plötsliga avbrott eller byte av samtalsämne mitt 

i en replik, eller i slutet av meningar med elliptisk effekt (MEXT 1946:5). Det kan även användas för 

att markera parentetiska inskott och tillägg, vilket liknar användningen för svenskans tankstreck (–). I 

romanen används det japanska långa tankstrecket dessutom för att markera inledning och ibland 

avslutning av tankeåtergivningarna. Detta är ett bruk som skiljer sig från svenskan, där det enligt 

Svenska skrivregler inte finns någon direkt motsvarighet till en sådan användning. Tankeåtergivning, 

eller inre dialog, har ingen given markering på svenska och markeras framför allt inte med citattecken 

(Svenska skrivregler 2008:64). Ett annat interpunktionsfenomen är ellips, som består av tre punkter 

(…) på svenska. På japanska förekommer både tre punkter och sex punkter (……); det senare används 

genomgående i Flickan som hoppade genom tiden. Dessa markerar utelämning, avbrott eller paus både 

i japanska och svenska (MEXT 1946:6, Språkrådet 2008:174–175). På japanska överlappar 

användningen delvis (byte av samtalsämne, elliptisk effekt) med den för det långa tankstrecket ――, 

vilket medför viss utbytbarhet mellan de två. 

Genomgången ovan visar att användningsområden kan överlappa. Exempelvis utropstecken, 

frågetecken och tre punkter på svenska fungerar i allmänhet både gränsmarkerande och 

prosodiskt/expressivt, enligt Dahls kategorisering (Dahl 2015:168).  

 

3.1.3 Interjektioner 

Interjektioner är korta men betydelsefulla delar av språket. En kort definition av interjektioner kan 

hittas i Svenska akademiens grammatik (SAG). Enligt SAG är en interjektion ”ett oböjligt ord som 

med eller utan bestämningar kan fungera som ett självständigt yttrande” (Teleman 2010:746). 

Exempel på interjektioner är oj, usch, stopp, ja, nåväl och hej (ibid.). Tidigare forskning om 

interjektioner har bedrivits av bland annat Felix Ameka vid Leidens universitet i Nederländerna. Han 

skriver att interjektioner, dessa små ord som kan utgöra yttranden i sig själva, antagligen finns i alla 

språk. Interjektioner tycks vara svåra att definiera och har till största delen ignorerats inom 

lingvistiken (Ameka 1992:101). En av anledningarna till detta är att termen ”interjektion” har använts 

för att beskriva både en ordklass och en typ av yttrande, vilket har skapat förvirring (Ameka 

1992:102). Interjektioner kan delas in i primära och sekundära interjektioner. Enligt Bloomfield 

(1933:176) är primära interjektioner enstaka ord som t.ex. oj, shh, hej, medan sekundära interjektioner 

är fraser som t.ex. kära nån och herre gud. Indelningen är inte alltid självklar och skiljer sig åt mellan 

teoretikerna. Amekas definition bygger på semantiska och strukturella kriterier (Ameka 1992: 106). 

Ameka föredrar att sortera in enstaka ord som primära interjektioner, men vill kalla fraserna som beter 

sig som interjektioner för ”interjectional phrases” (Ameka 1992:104). Till Amekas sekundära 

interjektioner hör därför i stället ord som kan tillhöra andra ordklasser men genom att de kan användas 

fristående och uttrycker mentala tillstånd gör dem till interjektioner. Exempel på sekundära 

interjektioner är hjälp! och försiktigt! Detta alltså till skillnad från primära interjektioner, som innebär 

ord som endast används som interjektioner (Ameka 1992:105), exempelvis aj eller wow!3 

Interjektioner är språkliga utsagor som uttrycker talarens mentala tillstånd, agerande eller attityd samt 

reaktion gentemot en situation. Ameka inkluderar mentala tillstånd som en del av definitionen av 

                                                      
3 För ytterligare diskussion om primära kontra sekundära interjektioner, se även Norrick (2007). 
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interjektioner men betonar samtidigt att han vill avvisa det vanliga anspråket att interjektioner endast 

är känslomässiga. Han menar att interjektioner uttrycker många olika mentala tillstånd och att det 

känslomässiga endast är ett av dem (Ameka 1992:106).  

Interjektioner jämförs ofta med partiklar. Interjektioner har gemensamt med partiklar det att de är 

kontextbundna. Det innebär att de alltid används i en viss lingvistisk kontext och endast kan tolkas i 

relation till denna. Däremot skiljer sig interjektioner från partiklar i det att de är syntaktiskt 

självständiga enheter. Medan partiklar är integrerade i ett yttrandes syntax, kan interjektioner alltså 

förekomma som egna yttranden och separeras alltid av en paus från andra yttranden de är anslutna till 

(Ameka 1992:108). På japanska kan detta demonstreras med skillnaden mellan en interjektion och 

satsfinala partiklar.   

Exempel 9 

Maa! Doushita no kashira? Kazuko wa odoroite sakenda. [5:89] 

”Himmel! Vad står på egentligen?” skrek Kazuko upprört. [42:1866] 

 

Bikkuri suru janai no! Deteirasshai yo! [5:69] 

”Du skräms ju! Kom fram genast!” [42:1849] 

 

Exempl 9 ovan visar distinktionen mellan interjektioner och partiklar. Interjektionen Maa! (himmel!) 

är en syntaktiskt självständig enhet som efterföljs av en paus (skiljetecken), medan de satsfinala 

partiklarna no och yo i den andra repliken är integrerade i syntaxen. I översättningen faller de 

satsfinala partiklarna ofta bort, även om nyansen av no delvis fångas med svenskans ”ju”. De 

satsfinala partiklarna kan inte förekomma som egna yttranden, till skillnad från interjektioner.    

Angående distinktionen mellan interjektioner och språkliga rutiner (eng. routines, formulae) som 

exempelvis förlåt och hejdå, konstaterar Ameka att interjektioner är spontana, direkta svar på 

situationer medan språkliga rutiner är avsiktliga och socialt förväntade reaktioner på situationer 

(Ameka 1992:109).  

Interjektioner och onomatopoetiska ord har även vissa gemensamma drag. Då vissa interjektioner 

består av ljud som inte förekommer på andra håll i ett språk, sägs de stå utanför språkets fonetiska 

system. Denna egenskap delar de också med onomatopoetiska uttryck (Ameka 1992:112). Skillnaden 

mellan interjektioner och onomatopoetiska ord ligger dock i att interjektioner är expressiva, det vill 

säga uttrycker ett mentalt tillstånd, medan onomatopoetiska ord endast är deskriptiva i det avseendet 

(Ameka 1992:113). Förutom kategoriseringen i egenskap av ordklass i primära och sekundära 

interjektioner samt ”interjektionsfraser” gör Ameka en klassificering av interjektioner som baseras på 

vilka kommunikativa funktioner de fyller samt deras betydelse. Han gör för det ändamålet en 

indelning i tre kategorier: expressiva, konativa och fatiska interjektioner. Expressiva interjektioner kan 

beskrivas som verbala gester som uttrycker talarens mentala tillstånd. De kan delas in i två 

underkategorier, emotiva och kognitiva. De emotiva uttrycker talarens känslor och sinnesförnimmelser 

vid det specifika tillfället, t.ex. Usch! (jag känner avsky) eller Aj! (jag känner smärta). De kognitiva 

uttrycker talarens kunskap och tankar vid det specifika tillfället, t.ex. Aha! (nu vet jag det här). Den 

andra kategorin, konativa interjektioner, karakteriseras av att de är riktade mot en mottagare. De 

används i syfte att framkalla en reaktion eller respons från mottagaren, exempelvis för att fånga 

motpartens uppmärksamhet. Ett exempel på detta är Shh! (jag vill ha tyst här). Fatiska interjektioner 

används för att skapa eller upprätthålla kommunikativ kontakt. Hit inkluderas återkoppling som visar 

talarens mentala attityd gentemot konversationen, som t.ex. mhm. Klassificeringen bygger på 



17 

 

interjektionernas huvudsakliga funktion ur en semantisk synpunkt, men en interjektion kan ha flera 

funktioner och därmed tillhöra fler än en av kategorierna (Ameka 1992:113–114). En intressant sak att 

påpeka är att utrops-interjektioner på japanska, exempelvis waa, maa, hee, huun (vilka enligt den 

gällande definitionen tillhör primära interjektioner), samt vissa satsfinala partiklar som t.ex. naa, kana, 

ya, kan ses som verbaliserade former av inre monolog (eng. soliloquy) (Hasegawa 2012b:17). Detta 

resonerar med Amekas tankar om interjektioner som uttryck för mentala tillstånd. Det är Amekas 

definition som tillämpas i arbetet med den här uppsatsen. Enheter som väljs ut för analys och 

diskussion hålls således inom ramarna för Amekas definitioner. 

 

3.1.4 Främmandegöring och domesticering 

Lawrence Venuti är kanske mest känd för dikotomin foreignization och domestication, två motsatta 

förhållningssätt till verksamheten översättning. Foreignization (främmandegöring) innebär att föra 

läsaren närmare författaren genom att bevara och betona den lingvistiska och kulturella skillnaden hos 

den främmande texten. Domestication (domesticering), å andra sidan, innebär att man anpassar den 

främmande texten till målskulturens värderingar och översätter med ett språkbruk som strävar efter att 

vara flytande och osynligt (Venuti 1995:20). Han har dock ytterligare ett sätt att se på 

översättningspraktiken och tolkar in ytterligare en dimension i denna dynamik. Översättning, 

argumenterar han, är mycket mer än en kommunikativ handling. Översättare är tvungna att förmedla 

de kulturella och lingvistiska skillnaderna i en främmande text genom att minska dem och samtidigt 

tillämpa en annan uppsättning skillnader från målspråket och målkulturen för att den främmande 

texten ska kunna bli mottagen där. Snarare än att den främmande texten kommuniceras sker i stället en 

inskription av inhemska uppfattningar och intressen i översättningen. Denna inskription börjar redan 

med valet av vilken text som ska översättas och är även närvarande i val av diskursiva strategier för att 

översätta texten. Inskriptionen finns på så sätt i översättningen redan innan den har mottagits och lästs 

av målkulturen och kan påverka målkulturen ytterligare. Vidare, eftersom översättning ses som en 

inhemsk inskription, har det utarbetats strategier för att bevara det främmande i textens och motarbeta 

de domesticerande effekterna på texten (d.v.s. främmandegöring). En sådan strategi kan fortfarande 

endast utföras på målspråkets villkor, med målspråkets diskurser, vokabulär och stilar. Det innebär att 

de kulturella och lingvistiska skillnaderna hos den främmande texten, om man vill förmedla dessa i ett 

försök att motarbeta den domesticerande effekten, endast kan göras på ett indirekt sätt. Översättaren 

har då även en politisk agenda, menar Venuti, då hon försöker framhäva det främmande i texten och 

bryta mot konventioner som gäller i målkulturens litterära system. Översättaren söker samtidigt en 

gemenskap med den främmande kulturen för att utöka eller komplettera den inhemska litterära 

situationen (Venuti 2004:468–469). 

Valet mellan foreignization, att medvetet bevara det främmande i en text, och domestication, att 

anpassa texten till målkulturen, är alltså enligt Venuti ett högst politiskt ställningstagande. Mitt 

förhållningssätt inför översättningen är målkultursorienterat, vilket borde medföra att jag ser 

domesticering som det rätta i mitt fall. Jag väljer dock att bortse från de politiska implikationerna som 

detta kan medföra och ser det hellre som att jag strävar efter att framställa en flytande text som kan tas 

emot väl av målgruppen i målkulturen. Jag har således inte heller någon avsikt att motarbeta de 

domesticerande effekterna på texten. Skulle det i något fall bli aktuellt med ett val som är 

främmandegörande är jag samtidigt medveten om att detta i så fall görs på målspråkets villkor.       
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3.1.5 Röster och fokalisation 

Termen röst kan ha många olika betydelser i olika sammanhang. Ofta talar man om röst som en 

översättares närvaro eller subjektivitet i texten. Inom översättningsvetenskapen finns två viktiga 

indelningar mellan röster: textuella röster och kontextuella röster (Alvstad & Assis Rosa 2015:3). De 

textuella rösterna är en del av produkten (berättarröst, karaktärernas röster, översättarens röst i texten) 

medan de kontextuella är en del av den sociologiska översättningsprocessen (ibid.:3–4). Vissa av de 

textuella rösterna är lättare att urskilja än andra. Berättare och rollfigurer har generellt sett distinkta 

röster som är lätta att känna igen (ibid.:5), men detta kan möjligtvis ifrågasättas när det gäller japanska 

på grund av avsaknaden av personliga pronomen. Översättarens diskursiva närvaro i texten kan vara 

svårare att urskilja. Många läsare har en tendens att läsa översatta verk som om de var skrivna endast 

av författaren till originalverket. Undersökningar av Folkart (1991) och Hermans (1996, 2007) visade 

dock att det finns vissa markörer i översatta texter som gör det uppenbart att ordformuleringarna är 

översättarens och inte författarens, vilket ses i exempelvis användningen av egennamn och ordlekar 

(Alvstad & Assis Rosa 2015:5). 

När det gäller att skilja på begreppen fokalisation och röst kan det vara användbart att observera 

devisen att varje fokalisation medför en vokalisering, alltså när en person är fokaliserad i texten 

framträder också dennas röst (Dahl 2015:67), en åsikt som delas av både Dahl och Mey (1999).  

Fokalisation handlar som tidigare nämnts om berättarsynvinkeln och hur den kan växla i en text. 

Gullin (2002:55) följer en definition av Shlomith Rimmon-Kenan:  

In itself, focalization is non-verbal; however, like everything else in the text, it is expressed by 

language. The overall language of a text is that of the narrator, but focalization can ”colour” it in a 

way which makes it appear as a transposition of the perceptions of a separate agent. Thus both the 

presence of a focalizer other than the narrator and the shift from one focalizer to another may be 

signalled by language. (Rimmon-Kenan 1993:82)   

 

Enligt resonemanget ovan kan alltså fokalisation ske i en text genom att vissa språkliga uttryck 

påverkar intrycket av texten så att en fokalisator annan än berättaren framträder. Närvaron av en sådan 

textuell företeelse och skiftet mellan olika fokalisatorer är således fokalisation. Detta relaterar till 

översättningsproblemet fri indirekt anföring, som även behandlas i översättningskommentaren. Fri 

indirekt anföring på japanska ställer nämligen översättaren inför just det problemet, att särskilja och på 

ett korrekt sätt återge skiften mellan berättarsynvinkel och andra fokalisatorer. I uppsatsens 

översättningskommentar benämns fokalisator och fokalisation i stället som röst och röstskiften för att 

göra det enklare och snarare lägga fokus på vokaliseringen eller rösterna. Gullin argumenterar att 

eftersom översättaren färgar texten, lägger till eller utelämnar ord och ändrar tempus, kan vad som 

egentligen är små skillnader på textnivå påverka helheten i en berättelse (Gullin 2002:56). 

Översättaren kan med andra ord påverka helhetsintrycket av en text genom översättningen av 

fokalisation.  

Aspekterna som undersöks i detta examensarbete har således hittills haft olika grader av fokus i 

forskningen inom olika fält. Anföring har studerats av många olika teoretiker och forskare. Många har 

också debatterat interjektioners position i språket. Interpunktion har studerats ur olika synvinklar och 

teoretiker har även behövt argumentera för dess betydelse bland den stora mängden av grammatiska 

beståndsdelar. Eftersom studier av översättningar från japanska, och mer specifikt till målspråket 

svenska fortfarande är få, ämnar denna översättningskommentar att utöka kunskapen kring 

översättningar från japanska till svenska, men strävar även efter att försöka brygga avståndet mellan 

östvärldens och västvärldens kulturer. 
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3.2 Metod/strategier 

Uppsatsen består av en kommenterad översättning, och som sådan är den främst en kvalitativt inriktad 

undersökning som gör en djupdykning i de tre aspekterna som ska undersökas: anföring, interpunktion 

och interjektioner. Interjektionsdelen är även kvantitativt inriktad eftersom beräkningar utförs för att 

visa i vilken utsträckning de olika strategierna användes. 

Inför utformningen av en metod för detta arbete var jag tvungen att överväga flera faktorer. Att 

synliggöra det jag vill undersöka genom att definiera mina begrepp så att de blir praktiskt hanterbara i 

min analys (d.v.s. operationalisering), är viktigt att tänka på under formuleringen av metod och 

frågeställningar (Lagerholm 2010:29). När det gäller den kvantitativa delen av analysen, där jag räknar 

på interjektionernas användning för att få fram ett resultat som sedan kan diskuteras, är det 

förhållandevis enkelt. Däremot blir det svårare när man kommer till anföring och interpunktion. Här 

görs en kvalitativ analys av översättningen och översättningsprocessen som blir svårare att definiera 

på ett operationaliserat sätt. Därför ämnar den delen av undersökningen snarare att bidra med en 

djupdykning i dessa problemområden i materialet för att producera en diskussion som ska öka 

förståelsen för dessa problem i samband med den aktuella språkkombinationen. Förhållandet mellan 

metoder synliggörs också nedan i Lagerholms jämförelse mellan kvantitativa och kvalitativa metoder. 

Kvantitativa  Kvalitativa 
  Precision  Följsamhet 

  Bredd  Djup 

  Systematik och struktur Flexibilitet 

  Avstånd  Närhet 

  Förklaring  Förståelse 

Figur 2. Jämförelse mellan egenskaper hos kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder 

(Lagerholm 2010:30) 

Figur 2 ovan visar olika kontrasterande egenskaper hos kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder. 

Enligt figuren har kvantitativa studier fördelen av precision, eftersom beräkningar görs som ger exakta 

resultat. De är också mer överblickbara eftersom de är systematiskt strukturerade. Man försöker 

förklara fenomen snarare än att besvara frågorna hur och varför. Kvalitativa undersökningar, å andra 

sidan, går in på djupet för att försöka besvara just dem frågorna. De syftar till att skapa förståelse 

genom att gå nära inpå materialet. Genom att kombinera kvantitativa och kvalitativa metoder i 

uppsatsen syftar jag till att både få bredd med överblickbara data, samtidigt som jag går in på djupet 

för att försöka ge en nära förståelse av översättningsproblemen. Jag ämnar samtidigt bevara en 

systematik och struktur som gör allt överskådligt i både de kvantitativa och kvalitativa delarna. En 

annan typ av metodindelning i uppsatsarbetet utgörs av Chestermans globala och lokala 

översättningsstrategier. 

 

3.2.1 Globala strategier 

Andrew Chesterman (1997:90) anser det lämpligt att dela upp översättningsstrategier i två olika 

nivåer. På den mer generella nivån finns globala strategier, som är det initiala valet av förhållningssätt 

till översättningen och bland annat inkluderar förhållandet mellan käll- och måltext samt hur fritt man 

ska översätta. Lokala strategier, å andra sidan, är strategier för att lösa problem på mer specifik nivå 

som t.ex. hur man ska översätta en viss struktur, idé eller ord. (Chesterman 1997:90–91). Strategierna 

som tillämpas i arbetet som del av min metod presenteras och kategoriseras därför nedan som globala 

och lokala strategier. 
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Vad som inom översättningsvetenskapen benämns cultural turn, som inträffade på 1980- och 90-talen, 

följdes av ett skifte under 2000-talet mot sociologi i vad som kallas sociological turn eller social turn 

(Merkle 2008:175). Fokus föll då på studien av översättaren som agent i ett sociokulturellt samhälle 

som samverkar med dess strukturella dimensioner. Vidare studerades översättaren som en 

(inter)kulturell förhandlare snarare än översättningar som kulturella föremål. Resultatet av det har varit 

en utökning av metodologier som kan tillämpas inom litteraturvetenskap, komparativa studier och 

litterär översättning, vilket ytterligare berikade översättningsvetenskapen som tvärvetenskap. Detta, 

menar Merkle, gjordes möjligt av Gideon Tourys måltextorienterade forskning (ibid.). Genom att 

förankra deskriptiv översättningsvetenskap i sociologi och behavioristisk psykologi lade Toury 

grunden för en sociologisk eller social inriktning inom översättningsvetenskapen som samtidigt inte 

försummade kognitiva och psykologiska faktorer (ibid.:176). Merkle poängterar att trots en ökad fokus 

på översättaren som agent, på habitus och översättningspraxis, bör man inte förbise andra faktorer som 

samverkar med dessa, som exempelvis prestige hos översättaren, översatta verk inom målsystemet och 

målpublikens förväntningar (Merkle 2008:177). Mitt globala förhållningssätt grundar sig på Tourys 

måltextinriktade tänkande kring normer, men jag strävar samtidigt efter att, som Merkle betonar, vara 

öppen för andra faktorer som kan komma att påverka översättningsprocessen. 

Gideon Toury menar att översättning som aktivitet har en kulturell betydelse och att man därmed som 

översättare har en social roll, eller fyller en roll i samhället där man är aktiv. Det innebär att man bör 

förhålla sig till normer som styr beteendet som översättare inom en viss kultur (Toury 1995:198). 

Vidare säger han att dessa intersubjektiva normer ligger på en bred skala med fasta regler i den ena 

änden och översättarens idiosynkratiska beteenden i den andra (ibid.:199). Eftersom översättning 

involverar minst två språk har det också att göra med två kulturer och två uppsättningar normer. Som 

översättare bör man därför välja mellan att prioritera antingen källspråkskulturens normer eller 

målspråkskulturens normer. Detta kallar Toury för den initiala normen (1995:58–61). En översättning 

som är trogen källtexten kallar han adekvansinriktad, eftersom den blir ett slags mått på hur adekvat 

översättningen är jämfört med källtexten. Håller man sig däremot till målspråkskulturens normer utför 

man en acceptansinriktad översättning där antagandet av målkultursnormerna bestämmer 

översättningens godtagbarhet. Han poängterar dock att valet mellan dessa inte alltid behöver göras på 

övergripande nivå och distinktionen kan även användas för att förklara översättarens val på lägre 

nivåer (ordval etc.). Valet av den initiala normen behöver heller inte innebära att varje val som 

översättaren gör i översättningsprocessen håller sig till den normen.  

Vidare finns operationella normer, som motsvarar de val på olika textuella nivåer (lägre nivåer) som 

översättaren gör under själva översättningsprocessen (Toury 1995:58–61). Med andra ord kan man 

säga att den initiala normen motsvarar globala strategier och operationella normer motsvarar lokala 

strategier. 

Inför min översättningsuppgift var det i utgångsläget svårt att formulera ett klart val mellan antingen 

källspråksorienterad (adekvansinriktad) eller målspråksorienterad (acceptansinriktad) översättning. 

Författaren är en högprestigeförfattare i källspråkskulturen. Den aktuella romanen är dock inte 

högprestigelitteratur om man jämför med motsvarande genre i målkulturen. Därför gjordes valet att 

definiera mitt övergripande förhållningssätt som målkultursorienterat, när det gäller att överföra den 

ungdomligt talspråkliga stilen för att passa genre och målgrupp även på den svenska marknaden. Detta 

innebär också möjligheter för översättaren att ta sig större friheter med översättningen. 

Viktigt att poängtera är att strategierna som faktiskt används kan ligga på en gråskala på axeln mellan 

käll- och måltextorienterad. De globala och lokala strategierna ger en grund och motivering till val 

som görs i översättningen. Den globala strategin kan således hjälpa till att motivera tillämpningen av 
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lokala strategier på lägre nivå. Ingen översättning är strikt källtexttrogen eller strikt måltexttrogen, 

vilket också gäller min översättning. Därför är det bättre att hävda att min översättning är just 

målkultursorienterad och inte målkulturstrogen. 

  

3.2.1.1 Historisk och kulturell kontext 

En sak som var viktig att ta ställning till var om texten skulle moderniseras till en nutidsroman eller 

om den historiska kontexten (1960-talet) skulle bevaras. Trots att romanen sannolikt utspelar sig i 60-

talets Japan är de tidsperiodsspecifika referenserna i romanen få. De få tidsreferenser som finns 

bevaras och överförs till måltexten på ett källtextorienterat sätt, och anpassas alltså inte på något sätt 

för att förnya textens intryck. Detta med motivationen att texten redan känns tidlös och skulle kunna 

utspela sig i modernare tid. Japanska kulturspecifika referenser förekommer jämförelsevis oftare än de 

tidsspecifika. Dessa kulturspecifika referenser, som ofta kräver förklaring, kan utgöra störande 

moment i läsningen. Ett alternativ är att ha förklaringar med i texten, ett annat är fotnoter, men båda 

dessa strategier medför onödiga utsvävningar som inte tillför något av vikt för berättelsen. Med tanke 

på att det riskerar att försämra hur översättningen flyter på svenska gjordes valet att anpassa de 

kulturspecifika referenser som inte anses betydande för handlingen till referenser som lättare kan 

förstås i målkulturen. Trots att detta berövar lite av den ”japanskhet” som faktiskt finns i originalet, 

bör det fortfarande vara uppenbart att romanen utspelar sig i Japan bland annat på grund av alla 

japanska personnamn. Sammanfattningsvis är alltså denna strategi källtextinriktad i det avseendet att 

den strävar att bevara tidsperioden i romanen, och samtidigt riktad mot målkulturen med tanke på att 

onödiga förklaringar utelämnas till fördel för den svenska läsaren. 

Jag avser att avbilda en sorts pseudo-japansk fiktiv värld, där det av namn och andra referenser 

framgår att berättelsen utspelar sig i Japan, samtidigt som det bitvis lite äldre svenska språkbruket 

(exempelvis benämningen av läraren som ”Herr Fukushima”) försätter tidsperioden till någon gång i 

mitten av förra seklet, ur svenska ögon. Avsikten är alltså att historien ska utspela sig i Japan samtidigt 

som det svenska språkbruket kan få det att kännas som ett lite äldre Sverige. 

 

3.2.2 Lokala strategier 

Här presenteras de lokala strategierna som tillämpas i arbetet med anföring, interpunktion och 

interjektioner. 

3.2.2.1 Lokala strategier för anföring 

Enligt min globala strategi bestämde jag mig för att orientera mig mot normerna i målspråkskulturen. 

När det gäller återgivning av anfört tal i översättningen rättade jag mig därför i största möjliga mån 

efter svenska skrivregler, vilket egentligen är lingvistiska språkformsnormer, d.v.s. generella stilistiska 

normer (Lindqvist 2002:48).  

Jag tillägger anföringsuttryck efter många repliker och i inre monolog för att tydliggöra talaren. 

Fokalisationer mellan olika personer i romanen varierar konstant, vilket försvårar särskiljningen 

mellan de olika rösterna. För att lättare kunna orientera sig i texten används anföringsuttryck där det 

krävs förtydligande. Detta är nödvändigt med tanke på japanskans frånvaro av subjekt i många 

repliker.   
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Med tanke på de många passagerna med tankeåtergivning i Flickan som hoppade genom tiden, och att 

jag många gånger stötte på problemet med att avgöra vem som var talaren, var markering av själva 

tankereplikerna med kursiv text ett aktivt val av strategi som jag gjorde för att underlätta för läsaren. 

Genom att använda interpunktion (kursivering) påverkar och underlättar man läsningen av anföring, i 

detta fall distinktionen mellan inre monolog och anföringsuttryck samt relation. Strategin relaterar 

således både till anföring och interpunktion. 

Vad gäller fri indirekt anföring vänder jag mig till Suzukis tabell (se 3.1.1) för att kunna identifiera 

detta problem i texten på japanska, för att sedan lättare kunna angripa problemet och återge det på ett 

korrekt sätt på svenska.   

Strategier som tillämpades förklaras och diskuteras löpande i översättningskommentaren.  

 

3.2.2.2 Lokala strategier för interpunktion 

Angående interpunktion gäller liknande förutsättningar som för anföring. De lokala strategierna som 

användes för att lösa översättningsproblemen förklaras och diskuteras ingående i 

översättningskommentaren. För att underlätta översättningen av interpunktion används även 

skrivregler på japanska i form av Interpunktionstecknens användning (1946) från japanska MEXT 

(Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology). Inför översättningen av 

interpunktion tas skrivreglerna och deras likheter och skillnader mellan de två språken (som 

presenterades i avsnitt 3.1.2.1) i åtanke, för att sedan i kommentaren dra slutsatser kring vilka 

strategier som är lämpliga att använda för att lösa problemen som uppstod. Likheter och skillnader i 

interpunktion som uppstår mellan källtext och måltext och anledningen till detta diskuteras även i 

kommentaren.  

Kursivering av inre monolog (se 3.2.2.1 ovan) är en strategi som tillämpades för att på ett smidigt sätt 

förtydliga läsningen av romanen. Detta förtydligar skiftet mellan röster och förhindrar störningar i 

läsningen som kan uppstå när berättarrösten återkommande växlar med tankeåtergivningen. 

Kursiveringen har som konsekvens att det japanska långa tankstrecket, som används för att markera 

inre monolog i källtexten, blir obsolet i måltexten. Utelämning av det japanska långa tankstrecket visar 

sig vara en god strategi, eftersom det hjälper till att bibehålla flytet i texten samtidigt som en 

överföring av tecknet till svenska är problematisk eftersom det inte har någon klar motsvarighet.    

 

3.2.2.3 Lokala strategier för interjektioner 

Mohammad Ahmad Thawabteh (2010:505) argumenterar för att strategier baserade på funktionell 

ekvivalens4, där man är ute efter att återskapa i måltexten samma effekt eller funktion som källtexten, 

är bra att tillämpa för att möjliggöra smidig kommunikation mellan två språk. Vidare säger han att det 

lämpar sig särskilt bra för översättning av interjektioner. Det är viktigare att ta i åtanke 

interjektionernas pragmatiska innebörd, snarare än deras bokstavliga betydelse (Thawabteh 2010:505). 

Det tankesättet går i linje med mitt målkultursorienterade förhållningssätt. Jag vill översätta 

interjektionerna så att de flyter väl med den övriga texten på målspråket och samtidigt fyller samma 

funktion till så stor grad som möjligt. I detta syfte tillämpar jag följande modell med strategier i min 

översättning av interjektioner. Modellen bygger på dubbning, men eftersom strategierna är tillräckligt 

                                                      
4 Se Eugene Nidas dynamiska ekvivalens, som relaterar till denna term (Nida 1964:126–140). 
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generella och tar hänsyn till både källspråksorienterade och målspråksorienterade strategier, anser jag 

den lämplig att använda i mitt syfte. Nedan följer modellen för översättning av interjektioner, 

konstruerad av Cuenca (2006:27), presenterad i Thawabteh (2010:505), vilken listar sex olika 

strategier. Jag har satt egna namn på modellens strategier för att göra indelningen mellan de olika 

strategierna tydligare och göra den lättare att arbeta med.  

 

a. ordagrann 

Detta innebär att översättningen baserar sig på eller försöker efterlikna den japanska interjektionens 

fonetiska eller grafiska struktur. 

Exempel 10 

Fuun 

Hmm 

Här har interjektionen fuun, som uttalas huum, översatts till det fonetiskt efterliknande ”hmm”. 

 

b. semantiskt nära 

En översättning där interjektionens form skiljer sig från originalets fonetiskt och/eller grafiskt, men 

där betydelsen till övervägande del överensstämmer med källtexten. 

Exempel 11 

Maa! 

Himmel! 

I det här exemplet har maa!, som är ett utrop i stil med åh, kära nån!, översatts till ”himmel!”, vilket 

överensstämmer semantiskt med källtexten. 

 

c. semantiskt nära icke-interjektion 

En översättning där strukturen ändras till en icke-interjektionsstruktur, exempelvis genom byte av 

ordklass eller tillägg av ord i annan ordklass, men där betydelsen till övervägande del överensstämmer 

med källtexten. 

Exempel 12 

Uun 

Nej, det är klart 

Uun är ett nekande uttryck och betyder ”nej” eller ”nä”. Här har det översatts till ”Nej, det är klart”, 

vilket innebär ett tillägg av ord i andra ordklasser som resulterar i en icke-interjektionsstruktur. 

 

d. semantiskt ändrad 

En översättning där interjektionens betydelse till övervägande del skiljer sig från källtexten. 

Exempel 13 

Ohayou 

Hej … 
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Här har ohayou, som betyder ”god morgon”, översatts till interjektionen ”hej”. Betydelsen avviker 

alltså från källtexten. 

 

e. semantiskt ändrad icke-interjektion 

En översättning där strukturen ändras till en icke-interjektionsstruktur, exempelvis genom byte av 

ordklass eller tillägg av ord i annan ordklass, och där betydelsen till övervägande del skiljer sig från 

källtexten. 

Exempel 14 

Uun 

Kanske 

Här har uun (nej, nä) översatts till ”kanske”, vilket skiljer sig från källtexten både strukturellt (byter 

ordklass) och betydelsemässigt. 

 

f. utelämning 

Interjektionen utelämnas helt från översättningen. 

Exempel 15 

Yaa, ohayou 

Go’morron 

I källtexten består repliken av två interjektioner, yaa (tjena) och ohayou (god morgon). I måltexten har 

yaa utelämnats helt. 

 

Modellen används som utgångspunkt för översättningsarbetet och i analysdelen för att summera och 

dra slutsatser kring lämpliga strategier för översättning av interjektioner. Värt att notera är också att de 

första tre strategierna (a, b, c) är källspråksorienterade, medan de tre senare (d, e, f) är 

målspråksorienterade, vilket kan ligga till grund för jämförelser för att utröna en tendens i någon 

riktning. 

 

4. Översättningskommentar 

I det här kapitlet presenteras en kommentar över översättningen av Flickan som hoppade genom tiden. 

Kommentaren består av problem som dök upp under översättningsprocessen och en diskussion kring 

de olika strategierna som tillämpades för att lösa problemen. Kommentaren fokuserar främst på de tre 

översättningsproblemen anföring, interpunktion och interjektioner, men tar även i korthet upp andra 

problem som dök upp under översättningen: tilltal, personnamn, talspråklighet och metatext.  
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4.1 Anföring 

Här ges ett flertal exempel på de största problemen som dök upp i anslutning till anfört tal och 

anföringsuttryck i översättningen, där det största problemet var fri indirekt anföring. En förklaring och 

motivering ges till vilken strategi som användes till att lösa problemet i varje enskilt fall. 

 

Redan i romanens första dialog dyker det upp ett problem som måste lösas. Huvudpersonens första 

replik samt svaret har inget anföringsuttryck i den japanska källtexten. Talarnas identiteter urskiljs i 

det här fallet på japanska genom användningen av könsspecifikt språk. Av den anledningen blir 

anföringsuttryck överflödiga. Skickliga japanska författare kan i stort sett undvika användning av 

anföringsuttryck genom att nyttja manligt och kvinnligt språk och olika nivåer av artighet (Hasegawa 

2012a:129–130). På svenska behövs det dock någon form av anföringsuttryck eftersom artighetsnivåer 

och könsrelaterat språk inte är alls lika allmänt förekommande. Jag lade därför till enkla 

anföringsuttryck efter båda replikerna, vilket demonstreras nedan i exempel 16. 

Exempel 16 

”Det räcker nu. Jag går och slänger soporna, så ni två kan gå och tvätta händerna”, sa Kazuko. 

”Jaså, okej”, sa Kazuo. [41:1801] 

Notera även att jag konsekvent använder mig av sa i stället för sade, ett medvetet val som gjordes för 

att tilltala den unga målgruppen. Det är i japanskan inte heller uppenbart vem av de två kamraterna 

Kazuo och Goro som svarar på huvudpersonen Kazukos uppmaning, eftersom hon tilltalar båda två 

och endast en av dem svarar. Därför fick jag även ta mig friheten att välja vem som svarar i det här 

fallet. På detta sätt kan den kontextorienterade japanskan ställa till problem för läsare och översättare 

som är vana vid textorienterade språk där subjekt och talare explicitgörs. 

Lite längre ner på första sidan dyker romanens första inre dialog upp. När jag stötte på den var jag 

osäker på om jag borde använda förstaperson eller tredjeperson, om det var tankeåtergivning 

överhuvudtaget eller om det var berättarens relation. 

Exempel 17 

”Är det Herr Fukushima?” 

 Nej, det kan det inte vara, tänkte Kazuko. Jag såg bestämt Herr Fukushima gå ut ur laboratoriet 

mot korridoren för en stund sedan och han låste den dörren och gick hem … Vem i hela friden kan 

det vara? Kazuko fick kalla kårar men öppnade ändå dörren resolut. [41:1831] 

 

Till slut såg översättningen ut som i exempel 17, där den inre dialogen återges kursiverat, vilket jag 

valde att göra konsekvent genom översättningen för att just tydliggöra detta för läsaren. När jag tittade 

på källtexten kom jag fram till att det rörde sig om inre dialog dels för att det sker en tempusväxling 

till presens i de kursiverade partierna och dels för att tankarna avslöjas av ett subjektivt språkbruk på 

japanska, som blir svårt att tillskriva berättarrösten i det här fallet. Det kommer dock andra partier i 

texten där detta är svårare att avgöra. 

I nästa exempel utgjorde själva anföringsuttrycket problemet.  

Exempel 18 

Kieta?――masaka. Sonna bakana koto ga aru hazu wa nai. Shikashi, kieta to shika iiyou no nai, 

fushigina jiken da. Kazuko wa kangaekominagara, mata noronoro to, ano shikenkan no oitearu 

tsukue no mae ni modotta. [5:94] 

 

Försvunnen? Omöjligt. Det går inte ens att föreställa sig något så löjligt. Men det är den enda 

logiska förklaringen till den här underliga händelsen, funderade Kazuko medan hon långsamt gick 

tillbaka mot bordet med provrören. [42:1871] 
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I källtexten i tankesekvensen i exempel 18 följs tankarna av en fristående mening (understruken i 

källtexten) som inte i sig utgör ett anföringsuttryck, vilket på svenska skulle motsvara: ”Kazuko 

funderade medan hon […]”. Min lösning var att göra om detta till ett vanligt anföringsuttryck på 

svenska, vilket undviker att ha en separat mening efter den inre dialogen och på så sätt skapar bättre 

flyt i texten. 

Härnäst hittar vi en replikväxling där det vid första anblick är lätt att missta talaren trots att det finns 

ett anföringsuttryck. På japanska lyder uttrycket Kazuo wa awatete itta (Kazuo sade snabbt), vilket 

står som en separat mening med punkt (understruken i källtexten). På japanska används inte kolon 

efter anföringsuttryck före replik, som i svenskan, vilket gör att det först blir svårt att avgöra om 

anföringsuttrycket ska tillhöra repliken före eller efter. Japanskans anföringsuttryck är på så sätt 

mindre integrerade i själva anföringen (replikerna) jämfört med svenska. I exempel 19 nedan 

översattes detta till ”Kazuo la snabbt till:”, vilket på svenska tydligare visar vem som yttrar sig. 

Exempel 19 

Aa, Asakura kun. Yuube no ie ga kaji ni narikaketatteiu no, hontou kai? 

Na, nandatte! 

Gorou wa chiisai se wo sorase, mochimae no makkana kao de Kazuo wo miageta. 

Joudan janai yo. Dare da, sonna henna koto wo iu yatsu wa? 

Kazuo wa awatete itta. 

Jaa, yappari kikichigai dattan da. Yokatta, yokatta. Iya, chotto sonna koto wo kiita mon dakara…… 
[11:366] 

 

”Hörru, Asakura. Är det sant att ditt hus höll på att brinna upp i går kväll?” [talare: Kazuo]  

”V- vad säger du!?” [talare: Goro] 

 Goro sträckte på sin korta rygg och riktade sitt karakteristiskt röda ansikte mot Kazuo. 

”Det är inget att skämta om. Vem är det som har påstått såna galenskaper?” [talare: Goro] 

 Kazuo la snabbt till: 

”Okej, då måste jag ha hört fel. Det är bra, vad skönt. Nä, jag hörde nåt sånt bara …” [talare: Kazuo] 

[47:2116] 

 

Nästa problem dyker upp i en annan sekvens av tankeåtergivning. I källtexten i exempel 20 är tankarna 

återgivna i preteritum, utan utsatt subjekt. Detta får läsaren att tro att det handlar om relation i stil med 

”det var samma doft som hon kände […]. Kan det ha varit det här huset som hon tyckte […]”. 

Tankarna följs dock av ett långt tankstreck och anföringsuttryck på japanska, vilket gör att man inser 

att det handlar om tankeåtergivning. Detta uttryck valde jag att baka in i den följande delen av 

relationen, eftersom tankeåtergivningen ändå markeras kursivt.  

Exempel 20 

Rikajikkenshitsu de kaida ano nioi wa, kore to onaji nioi datta. Nanika omoide ga aru to ano toki ni 

omotta no wa, koko no ie no koto datta no kashira―― Kazuko ga sonna koto wo bonyari 

omoinagara, genkansaki de tatazundeiru to, Kazuo no heya no mado ga aki, Kazuo to Gorou no kao 

ga arawareta. [13:451] 

 

Det var samma doft som jag kände i laboratoriet i skolan. Kan det ha varit det här huset som jag 

tycktes mig minnas förut? Kazuko stod framför dörren, som uppslukad av sina tankar, då fönstret till 

Kazuos rum öppnades och Kazuo och Goro tittade ut. [48:2192] 

Sådana tempusväxlingar och avsaknad av subjekt leder ändå till förvirring, och det gäller då som 

översättare att vara vaksam, inte förhasta sig och helst läsa hela passagen innan man börjar översätta 

en dialog för att försäkra sig om vilket tempus och vilken talare det handlar om.  

Nästa exempel, exempel 21, visar hur vanliga påståenden på japanska kan översättas till 

anföringsuttryck på svenska. 
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Exempel 21 

”D- det kan inte vara möjligt! Nåt sånt är helt otänkbart”, sa Goro och skakade frenetiskt på huvudet. 

[49:2236] 

I den japanska källtexten är meningen efter repliken i exempel 21: Gorô wa hageshiku kubi wo futta 

(Goro skakade frenetiskt på huvudet). Detta fungerar i princip som ett anföringsuttryck eftersom det 

relaterar till repliken och i viss mån anger talarens identitet, men jag valde att tydliggöra detta på 

svenska i ett anföringsuttryck som binder ihop anföringsverb med handling. Det blir tydligare och 

bibehåller samtidigt flytet i texten. 

Härnäst kommer ett exempel som visar hur författarens röst plötsligt blir synlig i relationen, vilket var 

ett sällsynt men ändå förekommande fenomen i romanen. 

Exempel 22 

Gorou wa makka ni natte okotta. Sore wa muri mo nai. Dare datte, men to mukatte, konya anata no 

ie no tonari kara kaji da demasu to iwarete, okoranai hazu wa nai no da. [14:522] 

Goro blev röd av ilska. Det var helt förståeligt. Han hade precis blivit tillsagd att det skulle börja 

brinna nära hans hus, vilket skulle ha gjort vem som helst upprörd.  [49:2252] 

Den första meningen i exempel 22 är vanlig relation i preteritum. I den andra meningen sker en 

tempusväxling till presens i den japanska källtexten, vilket även används i den tredje meningen. Detta 

sker utan någon som helst markering att detta är tankeåtergivning; inga långa tankstreck, inga 

anföringsuttryck. Dock används ett subjektivt språkbruk, vilket i den japanska källtexten identifieras 

av verbändelser och satsfinala partiklar. Språket ligger dessutom närmare en mans språkbruk än 

Kazukos distinkta flickvokabulär. Därför bör detta logiskt sett vara berättarens relation, men där 

författarens röst framträder genom tempusväxlingen i kombination med det subjektiva språkbruket. 

Jag valde att återge meningarna i preteritum som vanlig relation, vilket kan tyckas vara en 

målspråksinriktad lösning, men samtidigt finns en känsla av författarröst kvar på grund av intrycket 

från formulering och ordval.  

Med nästa exempel demonstreras hur personliga pronomen kan användas relativt fritt i japansk inre 

monolog. 

Exempel 23 

Moshimo jibun ga kaji no hakkensha to iu koto ni naru to, Asakura Gorou ga dou omou darou ka to 

shinpai ni natta no dearu. Jibun no iu koto wo, zenzen shinyou shiteinai Gorou no koto da. Yogen wo 

tekichuu saseru tame, Kazuko jishin ga hi wo tsuketa nado to, iidashikanenai dewanai ka! Sonna koto 

ni nareba taihen da. Jibun wa houkama to iu koto ni natte, keisatsu he hipparareteshimau! 

 ――Kazuko wa sou omotte furueagatta. [16:585] 

Om det är jag som upptäcker branden, vad kommer då Goro Asakura att tro, tänkte hon oroligt. 

Goro tror inte ett dugg på det jag sa. Han kommer att påstå att det var jag som anlade branden för 

att min förutsägelse skulle bli sann! Det skulle vara det värsta tänkbara. Jag skulle bli anklagad för 

pyromani och bli bortförd av polisen! tänkte Kazuko med en rysning. [50:2306] 

I tankesekvensen i exempel 23 ovan används det personliga pronomenet jibun (jag själv) på japanska. 

Det ligger i mitten av Suzukis figur för närhet gentemot den fiktiva personen respektive berättaren 

(avsnitt 3.1.1, s.11). Det intressanta är att även Kazuko jishin (Kazuko själv) används i samma inre 

monolog. Det drar mer mot berättarhållet och för således tankarna till att detta inte är en ren 

tankeåtergivning, utan har en viss känsla av påverkan från berättarrösten. Användningen av ”Kazuko 

själv” kan dock förklaras med att Kazuko använder indirekt anföring (Han kommer att påstå att det var 

jag …) i sina egna tankar, där användningen av Kazuko jishin är acceptabel på japanska. Eftersom det 

ligger för långt ifrån målkultursnormerna att använda ”Kazuko själv” i måltexten och samtidigt 
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riskerar att utgöra ett störande moment för läsaren, gjordes beslutet att återge tankarna konsekvent med 

”jag” som personligt pronomen. Exemplet visar således hur den något friare användningen av 

personliga pronomen i japanska kan ställa till problem för översättaren. 

Härnäst kommer ännu ett exempel på svårheten att skilja mellan berättarröst och karaktärens röst. 

Exempel 24 

Souda! Kazuko wa awatete, beddo no ue ni okinaotta. 

Kyou wa juukunichi no suiyoubi. Chikoku shisou ni natte awateta Kazuko to Gorou ga, oudanhodou 

de, ano, shingou wo mushi shita oogata torakku ni hikaresou ni naru hi dewanai ka! 

――shimatta. Doushite yuube no uchi ni, Gorou ni hitokoto chuui shite okanakatta no darou. Kesa 

ni naru made ki ga tsukanakatta nante…… [16:672]  

 
Just det! Kazuko reste sig snabbt upp i sängen. 

 I dag är det onsdagen den nittonde. Det var dagen då Kazuko och Goro kom för sent och höll på 

att bli påkörda av lastbilen som körde mot rött vid vägkorsningen. 

 Åh nej! Varför sa jag ingenting i går kväll för att varna Goro? Att jag inte tänkte på det förrän nu 

på morgonen … [51:2384] 

 

I källtexten i exempel 24 återges den understrukna meningen med namnen Kazuko och Goro samtidigt 

som den är skriven i presens och till och med avslutas med ett utropstecken. Detta skapar en konflikt 

mellan berättarrollen och huvudpersonens tankeåtergivning och det blir svårt att avgöra om det är den 

ena eller den andra som tänker. Jag löste detta genom att göra meningen till relation rakt av med bytt 

tempus till dåtid och ta bort utropstecknet för att minska betoningen och känslan av subjektivitet. På 

detta sätt måste emellanåt relationen anpassas i förhållande till anföringen för att stämma överens med 

de svenska skriftnormerna. 

De sista två exemplen tar upp svårigheten med fri indirekt anföring, vilket var ett genomgående 

problem under översättningen av romanen.  

Exempel 25 

Ichido wa anshinshita monono, mata Kazuko wa komatte kangaekondeshimatta. Ie no naka he 

hairenainoda. Mado ni wa uchigawa kara kagi ga kakatteita. Genkan mo shimatteiru shi, daidokoro 

mo osoraku jou ga oriteiru darou. Kazuko no haha wa tojimari ni wa urusai. 

Doushiyou――to Kazuko wa omotta. [25:1068]  

 

Precis när hon kände sig lättad blev hon orolig igen när hon tänkte efter. Jag kan inte ta mig in i 

huset. Fönstret är låst inifrån. Ytterdörren är också låst och troligen köksingången med. Min mamma 

är för noggrann med att låsa dörrar. 

 Vad ska jag göra? tänkte Kazuko. [58:2745] 

 

Exempel 25 ovan visar en tankesekvens där den första meningen består av ett inledande, och den sista 

meningen ett avslutande, anföringsuttryck. Precis som Murakami-översättarna påpekade ligger 

svårigheten i skiftet mellan presens och preteritum, samt ett skifte av personer/pronomen. Första 

meningen står i preteritum och är tydligt berättarens relation. Detta utgör inget problem och meningen 

översattes rakt av till relation även på svenska. I den andra meningen börjar Kazukos tankeåtergivning. 

Meningen står i presens utan utsatt subjekt på japanska, vilket översattes med jag + presens på 

svenska. I nästa mening sker ett skifte av tempus tillbaka till preteritum, fortfarande utan subjekt på 

japanska. Jag valde att ha presens även i den meningen för att göra tankesekvensen tydligare och mer 

enhetlig. Kazuko är alltså den som upplever på svenska, medan det på japanska är otydligt vem som 

upplever. Den fjärde meningen återgår till presens, med satsfinala partiklar som i japanskan avslöjar 

en subjektiv upplevare, alltså troligtvis huvudpersonen. Därför fortsätter även denna mening 
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tankeåtergivningen i presens på svenska. Den femte meningen, däremot, bjuder på mer huvudbry. 

Presens fortsätter på japanska, men här nämns Kazuko no haha (Kazukos mamma), vilket jag 

instinktivt tillskriver berättaren. Antingen är det berättaren som kommenterar på hur Kazuko mamma 

är pedantisk med att låsa dörrarna, eller så är det Kazuko själv som tänker om sin egen mamma. Jag 

valde att göra detta till en del av tankeåtergivningen återigen för att behålla något sorts enhetligt flyt. 

”Kazukos mamma” i källtexten blev således ”min mamma” i måltexten. Som kontrast ges i exempel 

26 nedan en alternativ översättning av stycket som strikt följer den japanska tempusväxlingen, med 

den slutliga översättningen nedanför. 

Exempel 26 

Precis när hon kände sig lättad blev hon orolig igen när hon tänkte efter. Jag kan inte ta mig in i 

huset. Fönstret var låst inifrån. Ytterdörren är också låst och troligen köksingången med. Kazukos 

mamma (är/)var för noggrann med att låsa dörrar. 

 Vad ska jag göra? tänkte Kazuko. 

 

Precis när hon kände sig lättad blev hon orolig igen när hon tänkte efter. Jag kan inte ta mig in i 

huset. Fönstret är låst inifrån. Ytterdörren är också låst och troligen köksingången med. Min mamma 

är för noggrann med att låsa dörrar. 

 Vad ska jag göra? tänkte Kazuko. [58:2745] 

Det bör vara uppenbart att den första versionen ovan ger ett rörigt intryck på svenska. När det uppstår 

tvetydigheter som i detta stycke var det viktiga i mitt fall att avgöra vem som passar bäst som 

upplevare och hur tankesekvensen flyter i helhet. Därför försökte jag återge tankarna så konsekvent 

och enkelt som möjligt.  

Det sista exemplet är en direkt fortsättning av föregående exempel ur romanen och visar ytterligare 

prov på svårigheter med fri indirekt anföring. 

Exempel 27 

Yobirin wo oshite, haha wo okoshi, genkan wo aketemorau nado to iu koto wa totemo dekinakatta. 

Haha wa osoraku, tokkuni Kazuko ga neta to omotteiru darou kara, kaettekita Kazuko wo mitara, 

bikkurishite, hinketsu wo okoshiteshimau kamoshirenai no da. Masumasu samukunattekite, Kazuko 

no ashi wa gakugaku to furue, ha ga gachigachi to natta. Heya no naka wa atatakasou datta. Sekiyu 

sutoobu no ue ni wa, yuwakashi ga nokkatteiru. Sono jouki ga madogarasu wo kumorase, suiteki wo 

tsukutteita. [25:1072] 

Jag kan absolut inte ringa på dörren, väcka Mamma och få henne att öppna. Mamma tror kanske att 

jag har gått och lagt mig för länge sedan och skulle antagligen svimma av förskräckelse om hon fick 

se mig komma hem nu. Det blev kallare och kallare och Kazuko stod med darrande ben och 

skallrande tänder. Det såg varmt ut inomhus. Det fanns färdigt tevatten på fotogenvärmaren. Ångan 

gjorde att fönsterglasen immade och bildade vattendroppar. [58:2749] 

I stycket i exempel 27 ovan växlar återigen tempus mellan preteritum och presens på japanska. Verben 

kommer sist på japanska och ändelsen -ta innebär preteritum medan -ru eller -da signalerar presens. 

Den inledande meningen har utelämnat subjekt och är skriven i preteritum. Den andra meningen 

använder personnamn och växlar samtidigt till presens. Detta är precis det som Suzuki (2002:116) 

definierade som japansk fri indirekt anföring. Alltså, användningen av antingen ett tempus som är nära 

rollfiguren (presens) och samtidigt en person som är nära berättaren (personnamn/tredjepersons 

pronomen), eller tvärtom ett tempus som står nära berättaren (preteritum) och samtidigt en person som 

ligger nära rollfiguren (förstapersons pronomen/utelämnat subjekt). På det sättet är det en 

motsägelsefull användning som suddar ut gränserna mellan rösterna, och det är just det som skapar 

förvirring och problem för översättaren. På japanska är det dock ett helt normalt sätt att komponera 

meningar (Suzuki 2002:112–115). Detta kan också ses som ett exempel på den form av ”buktaleri” 
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som den norska översättaren av Murakami upplevde (Zielinska-Elliott & Holm 2013:10); det vill säga 

att rösterna blandas (d.v.s. tempus och person växlar) och det känns som att rollfiguren ger röst åt den 

allvetande berättaren, men i rollfigurens egna första person (i fallet förstapersons pronomen + 

preteritum). Jag vill tillägga att i det motsatta fallet, när tredjepersons pronomen används i 

kombination med presens, kan det i stället ses som att berättaren ger röst åt rollfiguren. Den tredje 

meningen återgår till sedvanlig relation i tredjeperson + preteritum. Den fjärde meningen fortsätter i 

preteritum, men den femte meningen växlar tillbaka till presens trots att det inte finns någon skillnad i 

person mellan den fjärde och femte meningen. Bytet av tempus på detta vis förefaller därför 

godtyckligt från svenska ögon sett. I den sista meningen återgår tempus till preteritum. Jag valde att 

översätta de första två meningarna till inre dialog och resten till relation. Jag har alltså ändrat tempus 

till presens i tankarna och sedan till preteritum i relationen för att få en konsekvent användning på 

svenska. Samtidigt ändrar jag från ”Kazuko” till ”jag” i tankeåtergivningen av samma anledning.     

Anföring och anföringsuttryck har varit en intressant aspekt att fokusera på i min översättning. Det har 

krävt kunskap om japanskans anföringsuttryck, röster, fokalisation, tempusväxlingar och pronomen, 

och gett en hel del utmaningar. Jag arbetade efter ett målkultursorienterat globalt förhållningssätt och 

lokala strategier som medförde att hålla användningen av tempus och personväxlingar konsekvent och 

i enlighet med ett bruk som den svenska läsaren är van vid. Jag hade således huvudsakligen 

målkulturen och läsaren i främsta tanke när jag översatte romanens anföring, och tvekade därför inte 

till att göra de ändringar i textens anföring som krävdes för att översättningen skulle bli så idiomatisk 

som möjligt.      

 

4.2 Interpunktion 

I det här avsnittet presenteras olika problem och lösningar som dök upp i översättningsprocessen när 

det gäller interpunktion. 

Den kanske mest märkbara strategin som jag tillämpade i min översättning var kursiveringen av all 

inre monolog. Jag hämtade idén från Zielinska-Elliott och Holms (2013:10) undersökning där detta 

togs upp som en lösning som användes av de amerikanska översättarna av Murakamis 1Q84. Jag 

tyckte att strategin verkade särskilt lämplig i mitt fall eftersom jag stod inför samma problem; 

romanen innehåller mycket dialog och många växlingar mellan relation, dialog och inre monolog. 

Kursiveringen tydliggör dessa partier för läsaren och hjälper till att göra läsningen smidigare. På detta 

sätt kan interpunktionen underlätta för läsaren på ett synbart men ändå diskret sätt.    

En annan sak som tillhör interpunktion är radbrytningar. I den japanska källtexten är anföring 

(repliker) och anföringsuttryck separerade av en radbrytning. Detta försvårade ibland identifieringen 

av anföringsuttrycken, eftersom vi på svenska är vana vid att ha dem direkt efter repliken. Här följde 

jag helt enkelt de svenska skrivreglerna (målkultursnormerna) och flyttade upp anföringsuttrycken 

direkt efter replikerna (Språkrådet 2008:60–63). 

Under den första läsningen av källtexten märkte jag en påtaglig mängd av ellipser i form av sex 

punkter (……), vilket i svenska skrivregler har närmast motsvarighet i tre punkter (…) (Språkrådet 

2008:174–175). I så hög mån som möjligt översatte jag därför dessa sex punkter till tre punkter på 

svenska. Användningsområdet för ellips i romanen inkluderar allt som Svenska skrivregler (ibid.:174–

175) listar för tre punkter. Det används för att markera att något utelämnas eller avbrutits i en mening 
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och även för att markera paus eller tveksamhet, vilket Svenska skrivregler rekommenderar att man är 

sparsam med (ibid.:175). Om det hade varit en vuxenroman hade kanske en sparsam användning varit 

att föredra, men eftersom det handlar om ungdomslitteratur passar detta in som ett stildrag i romanen 

och bidrar med emellanåt med en dramatisk effekt. Tre punkter har också en prosodisk effekt som är 

en värdefull del av den talspråkliga stilen i romanen. Jag valde därför att bevara detta och översätta till 

tre punkter i största möjliga mån.  

Tidigt i romanen kommer ett exempel på hur bruket av utropstecken och frågetecken kan skilja mellan 

japanska och svenska.  

Exempel 28 

Datte, kimi wa sou omowanai ka! Gorô wa mune wo sorashite itta. [4:29] 

”Men alltså tycker inte du det?” utbrast Goro. [41:1813] 

I den japanska meningen i exempel 28 hittar vi frågepartikeln ka, som traditionellt används i stället för 

frågetecken, samt ett utropstecken. Användningen av ka + utropstecken bör därför ungefär motsvara 

det svenska ”!?”. Det beror dock på betydelsen och i vilken ton repliken yttras. I det här fallet 

bedömde jag att användningen av ”!?” på svenska skulle bli för starkt och inte passa i kontexten. Jag 

valde därför endast att representera frågan med ett frågetecken på svenska. 

Att balansera användningen av utropstecken och frågetecken var ett problem som dök upp emellanåt 

under översättningen. Exemplet nedan visar en replik där interpunktionen skiljer sig mellan källtext 

och måltext.  

Exempel 29 

Na, nandatte! [11:368] 

”V- vad säger du?!” [47:2117] 

I exempel 29 återges repliken endast med utropstecken på japanska. I uttrycket finns dock ett frågeord 

med (nani eller nanda) som gör det till ett frågande utrop. Därför återges detta bäst på svenska genom 

utropstecken i kombination med frågetecken. I sammanhanget hade endast frågetecken uttryckt utropet 

för svagt, och ett hypotetiskt tillägg av frågetecken på japanska hade gjort uttrycket för starkt.  

På samma sätt kan många satsfinala partiklar i japanska översättas till skiljetecken på svenska. Det 

som ibland uttrycks med partiklar på japanska uttrycks med interpunktion på svenska. Nedan finns två 

exempel på detta. 

Exempel 30 

Demo, warawanaide, saigo made kiite choudai ne [13:473] 

”Men ni får inte skratta, och lyssna tills jag har berättat allt, okej?” [48:2211] 

Exempel 31 

Datte, hontou na no yo  [14:524] 

”Men det är sant!” [49:2254] 

Repliken i exempel 30 ovan görs till en fråga med det avslutande choudai (snälla/[förfrågan]) och 

partikeln ne, med vilken talaren höjer tonfallet och söker bekräftelse från motparten. Detta uttrycks 

med ordval och en satsfinal partikel på japanska, men översätts lämpligt till frågetecken på svenska. 

Ordet ”okej?” kan för övrigt antas innehålla en del av betydelsen av choudai. I den andra repliken är 

det partiklarna na no yo som tillsammans har en betonande funktion. Den desperata tonen i repliken 

kräver alltså ett utropstecken på svenska.    
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Det förekommer även att interpunktionstecknen inte motsvarar varandra på samma sätt mellan 

språken, även när det gäller utropstecken och frågetecken. I nästa exempel visas ett exempel på det. 

Exempel 32 

Chikoku suru kamoshirenai ne! [18:717] 

Vi är rätt sena, va? [52:2428] 

I det här exemplet fungerar det bättre med frågetecken i stället för utropstecken på svenska. Partikeln 

ne har igen en tonfallshöjande funktion, men är inte lika stark som ett frågetecken för att rättfärdiga ett 

användande av ”!?” på svenska. Man bör alltså som översättare vara vaksam på nyansskillnader som 

kan uppstå mellan språken när det gäller skiljetecken som dessa. 

 

Långt tankstreck (――) används av författaren för att markera tankar, antingen vid inledningen eller 

avslutningen av tankesekvensen. Den förekommer dock inte helt konsekvent och har även andra 

användningsområden i texten. Detta gjorde att det var problematiskt att kartlägga användningen av 

denna del av interpunktionen. Eftersom det inte finns någon direkt motsvarighet till detta tecken på 

svenska gjorde jag valet att utelämna det helt och anpassa förekomsterna till det svenska 

skriftsystemet. Kursiveringen av inre monolog fyller dessutom samma funktion, att markera 

tankeåtergivning, vilket berättigar valet. Några exempel på tankstreckets funktioner ges nedan. 

Exempel 33 

――Kore de nidome da wa. Kanojo wa bonyari to sonna koto wo omotteita. [10:309] 

Det här blir andra gången, tänkte hon för sig själv. [46:2067] 

Här syns långt tankstreck vid inledningen av en tanke. Jag utelämnade detta och skrev följande mening 

som ett vanligt anföringsuttryck för att anpassa till målkulturens skriftnormer så mycket som möjligt.   

Exempel 34 

Soshite omowazu sakenda. 

――a! 

    Soko ni wa dare mo inakatta no da. [5:81] 

 

Och plötsligt skrek hon till. 

    ”Aaah!” 

 Det var ingen där. [42:1858] 

Exempel 34 ovan visar att interpunktionen inte är helt konsekvent genom texten. Författaren använder 

i de flesta fall långa tankstreck till att återge tankar, men i det här fallet återger det ett faktiskt yttrande 

utan citattecken, vilket bryter mot normen och författarens vanliga bruk av interpunktionen. Valet stod 

då mellan att anpassa detta till det sedvanliga bruket för repliker för att behålla en mer konsekvent 

användning genom hela översättningen, att behålla det som det är, eller att utelämna själva 

repliken/tanken. Jag valde att sätta citattecken omkring skriket och göra det till ett faktiskt yttrande. 

Detta håller användningen konsekvent och minimerar störningar för läsaren, vilket är en läsarinriktad 

måltextorienterad strategi. 

Nästa exempel visar det långa tankstreckets prosodiska eller expressiva effekt. Strecket förekommer 

efter en replik och signalerar troligen någon sorts avbrott eller tveksamhet hos talaren.    

Exempel 35 

  ……そうだったわね――」 
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 和子は、そうつぶやいた。[38:1694] 

”... Jag förstår”, mumlade Kazuko. [68:3286] 

Min utelämning av strecket berövar läsaren på effekten av tveksamhet. Jag vill dock argumentera för 

att de inledande tre punkterna ger en tillräcklig känsla av osäkerhet hos talaren, vilket rättfärdigar en 

utelämning av det långa tankstrecket även i denna ovanliga användning.  

I ett enda fall översatte jag det långa tankstrecket till tankstreck på svenska. Detta visas nedan i 

exempel 36. 

Exempel 36 

Hon skyndade till skolan – och hoppades innerligt att hon inte skulle stöta på någon hon kände. 

[59:2797] 

Detta tankstreck anger på svenska paus före något ”oväntat”, vilket anges som en av funktionerna i 

Svenska skrivregler (2008:191). 

 

I källtexten förekommer även ett fenomen som kallas 傍点 (bouten) vilket innebär punkter som 

används för att betona ord eller fraser i texten. Dessa ”betoningspunkter” ser ut som kommatecken och 

skrivs i marginalen mellan raderna i den japanska skriften för att antingen betona ett ords uttal (om det 

t.ex. på grund av närliggande ord uppstår tvetydigheter i läsningen av en mening), betona ord för 

dramatisk effekt eller för att antyda något som har konsekvenser för handlingen i ett senare skede. I 

Flickan som hoppade genom tiden upptäckte jag dock inga tecken på några sådana intentioner hos 

författaren. De verkar endast ha använts för att förtydliga och underlätta läsningen av texten. Det finns 

kanske inga realistiska förhoppningar att kunna återge detta i det svenska språket på ett 

tillfredsställande sätt, varken i den betonande eller antydande funktionen. Det är dock intressant att 

fundera över hur det i så fall skulle gå till.  

 

Interpunktion samverkar mycket med anföring, ett faktum som jag insåg när jag översatte romanen. 

Interpunktionens separerande och artikulerande funktioner hjälper till att hålla isär de olika rösterna i 

texten, precis som Alva Dahl konstaterade (2015:211). Den hjälper till att skilja mellan olika typer av 

anföring och uttrycker rytm och tonfall i replikerna. Att arbeta aktivt med interpunktion under 

översättningsprocessen underlättade därför även översättningen av anföring. Många gånger ter den sig 

osynlig i texten, men den är samtidigt ett oerhört kraftfullt redskap för författaren (och översättaren!) 

att nyttja.  

4.3 Interjektioner 

I det här avsnittet presenteras interjektionerna som förekommer i romanen, sorterade i ett antal 

tabeller, samt en kommentar angående hur de översattes och varför. En tabell med alla förekomster av 

interjektioner i romanen i kronologisk ordning återfinns i bilaga 1. Nedan presenteras interjektionerna 

först indelade i primära och sekundära interjektioner (jfr 3.1.3). De listas i tabellerna i en ordning som 

baseras på kana, de japanska stavelsealfabetena. Värt att notera är att indelningen i primära och 

sekundära interjektioner sker utifrån källspråkets interjektioner och inte de översatta interjektionerna i 

målspråket, eftersom de efter översättning kan ha bytt kategori. 
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I tabellerna visas interjektionerna som ingår i kategorin, deras pragmatiska innebörd, de valda 

översättningarna i varje fall samt vilka lokala strategier detta motsvarar. Tabellen visar, till skillnad 

från den kronologiska bilagan, inga upprepade förekomster av interjektioner på separata rader. Varje 

förekomst visas i stället endast på en rad med alla översättningar för interjektionen listade under 

kolumnen vald översättning.   

För överskådlighetens skull listas de lokala strategierna nedan med deras motsvarande bokstäver. För 

utförligare förklaring med exempel på varje strategi, se avsnitt 3.2.2.3. 

a = ordagrann 

b = semantiskt nära 

c = semantiskt nära icke-interjektion 

d = semantiskt ändrad 

e = semantiskt ändrad icke-interjektion 

f = utelämning 

 

Tabell 1. Primära interjektioner, deras betydelse, översättning och använda strategier 

Interjektion Pragmatisk 

betydelse/funktion 

Vald översättning Använd 

lokal strategi 

あ (a) osäkerhet Eh b 

ああ (aa) förvåning, jakande Åh (!), Mm, Hörru, och b, e 

あっ (!) (a) förvåning Åh!, aaah!, oj b, d 

ああら (aara) förvåning Jaså b 

あら (!) (ara) förvåning Jaha, men, va, [utelämnad] b, c, d, f 

いいえ (iie) nekande Nej b 

いや (iya) nekande Nä, äsch b, d 

ううん (uun) nekande Nej då, kanske; Nej, det är klart c, e 

え (e) förvåning [utelämnad] f 

ええ (ee) jakande Ja, [utelämnad] b, f 

ええと (eeto) eftertänksamhet Ehh, Eeh a 

おい (oi) uppmaning Hörru b 

おいおい (oioi) hejdande Vänta lite nu c 

おう (ou) förvåning, jakande Oj, just det b, e 

おおい (ooi) uppmärksamhet Hörru b 

おはよう(ohayou) hälsning Go’morron, Hej … b, d 

おや？ (oya) överraskning Va? b 
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キャーッ！ (kyaa) Gällt skrik Hjälp! d 

さあ (saa) uppmaning Kom igen, [utelämnad] b, f 

なあ (naa) uppmaning Hörru b 

はい (hai) jakande Okej, ja b 

ひゃっ！ (hya) gällt skrik Oj! b 

ふうん (fuun) eftertänksamhet Hmm a 

ふん！ (fun)   fnysning Bah! b 

へえ！ (hee) förvåning Va! b 

へええ (heee) misstro jaha, du skojar? b, c 

ほう (hou) häpnad Titta, jaså d 

まあ (!) (maa) förvåning, frustration Himmel!, oj, nämen?, se så, så, 

[utelämnad] 

b, d, e, f 

まさか (masaka) misstro Omöjligt b 

やあ (yaa)  hälsning [utelämnad] f 

よし (yoshi) jakande Okej b 

 

I tabell 1 ovan visas de primära interjektionerna som förekommer i Flickan som hoppade genom tiden. 

I den första kolumnen listas interjektionerna på japanska. I den andra kolumnen finns deras 

pragmatiska betydelse. Den tredje kolumnen visar de svenska översättningarna för interjektionerna 

och i den fjärde kolumnen anges vilken lokal strategi som användes vid översättningen. Skiljetecken 

såsom utropstecken och frågetecken, samt ellips, anges med interjektionerna de förekommer 

tillsammans med. Parentes runt ett skiljetecken anger att interjektionen har översatts både med och 

utan skiljetecknet, vid olika förekomster av interjektionen i källtexten.   

 

De första tre interjektionerna i tabellen är a, aa och a med ett litet tecken efter (っ) som signalerar att 

uttalet abrupt stannar upp, som en kort vokal innan en dubbelkonsonant på svenska (exempelvis i 

hoppa). Jag vill därför argumentera för att detta a (あっ) är kortare än det a (あ) som förekommer utan 

detta tecken. Dessa tre kan tyckas slående lika, men de små nyansskillnaderna som finns mellan kort a, 

ännu kortare a, samt lång vokal aa, resulterade ändå i varierade översättningar. Den första 

interjektionen a, är ett kort ljud som uttrycker osäkerhet. På svenska finns olika former av ahh, aha, 

etc., men i det här fallet föll valet på ”eh” (i kontexten ”eh, jaha …”) eftersom det bättre fångar 

känslan av osäkerhet och mild förvåning. Nästa interjektion, aa, förekom nio gånger i källtexten. Den 

kan också uttrycka förvåning och översattes i sådana fall oftast till ”åh” med eller utan utropstecken. 

Interjektionen kan även ha en jakande funktion och användas som hälsning.  Översättningen ”mm” 

efterliknar den jakande funktionen och är tillsammans med ”åh” de två betydelsemässigt nära 

översättningarna av interjektionen. ”Hörru” går under hälsningsfunktionen (jfr engelskans hey!) och är 

även den betydelsemässigt nära källtexten. ”Och”, den sista översättningen av samma interjektion, 

översattes med en mer målspråksorienterad strategi eftersom den betydelsemässigt avviker från 

källtexten samtidigt som ordet ändras till en icke-interjektion. Den tredje interjektionen, det kortare a, 
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uttrycker en lite mer chockad förvåning. Den översattes som ”åh!”, ”aaah!” och ”oj”. ”Åh!” och ”oj” 

kan tänkas uttrycka samma betydelse på svenska, medan ”aaah!” mer uttrycker ett förskräckt skrik, 

och jag klassade därför denna som en interjektion vars betydelse skiljer sig från källtexten.   

 

Nästa interjektion, aara, uttrycker förvåning och, i samband med den aktuella kontexten, en 

nedlåtande ton. Meningen den förekommer i är ”Jaså, du väntar på Asakura …”, en kommentar som 

sägs lite retfullt och antydande. ”Jaså” fungerar bra i den bemärkelsen. Alltså en semantiskt nära 

översättning (strategi b), en av de källspråksorienterade strategierna.   

En snarlik interjektion är ara, som dock är märkbart mer frekvent i romanen. Ara tillhör det kvinnliga 

språket i japanska, och yttras således oftast av personer av kvinnligt kön. Betydelsen är snarlik den hos 

aara, möjligtvis uttrycker ara en mer genuin känsla av förvåning. Hela fyra olika strategier har 

använts för att översätta de olika förekomsterna av ara. Betydelsen överensstämmer till övervägande 

del i ”jaha”, skiljer sig i ”va” och har blivit en icke-interjektion i ”men” som är en konjunktion. 

Utelämning tillämpades i meningen ara, ohayou (ara, god morgon), där meningen översattes enkelt 

till ”Hej …” för att få till ett lämpligare uttryck än exempelvis ”åh, god morgon”. Det var således en 

medveten användning av en målspråksorienterad strategi med syfte att få konversationen att låta mer 

idiomatisk på svenska och underlätta för läsaren. 

Härnäst kommer två ord som börjar på い (i) på japanska, vilket brukar innebära någon form av 

nekande när det gäller interjektioner. Den första, iie, är japanskans motsvarighet till svenskans ”nej” 

och det översattes precis därefter. Den andra av de två, iya, är en mer talspråklig form av nekande, 

som kan tänkas motsvara ”nä”. Den översattes till just ”nä”, och ”äsch” i meningen ”Äsch, du behöver 

inte oroa dig för det”. Det senare fallet utgör en mer målkultursinriktad strategi, eftersom det avviker 

lite från den ursprungliga betydelsen, men detta stöds av det målkultursorienterade förhållningssättet 

där jag strävar efter att skapa en flytande, idiomatisk text.                 

Varierande kontext verkar resultera i flera olika översättningar för en och samma förekomst, vilket 

även går att urskilja i nästa interjektion, uun. Detta ord är liksom iya ett informellt nekande uttryck. 

Det översattes i olika förekomster som ”nej då”, ”kanske” och ”nej, det är klart”. Den första 

översättningen utgör ett relativt källtextinriktat val (strategi c), medan ”kanske” och ”nej, det är klart” 

avviker både formmässigt (icke-interjektioner) och semantiskt, vilket tyder på större anpassning till 

måltexten eller kulturen. 

Nästa interjektion, e, uttrycker någon sorts förvåning. Den utelämnades helt från översättningen där 

den skulle ha förekommit i inledningen till repliken ”Vad är det?”. Ett alternativ hade varit att ha med 

den i form av ”va?” exempelvis som ”Va? Vad är det?” eller ”Va? Vad vill du?”, men i det fallet 

framstår frågan som mer fientlig än vad som stöds av kontexten. Därför gjordes det måltextinriktade 

valet att utelämna interjektionen helt. 

Ee är ett sätt att säga ”ja” på japanska. Interjektionen översattes till ”ja” i ett fall och utelämnades i ett 

annat. I fallet det utelämnades fyllde den i källtexten snarare funktionen att uttrycka osäkerhet, såsom 

”hmm” på svenska, men den utelämnades med syftet att göra yttrandet ”Jag har känt mig annorlunda 

och konstig i kroppen” mer idiomatisk på svenska. 

Eeto, är en lexikaliserad interjektion som uttrycker osäkerhet och eftertanke, i stil med ”Låt mig se nu 

…” eller ”hmm”. Mina två översättningar av interjektionen var dock ”ehh” och ”eeh”, översättningar 

som på ett sätt efterliknar källspråksinterjektionens fonetiska kvaliteter. Lösningen är därför ett högst 

källtextinriktat val, som ligger nära källspråket, och sorterades därför in under strategi a, ordagrann 
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översättning. Valet kan tänkas extremt med tanke på min målkultursorienterade förhållning, men 

denna strategi förekommer å andra sidan inte många gånger i översättningen av romanen och användes 

sparsamt. 

 

I raden med interjektioner som börjar på o hittar vi ord som försöker få någons uppmärksamhet. Oi 

och oioi liknar varandra. En talspråklig motsvarighet på svenska är just ”hörru”, speciellt om det är en 

man/pojke som pratar. I oioi finns även en nyans av brådska och i yttrandets kontext är det någon som 

försöker hejda motparten, därför valdes översättningen ”vänta lite nu”. ”Vänta lite nu” är inte en 

interjektion, men kanske skulle kunna sorteras under Amekas ”interjektionsfraser”. Uttrycket avviker 

icke desto mindre från källtextstrukturen men bevarar en liknande betydelse. Båda valen gjordes med 

syftet att få måltexten att låta så idiomatisk och kännas så flytande på svenska som möjligt. Ou 

uttrycker smärre förvåning eller en plötslig insikt, och översattes till ”oj” och ”just det”. Den senare 

översättningen skiljer sig både strukturellt och semantiskt, men valdes igen med måltextens flyt i 

åtanke. Ooi är i princip samma som oi, bara med förlängd vokal som betecknar ett mer betonat uttal. 

Översättningen blev således även här ”hörru”. Sedan kommer ohayou, vilket är ordet för ”god 

morgon”. Det översattes talspråkligt markerat till ”go’morron” och mer avvikande till ”hej”, som 

valdes för att det är kortare och i kombination med ellips (…) betonar huvudpersonens osäkerhet. Oya? 

uttrycker överraskning och översattes till ”va?”, ett enkelt val som trots att det kan anses en av de mer 

källtextinriktade strategierna (b) gjordes för att hitta en enkel lösning som passar utan problem i 

måltexten. 

Härnäst kommer en av källtextens få ljudhärmande ord, kyaa!, som är ett gällt skrik. Det skulle kunna 

översättas till något i stil med ”gaah!” eller ”waa!”, men det låter inte riktigt bra på svenska. Man ser 

det antagligen för sällan för att det ska kännas ”flytande” i texten. Därför föll valet på ”hjälp!” som 

förvisso avviker betydelsemässigt, men å andra sidan bevarar den pragmatiska innebörden (jag är rädd, 

kom och hjälp mig) och är dessutom idiomatiskt passande på målspråket. 

Nästa interjektion, saa, används bland annat när man vill övertala eller uppmuntra någon. Därför 

översattes den till ”kom igen” i den bemärkelsen. Den utelämnades i andra fall där det på svenska inte 

fanns någon direkt idiomatisk motsvarighet. Utelämningar är ibland nödvändiga för att hålla måltexten 

flytande och fri från onödiga yttranden som gör texten mer svårläslig. 

Naa används för att fånga någons uppmärksamhet och översattes i likhet med ett antal andra 

interjektioner till ”hörru”. Lösningen sorteras under strategi b, en av strategierna som lutar mer åt 

källtextinriktning, men med tanke på att källtextens interjektion är distinkt talspråklig och den 

översattes till ett talspråkligt yttrande även i måltexten som passar kontexten och talaren, vill jag påstå 

att det är ett minst lika målspråksorienterat val. 

Nästa interjektion bjuder inte heller på några konstigheter. Hai, kanske ett av de få för allmänheten 

välkända japanska orden, betyder ”ja” och översattes också så. I en förekomst översattes det till ”okej” 

vilket också ingår i ordets betydelse på japanska och alltså är semantiskt nära. 

Hya! är ett utrop av förvåning. Det översattes med det idiomatiska ”oj!” som fyller motsvarande 

funktion på svenska. Det handlar åter igen om att hitta så enkla och smidiga lösningar som möjligt 

som flyter bra i måltexten. 

 Fuun och fun är nästan identiska, men fuun är mer utdragen och motsvarar ett eftertänksamt ”hmm”, 

medan fun kan beteckna ett nedlåtande fnys. En alternativ translitterering, huum respektive hum, 

tydliggör vad som sägs. Translittereringen kan göras med tanke på att fu-ljudet på japanska uttalas 
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med luft från magen till skillnad från läpparna, och att n-ljudet ibland skrivs m för att tydligare fånga 

hur det egentligen uttalas. Översättningarna jag valde är ”hmm” respektive ”bah!”, vilket återskapar 

dels den ordagranna betydelsen i den första, och den pragmatiska betydelsen i den senare. Strategierna 

som användes var alltså strategi a respektive b, två källtextorienterade val som ändå fungerar bra i 

måltexten. 

Hee! och heee är två snarlika interjektioner som uttrycker stark förvåning. Den förstnämnda översattes 

till ”va!” med motiveringen att det bevarar känslan av skepsis samtidigt som det är okomplicerat och 

låter passande i sammanhanget på svenska. Heee, den lite mer utdragna av de två, översattes däremot 

till ”jaha” och ”du skojar?”. Den nästan överdrivet utdragna vokalen på japanska ger känslan av att 

talaren verkligen är häpen, vilken översättningarna någorlunda reflekterar. ”Du skojar?” fångar 

betydelsen bättre av de två men går ifrån interjektionsstrukturen. Det kan därför ses som det mer 

målkultursorienterade valet av de två, eftersom översättaren strukturellt sett har frångått källtexten mer. 

Nästa interjektion, hou, används, som så många andra, för att uttrycka förvåning. De valda 

översättningarna, ”titta” och ”jaså”, avviker något betydelsemässigt från detta. Denna lösning valdes 

för att interjektionen kändes så pass unik på källspråket att det var svårt att hitta en direkt motsvarighet. 

Översättningarna passar dock in i kontexten och låter naturliga på svenska, ”titta, det där gick ju hur 

lätt som helst” och ”jaså, ni kommer sent tillsammans ser jag”, vilket är det viktiga enligt mitt 

förhållningssätt.    

Maa, en interjektion som förekommer i källtexten både med och utan utropstecken, kategoriseras 

ibland som kvinnligt språkbruk och används frekvent för att uttrycka antingen medgivande eller 

förvånade utrop i stil med kära nån!, jösses! eller liknande. Jag översatte den till ”Himmel!” i de fall 

då huvudpersonen Kazuko använder den. Hon använder den upprepade gånger genom berättelsen, och 

jag beslutade att det kunde finnas en poäng i att översätta den konsekvent och därmed göra den till ett 

idiolektiskt5 uttryckssätt specifikt för huvudpersonen. Det ger karaktären en egenhet som kan vara 

intressant för läsaren. Andra översättningar var ”oj”, ”nämen?”, ”se så” och ”så”. I vissa fall 

utelämnades den helt. De betydelsemässigt närmaste översättningarna jämfört med källtexten är 

”himmel!” och ”oj”. ”Nämen?” avviker lite betydelsemässigt, men var återigen ett val som gjordes 

med grund i kontexten; skolkamraten Mariko får syn på Kazuko som står och väntar på gatan. Mariko 

säger fövånat till Kazuko: ”Nämen, varför står du här?”. I den kontexten passar exempelvis ”oj” eller 

”kära nån” mindre bra. ”Nämen” frångår tillsammans med ”se så” och ”så” källtexten mer än de första 

två översättningarna. Val som återigen motiveras av att få till en idiomatisk svenska. 

Masaka är en interjektion med vilken man i princip vill säga ”jag kan inte tro det är sant!” (Weblio 

2015). I kontexten fungerade ”omöjligt” mycket bra på svenska och bevarade även betydelsen. På 

japanska är det en frekvent använd primär interjektion, men översättningen byter kategori till sekundär 

interjektion, eftersom ”omöjligt” är ett ord som kan ingå i andra ordklasser och användas på ett annat 

sätt än som interjektion. Det ändrar dock inte faktumet att det är ett uttryck som fyller sitt syfte 

betydelsemässigt och funktionsmässigt i måltexten, vilket ju är min tanke. 

Nästa interjektion, yaa, utelämnades helt de båda gånger den förekom i texten. Det är en informell 

hälsningar såsom tjena. Anledningen till utelämningen är att den ingår i uttrycket yaa, ohayou som 

betyder ”tjena, god morgon” vilket inte är ett idiomatiskt sätt att uttrycka sig på svenska. Vi säger 

                                                      
5 En idiolekt är ”en människas sätt att uttrycka sig, genom tal, kroppsspråk, handlingar osv. […]” (Båtman 2013:8). För en mer 

djupgående diskussion kring begreppet idiolekt, se Båtman 2013:5–8. 
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hellre antingen bara ”tjena” eller bara ”god morgon”. Valet föll på att utelämna den första 

interjektionen och bara behålla god morgon (som för övrigt talspråksmarkerades som go’morron). 

Den sista av de primära interjektionerna i listan är yoshi, en positiv jakande interjektion i stil 

med ”okej”, vilket var precis vad jag översatte den till. Det får anses ligga semantiskt nära källtexten 

och passar samtidigt väl in i en idiomatisk svenska i måltexten, ett solklart och enkelt val.  

 

Intressant att notera är att i de fall där flest strategier (fyra olika strategier) har använts för att översätta 

en och samma interjektion, vilket är fallet för de två interjektionerna ara och maa, förekommer i båda 

fallen en skiftande användning av utropstecken. Det innebär att interpunktionen mycket väl kan 

påverka översättarens ordval. Det tyder på att översättare bör ta hänsyn till och vara extra vaksam när 

det förekommer skiljetecken i samband med interjektioner. 

Härnäst diskuteras de sekundära interjektionerna som förekommer i romanen. 

Tabell 2. Sekundära interjektioner med pragmatisk betydelse, översättningar och använda 

lokala strategier 

Interjektion Pragmatisk 

betydelse/funktion 

Vald översättning Använd lokal 

strategi 

あぶない！ (abunai) varningsrop Se upp! b 

さてと (sateto) samtalsreglerande Då så, nåja b 

しまった (shimatta) beklagan Åh nej! b 

じゃ (ja) samtalsreglerande Okej b 

じゃあ (jaa) samtalsreglerande Okej, [utelämnad] b, f 

そうだ (!) (souda) insikt Nu vet jag!, ja, visst ja b 

だって、ほら (datte 

hora) 

uppmaning Se bara c 

なあに (naani) frågande Va?, äsch b 

なあんだ (naanda) nedlåtande Va?, Titta b, d 

ねえ (nee) uppmaning Kom igen, hör du, hör du på 

mig, [utelämnad] 

b, c, f 

 

I tabell 2 ovan visas romanens sekundära interjektioner, alltså interjektioner som består av ord som 

kan ingå i andra ordklasser och inte endast används som interjektioner. I tabellen finns även 

interjektionernas pragmatiska betydelse, översättningarna till svenska samt vilka lokala strategier som 

användes i varje fall.  

Den första sekundära interjektionen är utropet abunai! som bokstavligen betyder ”farligt”, men som 

används som varningsrop oftast i funktionen ”se upp!”, vilket jag även valde som översättning. Alltså 

betydelsemässigt så nära man kan komma, men samtidigt också utmärkt för sammanhanget i 

måltexten och ett idiomatiskt yttrande på målspråket. 
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Sateto är en interjektion som används för att byta samtalsämne i stil med ”nåja”. Mina översättningar 

är ”då så” i meningen ”Då så, vem vill lösa de här uppgifterna?” och ”nåja” i meningen ”Nåja, vi tar 

allting från början …”. Jag har kategoriserat dessa som strategi b, betydelsemässigt nära interjektioner. 

Översättningarna bevarar betydelsen men utgör samtidigt smidiga uttryck på svenska.  

Shimatta är ett uttryck som kan räknas till svordomar i stil med ”jäklar!” men används även i 

betydelsen ”oj” eller ”åh nej”. Min översättning är ”åh nej!” och användes i tankeåtergivning i 

kontexten ”Åh nej! Varför sa jag ingenting i går kväll för att varna Goro?”, vilket betydelsemässigt 

stämmer överens med källtexten och samtidigt låter idiomatiskt på svenska. Flytet i texten, det 

naturliga och kontextuellt passande bruket av språket, är det jag tänkte på mest när jag översatte, alltså 

en målkultursorienterad acceptansinriktad strategi som jag försökte hålla konsekvent genom 

översättningen. 

Ja och jaa är snarlika, uttrycker ofta ett byte av samtalsämne och används även som konjunktioner 

(Weblio 2015). Båda översattes till ”okej”, vilket passade in i kontexten och är ett vanligt uttryck på 

svenska som även passar bra i en talspråklig roman. I många fall utelämnades jaa, exempelvis i 

tankeåtergivning i meningen ”Vad ska jag ta mig till?” där okej egentligen inte fyller någon viktig 

funktion. Det förefaller mer dramatiskt att låta frågan vara ”vad ska jag ta mig till?” än att lägga till det 

onödiga ”okej, vad ska jag ta mig till?”. Detta är ett exempel på hur utelämning har tillämpats för att 

göra måltexten mer smidig och effektfull. 

Nästa interjektion, souda, används instämmande, i stil med ”precis”, ”så är det”, ”javisst”. Souda kan 

även användas för att uttrycka plötsligt insikt eller erinran, vilket var fallet i översättningarna ”nu vet 

jag!” och ”visst ja”. Med den instämmande funktionen översattes den kort till ”ja”. Översättningarna 

är alla semantiskt nära källspråket (strategi b). 

Datte används ofta som en konjunktion med betydelsen ”därför att” eller ”men”. Hora ligger mer åt 

det rena interjektionshållet och används ofta för att få någons uppmärksamhet i betydelsen ”titta”. Det 

kan argumenteras för att datte hora inte bör kategoriseras som interjektion eller som två separata 

interjektioner. De skulle även kunna sorteras inom Amekas ”interjektionsfraser”. Jag gjorde dock valet 

att inkludera den som en enda sekundär interjektion eftersom datte har fler användningsområden än 

bara som interjektion och datte hora i kontexten fungerar som ett sammanhängande yttrande. Min 

översättning är ”se bara”, vilket betydelsemässigt stämmer överens med källtexten och passar i 

kontexten ”se bara, ni tittar på mig på ett helt annat sätt nu”. 

Härnäst finner vi naani och naanda, som enkelt uttryckt betyder ”va!” eller ”va?”. Jag översatte båda 

till ”va?”, vilket bevarar betydelsen. Naanda översattes även till ”titta” i meningen ”Titta, det är 

Yoshiyama”, när talaren kikar ut genom ett fönster och upptäcker personen utanför huset. Det avviker 

lite betydelsemässigt men fångar å andra sidan kontexten av yttrandet lite bättre samtidigt som det 

flyter väl på svenska. Naani översattes även till ”äsch” i kontexten ”äsch, du behöver inte förstå hur 

det hänger ihop”, vilket fungerar bättre på svenska än ”va?” i det fallet. Återigen ett acceptansinriktat 

val där jag strävar efter att få ett idiomatiskt flyt i måltexten. 

Den sista sekundära interjektionen, nee, är en av japanskans många satsfinala partiklar men används 

även separat som interjektion bland annat för att få någons uppmärksamhet. Mina översättningar 

varierar: ”kom igen”, ”hör du”, ”hör du på mig”. Alla ligger betydelsemässigt nära nee, men med den 

sista tog jag friheten att utveckla den med några extra ord för att betona det känslomässiga i repliken. 

Jag valde i några fall också att utelämna den, vilket kanske är den mest måltextanpassade strategin.   
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4.3.1 Kvantitativ analys av interjektioner 

Här analyseras översättningen av interjektionerna kvantitativt för att få en uppfattning om vilka 

strategier som användes mest. Nedan presenteras en tabell med strategierna och till hur stor andel de 

tillämpades i översättningen av Flickan som hoppade genom tiden.  

Tabell 3. De lokala strategiernas fördelning i översättningen av interjektioner 

Lokal strategi Antal gånger tillämpad 

A 4 

B 52 

C 8 

D 10 

E 4 

F 12 

Totalt: 90 

 

I tabell 3 ovan visas hur många gånger varje strategi har tillämpats i översättningen av interjektioner. 

Av de totalt 90 interjektionerna som förekom i källtexten översattes hela 52 (cirka 58 %) med strategi 

b, den klart vanligaste strategin. Strategi b innebär översättningar där interjektionens form skiljer sig 

från originalets fonetiskt och/eller grafiskt, men där betydelsen till övervägande del överensstämmer 

med källtexten. Det betraktades som en i grunden adekvansinriktad (källtextinriktad) strategi, eftersom 

man söker att fånga den ursprungliga betydelsen i största möjliga mån och således ligga nära 

källtexten. Samtidigt kan man se det som att premiera målkulturen, eftersom den motsvarande 

betydelsen på svenska ofta passar in och inte förhindrar en flytande naturlig måltext. En anledning till 

att strategin användes så frekvent kan vara att japanska och svenska är två språk som skiljer sig 

avsevärt både fonetiskt och strukturmässigt, vilket var ett av villkoren för strategin. Om det hade varit 

en översättning från ett närmre besläktat språk som engelska till svenska hade kanske översättningar 

som försöker efterlikna det ordagranna uttalet varit fler. 

Den näst mest använda strategin var utelämning (f), med 12 förekomster. Utelämning tillämpades som 

tidigare nämnt ofta för att undvika uttryck som låter olämpliga på svenska eller kanske rent av inte har 

någon motsvarighet i svenska. Det är således en synnerligen måltextorienterad strategi där man som 

översättare främst har måltexten och målkulturen i åtanke, vilket stöds av min målkultursinriktade 

utgångspunkt för översättningen. 

Sedan kommer strategi c (8 förekomster) och strategi d (10 förekomster). Strategi c bevarar betydelsen 

men frångår interjektionsstrukturen, medan strategi d innebär användning av en interjektion som 

betydelsemässigt avviker från källtexten. Strategi d är således den mer måltextinriktade lösningen av 

de två. Det kan dock, liksom för strategi b, argumenteras för att även strategi c kan användas 

acceptansinriktat då en icke-interjektionsstruktur kan vara det som krävs för att få till en idiomatisk 

formulering i måltexten som inte stör läsaren.  

De två minst använda strategierna var strategi a och e med fyra förekomster vardera. Strategi a kan 

sägas vara den mest källtextinriktade, där man utgår från källtextens fonetiska struktur och till stor del 

bevarar interjektionen som den är. Strategi e kan anses, förutom utelämning, den mest 
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målspråksanpassade strategin där man avviker både betydelsemässigt och strukturmässigt från 

källtexten. Detta kan alltså ses som två extremer i modellen, och tillämpades båda sparsamt, vilket kan 

tyda på en försiktig eller konservativ översättning. Något som kanske tyder på översättarens ovilja att 

avvika för mycket från källtexten.       

Ställer man användningen av generellt källspråksorienterade strategier (a, b, c) mot 

målspråksorienterade (d, e, f) var 64 av 90 (71 %) tillämpade lösningar källspråksorienterade 

strategier. Detta kan verka motsäga det globala målspråksorienterade förhållningssättet. Det kan dock, 

som tidigare nämnts, argumenteras för att ur en synvinkel kan en viss strategi ses som 

källkultursinriktad och ur en annan synvinkel kan den ses som målkultursinriktad. Därför kan en och 

samma lokala strategi sägas vara både käll- och målkultursinriktad. Detta kan tyckas leda till 

förvirring, men det bör påpekas att förhållningssättet är just ett förhållningssätt, som alltid ligger i en 

gråzon mellan två extremer. Ingen funktionell översättning kan egentligen sägas vara strikt 

källkulturstrogen eller målkulturstrogen. På samma sätt är strategierna inte så huggna i sten som de 

först verkar. 

 

4.4 Andra översättningsproblem 

I det här avsnittet diskuteras kortfattat övriga problem som dök upp under översättningsprocessen: 

tilltal och personnamn, talspråklighet samt metatext.  

4.4.1 Tilltal och personnamn 

Ett mindre problem som dök upp under översättningen, men som ändå är värt att ta upp, är 

översättningen av personnamn. Personerna i romanen benämns i vissa fall med både förnamn och 

efternamn, i vissa fall uteslutande med efternamn och i ytterligare fall endast med förnamn (mestadels 

i relationen). Hur man tilltalar varandra på japanska skiljer sig också märkbart från svenska 

förhållanden. Ungdomarna i romanen tilltalar varandra med efternamn och det ungdomliga 

artighetssuffixet kun, alternativt san. Läraren tilltalar de med efternamn plus suffixet sensei (lärare) 

alternativt endast sensei (lärare). Hur man tilltalar varandra i Sverige skiljer sig givetvis från hur man 

gör det inom den japanska kulturen, men med tanke på att romanen kan tänkas utspela sig på 1960-

talet ville jag bevara en viss formalitet. Därför valde jag att översätta tilltalet till lärarna som Herr + 

efternamn, vilket inte nödvändigtvis avspeglar den verkliga situationen i samhället vid den tiden, utan 

snarare är tänkt att ge en känsla av formalitet som försätter romanen till en äldre tidsperiod än nutid. 

Övriga tilltal försökte jag bevara i största möjliga mån, eftersom exempelvis ”Yoshiyama” 

(huvudpersonens efternamn) som tilltal också ger en känsla av äldre språkbruk. Faktumet att romanen 

utspelar sig i Japan ändras inte, men sättet de tilltalar varandra har anpassats för målkulturen, och är 

således en acceptansinriktad eller målkultursorienterad strategi, vilket även stöds av det globala 

förhållningssättet jag arbetar efter i översättningen. 

De två huvudpersonerna, Kazuko och Kazuo, har dessutom slående lika förnamn vid translitterering 

till svenska, ett problem som inte uppstår på samma sätt på japanska där namnen skrivs med kanji 

(kinesiska tecken), vilka tydligt skiljer sig åt till både form och innebörd (jfr 和子 – Kazuko,  一夫 – 

Kazuo). De snarlika namnen kan riskera att förväxlas av läsare, vilket kan utgöra ett allvarligt 

störningsmoment i läsningen. Därför var jag tvungen att överväga att ändra namnen för att underlätta 
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för läsaren. Slutligen föll valet ändå på att behålla namnen, ett källtexttroget val som motiveras av att 

inte påverka berättelsen alltför mycket.  

Ett annat problem som dök upp var namnet ケン・ソゴル, vilket kan transkriberas som Ken Sogoru. 

Det är ur Japansk synpunkt ett utländskt klingande namn och problemet ligger i katakana-skriftens 

(japansk stavelseskrifts) tvetydighet. Ken råder det inga tvivel om att det bör översättas till svenska 

som just Ken. Sogoru, å andra sidan, kan vara tänkbara japaniseringar av Sogoru, Sogol, Sogor, 

Sougalle etc. Det är då upp till översättaren att fantisera ihop ett påhittat namn som ser ut och låter 

tillräckligt bra för läsaren. Valet föll till slut på det enkla och direkta Sogol, eftersom det är neutralt i 

avseendet att det inte klingar av någon viss nationalitet samtidigt som det ger ett lite futuristiskt 

intryck på svenska, vilket passar handlingen.  

4.4.2 Talspråklighet 

Romanens talspråkliga ton valde jag att markera lexikalt med talspråkliga former av ord. I källtexten 

markeras det talspråkliga med ihopdragna former av verb och det ungdomliga språkbruket. Jag valde 

att markera pojkarna Kazuo och Goros talspråkliga stil genom att använda t.ex. nån i stället för någon 

och sen i stället för sedan. Huvudpersonen, flickan Kazuko, valde jag däremot att inte markera på det 

sättet. Jag valde att behålla skriftspråkliga stavningar som någon och sedan i hennes fall för att återge 

en mognare ton. Hon använder många ungdomliga interjektioner och andra uttryck som är 

talspråkliga, men genom att göra en liten skillnad på Kazuko och de två pojkarnas språkbruk skapas en 

dynamik som samtidigt ger en bild av deras personligheter. Kazuko är lite mer vuxen och mogen 

medan pojkarna är lite barnsligare. I relationen använde jag konsekvent anföringsverbet sa i stället för 

sade, för att slå an en ungdomligare ton i romanen som helhet och bättre tilltala målgruppen. 

4.4.3 Metatext 

I vissa partier i romanen syns författaren på ett extra tydligt sätt. Förutom delar i relationen där ett 

subjektivt färgat språkbruk synliggör författaren i texten (diskuteras i 4.1), finns även tillfällen i texten 

där författaren explicit förklarar uttryck för läsaren. Detta visas i exempel 37 nedan.     

Exempel 37 

その目に見えないテンションの内部で、時間遡行（さかのぼること）が行なわれる。

[31:1357] 

Genom en spänning som är osynlig för blotta ögat får den tiden att gå motströms. [63:2991] 

Exemplet visar ett uttryck i källtexten som författaren tydliggör med en förklaring inom parentes 

(understruket i exemplet). Termen jikansokou (tiden går motströms) förklaras i parentesen som 

(sakanoboru koto) ”att åka tillbaka i tiden”. Termen är science fiction-inspirerad och inte på något sätt 

vanlig. Det är alltså en explicit förklaring av ett uttryck som förmodligen gjordes för att de unga 

läsarna lättare skulle kunna förstå. Jag valde att göra en omskrivning så att översättningens uttryck 

snarare blir ”orsakar tiden att gå motströms”, vilket inte är lika komplicerat som den japanska termen 

med fyra kinesiska tecken. Jag ville undvika att ha explicita förklaringar med i översättningen 

eftersom det kan utgöra en störning för läsaren och därmed dra ner på helhetsintrycket av romanen.    

Det finns ytterligare två tillfällen där metatexten framträder. I de här fallen handlar det om referenser 

som kan få läsaren att inse att det är ett fiktivt verk.   

Exempel 38 

まるで少女小説ではないか――と、和子は思った。[35:1535] 
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Det är som om det vore en ungdomsroman, tänkte Kazuko. [66:3151] 

Exempel 39 

「無理ないさ。まるでＳＦだものな」[30:1307] 

”Inget är omöjligt. Det är precis som science fiction.” [62:2948] 

I exempel 38 och 39 ovan ger författaren vid två olika tillfällen referenser till romanens genrer. 

Författaren refererar medvetet till verket i verket, vilket gör det till en metatextuell kommentar6. 

Fenomenet är inte frekvent i romanen och förutom dessa exempel kan författarrösten endast antydas i 

vissa avsnitt i relationen. De få förekomster som faktiskt finns är dock nog för att uppmärksamma 

läsaren på det metatextuella. Jag valde att översätta detta källtextorienterat och bevara dessa inslag, 

eftersom jag tycker att det bidrar med en unik och komisk effekt som är värd att förmedla. 

5. Sammanfattning 

Denna uppsats syftade till att i en översättningskommentar av en japansk ungdomsroman undersöka de 

tre aspekterna anföring, interpunktion och interjektioner. När det gäller anföring undersöktes vilka 

problem som kan uppstå vid översättnings mellan japanska och svenska, vilka strategier som kan 

användas för att lösa problemen och varför de är lämpliga. Fri indirekt anföring med sina intuitivt 

motstridiga kombinationer av tempus och person var ett märkbart problem. Att skilja mellan inre 

monolog och berättarrösten i romanen var många gånger en svårighet. Även japanskans 

anföringsuttryck, som inte är lika integrerade i anföringen jämfört med hur de fungerar på svenska, 

kunde ställa till problem. Generellt sett löstes problemen med ett målkultursanpassat förhållningssätt 

som grundade sig i att förtydliga det otydliga för läsaren och framställa en så flytande översättning 

som möjligt som strävar efter att hålla sig till målspråksnormerna.  

När det gäller interpunktion kunde det uppstå skillnader i användning av interpunktionstecken mellan 

källspråk och målspråk. Detta beror delvis på att japanska traditionellt sett inte använder sig av 

utropstecken och frågetecken, utan markerar detta genom satsfinala partiklar i stället. Blandningen av 

både partiklarna och skiljetecknen medförde att skillnader kunde uppstå mellan språken. Vissa delar 

av interpunktionen, som det japanska långa tankstrecket, utelämnades helt till fördel för kursivering av 

tankeåtergivningen för att förtydliga strukturen för läsaren. 

Angående översättningen av romanens interjektioner undersöktes vilka strategier som användes 

framför andra och varför. Interjektionerna sammanställdes och en beräkning visade att en övervägande 

del (71 %) översattes med källtextorienterade strategier. Detta kan verka motsäga det 

målkultursorienterade förhållningssättet, men å andra sidan tillämpades de ofta med måltexten i 

åtanke. I övrigt upptäcktes att förekomsten av interpunktionstecken som utropstecken eller frågetecken 

kunde påverka översättningen av interjektioner.     

 

                                                      
6 Med metatextuell kommentar menas här det som Waugh definierar som metafiktiva texter som ”self-consciously and systematically 

draws attention to its status as an artefact in order to pose questions about the relationship between fiction and reality” (Waugh 

1988:2). 
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Översättningskommentaren syftade till att bidra med kunskap kring vilka problem som kan uppstå i 

uppsatsens problemområden anföring, interpunktion och interjektioner samt vilka strategier man kan 

använda för att lösa problemen. Trots att romanens genre och målgrupp är tämligen specifik kan 

kommentaren vara till hjälp för översättare och forskare i ett bredare perspektiv. Tanken var att kunna 

bidra till en utökning av forskningen kring språkkombinationen japanska till svenska generellt, genom 

en kvalitativ djupdykning i ett litet område. Anföring, interpunktion och interjektioner är relativt 

perifera i forskningen i dag, något som förhoppningsvis ändras framöver med ytterligare studier och 

översättningskommentarer. Vidare kartläggning av japanskans skriftnormer när det gäller anföring och 

interpunktion skulle kunna bidra till formuleringen av mer utvecklade strategier för översättning 

mellan japanska och svenska, och är något som kräver ytterligare uppmärksamhet.     
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Bilaga: interjektioner 

Tabell: källtextens interjektioner i kronologisk ordning, översättningar och använda strategier  

Interjektion Pragmatisk 

betydelse/funktion 

Vald översättning Använd lokal 

strategi 

ふうん (fuun) eftertänksamhet Hmm F 

ふん！ (fun) fnysning Bah! B 

おや？ (oya) överraskning Va? B 

あっ (a) tveksamhet Åh! D 

あっ！ (a) överraskning Aaah! D 

まあ！ (maa) frustration Himmel! B 

まさか (masaka) misstro Omöjligt B 

おおい (ooi) uppmärksamhet Hörru B 

なあんだ (naanda) nedlåtande Va? D 

いや (iya) nekande Nä B 

さあ (saa) uppmaning Kom igen B 

なあ (naa) uppmaning Hörru B 

ああ (aa) stön Åh B 

へえ！ (hee) förvåning Va! B 

まあ (maa) förvåning [utelämnad] F 

じゃあ (jaa) medgivande Okej B 

おいおい (oioi) hejdande Vänta lite nu C 

ええ (ee) jakande Ja B 

よし (yoshi) jakande Okej B 

キャーッ！ (kyaa) gällt skrik Hjälp! D 

まあ！ (maa) frustration Himmel! B 

ああ (aa) förvåning Åh! B 

ああ (aa) jakande Mm B 

あぶない！ (abunai) varningsrop Se upp! B 

やあ (yaa)  hälsning [utelämnad] F 

おはよう(ohayou) hälsning Go’morron B 

あら (ara) förvåning [utelämnad] F 

おはよう(ohayou) hälsning Hej … D 
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ううん (uun) nekande Nej då C 

へええ (heee) förvåning Du skojar?  C 

ああ (aa) uppmaning Hörru B 

いや (iya) nekande Nä B 

まあ (maa) förvåning [utelämnad] F 

あら (ara) förvåning Va D 

じゃ (ja) jakande Okej B 

さてと (sateto) samtalsreglerande Då så, nåja B 

はい (hai) jakande Okej B 

ほう (hou) häpnad Titta D 

ねえ (nee) samtalsreglerande [utelämnad] F 

え (e) förvåning [utelämnad] F 

ええと (eeto) eftertänksamhet Ehh A 

ああ (aa) förvåning Åh B 

なあんだ (naanda) nedlåtande Titta D 

なあに (naani) frågande Va? B 

ううん (uun) nekande Kanske E 

おい (oi) uppmaning Hörru B 

ねえ (nee) uppmaning Kom igen B 

ううん (uun) nekande Nej, det är klart C 

じゃあ (jaa) samtalsreglerande Okej B 

あら！ (ara) överraskning Men C 

いや (iya) nekande Äsch B 

あ (a) tveksamhet Eh B 

ええと (eeto) eftertänksamhet Eeh A 

だって、ほら (datte hora) uppmaning Se bara C 

しまった (shimatta) beklagan Åh nej! B 

まあ (maa) överraskning Nämen? B 

ああら (aara) förvåning Jaså B 

へええ (heee) misstro Jaha B 

ひゃっ！ (hya) förvånat skrik Oj! B 

ほう (hou) misstro Jaså D 
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おう (ou) förvåning Oj B 

まあ (maa) samtalsreglerande Se så C 

ふうん (fuun) eftertänksamhet Hmm A 

ふうん (fuun) eftertänksamhet Hmm A 

ええ (ee) jakande [utelämnad] F 

おう (ou) jakande Just det E 

はい (hai) jakande Ja B 

ねえ (nee) samtalsreglerande [utelämnad] F 

ああ (aa) förtvivlan Åh B 

そうだ！ (souda) insikt Nu vet jag! B 

あっ (a) förvåning Oj D 

そうだ (souda) jakande Ja B 

ああ (aa) insikt Åh B 

ねえ (nee) samtalsreglerande Hör du på mig C 

さあ (saa) samtalsreglerande [utelämnad] F 

じゃ (ja) samtalsreglerande Okej B 

そうだ  (souda) jakande Visst ja B 

ああ (aa) frustration Och E 

まあ (maa) förvåning Oj B 

なあに (naani) frågande Äsch B 

じゃあ (jaa) samtalsreglerande [utelämnad] F 

まあ (maa) frustration Så E 

まあ！ (maa) frustration Himmel! B 

あら (ara) förvåning Jaha B 

ねえ (nee) samtalsreglerande Hör du b 

ねえ (nee) samtalsreglerande [utelämnad] f 

いいえ (iie) nekande Nej b 

ああ (aa) förvåning Åh b 

じゃ (ja) samtalsreglerande Okej b 
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