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Sammanfattning/Abstract 

I Japan är s.k. rollspråk, dvs. stereotypt språk kopplat till en viss typ av karaktär, vanligt i 

material riktat till barn, såsom barnfilmer. Trots att rollspråk som forskningsområde är relativt 

nytt finns ett antal studier som behandlar rollspråk i litterära översättningar, undertextningar 

och dubbningar till japanska. Få eller inga har dock jämfört hur rollspråket påverkar 

karaktäriseringen dels i undertexterna, dels i dubbningen av en och samma film. 

Denna uppsats analyserar japansk undertextning och dubbning av den svenska barnfilmen Du 

är inte klok Madicken och finner att båda versionerna använder rollspråk på ett liknande sätt 

för att förenkla karaktäriseringen och framhäva de kvinnliga karaktärernas femininitet genom 

bl.a. feminina satsfinala partiklar, pronomen, verbformer och interjektioner.  

 

In Japan so called role language, i.e. stereotypical language associated with a certain type of 

character, frequently occurs in material for children such as children’s films. Role language is 

a fairly new area of research but despite this, there are a few studies dealing with role 

language in literary translation, subtitling and dubbing into Japanese. However, few or none 

of these examine how role language influences characterisation in the subtitles and dubbing of 

the same film.  

This thesis analyses the Japanese subtitling and dubbing of the Swedish children’s film Du är 

inte klok, Madicken and finds that both versions use role language in a similar way to simplify 

characterisation and emphasize the femininity of female characters through the use of 

feminine sentence-final particles, pronouns, verb forms and interjections etc.     

Nyckelord/Keywords 

Rollspråk (yakuwarigo), japanska, svenska, dubbning, undertextning, normer, kvinnospråk 

Role language (yakuwarigo), Japanese, Swedish, dubbing, subtitling, norms, women’s 

language 



 

 

Innehållsförteckning 

1. Inledning ............................................................................................. 1 

1.1 Syfte ........................................................................................................... 2 

1.2 Upplägg ....................................................................................................... 2 

1.3 Termer och konventioner ............................................................................... 2 

2. Rollspråk ............................................................................................. 3 

2.1 Japanskt rollspråk ......................................................................................... 3 

2.1.1 Satsfinala partiklar .................................................................................. 4 

2.1.2 Personliga pronomen ............................................................................... 6 

2.1.3 Kopula och verbändelser .......................................................................... 6 

2.2 Rollspråk utanför japanskan ........................................................................... 6 

2.2.1 Rollspråk i andra språk ............................................................................ 6 

2.2.2 Rollspråk och översättning ....................................................................... 7 

2.3 Rollspråk och autentiskt språk ........................................................................ 9 

2.3.1 Rollspråkens ursprung ............................................................................. 9 

2.3.2 Kritik mot användandet av stereotypt språk ............................................... 9 

3. Medieöversättning ............................................................................. 11 

3.1 Undertextning .............................................................................................11 

3.2 Dubbning ....................................................................................................12 

3.3 Medieöversättning i Japan .............................................................................12 

3.4 Medieöversättning och karaktärisering ............................................................13 

3.5 Översättning och normer ..............................................................................14 

4. Material och metod ............................................................................ 16 

4.1 Material ......................................................................................................16 

4.2 Metod .........................................................................................................17 

5. Analys ............................................................................................... 18 

5.1 Måltexterna .................................................................................................18 

5.2 Kvinnorna: Madicken, Lisabet, Mamma, Alva, Mia och Borgmästarinnan .............20 

5.2.1 De kvinnliga KT-karaktärerna ..................................................................20 

5.2.2 De kvinnliga karaktärerna i översättning ...................................................21 

5.2.3 Analys på individnivå ..............................................................................25 

5.2.3.1 Madicken ....................................................................................................................... 25 
5.2.3.2 Lisabet ........................................................................................................................... 26 
5.2.3.3 Mia................................................................................................................................. 26 
5.2.3.4 Alva ............................................................................................................................... 27 
5.2.3.5 Mamma .......................................................................................................................... 28 
5.2.3.6 Borgmästarinnan............................................................................................................ 29 

5.3 Männen: Pappa, Abbe och Farbror Nilsson .......................................................30 

5.3.1 De manliga KT-karaktärerna ....................................................................30 

5.3.2 De manliga karaktärerna i översättning ....................................................31 



 

 

5.3.3 Analys på individnivå ..............................................................................33 

5.3.3.1 Abbe .............................................................................................................................. 33 
5.3.3.2 Farbror Nilsson .............................................................................................................. 34 
5.3.3.3 Pappa ............................................................................................................................. 35 

6. Diskussion ......................................................................................... 36 

7. Slutord .............................................................................................. 39 

Primärmaterial ...................................................................................... 40 

Sekundärmaterial .................................................................................. 40 

Appendix ............................................................................................... 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabellförteckning 

Tabell 1. Fördelning av SFP i materialet…………………………………………..19 

Tabell 2. De kvinnliga karaktärernas SFP i dubbningen……………………..22 

Tabell 3. De kvinnliga karaktärernas SFP i undertextningen………………23 

Tabell 4. De kvinnliga karaktärernas personliga pronomen i 

dubbningen………………………………………………………………………………….23 

Tabell 5. De kvinnliga karaktärernas personliga pronomen i 

undertextningen……………………………………………………………………………24 

Tabell 6. De manliga karaktärernas SFP i dubbningen……………………….31 

Tabell 7. De manliga karaktärernas SFP i undertextningen………………..32 

Tabell 8. De manliga karaktärernas personliga pronomen i 

dubbningen………………………………………………………………………………….32 

Tabell 9. De manliga karaktärernas personliga pronomen i 

undertextningen……………………………………………………………………………33 

Tabell 10. Kvinnornas och männens SFP………………………………………….37 



1 

 

1. Inledning 

Begreppet rollspråk (yakuwarigo) beskriver ett språkbruk (t.ex. grammatik, vokabulär och 

intonation) som av modersmålstalare psykologiskt kopplas till särskilda karaktärstyper. Säg åt 

amerikanska barn att leka indian, och har de växt upp med Hollywood-produktioner kommer 

de sannolikt att ha en färdig uppfattning om hur en sådan karaktär ”bör” tala i form av särskild 

vokabulär, grammatiska avvikelser från standardspråk och talhastighet. Låt en japansk litterär 

karaktär tala om sig själv som ”washi” (istället för det neutrala watashi, ”jag”) och använda 

kopulan ”ja” (istället för det neutrala ”da”) och den japanske läsaren kommer förmodligen att 

föreställa sig en äldre, vithårig, manlig talare, kanske med käpp. 

När en sådan tydlig koppling existerar mellan ett visst språkbruk och en viss karaktärstyp kan 

man tala om detta språkbruk som rollspråk. Begreppet rollspråk myntades av Satoshi Kinsui 

år 2000, men fenomenet med stereotypa representationer av vissa sociala gruppers sätt att tala 

i fiktiva källor är ingenting nytt. Vad som gör det japanska rollspråket speciellt är dock den 

stora variationen välutvecklade rollspråk inte bara för några få grupper i samhället utan för 

alla möjliga tänkbara karaktärstyper – allt från samurajer och ”fina flickor” till katter och 

robotar. Till skillnad från sociolekter i vårt verkliga språk kan rollspråken ge läsare en idé inte 

bara om en karaktärs ålder eller sociala tillhörighet utan även om ”utseende, personlighet och 

t.o.m. mänsklighet” (Teshigawara & Kinsui 2011:41, min översättning). Japanskan har genom 

sin grammatiska struktur även goda möjligheter att skapa nya rollspråk, vilket också sker på 

t.ex. bloggar och andra internetforum när folk vill framställa sig på ett särskilt sätt 

(Teshigawara & Kinsui 2011:42). 

Med en sådan bred variation av språkliga stilar att välja mellan har den som översätter till 

japanska stor makt över och stort ansvar för karaktärsbildningen i den japanska måltexten. 

Flera studier har på senare år behandlat, och i många fall kritiserat, användandet av rollspråk i 

översättningar till japanska. Många har, såsom Inoue (2003) och Gaubatz (2007), studerat 

litterära källor, men det finns även exempel på studier av rollspråk i undertextning (t ex Ota 

2009) och dubbning (t.ex. Sakamoto 2011).  

Få eller inga verkar dock ha studerat skillnaderna, vad gäller användandet av rollspråk, i 

undertextningen och dubbningen av en och samma film. I översättningen av en film kan man 

tänka sig sådant som talar både för och emot användandet av rollspråk. Rollspråkens särskilda 

meningsändelser tar extra plats och sticker ut mer än standardformer, något som skulle kunna  

tala mot deras förekomst i undertexter, som i många fall avsiktligt hålls korta och färglösa för 

maximal läsbarhet (Delabastita 2010:214). Även vid dubbning finns särskilda förutsättningar 

som begränsar längd och innehåll. Samtidigt är rollspråk så vanligt förekommande i Japan, 

särskilt i material riktat till barn och ungdomar, att man med Chestermans ord kan tala om en 

förväntningsnorm (”expectancy norm”, se Chesterman 1997) enligt vilken den inhemska 

publiken förväntar sig att fiktiva karaktärer ska tala på ett visst sätt.  

Med de olika förutsättningar som gäller vid medieöversättning jämfört med litterär 

översättning, och vidare mellan undertextning och dubbning, kan det finnas mening i att 

ytterligare studera och jämföra rollspråkets betydelse i undertextning och dubbning till 

japanska. 
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1.1 Syfte 

Uppsatsens syfte blir därmed att försöka ge svar på huvudfrågan: 

- Hur förmedlas karaktärerna genom rollspråket i den japanska undertextningen och 

dubbningen av en svensk barnfilm (”Du är inte klok Madicken”)? 

För att svara på detta ställs ett antal underfrågor av både kvalitativ och kvantitativ natur som 

förhoppningsvis kan bidra till att ge klarhet: 

- Vilka rollspråk eller rollspråkliga drag går att finna i undertextningen och dubbningen av 

filmen, och till vilken grad?  

- Motsvaras karaktäriseringen i KT av den karaktärisering som förmedlas genom de två MT-

versionernas språk?  

- Innehåller MT starkt maskulina/feminina språkskillnader, och gäller dessa i så fall för alla 

samhällsklasser och åldrar?  

- Hur kan karaktäriseringen i MT ha påverkats av normer eller av mediets begränsningar?  

1.2 Upplägg 

Efter att ha beskrivit syftet och studiens relevans i kapitel 1 följer i kapitel 2 en mer ingående 

beskrivning av rollspråk och tidigare relevant forskning på området. Kapitel 3 tar upp 

medieöversättning, då framförallt undertextning och dubbning, och diskuterar regler och 

normer, i Japan och generellt, som kan påverka översättningar av audiovisuellt material. I 

kapitel 4 diskuteras valet av material och metod för den aktuella studien. Kapitel 5 presenterar 

resultaten av analyserna av KT och de olika MT, uppdelat efter kvinnliga och manliga 

karaktärer. Därefter följer en diskussion och slutord i kapitel 6 och 7.  

1.3 Termer och konventioner 

”Rollspråk” är en direktöversättning av engelska role language som är den vedertagna 

översättningen av yakuwarigo och den term som Kinsui själv använder i sin och Teshigawaras 

artikel ”Modern Japanese ’Role Language’ (Yakuwarigo)” från år 2011. Termen är liksom 

forskningsområdet ännu ny, men har i existerande arbeten på svenska genomgående översatts 

med ”rollspråk” (Se t.ex. Blomdahl 2008, Nordmark 2010 m.fl.). 

Termen ”karaktär” kommer i det aktuella arbetet att användas för att beteckna en fiktiv person 

i ett verk (såsom t ex Madicken i filmerna och böckerna om Madicken).  Termen 

”karaktärstyp” kommer att användas för att beteckna en typ av karaktär med bestämda drag 

(”karaktärsdrag”) vad gäller t ex personlighet och uppfattad ålders-, klass- och 

könstillhörighet, och med koppling till ett bestämt sätt att tala (ett rollspråk). Ett exempel på 

en karaktärstyp är ”Professorn” (jap. hakase) som talar ”Professorsspråk” (hakasekotoba).  

Japanska markeras med kursiv stil och translittereras enligt det reviderade Hepburn-systemet. 

Långa vokalljud kommer dock att skrivas enligt sina kana-stavningar så att till exempel おお 

blir oo och おう blir ou. Längre citat ur andra källor kommer att lämnas i de 

transkriberingssystem som använts där. För en kort översikt över Hepburn-systemet och andra 

system för translitterering av japanska, se Lindberg-Wada, Jelbring & Kimura (2008:44-47). 
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Tecknet [Ø] används i den aktuella studien för att beteckna en utelämnad kopula.  

Förkortningen KT används genomgående för ”källtext” (dvs. den svenska originalfilmen) och 

MT för ”måltexter” (det vill säga den japanska dubbningen och undertextningen).  

 

2. Rollspråk 

Rollspråk (jap. yakuwarigo,eng. role language) myntades som term år 2000 av den japanske 

lingvisten Satoshi Kinsui. Termen syftar på ett språkbruk (sådant som personliga pronomen, 

satsändelser, kopula mm.) som av modersmålstalare instinktivt kopplas till en viss fiktiv 

karaktärstyp (en ung rikemansdotter, en gammal professor, en person från Kina osv.); 

Alternativt, på det språkbruk som modersmålstalare föreställer sig att en viss fiktiv 

karaktärstyp använder sig av. Rollspråk skiljer sig från autentiskt språk, men är mycket 

vanligt i japanskan, särskilt i manga, anime och i material riktat till barn (Kinsui 2000, Kinsui 

2003:45, Teshigawara & Kinsui 2011:38). Rollspråk förekommer dock även i andra språk, 

även om de där kan ta sig uttryck på andra sätt än i japanskan (se vidare avsnitt 2.2.1.).  

 

2.1 Japanskt rollspråk 

Japanskan har en bred variation av välbefästa rollspråk. Kinsui ger följande exempel, där en 

och samma fras (”Ja, jag vet”) uttrycks på flera olika sätt för att symbolisera hur en gammal 

man (a), en ung kvinna (b) eller en riktigt ”macho” kille (c) talar: 

 a. Sō-ja washi ga shit-teoru-zo 

 yes-COPULA I NOM know-ASPECT-PARTICLE 

 b. Sō-yo atashi ga shit-teiru-wa 

 yes-[ZERO COPULA]-PARTICLE I NOM know-ASPECT-PARTICLE 

 c. Sō-da ore ga shit-teru-ze 

 yes-COPULA I NOM know-ASPECT-PARTICLE 

    (Kinsui, 2010:51) 

Beroende på vilka satsfinala partiklar (se 2.1.1), vilket personligt pronomen (se 2.1.2) och 

vilka kopula- eller verbformer (se 2.1.3) som används kan alltså en japansk modersmålstalare 

enkelt få sig en uppfattning om vilken karaktärstyp det är som talar. Kinsui har studerat och 

definierat språket för flera sådana karaktärstyper och gett dessa språk namn. Exempel (a) ovan 

passar t.ex. in på det Kinsui kallar Professorsspråk (hakasekotoba) medan (b) skulle kunna 

räknas till Fina flickors språk (ojousamakotoba) och (c) till Mansspråk (otokokotoba).  

Rollspråk används mer sällan i högprestigelitteratur och oftare i barnböcker, manga, tecknade 

TV-serier och lägre klassad litteratur. Orsaken till detta är att rollspråket skapar stereotypa 

människoporträtt istället för nyanserade skildringar. Även i de fall då rollspråk används 

händer det därför ofta att hjälten talar ett neutralare språk som ger utrymme för utveckling och 

som gör att läsaren lättare kan identifiera sig med hjälten, medan bifigurer får tydligare 
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rollspråk. Fördelen med rollspråket är att nya bifigurer snabbt och enkelt kan presenteras 

eftersom det genast står klart vilken karaktärstyp de tillhör (Kinsui 2003:31-32, 43). 

 

2.1.1 Satsfinala partiklar 

Rollspråk märks bland annat i de så kallade satsfinala partiklar (härefter SFP) som på 

japanska ofta följer ett uttalande. Dessa ofta enstaviga partiklar placeras i slutet av en mening 

(eller ibland, sats) och säger något om talarens attityd till det som sägs. De kan till exempel 

uttrycka sådant som självsäkerhet (som de maskulina ze och zo i Kinsuis exempel i 2.1 ovan), 

tvekan eller önskan om medhåll. De kan också indikera något om talaren, såsom dennes 

könstillhörighet (Petterson 1995:250). Partiklarna tillför dock sällan eller aldrig semantisk 

mening vilket gör dem besvärliga att översätta till ett språk som svenska som saknar formella 

ekvivalenter. I talad japanska är dessa SFP dock mycket vanliga och vid översättning till 

japanska ställs översättaren därmed inför uppgiften att välja passande SFP för MT-dialogerna. 

I tabellen nedan presenteras de SFP som förekommer i materialet för den aktuella studien: 

deras språkliga funktion samt deras grad av femininitet/maskulinitet och eventuella koppling 

till ett särskilt rollspråk eller en särskild karaktärstyp. Observera att uppställningen är något 

förenklad och att SFP beroende på situationen kan ha fler funktioner och konnotationer än de 

som beskrivs nedan. Beskrivningar av funktioner är baserade på Petterson (1992:126, 250-

258) och Kinsui (2014), medan uppdelningen av SFP i feminina och maskulina partiklar har 

baserats på Kinsui (2003, 2014), Petterson (1992) och Sakamoto. Sakamoto har i sin tur 

hämtat resultat från bland andra Ide, McGloin, Okamoto och Shibamoto (Sakamoto 2011:44-

45). Som framkommer av tabellen är det också vanligt att två eller flera SFP kombineras. 

 

SFP Funktion Karaktärskoppling 

dai Mjukare än bara kopulan da. Används med 

frågeord för att ställa en fråga. 

Måttligt maskulin. 

ka Fogas till en påståendesats för att skapa en 

fråga. 

Måttligt maskulin. 

kai  Används utan frågeord för att ställa en fråga. 

Mjukare än SFP ka. 

Måttligt maskulin. 

kashira Uttrycker fråga eller tvivel. Samma 

betydelse som no ka.  

Starkt feminin. Ingår i rollspråken Fina 

flickors språk och Fina fruars språk. 

kashira ne SFP kashira för fråga eller tvivel + SFP yo 

för att söka medhåll. 

Starkt feminin. 

mon Används för att ge en förklaring som ofta 

framställs som självklar. Kan därför 

användas för att frånsäga sig ansvar.  

Neutral. Kan på grund av sin funktion ge 

ett barnsligt intryck. 

na  Används för att, beroende på intonation, 

uttrycka bl.a. längtan, beundran, besvikelse 

eller önskan om medhåll.  

Måttligt maskulin. 
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na no Kopulans attributiva form na följt av SFP no 

med frågande eller förklarande funktion.   

Starkt feminin. 

na no yo SFP na no + SFP yo. Starkt feminin. 

ne  Används för att söka medhåll och försäkra 

sig om att lyssnaren är med. 

Neutral. 

Øne Används för att söka medhåll. Måttligt feminin.  

no Används för att  

1. Be om en förklaring (som frågepartikel 

istället för ka).   

2. Ge en förklaring. 

Måttligt feminin. 

no ka Markerar fråga. Måttligt maskulin. 

no kai Fråga, mjukare intryck än no ka. Måttligt maskulin. 

no kashira SFP no i sin frågande funktion + kashira 

som också markerar en undran. 

Starkt feminin. 

no ne SFP no + ne, vars funktion här är att ge 

uttalandet en mjukare ton. 

Måttligt feminin. 

no sa SFP no + sa, som tillför en försäkrande ton. Måttligt maskulin. 

no yo SFP no + yo, som understryker och 

förstärker uttalandet. 

Starkt feminin. 

sa  Används efter avslutade satser för att ge 

uttalet en försäkrande ton, eller efter fraser 

för att föra samtalet vidare. 

Måttligt maskulin. Ingår i rollspråken 

Pojkspråk och Mansspråk. 

wa  Används för att understryka det man säger 

på ett mjukare sätt än med SFP yo. 

Starkt feminin. Ingår bl.a. i rollspråket 

Kvinnospråk.  

wa ne SFP wa + ne, som tillförs för att söka 

lyssnarens medhåll. 

Starkt feminin. 

wa yo SFP wa + yo, som tillförs för att ge 

uttalandet emfas. 

Starkt feminin. 

yo Används för att understryka och förstärka ett 

uttalande.  

Måttligt maskulin. 

Øyo Används för att understryka och förstärka ett 

uttalande. 

Måttligt feminin. 

Øyo ne SFP yo + ne, vars funktion är att ge 

uttalandet en mjukare ton.   

Måttligt feminin. 

zo  Används för att starkt understryka ett 

uttalande. 

Starkt maskulin.  
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2.1.2 Personliga pronomen 

Rollspråk märks även lexikalt i de personliga pronomen som används. I japanskan finns t.ex. 

ett stort antal ord för att uttrycka första person singularis (washi, ore och atashi i Kinsuis 

exempel i avsnitt 2.1 är bara några), och varje pronomen ger modersmålstalaren en bild av 

vilken typ av person det är som talar. Kinsui delar in personliga pronomen efter femininitet 

och maskulinitet som nedan (2003:135).  

 

Pronomen Maskulina Neutrala Feminina 

1:a person singular ore, boku, oira, washi watashi, watakushi atashi 

2:a person singular omae, kimi anata, anta, otaku(sama), 

sochira(sama) 

-
1
 

 

 

2.1.3 Kopula och verbändelser 

Även valet av kopula och andra verbformer kan bidra till att ge bilden av en viss karaktärstyp. 

Särskilt relevant är vilken artighetsnivå verbet har. I japanskan finns dels kortare, informella 

verbformer (ex. iku ”går”), dels långa, artigare verbformer (ex. ikimasu ”går”). På samma sätt 

finns en kort (ex. da ”är”) och en lång (ex. desu ”är”) form av kopulan. Dessutom finns en rad 

specialverb för att uttrycka extra respekt eller artighet (Pettersson 1995:273).  

Att använda kopulan i sin kortform utan en påföljande SFP räknar Kinsui som ett kännetecken 

för maskulint språk (Kinsui 2003:135). Till skillnad från den långa, artiga kopulan används 

kopulans kortform dock sällan utan SFP, förmodligen för att detta sätt att tala inte inbjuder 

lyssnaren till att delta i samtalet och snarare låter som något ur en bok eller tidningsartikel 

(Maynard 1998:17, Ogi 2013:3). 

 

2.2 Rollspråk utanför japanskan 

Rollspråk har ovan enbart diskuterats i den japanska kontexten, men rollspråk förekommer 

också (till olika grad) i andra språk. Dessa utomjapanska rollspråksförekomster diskuteras i 

avsnitt 2.2.1. Vidare diskuterar avsnitt 2.2.2 hur rollspråk behandlas i översättningar mellan 

japanska och andra språk. 

 

2.2.1 Rollspråk i andra språk 

Kinsui gav fenomenet med fiktiva, stereotypa språk en beteckning och har som 

rollspråksforskningens centralfigur organiserat rollspråksforskningen i Japan, bl.a. genom två 

samlingsvolymer från 2007 och 2011. Men studier som behandlar stereotypt språk kopplat till 

                                                      
1 Kinsui anger inte något exempel för denna grupp.  
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vissa sociala grupper i fiktiva källor är inga nymodigheter och inte begränsade till det 

japanska språket. Hill har t.ex. sedan 1993 i flera studier behandlat s.k. ”mock Spanish”, en 

slags låtsasspanska som lyssnare genast och utan att reflektera kopplar till en kulturell modell 

av ”Den spansktalande”, och som används inte av riktiga spanjorer utan av spanska karaktärer 

i t.ex. amerikanska TV-serier och filmer (Hill 1995).    

År 2006 publicerade Barbara Meek en artikel i Language of Society där hon beskrev det 

fiktiva språk som talas av amerikanska indianer i bl.a. Hollywood-filmer. Meek nämner inte 

rollspråk eller Kinsuis forskning, men hennes beskrivning av språket, som hon kallar 

”Hollywood Injun English” eller HIE, har mycket gemensamt med Kinsuis beskrivningar av 

japanskt rollspråk. En tidigare okänd karaktär som talar HIE känns genast igen av den 

amerikanska publiken som en amerikansk ursprungsinnevånare, och amerikaner som vill 

”leka indian” eller spela amerikansk urinnevånare på film har en klar uppfattning om hur 

denna karaktärstyp talar och kan genast reproducera ”typiska indianfraser”. Meek finner i sin 

undersökning av amerikanska ursprungsinnevånares tal i ett antal filmer, tv-program och 

gratulationskort, att en ”surprisingly homogeneous style surfaces”. Denna språkliga stil har 

många likheter med s.k. ”foreigner talk” vad gäller t ex brist på tempusböjningar, men 

utmärker sig som HIE genom specifika lexikala element och fraser, t ex metaforer från 

naturen. Meek finner att delar av HIE (precis som många japanska rollspråk) har sina rötter i 

autentiskt språk, t.ex. i berömda historiska tal, medan andra delar såsom ordet ”paleface” 

(blekansikte) verkar vara uppdiktade efterkonstruktioner som genom reproduktion i litterära 

verk och filmer kommit att kopplas till den stereotypa bilden av” den amerikanska indianen”. 

(Meek 2006:93-94,  96, 99, 107, 117, 120.) 

Japanskan, koreanskan och kinesiskan har alla satsfinala partiklar, SFP, och utnyttjar ofta 

dessa för att skapa rollspråk. Särskilt i koreanskan, som ligger grammatiskt nära japanskan, 

kan man hitta ett flertal olika rollspråk även om dessa verkar fokusera framförallt på 

åldersskillnad medan det japanska rollspråket snarare framhäver distinktionen maskulint och 

feminint. SFP är dock inte det enda sättet att skapa rollspråk och olika språk har olika sätt att 

skapa språkliga stereotyper. Teshigawara & Kinsui nämner bl.a. påhängsfrågor (eng. you 

know, huh; fran. n’est-ce pas, hien) och ”eye dialect” som några metoder som används av 

författare och andra skapare av språkliga stereotyper (Teshigawara & Kinsui 2011:51-53). 

Representationer av dialekt i fiktiva källor är mycket vanligt förekommande och kan t.ex. 

skapas genom icke-standard-stavningar för att representera regionala variationer. TV-serien 

Fader Ted använder några utvalda dialektala ord (t ex lad, feck) och diskursmarkörer (t ex 

arrah, lookit) med starka kopplingar till ”irländskhet” hos den brittiska publiken för att 

effektivt skapa bilden av en irländsk karaktärstyp (Walshe 2011:136, 143-144).  

Vad som gör japanskan (och till stor grad den grammatiskt närliggande koreanskan) speciell 

är dock de stora möjligheterna att skapa nya rollspråk, vilka inte behöver ha någon grund i 

autentiskt, historiskt språk (Se vidare avsnitt 2.3.1).  

 

2.2.2 Rollspråk och översättning 

En rad tidigare studier har behandlat rollspråk i översättning, både till och från japanska. De 

flesta av dessa studier har varit inriktade på språkparet japanska/engelska. Bland annat har 

Gaubatz studerat japanska översättningar av Huckelberry Finn och nyttjandet av stereotypt 
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språk i dessa. Han ser både potentiella fördelar och nackdelar med att använda rollspråk i 

översättning. Rollspråk kan vara ett verktyg som för historier som annars skulle kännas 

avlägsna från den japanska verkligheten närmre den japanska läsaren. Men faran finns också 

att karaktäriseringen blir allt för enkel och barnslig, så att man t.ex. genom att låta 

karaktärerna tala Lantisspråk (inakakotoba) gör Huckelberry Finn till en platt historia om ”två 

Lantisar som stiger på en flotte och njuter av livet på floden” (Gaubatz 2007:156, min 

översättning). Om man som i en av de översättningar Gaubatz studerat låter Huck tala neutral 

japanska medan Jim talar Lantisspråk kan man också antyda att vita är hjältar och 

huvudpersoner medan svarta är ”Lantisar” och bifigurer. 

Inoue är inne på ett liknande spår i sin studie av den japanska översättningen av ”Borta med 

vinden”, även om hon inte uttryckligen studerar rollspråk. Hon konstaterar att bokens vita 

karaktärer översätts med könsspecifikt språk för kvinnor och män, medan de svarta slavarna 

alla får tala någon slags ospecificerad regional dialekt utan feminina eller maskulina markörer 

(Inoue 2003:327).  

Både i Gaubatz och Inoues studier förekommer sådana ”påhittade” dialekter som bär drag av 

riktiga dialekter eller är ett hopkok av flera dialekter till ett rollspråk som används för att 

översätta dialekt. Kinsui diskuterar ett liknande fenomen som observerats i Tyskland, där 

problemet med att översätta dialekt i japansk manga ledde till utvecklandet av en 

låtsasdialekt, en s.k. ”Kunstdialekt”. Denna Kunstdialekt är en blandning av dialekter från 

norra och södra Tyskland som tillsammans bildar en dialekternas dialekt, vilken kan användas 

för att översätta utländska dialekter och som ofta förmedlar bilden av en outbildad person från 

landet (Kinsui 2001:52).       

Att använda vissa utvalda drag för att återskapa en dialekt, brytning eller liknande verkar för 

övrigt som ett vanligt fenomen i fiktiva källor – i avsnitt 2.2.1 nämndes Fader Ted som ett 

exempel.  Att sedan översätta sådana konstgjorda språkstilar kan bli en riktig utmaning för 

översättaren. Delabastita har studerat den brittiska TV-serien ’Allo ’Allo! och de stereotypa 

representationerna av engelska, franska, tyska och italienska i originalets engelska dialog, 

samt översättningarna av detta språk i TV-seriens nederländska undertexter och franska 

dubbning. Han finner att de nederländska undertexterna följer förekommande 

undertextningsnormer i det att de använder standardspråk för nästan alla karaktärer för att 

undvika att undertexterna drar uppmärksamhet till sig och därmed göra dem mer lättlästa. 

Dubbningen däremot använder liksom originalet brytningar för att representera andra språk, 

men eftersom ’Allo ’Allo! utspelar sig i Frankrike blir franskan, som i originalet utgjorde en 

stor del av programmets humor, bara vanlig franska och ”the lines of linguistic and cultural 

inclusion/exclusion are redrawn” (Delabastita 2010:217)          

Vad gäller översättningar från svenska till japanska har ämnet rollspråk vad jag vet endast 

behandlats i ett par kandidatuppsatser: Blomdahls studie av mumintrollens översättning till 

japanska (Blomdahl 2008) samt min egen undersökning av den japanska översättningen av 

Madicken och Junibackens Pims (Nilsson 2012).  
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2.3 Rollspråk och autentiskt språk 

Teshigawara & Kinsui konstaterar att rollspråk är språkliga stilar eller register, och att de 

skiljer sig från sociolekter på ett antal viktiga punkter. För det första studerar sociolingvister 

faktisk språkanvändning medan rollspråksforskare nästan uteslutande fokuserar på fiktiva 

källor som serier och film. Rollspråksforskningen överväger dessutom inte bara faktorer som 

ålder och kön, utan även sådant som utseende, personlighet eller t.o.m. mänsklighet 

(Teshigawara & Kinsui 2011:41).  

Vissa rollspråk har mycket gemensamt med autentiskt språk och vissa har sitt ursprung i 

något som en gång kanske faktiskt talades i verkligheten. Åter andra är baserade helt på 

skaparnas fantasi. Särskilt vad gäller kvinnospråk har diskussioner länge förts i Japan om 

huruvida fiktiva representationer av kvinnors språk har någon grund i det verkliga språket, 

och om huruvida det är rätt att ge fiktiva karaktärer ett språk som många gånger visar 

betydligt större könsskillnader än det språk som talas av verkliga japaner idag.      

  

2.3.1 Rollspråkens ursprung 

Kinsui har i sin forskning spårat rötterna till flera av de rollspråk han presenterar – till 

exempel ägnar han i sin första bok om rollspråk ett helt avsnitt åt Mansspråkets historia 

(Kinsui 2003:110-127). När vi människor använder språket lär vi oss att koppla vissa 

språkliga drag till vissa grupper av talare. Vi skapar kategorier och denna kunskap eller 

kännedom kan sedan spridas i samhället och utvecklas till en lingvistisk stereotyp, som förs 

vidare genom fiktiva källor, ”regardless of reality” (Teshigawara & Kinsui 2011:40). I sin 

artikel från 2011 betonar Teshigawara & Kinsui vikten av cementeringen och bevarandet av 

rollspråk genom upprepning och spridning i fiktiva verk (2011:40).    

Det som Abé Mark Nornes konstaterar om språket i japanska samurajfilmer kan sägas vara ett 

sådant exempel på hur ett rollspråk bildats. Nornes skriver:  

…Japanese samurai films found it necessary to codify a version of what pre-Meiji Japanese 

language should sound like. They ended up with a samurai version of Jacobean English, which 

has remained a central feature of the genre up to the present. 

    (Nornes 2004:464-65) 

I Nornes exempel baseras rollspråket på delar av den japanska som faktiskt talades före 

Japans Meiji-period (dvs. före 1868). Vissa rollspråk har dock först uppstått i människors 

fantasi för att sedan spridas och cementeras som rollspråk. Exempel är sådana rollspråk som 

talas av fiktiva djur eller av utomjordingar, samt många s.k. kyaragobi (”character-associated 

endings”), dvs. särskilda SFP eller former av kopulan som i sig frammanar bilden av en 

särskild karaktärstyp. Kyaragobi är bl.a. populära på onlineforum och har studerats ingående 

av bl.a. Sadanobu (se Teshigawara & Kinsui 2011:42). 

 

2.3.2 Kritik mot användandet av stereotypt språk 

Rollspråk må vara i huvudsak fiktiva språk, men många av dem har trots allt sin rot i det 

autentiska språket. Rollspråk påverkar förmodligen också det språk som talas idag, och 

Teshigawara & Kinsui manar till viss försiktighet, bl.a. vad gäller införandet av rollspråk i 



10 

 

undervisning i det japanska språket. Som anledning anförs de språkliga stereotyper som 

rollspråket befäster, något som Teshigawara & Kinsui menar skulle kunna utgöra grund för 

diskriminering (2011:53).   

Med den inverkan rollspråk tycks ha är det inte underligt att det höjts kritiska röster mot 

rollspråk och då framförallt mot det stereotypa kvinnospråk som förekommer i många 

japanska verk. Rollspråk existerar också i andra språk än japanskan, men just japanskan 

verkar i sitt rollspråk fokusera särskilt på distinktionen man/kvinna (Teshigawara & Kinsui 

2011:51).  

Av någon anledning är denna distinktion ofta ännu tydligare i material översatt från andra 

språk till japanskan, något som diskuteras av bland andra Takatori i en artikel med titeln 

”More Japanese than the Japanese – translations of interviews with foreigners”. Takatori 

pekar här på det absurda i att Irina och Tamara Press, två sovjetiska idrottare med ”sumo 

wrestler like builds and gruff voices” i översättning till japanska brukade tala med feminina 

satsfinala partiklar som fick dem att låta blyga och undergivna. Hon påpekar också att tillägg 

av könsspecifika ändelser såsom feminina SFP strider mot tidningars och undertexters 

normala strävan att spara så mycket plats som möjligt (Takatori 2014:3,5).    

Starkt maskulint eller feminint språk i översättningar till japanska sträcker sig alltså även till 

autentiskt material såsom undertextning av intervjuer med idrottsstjärnor på japansk TV, eller 

översättningar av tidningsintervjuer. Ota fann att idrottare, särskilt superstjärnor med starka 

personligheter som Usain Bolt, undertextades med ett överdrivet könsspecifikt språk (Ota 

2009). Yabe, som undersökt japanska tidningsartiklar från OS i Atlanta, fann att 19,1 % av de 

utländska idrottarnas uttalanden slutade med könsspecifika SFP, detta jämfört med endast  

3,7 % av de japanska idrottarnas (Yabe 1996, i Takatori 2014:3). 

I översättningar av fiktiva verk till japanska verkar en utpräglad skillnad mellan maskulint och 

feminint språk snarast vara regel. Furukawa diskuterar varför huvudpersonen Marian i den 

japanska översättningen av The Edible Woman använder ett starkt feminint språk, trots bokens 

feministiska tema. Hon menar att det i japanskan är ”…inevitable that a reader perceives the 

speaker’s femininity or masculinity level in the written style” (Furukawa 2012:220-221). 

Takatori menar dock att många japanska översättare tilldelar icke-japanska talare ett språk 

som få riktiga japaner skulle använda, ett språk som skiljer sig från den japanska som dagens 

japaner talar ”to such a degree that they become unreal, alien stereotypes” (Takatori 2014:11). 

Här måste man dock betänka att Furukawa studerar en fiktiv källa medan Takatoris material 

är autentiska intervjuer översatta till japanska. Att Takatori kritiserar förvrängningen av 

idrottstjärnors tal är naturligt, eftersom japanska idrottare inte vanligtvis talar ett sådant 

könsspecifikt språk. Den japanska inhemska litteraturen, däremot, använder gärna rollspråk 

och könsspecifikt språk, även om dessa förekommer betydligt oftare i barnriktat material och 

lågstatuslitteratur. Meldrum nedtonar faran med rollspråk i översättning när han i sin studie 

jämför 34 översatta och inhemska japanska verk och finner att feminina SFP faktiskt  

förekommer något oftare i de inhemska verken. För japaner är kännedom om rollspråk en 

naturlig del av deras läskunnighet och något de ständigt möter utan att reagera på i det egna 

landets texter (2009:121-123). Detta förklarar också varför kritiken mot rollspråk ofta 

kommer utifrån medan få japanska läsare ser det stereotypa språket i översatt litteratur som ett 

problem – Japanerna är vana vid samma typ av språk i den inhemska litteraturen och vet att 

det är så fiktiva röster talar.  
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Man kan därmed med Chestermans ord tala om en förväntningsnorm enligt vilken japanska 

läsare och tittare förväntar sig att fiktiva röster (åtminstone i lågstatuslitteratur samt barnriktat 

eller översatt material) ska använda rollspråk (se vidare avsnitt 3.5). Denna norm har dock 

som vi sett börjat ifrågasättas, kanske delvis tack vare den ökade uppmärksamhet som på 

senare år riktats mot rollspråket i och utanför Japan.    

  

3. Medieöversättning 

Diskussionerna som förts om fördelar och nackdelar med olika sätt att översätta film är 

många. Vad som föredras i ett visst land eller område kan enligt Pedersen styras av en rad 

olika faktorer såsom språkpolitik, produktionskostnader eller verkets genre. Den viktigaste 

faktorn tycks dock vara den historiska, alltså helt enkelt vad tittarna är vana vid (Pedersen 

2011:5-7). Vanor och förväntningar påverkar också vad publiken i ett visst land uppfattar som 

en ”bra” översättning, och när dessa uppfattningar delas av en majoritet av samhället eller en 

majoritet av samhällets översättare kan man tala om normer för översättning.  

Nedan presenteras först de två för studien relevanta typerna av mediaöversättning: 

undertextning och dubbning. Avsnitt 3.1 och 3.2 ger en kort översikt över dessas 

förutsättningar och tänkbara för- och nackdelar. Därefter presenteras situationen i Japan 

närmre i 3.3. Avsnitt 3.4 rör kortfattat vid tidigare forskning om medieöversättning och dess 

inverkan på karaktäriseringen i ett verk, medan avsnitt 3.5 diskuterar översättningsnormer. 

  

3.1 Undertextning 

Díaz Cintas & Remael definierar undertexter som  

written text, generally on the lower part of the screen, that endeavors to recount the original 

dialogue of the speakers, as well as the discursive elements that appear in the image (letters, 

inserts, graffiti, inscriptions, placards, and the like) and the information that is contained in the 

soundtrack (songs, voices off).  

(Díaz Cintas & Remael 2007:8) 

Undertexter måste vara synkroniserade med bild och dialog och måste synas på skärmen 

tillräckligt länge för att hinna läsas (Díaz Cintas & Remael 2007:9). Utrymmet är därför 

begränsat och mindre information får därmed vanligen plats än i t.ex. dubbning, något som 

kan ses som en av nackdelarna med undertextning som översättningsform (Adachi 2012:20). 

Övriga nackdelar som ofta diskuteras är svårigheten att behålla dialektala drag, risken att 

missa visuell information då man koncentrerar sig på undertexterna, problemet med språkliga 

nyanser som rytm och betoning som går förlorade (Tveit 2009:86, 88, 90), samt svårigheterna 

att följa med i handlingen för barn och andra som läser långsamt (Adachi 2012:20).  
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Undertextning är dock en betydligt billigare metod än t.ex. dubbning och går dessutom 

snabbare. Att originalets ljudspår finns kvar betyder också att tittarna kan tillgodogöra sig viss 

information från detta även om de inte förstår vad som sägs – intonation kan t.ex. förmedla 

mycket. Undertexterna kan också visa icke-verbal information för döva och hörselskadade, 

eller visa översättningar på flera språk samtidigt. Vissa menar också att de bidrar till ökade 

läskunskaper hos befolkningen (Adachi 2012:20).  

 

3.2 Dubbning 

Dubbning innebär att dialogen på originalspråket ersätts av ett nytt ljudspår på målspråket. 

Till skillnad från t.ex. voice-over där originalets ljudspår fortfarande hörs i bakgrunden 

innebär dubbningen att man totalt ersätter originalljudspåret med ett nytt (Díaz Cintas & 

Anderman 2009:4). 

Detta innebär att dubbning är en betydligt kostsammare metod för översättning än 

undertextning, bl.a. eftersom den kräver en grupp röstskådespelare som spelar in det nya 

ljudspåret (Pedersen 2010:8). Den nya dialogen måste dessutom synkas med 

originalmaterialets bild så att t.ex. läpprörelser stämmer. Tveit skriver att skillnaderna nu 

jämnat ut sig något men att kostnaden för dubbning fortfarande är ca 5-10 gånger högre än för 

undertextning (Tveit 2009:94). Det arbete dubbningen innebär tar dessutom mer tid. 

Dubbningen kan också uppfattas som irriterande då skådespelare talar ”fel” språk (Adachi 

2012:21), men i länder där dubbning är den vedertagna metoden är tittarna vana vid detta och 

finner det inte underligt att t.ex. uppenbara amerikaner talar tyska (Pedersen 2010:7).  

Tittarna i dessa länder kan istället koncentrera sig till fullo på den visuella informationen och 

även de som inte är läskunniga nog att följa med i undertexter kan förstå vad som händer. 

Dessutom får mer information plats än i undertexternas begränsade utrymme (Adachi 

2012:21).   

 

3.3 Medieöversättning i Japan 

Sakamoto skriver om Japan att landet ”historically [has] been a subtitling oriented country” 

(Sakamoto 2011:26). Den första utländska filmen dubbades i Japan i början av 1930-talet, 

men undertextning dominerade under 1950- och 60-talen (Fumitoshi 2009:24). Slår man på 

TV:n i ett japanskt hem idag kan man dock konstatera att nästan alla utländska filmer och TV-

serier som sänds är dubbade. På biograferna har man ofta ett val mellan en dubbad och en 

undertextad version.  

Dubbning i Japan beskrivs av Sakamoto som en komplicerad process med ett stort antal 

inblandade aktörer, däribland översättare, producenter, regissörer och röstskådespelare. 

Översättarens text kontrolleras vanligtvis av regissören, men då dennes kunskaper i 

källspråket (vanligtvis engelska) oftast är begränsade har den japanska medieöversättaren en 

stor makt över textens slutgiltiga form. Man kan t.ex. som Sakamoto konstatera att ”the 

choice of speech style in the dialogue is largely dependent on the audiovisual translators” 

(Sakamoto 2011:28).  
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För undertexter på japanska gäller generellt att varje rad får innehålla 12-14 karaktärer (Díaz 

Cintas & Remael 2007:85). Detta är betydligt färre än vad som gäller för många västerländska 

språk, men Nornes menar ändå att japanskan är som gjord för undertextning och ger ett flertal 

anledningar: Japanskan har inga mellanrum mellan orden som tar onödig plats, den använder 

delvis logografisk skrift vilket ger ”maximum amount of meaning in a minimum of syllables”, 

den har lätt för att skapa förkortningar och nyord, den utelämnar ofta subjekt och andra 

underförstådda språkliga komponenter, och den kan skrivas både horisontellt och vertikalt 

(Nornes 2004:453). 

 

3.4 Medieöversättning och karaktärisering 

De särskilda förutsättningar och begränsningar som undertextning och dubbning för med sig 

kan ha en stor inverkan på karaktäriseringen i en film. Film, skriver Díaz Cintas, speglar 

verkligheten men är också ett medium som skapar klichéer och befäster stereotyper av olika 

grupper i samhället, stereotyper som sedan sprids genom dubbade och undertextade versioner 

(2009:8). Även Pérez-Gonzáles nämner stereotypernas och könsskillnadernas framträdande 

roll i karaktäriseringen i många fiktiva audiovisuella verk, men han menar att stereotyperna 

inte nödvändigtvis måste befästas i översättning – det finns också översättningar som väljer 

att ”rätta till” stereotypa framställningar (Pérez-Gonzáles 2014:16, 130-131). 

Díaz Cintas påpekar att möjligheterna att överkomma kulturella skillnader genom att t.ex. 

omplacera filmen geografiskt, något som skulle vara möjligt för en nyinspelning eller 

liknande, inom medieöversättning som dubbning och undertextning begränsas av att en del av 

originalet, nämligen bilden (och i undertextningens fall, även ljudet), finns kvar i 

översättningen (Díaz Cintas 2009:9). Men för karaktärisering borde man rimligtvis också 

kunna se detta som en fördel då bilden (och ljudet) eventuellt kan hjälpa till att förmedla 

originalets karaktärer.  

Att trots mediernas begränsning lyckas med karaktärisering i översättning menar Díaz Cintas 

kan vara svårt:   

The task of the translator is particularly slippery when dealing with the translation of identities 

and stereotypes since there is always the risk of the target language not rendering precisely the 

locations and dislocations of identity that are present, whether explicitly or implicitly, in the 

source language. 

    (Díaz Cintas 2009:8-9) 

 

Remael finner i sin studie av undertextning i Flandern att de normer som undertextarna 

arbetar efter strömlinjeformar berättandet och förstärker redan starka karaktärer medan svaga 

karaktärer blir svagare. Normerna i fråga syftar ofta till att öka tydligheten, men när de får 

styra undertextandet för mycket kan filmens karaktärer i värsta fall påverkas så till den grad 

att de framstår som karikatyrer av vad de var i originalfilmen (Remael 2003:225, 244).  

Normer för undertextning kan också, såsom Delabastitas studie av ’Allo ’Allo! visat (se 

avsnitt 2.2.2), bidra till att undertextaren väljer att inte aktivt visa sådant som dialekter och 

brytning eftersom det skulle göra undertexterna längre och få dem att sticka ut mer, något som 

kan försvåra läsningen. Den generella normen för undertexter är trots allt att hålla ”a low 
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profile in every possible sense of the phrase” (Delabastita 2010:214). Ytterligare exempel på 

hur medieöversättningens normer kan påverka karaktäriseringen har framförts av Nornes 

(2004) och diskuteras vidare i avsnitt 3.5 nedan.   

 

3.5 Översättning och normer 

Nornes tar i sin artikel For an abusive subtitling upp två intressanta exempel på japansk 

undertextning och dubbning. Båda visar hur kvinnliga och manliga karaktärers språk 

stereotypiserats: I en scen i Robocop (från 1987) har de japanska undertexternas SFP helt 

förändrat den manliga och den kvinnliga karaktärens maktförhållande och i Arkiv X har den 

japanska dubbningen gett Fox Mulder en skrovlig, djup stämma medan Dana Scully fått en 

gäll, hög röst. Nornes ger dessa översättningar som exempel på vad han kallar ”korrupt 

översättning”, översättning som slätar över det främmande och domesticerar. De japanska 

översättningarna passas in i ett känt mönster och ”as with any corruption”, menar Nornes, 

styrs översättningsbeteenden som detta av vanor och konventioner som är svåra att förändra 

(Nornes 2004:450, 467).  

Med andra ord kan man säga att de japanska översättarna är vana vid att och förväntas 

översätta på ett visst sätt, liksom de japanska tittarna är vana vid att och förväntar sig att 

översättningar ska låta på ett visst sätt. Sakamoto finner i sin studie av dubbning till japanska 

att japanska medieöversättare delar vissa gemensamma åsikter om hur t.ex. blonda, 

västerländska kvinnor bör dubbas. Vidare tar hon upp Furano och dennes konstaterande att 

japanska läsare tolererar och t.o.m. förväntar sig onaturlig japanska i ett översatt material. 

Sakamotos intervjuer tyder dock också på att det finns en ökande vilja bland medieöversättare 

och röstskådespelare i Japan att förändra hur västerländska kvinnor dubbas, men att många är 

rädda för att inte få arbete om de översätter eller dubbar annorlunda mot vad som brukas 

(Sakamoto 2011:30-31, 118, 120-121).  

Sakamotos, och till viss del även Nornes, diskussioner kan förstås sägas vara nära 

sammanflätade med Chestermans normteori. Chesterman talar om två stora grupper av 

normer: Förväntningsnormer (expectancy norms, som rör den färdiga produkten, 

översättningen, och måltextläsarnas förväntningar på denna) och professionella normer 

(professional norms, som rör processen, översättandet, och som påverkas av 

förväntningsnormerna) (Chesterman 1997:64). En förväntningsnorm skulle t.ex. kunna vara 

att den japanska publiken förväntar sig att undertextningen till filmen Robocop innehåller 

många könsspecifika SFP – gör den det ser publiken det som en ”bra” undertextning, som 

följer den mall undertexter brukar göra. En professionell norm skulle kunna vara att dubba 

västerländska kvinnor på ett visst sätt på japanska – nästan alla i branschen gör det och de 

som gör något annat ses som normbrytare.      

Chesterman definierar normer som ”social notion[s] of correctness” (Chesterman & Wagner 

2002:22,91) som kan placeras någonstans mellan konventioner och juridiska lagar i fråga om 

styrka (Chesterman 1997:55). De är uppfattningar som delas av ett samhälle och som talar om 

vad majoriteten av gruppen betraktar som rätt, både vad gäller processer (vad är rätt sätt att 

göra något på?) och produkter (vilken standard ska de leva upp till för att accepteras?). 

Därmed har normer en preskriptiv funktion, men det betyder inte att de inte kan förändras 
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utan de kan brytas eller utmanas av andra normer som med tiden tar över (Chesterman & 

Wagner 2002:91).  

Chesterman har för övrigt en deskriptiv inställning till normteori och ser normer som 

”descriptive of particular practices in a given community” (Chesterman 1997:54). 

Normteorins värde för översättningsvetenskapen blir därmed att den kan hjälpa oss att förstå 

varför översättare gjort vissa val och varför en översättning ser ut som den gör (Chesterman & 

Wagner 2002:22).  

Vad gäller normernas värde för översättaren kan man anta att det är detsamma som för alla 

situationer där normer styr: Huvudfunktionen är att spara tid och kraft genom att effektivisera 

val och beteenden så att de gagnar alla parter maximalt (Chesterman 1997:55-56). Som Toury 

skriver: ”Were it not for the regulative capacity of norms, the tension between the two  

sources of constraints [two languages, two cultural traditions] would have to be resolved on 

an entirely individual basis, and with no clear yardstick to go by” (Toury 2004:207, min 

kommentar, kursivering i originalet).  

Chesterman understryker vid flera tillfällen (Chesterman 1997:64, 67, Chesterman & Wagner 

2002:22 etc.) att översättningsnormer varierar mycket beroende på texttyp. Barnriktat material 

lyder t.ex. inte under samma normer som högstatuslitteratur för vuxna. Puurtinen skriver om 

barnboksöversättare att de, till skillnad från många andra översättare, både tillåts och t.o.m. 

förväntas manipulera sitt material. Vad som skapar dessa normer är förväntningar från 

utgivare och vuxna läsare (Puurtinen 1994:84). Att historier anpassas för barn beror ofta på 

vad samhället anser vara ”bra för barn” och på vad man förväntar sig att barn ska förstå i mån 

av handling, karaktärisering och språk (Oittinen 2000:86).   

Vad gäller barnriktat material blir fallet alltså ofta att de normer som säger att en bra 

översättning är den som är ”passande för barn” eller ”lätt för barn att förstå” väger tyngre än 

de normer som säger att en bra översättning är den som är så lik originalet som möjligt. Det är 

med andra ord viktigare att texten passar in i gruppen barnlitteratur, barnfilm eller liknande i 

målkulturen (jfr. Chestermans acceptability norm, Chesterman 1997:92) än att KT och MT 

överensstämmer väl ( jfr. Chestermans relation norm, Chesterman 1997:92). Oittinen skriver 

också att barnlitteratur generellt följer normer till en högre grad än vuxenlitteratur, något som 

gör att den uppfattas som mindre krävande och därmed får en lägre status sett ur vuxna läsares 

perspektiv (Oittinen 2000:67).   

I Japan kan man tala om två eventuella förväntningsnormer som är extra relevanta för den 

aktuella studien: dels den norm som förespråkar att översatta kvinnor talar på ett särskilt 

feminint sätt, och som diskuterats av bl.a. Sakamoto (2011) och Furukawa (2012), dels den 

som förespråkar användningen av rollspråk i barnriktat material. Blomdahl konstaterar att 

rollspråk är något av ett standardgrepp i japansk barnlitteratur och att ”om man inte följer 

mallen faller berättelsen utanför ramarna för vad som anses vara en barnbok” (Blomdahl 

2008:34).   
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4. Material och metod 

För att försöka svara på de frågor som angavs i avsnitt 1.1 studeras en svensk barnfilm, Du är 

inte klok, Madicken, och dess japanska dubbning och undertextning. I avsnitt 4.1 motiveras 

valet av material medan avsnitt 4.2 beskriver den metod med vilken materialet analyserats.   

 

4.1 Material 

Materialet för studien är KT-dialogen och undertexterna samt dubbningsspåret till den 

svenska barnfilmen Du är inte klok, Madicken från 1979, utgiven på DVD i Japan år 2007 

under titeln Kawa no hotori no Omoshirosou.  

Om Madicken har också utkommit en andra film, Madicken på Junibacken (1980), som även 

den gavs ut i Japan år 2007. Denna är dock en sammanklippt version av TV-serien om 

Madicken och valet föll därför på den enda ursprungliga långfilmen om Madicken istället. 

Ytterligare en anledning till att Du är inte klok, Madicken valdes ut är att jag i min 

kandidatuppsats studerade en japansk översättning av boken Madicken och Junibackens Pims 

på vilken delar av filmen är baserad. Även om den aktuella analysen kommer att ske enligt 

något annorlunda metoder är min förhoppning att de båda studierna åtminstone kan bli en 

utgångspunkt för framtida jämförelser av översättning med rollspråk i böcker respektive film. 

Filmens svenska dialog följer för övrigt bokens mycket nära, och många repliker har plockats 

nästan rakt av ur boken. 

För den aktuella studien bedömdes just Madicken utgöra ett lämpligt material av flera 

anledningar. Genren är drama och man kan därmed förvänta sig mycket fokus på dialog. 

Eftersom det är de eventuella förekomsterna av rollspråk i den japanska översättningen som 

ska undersökas blev barnfilm ett naturligt val då rollspråk är särskilt vanligt i barnriktad film 

och litteratur genom vilka kunskaperna om rollspråk överförs till nästa generation (Kinsui 

2003:45). Att valet föll på Madicken beror på den stora variation av karaktärer som 

förekommer i dessa filmer vad gäller ålder, kön och social ställning. Vivi Edström skriver om 

Astrid Lindgrens böcker att trots att dess huvudpersoner oftast är barn så ”finns en strävan att 

aktualisera många och olika människor” (Edström 1992:20). Om Madicken och Junibackens 

Pims, boken som låg till grund för Du är inte klok, Madicken, skriver både Edström och 

Nikolowski-Bogomoloff att den lyfter fram de sociala konfrontationerna mycket tydligare än 

något annat av Astrid Lindgrens verk (Edström 1992:73-74, Nikolowski-Bogomoloff, 

2011:198).  

Du är inte klok, Madicken handlar om den ca 7-åriga flickan Madicken och personerna runt 

henne där de bor i en liten svensk småstad på 1910-talet. Filmen belyser framförallt tre 

huvudkonflikter eller -kontraster: För det första, den mellan hembiträdet Alva och stadens 

borgmästarinna. För det andra, den mellan Madicken, som kommer från ett välmående hem, 

och den fattiga, bångstyriga Mia. Och så slutligen, den mellan Madickens familj, Edströms på 

Junibacken, och grannfamiljen Nilssons som har det betydligt sämre ställt med en 
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alkoholiserad far och en son, Abbe, som bakar kringlor för att sälja på torget fastän han 

egentligen har storslagna flygardrömmar.    

Även om de för det mesta framställs på ett lättsamt sätt tar filmen upp flera mörkare teman 

som fattigdom, alkoholism och barnaga. Nikolowski-Bogomoloff, som studerat 

engelskspråkiga översättningar av Madicken-böckerna, skriver att alla tabuämnen ströks i den 

amerikanska översättningen av den första Madicken-boken, så att t ex alla scener med flickor 

som slogs eller svor plockades bort. Madicken och Junibackens Pims (förlagan till Du är inte 

klok, Madicken) vågade man överhuvudtaget inte översätta (Nikolowski-Bogomoloff 

2011:198-200 ). 

Den svenska och de japanska versionerna av filmen utgör tillsammans ett transkriberat 

material på 52 473 tecken, varav den svenska originaldialogen står för 28 116 tecken (eller     

6 798 ord), det japanska dubbningsspåret för 15 247 tecken och de japanska undertexterna för 

9 110 tecken. Observera dock att man här inte kan göra någon enkel jämförelse mellan den 

svenska och de japanska versionerna vad gäller textmängd, eftersom japanskan (undertexter 

samt transkriberad dubbning) skrivs med dels stavelsealfabet, dels logogram (där ett enda 

japanskt tecken kan motsvara ett helt ord på svenska).   

Om filmens japanska version bör tilläggas att ingen information har hittats om den eller de 

översättare som dubbat och undertextat filmen, trots efterforskningar hos svenska och 

internationella copyright-innehavare och upprepade försök till kontakt med japanska utgivare. 

Allt tyder dock på att båda översättningarna utgått från en och samma relä-översättning (se 

vidare avsnitt 5). 

 

4.2 Metod 

Materialet studerades genom en komparativ analys av den svenska originalfilmen och de två 

MT (den japanska undertextningen och dubbningen). En jämförelse av rollspråket i KT och 

de två MT övervägdes som metod men bedömdes som ineffektiv eftersom rollspråk inte 

existerar lika tydligt i svenskan och få eller inga studier heller existerar som behandlar svenskt 

rollspråk. 

Istället gjordes en analys av karaktärerna baserad på tidigare forskning om Madicken samt 

vad som framkom i filmens dialog. Denna jämfördes sedan med analysen av det eventuella 

rollspråket i de två MT för att bedöma till vilken grad de karaktärer som förmedlades genom 

rollspråket stämde överens med de som framträdde i originalfilmen.   

Analysen kombinerade kvantitativa och kvalitativa drag. Först analyserades det japanska 

materialet kvantitativt med fokus på tre språkliga komponenter: Satsfinala partiklar (SFP), 

personliga pronomen samt kopulans och de övriga verbens form. Dessa komponenter valdes 

ut då de är de språkliga komponenter där rollspråket syns tydligast. De är också välstuderade, 

både inom rollspråksforskningen och annan språkforskning, och är lätta att lokalisera och 

avgränsa.  

För SFP studerades vilka SFP som förekommer i varje figurs språk och till vilken grad. Störst 

vikt lades vid skillnaden maskulint/feminint språk, den skillnad som japanskt rollspråk 

tydligast fokuserar på. I de fall SFP med specifika karaktärskopplingar enligt Kinsui förekom 
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kommenterades det även på dessa. Det bör här påpekas att jag i denna studie valt att inte 

studera partiklarnas intonation (något som i vissa fall kan påverka hur maskulina eller 

feminina de uppfattas) eftersom intonationen inte kan fastställas i undertexterna och 

materialet då inte skulle bli jämförbart.  

För personliga pronomen studerades vilka pronomen som används av varje figur, samt vilka 

eventuella karaktärskopplingar dessa har.  

För kopulans och de övriga verbens former studerades artighetsnivå, samt förekomster av 

kopulan i kortform utan påföljande SFP. Även verbens artighetsnivå utgör ofta en del av en 

karaktärs rollspråk och kopulan i kortform utan SFP används sällan i feminint språk.  

Förutom den kvantitativa analysen av japanskan studerades även enskilda uttryck med 

specifik karaktärskoppling (t ex interjektionen maa som används nästan uteslutande av 

kvinnliga karaktärstyper), samt enskilda exempel ur KT och dess japanska översättningar, och 

då särskilt stycken som kunde sägas förmedla något särskilt om karaktären. Till exempel 

studerades återkommande fraser och styrkeuttryck. 

För analysen valdes nio av filmens karaktärer ut – dessa kan ses som filmens viktigaste med 

flest repliker och en tydlig roll i handlingen. Gruppen är också varierad vad gäller ålder (fem 

vuxna och fyra barn), kön (sex kvinnor och tre män) och social ställning (fem från över- eller 

medelklass och fyra från arbetarklass). Karaktärerna är Madicken, Lisabet, Mia, Abbe, 

Farbror Nilsson, Alva, Borgmästarinnan, Madickens mamma och Madickens pappa. 

Karaktärer med färre repliker valdes bort då de inte bedömdes ge tillräckligt material för den 

kvantitativa analysen. Visserligen skriver Kinsui att rollspråk främst används av bifigurer, 

men även de flesta av de nio utvalda karaktärerna kan ses som bifigurer med mindre 

framträdande roller än huvudpersonen Madicken.  

 

5. Analys 

I detta kapitel presenteras resultaten av min analys. Avsnitt 5.1 diskuterar kort resultat som rör 

de två MT i stora drag utifrån allt material som transkriberats (dvs. hela KT-dialogen och hela 

båda MT-översättningarna för alla filmens karaktärer). I avsnitt 5.2 presenteras analysen av de 

sex utvalda kvinnliga karaktärerna och i avsnitt 5.3 analysen av de tre utvalda manliga 

karaktärerna.  

 

5.1 Måltexterna   

 

Först och främst kan man om MT konstatera att dubbningen och undertextningen semantiskt 

och syntaktiskt ofta ligger mycket nära varandra. Det händer visserligen relativt ofta att man 

valt olika varianter för personliga pronomen eller att SFP skiljer sig åt, men när 
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översättningsfel eller missförstånd uppstått är de för det mesta desamma i både 

undertextningen och dubbningen. Trots att ingen information om översättare eller 

översättningsprocess finns tillgänglig får man därmed förmoda att de båda 

översättningsprocesserna varit påverkade av varandra, eller att bägge utgått från en och 

samma (kanske redan felaktiga) tidigare översättning. De missförstånd som skett rör dels 

enskilda ord (”kosing” har t.ex. översatts med ”donut” i bägge MT), dels mer komplicerade 

ordväxlingar med inslag av ironi.  

Båda MT-versionerna undviker kulturspecifika koncept eller ersätter dem med hyponymer 

(som när Valborgsmässoafton utelämnas och majeld översätts med matsuri, ”festival”). 

Dubbningen har lämnat alla sånger oöversatta och otextade (det finns ett särskilt textband för 

dubbningsspåret, men detta används bara vid ett tillfälle för att översätta texten på en skylt). 

Filmens sånger sjungs alltså av de svenska röstskådespelarna, även i dubbningen. I ett fall har 

en räkneramsa ”översatts” genom att den japanska röstskådespelaren rabblar något som 

förmodligen ska föreställa den svenska räkneramsan, och som otextat blir obegripligt för en 

japan (och för övrigt, för en svensk också).     

De japanska undertexterna på 9 110 tecken visade sig innehålla totalt 435 SFP och 

dubbningsspåret på 15 247 tecken totalt 631 SFP.
2
 Fördelningen av SFP mellan manliga och 

kvinnliga karaktärer i de båda MT visas i tabell 1 nedan
3
. 

 

Tabell 1. Fördelning av SFP i materialet 

Används av Dubbning Undertextning TOT. 

Kvinnokaraktärer 456 313 769 

Manskaraktärer 175 122 297 

TOT. 631 435 1066 

 

Som tabell 1 visar använder dubbningen fler SFP än undertextningen och kvinnokaraktärerna 

fler SFP än manskaraktärerna. Detta kan dock förklaras med att dubbningen utgör ett större 

textmaterial än undertextningen, och att filmen Du är inte klok, Madicken domineras av 

kvinnokaraktärer med betydligt fler repliker.  

Räknar man dock på genomsnittlig förekomst av SFP finner man att undertexterna har ca 

0,048 SFP/tecken och dubbningen 0,041 SFP/tecken. Undertextningen har med andra ord en 

något högre genomsnittlig förekomst av SFP, även om denna skillnad är så liten att den kan 

anses obetydlig. Frågan är också hur relevant måttstocken SFP/tecken kan sägas vara, då 

förekomsten av SFP, med sin fasta placering i slutet av en mening (eller sats), påverkas mer 

av antalet meningar än mängden ord eller tecken i en replik. Undertexter kan mycket väl skära 

ner på innehållet i en mening utan att för den skull skapa färre meningar (och därmed färre 

SFP) än dubbningen.  

                                                      
2 Sammansättningar av två eller flera SFP såsom wa ne (av wa + ne) har här räknats som en SFP. 

3 Observera att dessa siffror gäller hela materialet, dvs. SFP som används av alla karaktärer inklusive de 

som inte valts ut för närmare analys i denna studie. 
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Med dessa förbehåll kan det ändå vara intressant att kommentera på kvinnornas SFP/tecken 

jämfört med männens. I undertextningen använde kvinnorna i genomsnitt ca 0,052 

SFP/tecken (313 SFP på 6036 tecken) och männen ca 0,040 SFP/tecken (122 SFP på 3074 

tecken). I dubbningen använde kvinnorna i genomsnitt ca 0,045 SFP/tecken (456 SFP på 

10100 tecken) och männen ca 0,034 SFP/tecken (175 SFP på 5147 tecken). Man kan alltså 

konstatera att kvinnornas repliker innehöll en något högre andel SFP, både i undertextningen 

och i dubbningen.      

 

5.2 Kvinnorna: Madicken, Lisabet, Mamma, Alva, 

Mia och Borgmästarinnan 

Av de fem kvinnliga karaktärer som analyserats är tre barn (Madicken, Lisabet och Mia) och 

tre vuxna (Mamma, Alva och Borgmästarinnan). Två av karaktärerna (Alva och Mia) kan 

sägas tillhöra arbetarklass medan övriga tillhör medel- eller överklass. I avsnitt 5.2.1. 

diskuteras karaktäriseringen i KT mer ingående, varefter resultaten av den kvantitativa 

analysen av MT presenteras i avsnitt 5.2.2. Slutligen studeras de enskilda karaktärerna närmre 

i avsnitt 5.2.3, som också ger ett antal representativa exempel ur materialet. 

 

5.2.1 De kvinnliga KT-karaktärerna 

Madicken är filmens huvudperson och bor med sin pappa, sin mamma, sin lillasyster Lisabet 

och hembiträdet Alva på Junibacken. Familjen har det väl ställt och Madicken går i skolan. 

Man kan förmoda att hon är i lågstadieåldern, även om hennes ålder inte avslöjas i filmen. 

Hon har ”ett hjärta av guld” (www.astridlindgren.se) men är också ”självständig och 

egensinnig” (Nikolowski-Bogomoloff 2011:199). På sätt och vis lever hon upp till den ”fina 

flicka” hon är, som när hon förmanar systern Lisabet att be ordentligt varje kväll, eller som 

när hon är den som artigt kan svara på alla frökens frågor i skolan. Men samtidigt är hon 

också en ”vildtoring” (Edström 1992:73) som går balansgång på skoltaket, som mot 

föräldrarnas förmaningar leker vid majelden i sina nya skor och som kan bli riktigt arg och 

uttrycka sig ganska hårt: ”Jag ska slå ihjäl dig”, ”Snorunge”, ”Dra in hakan, annars klipper jag 

till dig så de får gräva upp dig” och ”Håll mun din idiot, håll mun säger jag!”.      

Madickens lillasyster heter Lisabet, och till skillnad från Madicken är Lisabet snarast konstant 

småbusig. Hon tycker om fula ord som hon säger i garderoben innan hon ska lägga sig, och 

hon tvekar inte att kalla Borgmästarinnan för ”fisrumpa”. En återkommande fras är ”Du är 

inte klok, Madicken” som hon säger närmast beundrande och som också har fått ge namn åt 

filmen. Edström beskriver henne som ”lite av en clown, en sekundant som visserligen härmar 

storasyster men som också kan bitas” (Edström 1992:70).   

Madickens mamma heter Kajsa och är en hemmafru. I filmen beskrivs hon av Madickens 

pappa som ”alltid […] snäll” och Farbror Nilsson håller med. Jämfört med Madickens pappa 

är Kajsa mer mån om att uppföra sig så som det förväntas av hennes samhällsklass. Hon blir 

upprörd när pappan klagar över hur tråkigt det är att supera med Borgmästarinnan och när 

Lisabet är ”förskräcklig” och använder sina ”rysliga” fula ord. Mot slutet av filmen sker dock 
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något av en karaktärsförändring hos Kajsa, som bestämmer sig för att sätta sig upp mot 

Borgmästarinnan genom att ta med hembiträdet Alva på societetens bal.  

Hembiträdet Alva fungerar som en slags extra mamma eller storasyster för Madicken och 

Lisabet. Edström skriver att ”det som barnen döljer för mamma kan de anförtro Alva” 

(Edström 1992:70). Så är det till exempel Alva Madicken kommer till när hon smutsat ner de 

nya skorna hon egentligen inte fick använda för mamma. I filmen beskrivs hon av Madicken 

som någon som ”alltid [är] glad […]. Eller arg”. Precis som Madicken kan Alva bli riktigt arg 

och då handlar det oftast om att hon vill försvara barnen. ”Din fähund” skäller hon på Abbe 

när han gömt Madickens sandal, och ”rör han dig, Madicken, så ska jag ta ett vedträ och gå 

och slå ihjäl han” säger hon när hon får höra att överläraren slår barn. Hon är erfaren och inte 

rädd av sig – ”Jag har haft sju småsyskon, så jag vet”, säger hon när folk oroar sig över löss 

eller barnafödsel.  

En av filmens två viktigaste antagonister är Madickens klasskamrat Mia. I filmen presenteras 

Mia för första gången när hon och hennes lillasyster möter Madicken vid majelden, retar 

henne för hennes fina kläder och tar hennes ena sko. När Madicken senare berättar för sin 

pappa att Mia ”har hela håret fullt med pippor” och att hon inte har någon pappa får vi en lite 

mer nyanserad bild av Mia. Mia och Madicken blir senare vänner men innan dess är Mia 

framförallt den som retar Madicken och orsaken till de flesta av Madickens hårdare 

uttalanden. Mia använder själv en del svordomar och slang och kallar gärna Madicken för 

”dumma unge” eller ”mallgroda”. Det här språkbruket förändras inte efter att hon blivit vän 

med Madicken, även om tillmälena försvinner.  

Filmens andra antagonist är stadens borgmästarinna. Hon är en överklasskvinna som vet att 

om hon säger till honom så gör hennes man borgmästaren alltid precis som hon säger. 

Borgmästarinnan ställs framförallt mot Alva, som hon fryser ut på sin välgörenhetsbal, mot 

Lisabet, som gärna använder sina fula ord om Borgmästarinnan, och mot Madickens pappa, 

som tycker att Borgmästarinnan med sina fina välgörenhetsmiddagar är en riktig 

”skräcködla”. Hon framställs som en högfärdig överklasskvinna som ser lite nedlåtande på de 

flesta omkring sig. Madickens mamma kallar hon för ”lilla Kajsa” och borgmästaren får bli 

”lilla hjärtat”. Borgmästarinnans scener slutar dock allt som oftast med att det är hon som görs 

till åtlöje på något sätt.   

 

5.2.2 De kvinnliga karaktärerna i översättning 

Om de kvinnliga karaktärerna kan först och främst konstateras att de alla tilldelats i huvudsak 

feminina SFP, både i dubbningen och undertextningen. Tabell 2 visar deras användning av 

SFP i dubbningen, fördelat på feminina och maskulina SFP. Den största gruppen SFP för 

varje karaktär har markerats med fetstil (för fördelningen av enskilda SFP för varje karaktär, 

se appendix). 

Den största gruppen SFP totalt är de starkt feminina SFP. Madicken, Mamma, Alva och Mia 

använder till övervägande del dessa SFP och även Borgmästarinnan har flest starkt feminina 

SFP. Lisabets femininitet betonas inte riktigt lika starkt då hon använder flest måttligt 

feminina SFP, om än också en stor mängd starkt feminina partiklar. Ingen av de kvinnliga 

karaktärerna använder någon starkt maskulin SFP.  
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En av de SFP som diskuteras särskilt av Kinsui är den starkt feminina kashira, som i 

dubbningen även förekommer i formerna no kashira (Madicken) och kashira ne (Mia). Denna 

partikel räknas av Kinsui till rollspråket Fina flickors språk (ojousamakotoba). I dubbningen 

används partikeln av Madicken, Mia, Alva och Borgmästarinnan.  

 

Tabell 2. De kvinnliga karaktärernas SFP i dubbningen
4
 

SFP Madicken Lisabet Mamma Alva Mia Borgmästarinnan TOT. 

Starkt 

Feminina 

76 

(51,0 %) 

30 

(38,0 %) 

20 

(40,8 %) 

28 

(57,1 %) 

25 

(58,1 %) 

11 

(33,3 %) 

190 

(47,6 %) 

Måttligt 

feminina 

58 

(39,0 %) 

35 

(44,3 %) 

13 

(26,5 %) 

13 

(26,5 %) 

12 

(27,9 %) 

9 

(27,3 %) 

140 

(35,1 %) 

Neutrala 8 

(5,4 %) 

10 

(12,7 %) 

4 

(8,2 %) 

5 

(10,2 %) 

- 4 

(12,1 %) 

31 

(7,8 %) 

Måttligt 

maskulina 

7 

(4,7 %) 

4 

(5,1 %) 

9 

(18,4 %) 

3 

(6,1 %) 

6 

(14,0 %) 

9 

(27,3 %) 

38 

(9,5 %) 

Starkt 

maskulina 

- - - - - - - 

TOT. 149 79 49 49 43 33 399 

 

Den SFP som de kvinnliga karaktärerna använder avgjort oftast är dock wa. Även denna SFP 

är starkt feminin. Den kvantitativa analysen visar tydligt att Madicken, Lisabet, Mia, Mamma 

och särskilt Alva använder denna partikel mer än någon annan SFP (För fördelning av de 

individuella SFP, se appendix). Borgmästarinnan använder yo, en partikel som räknas som 

måttligt maskulin. Här måste dock nämnas att alla dessa yo används efter den långa, artiga 

formen av verbet vilket kan sägas neutralisera den. Man kan dock hävda att den höga graden 

av yo visar på karaktärens bestämdhet eftersom partikelns primära funktion är att understryka 

och förstärka ett uttalande. Även den starkt feminina wa har emellertid en liknande funktion, 

och detsamma kunde alltså sägas om alla de kvinnliga karaktärerna.  

Både Mamma och Borgmästarinnan använder flera yo i dubbningen men i princip inga i 

undertextningen. Denna skillnad får förmodas bero på mediernas olika förutsättningar – 

medan yo efter verbets långa form uppfattas relativt neutralt är yo efter verbets kortform en 

maskulin partikel. Dubbningen har mer plats och kan därmed ge Mamma och 

Borgmästarinnan fler långa verbformer och därmed fler yo, utan att för den skull ge dem ett 

maskulint intryck. 

Fördelningen av SFP i undertexterna skiljer sig något från den i dubbningen. I undertexterna 

används en större andel feminina SFP och en något större andel starkt feminina SFP totalt. 

Fördelningen mellan de starkt feminina och de måttligt feminina SFP är dock jämnare än i 

dubbningen, utom i Alvas fall – hennes SFP placerar sig fortfarande framförallt bland de 

starkt feminina. Tabell 3 visar fördelningen av SFP i undertextningen. Den största gruppen 

                                                      
4 Alla procentsatser i tabell 2,3,6 och 7 är avrundade till en decimal.  
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SFP för varje karaktär har markerats med fetstil (för fördelningen av enskilda SFP för varje 

karaktär, se appendix). 

 

Madicken och Alva använder även i undertextningen SFP kashira. Vidare är wa den SFP som 

används oftast av Madicken, Lisabet, Mamma och Alva. Mias vanligaste SFP är wa och den 

måttligt feminina Øyo, medan Borgmästarinnan använder Øyo mer än någon annan SFP. 

Tydligast är återigen de höga siffrorna för Alvas användning av partikeln wa, där hela 40 % 

av hennes SFP utgörs av denna partikel (jämförbart med ca 43 % i dubbningen).   

 

Tabell 2. De kvinnliga karaktärernas SFP i undertextningen 

SFP Madicken Lisabet Mamma Alva Mia Borgmästarinnan TOT. 

Starkt 

feminina 

45 

(45,9 %) 

23 

(39,7 %) 

21 

(52,5 %) 

20 

(66,7 %) 

11 

(45,8 %) 

10 

(50,0 %) 

130 

(48,1 %) 

Måttligt 

feminina 

48 

(49,0 %) 

25 

(43,1 %) 

18 

(45,0 %) 

9 

(30,0 %) 

13 

(54,2  %) 

8 

(40,0 %) 

121 

(44,8 %) 

Neutrala 1 

(1,0 %) 

6 

(10,3 %) 

1 

(2,5 %) 

- - 1 

(5,0 %) 

9 

(3,3 %) 

Måttligt 

maskulina 

4 

(4,1 %) 

4 

(6,9 %) 

- 1 

(3,3 %) 

- 1 

(5,0 %) 

10 

(3,7 %) 

Starkt 

maskulina 

- - - - - - - 

TOT. 98 58 40 30 24 20 270 

 

Vad gäller användningen av personliga pronomen skiljer den sig inte märkvärt åt mellan 

dubbningen och undertextningen (jämför tabell 4 och 5). Madicken och Mamma använder det 

neutrala watashi för första person singular i bägge översättningar. Det händer också att 

Mamma talar om sig själv i tredje person som mama (”mamma”). 

 

Tabell 4. De kvinnliga karaktärernas personliga pronomen i dubbningen 

Typ av 

pronomen 

Madicken Lisabet Mamma Alva Mia Borgmästarinnan 

1:a person 

singular 

watashi atashi watashi atashi/watashi atashi/watashi atashi 

2:a person 

singular 

anta anta anata - anta/(anata
5
) anata 

                                                      
5 Anata används av Mia tillsammans med det förskönande prefixet o- på o-uchi (”hem”) vid ett enda 

tillfälle: Då hon precis blivit vän med Madicken och lite förläget ber att få komma och leka igen. Mias 

ovanligt artiga japanska får här symbolisera hennes skifte från antagonist till vän, men det är en 

engångsföreteelse – i nästa scen är Mia tillbaka till sitt vanliga språkbruk.  
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Lisabet, Alva och Mia använder istället det feminina atashi, även om dubbningen låter Alva 

och Mia växla till watashi i vissa situationer – ofta sådana som kräver viss artighet (t.ex. 

använder Mia det då hon talar till sin lärarinna). Atashi räknas av Kinsui till Kvinnospråk 

(onnakotoba) och har en mer informell ton än watashi. Pronomenet används ofta av aktiva 

pojkflickor och lite näsvisa karaktärstyper (Kinsui 2014:8). Även Borgmästarinnan använder 

atashi i dubbningen, medan hon i undertextningen tilldelats det neutrala watashi.  

 

Tabell 5. De kvinnliga karaktärernas personliga pronomen i undertextningen 

Typ av 

pronomen 

Madicken Lisabet Mamma Alva Mia Borgmästarinnan 

1:a person 

singular 

watashi atashi watashi atashi atashi watashi 

2:a person 

singular 

anta anta - - anta anata 

 

För andra person singular använder alla barn (Madicken, Lisabet och Mia) pronomenet anta i 

båda översättningarna. Kinsui skriver om detta pronomen att det används i Ungdomsspråk 

(wakamonokotoba) av barn eller unga flickor med starka viljor eller näsvis karaktär. 

Borgmästarinnan använder det neutrala anata i båda översättningarna och så gör även 

Mamma i dubbningen. I undertextningen använder hon dock inga pronomen i andra person. 

Samma sak gäller för Alva i båda översättningarna, trots att Alva figurerar i fler scener än 

både Mamma, Mia och Borgmästarinnan. I Alvas fall kan detta förklaras med att hon inte 

använder du-tilltal i KT heller – hon använder istället ”frun”, eller på japanska, ”okusama”. 

Ytterligare en förklaring kan vara att japanskan sällan använder pronomen för att tilltala 

någon, särskilt inte överordnade, vilket de flesta i hembiträdet Alvas närhet kan räknas som. 

Vad gäller kopula och övriga verbformer undviker alla kvinnliga karaktärer att använda 

kopulans kortform utan påföljande SFP, något som annars skulle ha markerat språket som 

maskulint. Mamma och Borgmästarinnan undviker helt detta språkbruk medan det hos övriga 

karaktärer endast förekommer någon enstaka gång.  

Långa, artiga verbformer används i båda översättningarna av Madicken, Mamma, Alva och 

Borgmästarinnan. Madicken och Alva använder långa former då den sociala situationen 

kräver det: Madicken då hon talar till sin lärarinna och Alva då hon talar till Mamma och 

Pappa. Detta gäller i stor utsträckning även undertexterna. Trots att dessa ibland kunnat få 

med mer information från KT om de korta verbformerna hade använts har korrekt verbform 

för den sociala situationen uppenbarligen bedömts som viktigare.  

Mamma använder lång verbform oftast av alla karaktärer, och då hon till och med använder 

den till sin man och sina barn kan man i hennes fall tala om ett karaktärsdrag. De ständigt 

långa verbformerna ger ett artigt och belevat intryck. Även Borgmästarinnan använder många 

långa verbformer, men i undertextningen får de ibland stå tillbaka på grund av platsbrist. 

Detta gäller inte Mamma i samma utsträckning. 
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5.2.3 Analys på individnivå 

Förutom vad som tagits upp ovan finns ett antal andra punkter värda att diskutera i relation till 

rollspråk. Följande avsnitt analyserar hur varje enskild kvinnlig karaktär översatts och belyser 

några problematiska områden med exempel ur filmen. 

 

5.2.3.1 Madicken 

Madicken har i både undertextning och dubbning fått ett feminint språk med vissa drag av 

ungdomsspråk och tecken på att hon kommer från ett fint hem. Hon använder pronomenet 

anta (förekommande i Ungdomsspråk) och den något barnsliga SFP mon. Dubbningen 

förstärker dessutom det ungdomliga intrycket med uttryck som baibai för ”hej då” och 

okotchitara istället för ochitara (”om [han] faller”). Att hon är en feminin karaktär från ett fint 

hem visas i dubbningen med interjektionen maa (ung. ”kära nån”) som hos barnkaraktärer 

tyder på mogenhet och ett rikt hem (Kinsui 2014:176). Dessutom använder hon i båda MT det 

förskönande prefixet o- (som i o-niwa, ”trädgård”), ett prefix som enligt Petterson oftast 

används av kvinnor och som kommit att bli ”ett medel för att uttrycka kvinnlighet” 

(1995:268-269).  

Trots att Madicken i KT använder en hel del hårda uttryck har dessa ofta tonats ned eller 

undvikits i japanskan för att passa med den karaktärstyp hon tilldelats. Ett representativt 

exempel är nummer 1 nedan. I den aktuella scenen har antagonisten Mia precis fällt Madicken 

och tagit hennes sandal. 

 

Exempel 1. 

Källtext Dubbning Undertextning 

Låt bli min sandal! Jag ska slå ihjäl 

dig, ta hit sandalen innan jag 

klipper till dig! 

Yamete, kaeshite, watashi no yo! 

Hidoi wa, watashi no kutsu 

kaeshite yo, zettai yurusanai wa! 

(Sluta, ge tillbaka [den], [den] är 

min! Så elakt, lämna tillbaka min 

sko, jag ska aldrig förlåta [dig]!) 

 

Yamete kaeshite yo 

Hidoi! Moo yurusanai 

(Sluta, ge tillbaka [den]! Så elakt! 

Nu tänker jag inte förlåta [dig]) 

  

Ingen av översättningarna har direkt översatt svenskans ”klipper till dig” eller ”slå ihjäl dig” 

utan väljer svagare uttryck. Dubbningen använder också en starkt feminin SFP (wa) två 

gånger och en måttligt feminin SFP (Øyo) en gång. På detta sätt har Madickens mindre artiga 

språk ofta översatts med mjukare varianter, både i den japanska undertextningen och i 

dubbningen.  
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5.2.3.2 Lisabet 

Lisabets SFP är visserligen nästan uteslutande feminina, men hon är den karaktär, både i 

dubbningen och i undertextningen, som fått minst av de extremt feminina SFP. Hon använder 

inte heller interjektionen maa eller de förskönande prefix man hittar i Madickens språk. 

Däremot visar hennes språk precis som Madickens att hon är ett barn. Hon använder 

pronomenet anta och SFP mon, och både dubbningen och undertextningen har inslag av språk 

som kan sägas vara typiskt för barn: I dubbningen använder Lisabet de onomatopoetiska  

gangan (”bank, bank”) och guuguu (tillståndet då någon sover djupt), och i undertextningen 

orden mou yada istället för mou iya da (ung. ”jag vill inte längre”). 

Lisabet är mer av en busunge än Madicken och de fula ord hon älskar att använda blir något 

av ett tema i filmen. Båda översättningarna har behållit Lisabets fula ord i en större 

utsträckning än Madickens. Ibland har de översatts rakt av i bägge MT (som när ”pisspotta” 

blir oshikkotsubo, ”kissbehållare”) men ibland har dubbningen och undertextningen valt olika 

lösningar:”Fisrumpa” översätts t.ex. med ikesukanai onna (”motbjudande kvinna”) i 

dubbningen och med onarabukuro (”fispåse”) i undertextningen. Vad gäller Lisabets catch 

phrases ”Du är inte klok, Madicken” och ”pilutta” har den förra behandlats på nästan exakt 

samma sätt av båda MT, medan den senare fått helt olika lösningar. ”Du är inte klok, 

Madicken” översätts med beundrande uttryck som ”du är ett geni” eller ”du är väldigt modig”, 

och båda MT har dessutom gett Lisabet feminina SFP till dessa uttalanden. Därmed 

försvinner den busiga ton som det svenska uttrycket förmedlar. För pilutta har båda 

översättningarna gått till extremer – dubbningen genom att översätta med ett mycket starkt 

uttryck, undertextningen genom att helt undvika styrkeuttryck. Översättningarna visas i 

exempel 2.   

 

Exempel 2. 

Källtext Dubbning Undertext 

Pilutta också!  Kuso, nani yo, kono booru me! 

(Skit, vad är det med den här 

bollen!)  

Mata shippai da wa. 

(Misslyckande igen) 

 

Översättarna har uppenbarligen tolkat styrkan i ordet olika. Det brukar också sägas att man i 

en högre utsträckning undviker svordomar i undertexter då sådana kan uppfattas som värre 

när de syns nedskrivna på en bioskärm (Díaz Cintas & Remael 2007:195-197), vilket skulle 

kunna vara anledningen till den betydligt mjukare översättningen i undertexterna.  

 

5.2.3.3 Mia 

Mia har tilldelats ett feminint språk, och särskilt i dubbningen understryks detta med många 

starkt feminina SFP. Hon har dock färre av de ungdomliga drag som fanns hos Madicken och 

Lisabet, och använder inga feminina interjektioner eller förskönande prefix, utom vid ett 

tillfälle i undertextningen då hon driver med Madicken. Mias språk kännetecknas i KT av 

mycket slang och svordomar, men dessa har precis som Madickens översatts med svagare 
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varianter i många fall. En sådan scen är den i exempel 3, i vilken Mia precis misslyckats med 

att gå balansgång på skolans tak efter att ha utmanat Madicken.   

 

Exempel 3. 

Källtext Dubbning Undertextning 

Jag blir alltid yr i skallen när jag är 

hungrig, därför sket jag i alltihopa. 

Ajöss med dig, mallgroda! 

Watashi onaka ga suku to itsumo 

me ga mawatchau no. Kyou wa 

yameta kedo atashi wa okubyoo ja 

nai wa. Mata itsuka kitto yatte 

miseru kara.  

(Jag blir alltid yr när jag är 

hungrig. Idag lät jag bli men jag är 

inte feg. För [jag] ska göra det igen 

någon gång och visa [er].) 

Onaka ga suiteru dake yo 

Hontou wa dekiru n da kara 

Tsugi wa kanarazu yatte miseru wa 

 

 

([Jag] är bara hungrig. För 

egentligen kan [jag]. Nästa gång 

ska [jag] absolut visa [er]) 

 

 

Mias slanguttryck ”yr i skallen” och ”sket jag i” har inte översatts med något som kan sägas 

ha liknande konnotationer på japanska.  Inte heller mallgroda, som förekommer på flera 

ställen i filmen, har översatts i något av MT utan utelämnas alltid precis som i exempel 3. Ett 

enda undantag där Mias fula ord faktiskt har översatts med ett riktigt starkt uttryck på 

japanska är det tillfälle då ”skiter i” undertextats med kusokurae, ett uttryck som närmast kan 

förklaras med engelskans ”eat sh*t” (i dubbningen översätts samma ställe med ett ”jag 

hatar…”). Överraskande nog är det alltså undertextningen som här står för svordomen.  

 

5.2.3.4 Alva  

Alva är en av de karaktärer som fått det mest extremt feminina språket, särskilt i 

undertextningen där nära 67 % av hennes SFP är starkt feminina. Hon använder också den 

kvinnliga interjektionen maa (”kära nån”) som enligt Kinsui används av ”behagfulla” och 

”väluppfostrade” kvinnliga karaktärstyper (Kinsui 2014:176), samt interjektionen ara (med 

liknande betydelse) som är en del av rollspråken Fina flickors språk (ojousamakotoba) och 

Fina fruars språk (okusamakotoba) (Kinsui 2014:16). 

Alvas japanska följer genomgående detta belevade mönster, så att den kvinnliga, 

väluppfostrade interjektionen maa får användas både för att översätta klagan (”ojojojoj”), 

ilska (”Din fähund!”) och förskräckelse (”Unge, du är ju full med lus!”). Den orädda och lite 

vilda Alva i KT, som alltid antingen är glad eller arg slätas därmed över något i 

översättningen.  

Översättningen omfördelar t.o.m. repliker för att framföra bilden av Alva som en mer 

väluppfostrad, fin flicka. Ett sådant tillfälle är när Alva och barnen möter sotaren på stan, och 

Alva rodnar då sotaren blinkar åt henne. I KT påminner Madicken då henne om att sotaren är 

gift och har fem barn, men i båda de japanska översättningarna har man gett denna replik till 

den vuxna Alva istället.  
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Ytterligare ett tillfälle är den dubbning som presenteras i exempel 4. Hembiträdet Alva har 

fått följa med på bal och runt bordet diskuterar man vad man ska äta. 

 

Exempel 4. 

Källtext Dubbning Undertextning 

Madicken: Jag vill bara ha 

hummer. 

 

 

Alva: Och jag, jag vill 

ha…Alltihop! 

Madicken: Maa, takusan aru wa 

ne. 

(Kära nån, det finns massor.) 

 

Alva: Watashi wa ebi ni shiyou 

kana…tanoshimi ne. 

(Ska jag ta räkor kanske? Så gott 

det ska bli.) 

Madicken: Watashi wa robusutaa 

o 

(Jag [tar] hummer) 

 

Alva: Watashi ga tabetai no 

wa…zenbu yo 

(Jag vill äta…allt!) 

 

Undertexten ligger innehållsmässigt mycket nära KT, men dubbningen har valt en helt annan 

lösning där Alva väljer räkor istället för ”alltihop”, och Madicken får bli den som förundras 

över hur mycket mat det finns. 

 

5.2.3.5 Mamma 

Även Mamma har dubbats och undertextats med ett mycket feminint språk. Hon använder 

framförallt starkt feminina SFP och hon använder interjektionen maa samt det förskönande 

prefixet o- som i o-shokujichuu (”under måltiden”). Detta tillsammans med den stora delen 

långa, artiga verbformer ger henne en typ av Kvinnospråk (onnakotoba).   

Detta stämmer för det mesta väl överens med den bild som förmedlas i KT av Madickens 

mamma som en väluppfostrad överklasskvinna. Dock genomgår Mamma under filmens gång 

något av en förändring, först då hon bjuder hem de fattiga Mia och lillasystern Mattis på 

avlusning och senare när hon bestämmer sig för att ta med sig hembiträdet Alva på 

Borgmästarinnans bal, något som definitivt inte ses som gott beteende av Borgmästarinnan 

och den omgivande societeten. Förändringen märks i KT både i Mammas språk och i de 

kommentarer som Madickens pappa Jonas fäller.  I MT märks dock denna förändring mindre, 

vilket kan ses i exempel 5. Här har Mamma just talat om för hembiträdet Alva att hon ska få 

följa med på balen, och Mamma och Pappa ser på medan Alva lär Madicken och Lisabet att 

dansa vals.  

Dubbningen tar inte upp det faktum att Borgmästarinnan lär ”få dåndimpen” eller att 

Madickens mamma gjort något vågat, även om tittaren kan göra sina egna tolkningar om 

varför pappan tror att balen ”kommer bli roligare än vanligt”. I undertextningen finns denna 

information med, även om den kommer lite senare än i KT. I båda översättningarna har dock 

mammans ”aktare du” översatts med typiskt Kvinnospråk (partiklarna Øyo och Øne används 

till exempel) som blir enkla konstateranden att ”ja, så är det”.   
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Exempel 5. 

Källtext Dubbning Undertextning 

Alva: Borgmästarinnan kommer 

att få dåndimpen. 

 

 

Pappa: Ja, det tror jag med. Du tar 

dig, Kajsa. 

 

 

 

Mamma: Ja.  

 

 

Pappa: Jo du, en sån sak har du 

aldrig vågat tidigare. Men nu 

börjar det äntligen bli lite krut i 

dig. 

 

 

Mamma: Mmm, aktare du. 

Alva: Omoshiroi deshou? 

(Visst är det roligt?) 

 

Pappa: Tanoshisou da ne. Aruba 

mo iku no kai? 

(Det ser roligt ut. Så Alva ska 

också gå?) 

 

Mamma: Ee. 

(Ja.) 

 

Pappa: Sore wa subarashii da. 

Kotoshi no butoukai wa itsumo 

yori tanoshiku naru zo. 

(Det är strålande. Årets bal 

kommer att bli roligare än vanligt!) 

  

Mamma: Ee, sou ne. 

(Ja, så är det.)  

Alva: Tanoshii deshou? 

(Visst är det kul?) 

 

Pappa: Nigiyaka desu ne 

Aruba mo iku no ka 

(Så livligt. Så Alva ska också gå?) 

 

 

Mamma: - 

 

 

Pappa: Fujin wa kizetsu suru zo 

Kimi mo daitan na teian o suru ne 

(Borgmästarinnan kommer att 

svimma. Du kommer också med 

vågade uppslag ju) 

 

Mamma: Ee, sou yo. 

(Ja, så är det!) 

 

 

5.2.3.6 Borgmästarinnan 

Borgmästarinnans japanska är mycket feminin med många starkt feminina SFP, den feminina 

interjektionen maa och det förskönande prefixet o- som av Borgmästarinnan används i stor 

utsträckning.  

Borgmästarinnan pratar ofta fort och mycket, vilket leder till att undertextningarna får en del 

kortformer som man annars kanske inte hade väntat från Borgmästarinnans karaktärstyp. 

Exempel 6 visar hur detta kan se ut: Ett flygplan är på besök i staden för första gången och 

Borgmästarinnan tycker absolut att hennes man borgmästaren bör ta en provtur.  

Samma väsentliga information finns här med i båda översättningarna, men dubbningen 

använder genomgående långa verbformer som omoimasu (”tycka”) och undertextningen korta 

som gimu ga aru (”vara skyldig”).   
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Exempel 6. 

Källtext Dubbning Undertextning 

Ja, det kostar tio kronor extra men 

det kan det va värt, jag vill att du 

gör en sån där looping. Mitt över 

rådhuset. Ja, det är din skyldighet 

tycker jag, nu när vi för första 

gången har en flygmaskin här i vår 

stad. 

Sou yo. Hikou ryoukin wa sukoshi 

ne ga aru kedo sono kachi wa 

juubun aru to omoimasu wa. 

Chouchou to shite anata wa 

oyakusho no ue o nando mo 

tobubeki desu. Ii desu ka, kore wa 

chouchou to shite no gimu desu yo.  

(Ja. Flygavgiften är lite kostsam 

men jag tycker att det är väl värt 

det. Som borgmästare bör du flyga 

över rådhuset flera gånger. Förstår 

du, det är din skyldighet som 

borgmästare!)   

Ryoukin wa takai kedo noru kachi 

wa juubun aru wa 

anata wa chouchou yo 

saisho ni noru gimu ga aru no 

oyakusho no ue o tonde moratte 

(Avgiften är hög men det är väl 

värt det att åka 

Du är borgmästare! 

Det är din skyldighet att åka först 

Se till att få flyga över rådhuset) 

 

 

5.3 Männen: Pappa, Abbe och Farbror Nilsson 

Av de tre manliga karaktärer som analyserats är en ett barn (Abbe) och två vuxna (Pappa, 

Farbror Nilsson). Två av karaktärerna (Abbe och Farbror Nilsson) kan sägas tillhöra 

arbetarklass medan en (Pappa) tillhör medel- eller överklass. I avsnitt 5.3.1. diskuteras 

karaktäriseringen i KT mer ingående, varefter resultaten av den kvantitativa analysen av MT 

presenteras i avsnitt 5.3.2. Slutligen studeras de enskilda karaktärerna närmre i avsnitt 5.3.3, 

som också ger ett antal representativa exempel ur materialet. 

 

5.3.1 De manliga KT-karaktärerna 

Madickens pappa heter Jonas och är redaktör för stadens tidning. Trots sin därmed goda 

ställning är han socialist och ”försitter [inte] minsta chans att reta gallfeber på borgmästarens 

stroppiga fru” (www.astridlindgren.se). Han vill hellre gå till majelden med sina döttrar än 

supera med överklassen, och han föreslår att Madicken försöker vara snäll mot den fattiga, 

bråkiga Mia. Att överläraren slår barn kallar han ”det oanständigaste” han hört. Han kommer 

gärna med lite spydiga kommentarer över Borgmästarinnans välgörenhet och även över sin 

egen fru när hon avlusat de fattiga Mia och Mattis tillsammans med sina egna barn. I övrigt 

har han ett ganska neutralt språk utan något som utmärker det särskilt.  

Abbe är den tonårige, ende sonen i familjen Nilsson som bor granne med Madickens familj. 

Han och Madicken har en vänskaplig relation där Madicken ser upp till den äldre Abbe. 

Abbes familj är fattig och pappan alkoholiserad men Abbe verkar ta det mesta med ro, och 

hans repliker är ofta komiska och lättsamma.  När Madicken frågar om han inte kommer till 

majelden svarar han t.ex. att han ju ”kan bli bjuden på nåt finare galej”. Han har också en lite 

retsam sida, som när han kommenterar på Madickens nya sandaler (”De kanske kommer med 
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i tidningen”) eller när han gömmer Madickens sandal som någon kastat på honom (”Kan jag 

veta att allt skräp jag får i skallen hör till Madicken?”).  

Abbes far är Farbror Nilsson, en man som sällan är nykter ”men som alltid, precis som 

Madicken, känner livet i sig” (www.astridlindgren.se). Trots att familjen har det dåligt ställt 

sitter han själv för det mesta och ”filosoferar och spikulerar” som hans fru, Tant Nilsson, 

uttrycker det i en av filmens öppningsscener. Som den ”filosof” han är talar han gärna lite 

högtidligt: ”Vad förskaffar mig glädjen av detta besök?” och ”Förvisso är min son inne” är 

några exempel. Edström beskriver hans språk i böckerna som ”chevaleresk[t] blomsterspråk” 

(Edström 1992:71). I nästa stund kan han dock uttrycka sig betydligt mer informellt, som när 

han säger ”Jädrar vad snopen han ska bli, rävrackarn”. Några värre svordomar än ”Jädrar” och 

”Hundra gubbar” använder han dock inte och på det hela taget är han en oförarglig och 

framförallt komisk figur.     

 

5.3.2 De manliga karaktärerna i översättning 

De manliga karaktärerna använder framförallt måttligt maskulina SFP, både i undertextningen 

och i dubbningen. Det är den avgjort största gruppen för alla karaktärer i båda MT, följt av 

neutrala och starkt maskulina SFP. I tabell 6 och 7 har den största gruppen SFP för varje 

karaktär markerats med fetstil (för fördelningen av enskilda SFP för varje karaktär, se 

appendix). 

Dubbningen använder några få feminina SFP (no för Pappa och no och wa ne för Farbror 

Nilsson), medan undertextningen inte använder en enda. Abbe och Pappa är de av filmens 

karaktärer som har neutralast SFP med runt en fjärdedel neutrala SFP i dubbningen, en 

fjärdedels neutrala SFP i Abbes undertextning, och nära en tredjedel neutrala SFP i Pappas 

undertextning. Undertextningens Abbe använder dessutom inte en enda starkt maskulin 

partikel. Farbror Nilssons SFP drar tydligast åt det maskulina hållet, särskilt i undertexterna. 

 

Tabell 6. De manliga karaktärernas SFP i dubbningen 

SFP Pappa Abbe Farbror Nilsson TOT. 

Starkt 

Feminina 

- - 1 

(2,2 %) 

1 

(0,8 %) 

Måttligt 

feminina 

1 

(2,0 %) 

- 1 

(2,2 %) 

2 

(1,5 %) 

Neutrala 9 

(18,0 %) 

7 

(20,0 %) 

1 

(2,2 %) 

17 

(13,1 %) 

Måttligt 

maskulina 

35 

(70,0 % ) 

26 

(74,3 %) 

37 

(82,2 %) 

98 

(75,4 %) 

Starkt 

maskulina 

5 

(10,0 %) 

2 

(5,7 %) 

5 

(11,1 %) 

12 

(9,2 %) 

TOT. 50 35 45 130 
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Abbes vanligaste SFP i båda översättningarna är den måttligt maskulina yo som utgör hälften 

av hans SFP. Även Pappa använder denna partikel oftast. Farbror Nilsson använder 

framförallt den måttligt manliga ka i dubbningen och den måttligt manliga yo samt den starkt 

manliga zo i dubbningen. Zo, som används av Pappa och Farbror Nilsson i bägge MT och av 

Abbe i dubbningen, har en funktion lik den hos yo men ger ett starkare, mer auktoritärt 

intryck och används därför ofta av ledarkaraktärer (Kinsui 2014:114).  

 

Tabell 7. De manliga karaktärernas SFP i undertextningen 

SFP Pappa Abbe Farbror Nilsson TOT. 

Starkt 

Feminina 

- - - - 

Måttligt 

feminina 

- - - - 

Neutrala 14 

(29,8 %) 

4 

(20,0 %) 

1 

(4,8 %) 

19 

(21,6 %) 

Måttligt 

maskulina 

31 

(66,0 %) 

16 

(80,0 %) 

15 

(71,4 %) 

62 

(70,5 %) 

Starkt 

maskulina 

2 

(4,3 %) 

- 5 

(23,8 %) 

7 

(8,0 %) 

TOT. 47 20 21 88 

 

Vad gäller personliga pronomen är de något mer varierade än för de kvinnliga karaktärerna. 

Övervägande delen är dock maskulina. Pappa använder det neutrala watashi för första person 

singular och de maskulina kimi och omae för andra person singular. Det senare, kimi, används 

också av Abbe och är mindre aggressivt än vissa andra maskulina pronomen i andra person 

singular, som t.ex. temee (Okamoto & Shibamoto 2004:120). För första person singular 

använder Abbe boku, som är maskulint och räknas till Pojkspråk (shounengo), och som ger ett 

snällare eller svagare intryck än pronomenet ore vilket också används i huvudsak av män 

(Kinsui 2014:166-168).    

 

Tabell 8. De manliga karaktärernas personliga pronomen i dubbningen 

Typ av pronomen Pappa Abbe Farbror Nilsson 

1:a person singular watashi boku watashi/washi 

2:a person singular kimi/omae kimi omae/anta 

  

Farbror Nilsson använder det neutrala watashi i dubbningen och watashi eller washi i 

undertextningen för att uttrycka första person singular. Washi används i Mansspråk 

(otokokotoba) och i ett antal andra rollspråk, däribland Professorsspråk (hakasekotoba) och 

Kansai-/Osakadialekt (kansai-/osakaben) (Kinsui 2014:202-203).  
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För andra person singular använder Farbror Nilsson de maskulina omae och kimi i 

undertextningen och det maskulina omae samt det neutrala anta i dubbningen. Om anta 

konstaterades i avsnitt 5.2.2 att detta pronomen kan vara del av Ungdomsspråket, men Kinsui 

nämner även att det kan användas av medelålders män i Farbrorsspråk (ojisankotoba) eller 

utgöra del av Kansai-/Osakadialekt (Kinsui 2014:23).  

 

 Tabell 9. De manliga karaktärernas personliga pronomen i undertextningen 

Typ av pronomen Pappa Abbe Farbror Nilsson 

1:a person singular watashi boku watashi 

2:a person singular kimi/omae kimi omae/kimi 

 

De verbformer som filmens manliga karaktärer använder är nästan uteslutande de mindre 

artiga kortformerna av verbet, både i undertextning och i dubbning. Pappa, Abbe och Farbror 

Nilsson använder dessutom ofta kopulan i sin kortform utan påföljande SFP, något som 

Kinsui klassar som maskulint språkbruk (Kinsui 2003:135).  

 

5.3.3 Analys på individnivå  

Förutom vad som tagits upp ovan finns ett antal andra punkter värda att diskutera i relation till 

rollspråk. Följande avsnitt analyserar hur varje enskild manlig karaktär översatts och belyser 

några problematiska områden med exempel ur filmen. 

 

5.3.3.1 Abbe  

Abbe har ett relativt maskulint språk med 70 % måttligt maskulina SFP i båda MT. 

Pronomenet boku (”jag”) och SFP sa, som av Kinsui räknas till Pojkspråk (2014:93), skapar i 

MT bilden av en ung, pigg och snäll pojke. Det ungdomliga intrycket förstärks dessutom i 

dubbningen av SFP mon. Vidare bidrar SFP kai och dai istället för ka och da till det lite 

snällare, mjukare intrycket.  

Abbe i KT är just en ung pojke, men med en skämtsam sida som inte alltid märks lika väl i 

MT. Hans svar på varför han inte plockat fram Madickens borttappade sko som någon kastade 

på honom lyder t.ex. i KT: ”Kan jag veta att allt skräp jag får i skallen tillhör Madicken?”. 

Detta har undertextats med ”Den kom flygande plötsligt” och dubbats med ”Jag visste ju inte 

att det var Madickens”. Men det tydligaste exemplet på hur Abbes skämtsamma sida suddats 

ut är ändå exempel 7.  I denna scen har Madicken just frågat Abbe, som står och bakar 

kringlor, om han kom till majelden samma kväll. 

Båda översättningarna har här helt utelämnat Abbes skämtsamma kommentar om att ”bli 

bjuden på nåt finare galej” och istället gett förklaringen att han måste baka klart. 

Ordet ”Fadiken”, som får ses som en snällare ersättning för ”fasiken” eller ”fan”, har inte 

heller översatts med något liknande uttryck på japanska. 
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Exempel 7. 

Källtext Dubbning Undertextning 

Jaa, det kan man’te ge sig fadiken 

på. Jag kan bli bjuden på nåt finare 

galej, så man vet aldrig. 

Boku wa mada wakaranai yo. Pan 

o takusan yakanakucha naranai n 

da. Sonna hima nai yo. 

(Jag vet inte än. [Jag] måste baka 

en massa bröd. [Jag] har inte tid för 

det.)  

Saa dou kana?  

Pan o yakanakya naranai n da 

 

(Tja, vem vet? Jag måste baka 

bröd) 

 

 

5.3.3.2 Farbror Nilsson 

Farbror Nilssons japanska är maskulin med en övervägande del maskulina SFP och ett antal 

starkt maskulina SFP i båda MT. Hans maskulina språk märks även i hur han använder 

kopulan utan SFP, samt i de starka imperativer han använder, t.ex. koi (”Kom!”), suru na 

(”gör inte”) och tasukete kure (”hjälp mig”). Alla dessa former är exempel på sådana 

imperativ som Kinsui klassar som maskulina (Kinsui 2003:135). Han använder även 

svordomen chikushoume (ung. ”Jäklar”).  

Farbror Nilsson beskrevs i avsnitt 5.3.1 som en komisk karaktär med ett omväxlande 

informellt, omväxlande mycket formellt språk. Alla dessa sidor framkommer i den japanska 

undertextningen och dubbningen.  

 

Exempel 8.  

Källtext Dubbning Undertextning 

Nej, se lilla Madicken! Stolts 

jungfrun på Junibacken, vad 

förskaffar mig glädjen av detta 

besök? 

 

 

 

 

[…] 

Förvisso är min son inne. 

Yaa, madiken, yoku kita na. 

Omoshirosou no kedakai ojousan 

ga kyou wa mata donna go-you de 

o-koshi kana? 

(Hallå där, Madicken, välkommen. 

I vilket ärende behagar 

Junibackens ädla unga dam sig hit 

idag, månntro?)   

[…] 

Musuko wa mou hataraite ru yo. 

(Min son arbetar redan) 

Yaa madiken 

Omoshirosou no kedakai redii ga 

donna go-you kana 

(Hallå där, Madicken. Vilket 

ärende kan Junibackens ädla lady 

ha idag, månntro) 

 

 

[…] 

Segare wa shigotoba ni iru 

(Min son är vid [sin] arbetsplats) 

 

För det första har Farbror Nilsson fått drag av Kansai-/Osakadialekt: Han använder icke-

standardformer för att negera verb, t ex shiran för shiranai (”vet inte”) och ikan för ikanai 

(”går inte”) (se Kinsui 2014:214). I dubbningen använder han dessutom pronomenen anta och 

washi som enligt Kinsui kan vara del av denna dialekt (Kinsui 2014:23, 202-203). En av de 
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stereotyper som Osaka-/Kansaidialekt förmedlar är den av en komisk, pratglad person (Kinsui 

2003:82) och översättningarna lyckas alltså med detta rollspråk förmedla karaktärens 

humoristiska sida. Detta skulle också kunna förklara förekomsten av den starkt feminina SFP 

wa (som i wa ne) i Farbror Nilssons dubbning: Petterson skriver att wa visserligen är utpräglat 

feminin, men att den i Kansai-regionen även används av män (Petterson 1995:255).   

Vidare innehåller Farbror Nilssons japanska å ena sidan starka imperativer och svordomar, 

men å andra sidan även mycket högtidliga eller artiga former. Ett sådant tillfälle är det som 

visas i exempel 8, där Farbror Nilsson hälsar på Madicken som kommit för att träffa Abbe. 

Båda översättningarna använder artig, formell japanska för att översätta farbror Nilssons 

högtidliga, gammelklingande svenska. Bland annat används det förskönande prefixet go- på 

ordet go-you (”ärende”). ”Förvisso är min son inne” har visserligen inte översatts med några 

högtidliga uttryck i dubbningen men i undertextningen har ”min son” översatts med segare 

(”min son”) som kan ge ett högtidligare intryck än musuko med samma betydelse, och som 

förmedlar känslan av att farbror Nilsson vill låta som en bildad person. 

 

5.3.3.3 Pappa 

Pappa har precis som Abbe och Farbror Nilsson fått en relativt maskulin japanska, men 

undertextad är han den karaktär i hela materialet som har det avgjort mest neutrala språket sett 

efter SFP. I båda MT står den måttligt maskulina yo och den neutrala ne för den övervägande 

delen av Pappas SFP. Som Abbe använder han också de mjukare frågepartiklarna kai och dai 

istället för ka och da.  

Pappas japanska sticker därmed inte ut som extremt maskulin, vare sig i dubbning eller i 

undertextning. Inte heller i KT sticker Pappas språk ut, men han är en lite kontroversiell 

person som gärna kritiserar eliten och kommer med ironiska uttalanden (som av de japanska 

översättarna ibland missuppfattas något). Denna sida dämpas dock något i MT. När Pappa ser 

hembiträdet Alva och sotaren dansa på societetens bal utbrister han upprymt ”Titta noga nu 

Kajsa! För nåt skönare får du aldrig se”, vilket dock i båda MT översatts med ”Hon liknar dig 

som ung”.  Vidare översätter inte något av MT det tillmäle Pappa använder för 

Borgmästarinnan, vilket kan ses i exempel 9. Den aktuella scenen utspelar sig på 

Borgmästarinnans bal, där societeten äter och dansar medan pengar samlas in till de fattiga, 

bl.a. genom Borgmästarinnans försäljning av pappersblommor. Pappa blir genast 

misstänksam: 

 

Exempel 9. 

Källtext Dubbning Undertextning 

Vad håller hon på med nu då, 

skräcködlan? 

Chouchoufujin wa hana o 

uritsukete ru zo. 

(Borgmästarinnan prackar på [folk] 

blommor!) 

Fujin ga nani yara hajimeta na 

(Borgmästarinnan har satt igång 

med nånting) 
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Ingen av de japanska versionerna har gjort något försök att översätta ”skräcködlan” även om 

dubbningens användning av verbet uritsukeru (”att sälja” med nyansen pracka på mot 

köparens vilja) antyder vad Madickens pappa tycker om det hela. Båda har för övrigt valt att 

låta Madickens pappa förklara situationen istället för att ställa en fråga, något som kan ses 

som ett exempel på översättningars tendens att vilja förklara (ibland mer än nödvändigt).  

 

6. Diskussion 

Som konstaterades i avsnitt 5.1 ligger den japanska dubbningen och undertextningen av Du är 

inte klok, Madicken innehållsmässigt mycket nära varandra. Samma misstag och samma 

tekniker för att översätta kulturspecifika fenomen tyder på att dubbning och undertextning 

utgått från samma relä-översättning.   

Det finns dock vissa skillnader, om än inte särskilt stora, i hur dubbning och undertextning 

använder rollspråk för sin karaktärisering. Ett ursprungligen oväntat resultat med tanke på 

mediets utrymmesbegränsningar var att undertextningen överlag använde SFP i en något 

högre grad än dubbningen, räknat i SFP/tecken. Förklaringen kan man dock finna just i 

mediets begränsningar: Undertexterna tvingas oftare använda de korta, mindre artiga 

formerna av kopula och verb, former som behöver SFP för att inte låta alltför stela och rakt på 

sak.  

Det oväntade resultatet hade alltså en naturlig förklaring och påminner om faran med att 

plocka SFP ur sitt sammanhang och studera dem som fristående delar, något som den här 

studien delvis försökt göra. Ytterligare ett exempel på hur den omgivande texten påverkar 

valet av SFP är den överraskande höga grad av yo som Mamma och Borgmästarinnan 

använde. Partikeln är måttligt maskulin och stack ut bland karaktärernas annars mycket 

feminina SFP, men det visade sig att Mamma och Borgmästarinnan alltid använde den efter 

den artiga, långa formen av verbet, något som dämpade det maskulina intrycket. Att använda 

de artiga verbformerna är ett typiskt feminint drag.  

Förutom den högre förekomsten av korta verbformer och därmed av SFP verkar dock inte 

undertexternas utrymmesbegränsning ha påverkat översättarens möjlighet att använda 

rollspråk för karaktäriseringen nämnvärt. Liksom dubbningen använder undertextningen flera 

karaktärsspecifika SFP, pronomen och verbformer.   

Vad gäller skillnader mellan dubbningen och undertextningen kan man också konstatera en 

liten skillnad i graden av maskulina och feminina SFP som används. Tabell 10 är en 

sammanställning av andelen feminina och maskulina SFP hos de sex analyserade 

kvinnokaraktärerna och de tre analyserade manskaraktärerna. Skillnaderna kunde inte 

bedömas som signifikanta, men jämfört med dubbningen tenderar undertexterna att hålla 

männens SFP mer neutrala och ge kvinnorna en större andel feminina SFP än dubbningen. 

Även detta resultat kan ses som något oväntat med tanke på att normen för undertexter i 

allmänhet brukar vara att de ska hållas så diskreta som möjligt för att inte störa läsningen 

(Delabastita 2010:214). SFP är dock en mycket platseffektiv metod att för att gestalta en typ 



37 

 

av karaktär och kanske lockar det undertextaren, som trots allt arbetar med ett bestämt antal 

tecken, att i stor utsträckning använda just detta medel för att arbeta med karaktäriseringen.  

 

Tabell 10. Kvinnornas och männens SFP 

Karaktärsgrupp Kvinnor Män 

MT-version Dubbning Undertextning Dubbning Undertextning 

Starkt feminina 47,6 % 48,1 % 0,8 % - 

Måttligt feminina 35,1 % 44,8 % 1,5 % - 

Neutrala 7,8 % 3,3 % 13,1 % 21,6 % 

Måttligt maskulina 9,5 % 3,7 % 75,4 % 70,5 % 

Starkt maskulina - - 9,2 % 8,0 % 

 

Vad gäller rollspråk skapar varken dubbningen eller undertextningen några fullt utpräglade 

karaktärstyper som t.ex. ”Professorn”, ”Lantisen” eller någon annan av de karaktärstyper som 

beskrivits av Kinsui. Flera av kvinnorna har dock många drag av karaktärstypen ”Den fina 

flickan” eller ”Den fina frun”, medan Abbe fått flera drag av Pojkspråk och Farbror Nilsson 

av Kansai-/Osaka-dialekt. Man kan också säga att rollspråk använts flitigt i både dubbning 

och undertextning i den mån det utnyttjats för att stereotypisera ”Kvinnan” och ”Mannen”. 

Detta är också ett väntat resultat då tidigare studier visar på att japanskt rollspråk lägger störst 

vikt vid skillnaden feminint/maskulint (snarare än något annat karaktärsdrag som ålder eller 

social ställning).  

Om båda MT i stort kan man med andra ord konstatera att kvinnorna får prata feminint och 

männen maskulint. Kvinnorna fick övervägande feminina SFP, och alla använde åtminstone 

något, ofta flera av följande feminina drag: feminina interjektioner, extra artiga verb, 

förskönande prefix eller feminina pronomen. Männen fick övervägande maskulina SFP, samt 

några maskulina pronomen och i en karaktärs fall även maskulina imperativformer.  

En viktig skillnad mellan de kvinnliga och de manliga karaktärernas språk är dock att 

kvinnornas femininitet lyfts fram mycket tydligare än männens maskulinitet, framförallt  

genom valet av SFP. Som redan visats i tabell 10 använde männen få starkt maskulina SFP 

och många neutrala, medan kvinnorna använde en i jämförelse mycket hög andel av de starkt 

feminina SFP och betydligt färre neutrala SFP, en skillnad som gjorde sig något tydligare i 

undertextningen. Intressant att konstatera är också att det extremt kvinnliga språket användes 

av alla kvinnokaraktärer oavsett ålder och social tillhörighet. Deras främsta karaktärsdrag i de 

japanska översättningarna blev därmed deras femininitet.   

Med allt detta sagt kan man konstatera att både dubbningen och översättningen följer två 

normer inom japansk översättning, nämligen den som säger att rollspråk bör användas i 

material för barn, samt den som säger att kvinnliga karaktärer bör gestaltas med ett tydligt 

kvinnligt språk.  Man kan med Chestermans termer tala både om professionella normer, enligt 

vilka man som översättare bör översätta på detta vis (se t.ex. på Sakamoto 2011 om 

situationen i den japanska dubbningsindustrin) och en förväntningsnorm enligt vilken tittarna 

väntar sig karaktärer som talar på ett visst sätt.  
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Frågan är vad det normstyrda språket gör med karaktäriseringen i de verk där det används. 

Analysen av Du är inte klok, Madicken och dess två japanska översättningar tyder på att 

rollspråket i MT, med några viktiga undantag, dels förtydligar karaktärernas könstillhörighet 

men också slätar ut vissa av karaktärernas individuella personlighetsdrag som kan vara minst 

lika viktiga för hur just den karaktären uppfattas. Särskilt Abbes skojfriska personlighet och 

Madickens då och då ilsknare sida och grövre språk kommer i skymundan, men exempel finns 

att hitta hos flera av karaktärerna. I Alvas fall har hon tilldelats ett språk som för en 

väluppfostrad, fin flicka, trots att hon är familjens hembiträde som inte räds avlusningar och 

barnafödslar och som precis som Madicken kan bli ganska arg och grov i munnen. Dessutom 

har hennes repliker ändrats för att få henne att verka vuxnare och förståndigare. 

Varför dessa mer varierade, individuella karaktärsdrag slätats ut i MT är svårt att svara på, 

men en möjlig orsak är att det precis som rollspråket syftar till att förenkla och förtydliga för 

publiken. Detta stämmer med vad Remael funnit: Att sådana förtydliganden kan 

strömlinjeforma berättandet och göra karaktärerna till rena stereotyper (Remael 2003:225, 

244). Man kan spekulera att översättarna medvetet valt att dämpa sådant som strider mot den 

karaktärstyp de placerat in varje karaktär i – Att den ”fina flickan” plötsligt ryter ”Jag ska slå 

ihjäl dig!” är alltför oväntat. Som översättare väljer man kanske därför hellre att låta den fina 

flickan förbli mild och försiktig språkligt så att man inte ger den japanska publiken något de 

är alltför ovana vid. Det som styr översättarens val och de professionella normerna är trots allt 

den slutprodukt som man vill skapa och i förlängningen därmed de förväntningsnormer som 

hålls vid liv av konsumenterna (se Chesterman 1997:67).   

De karaktärer vars språk närmast överensstämmer med sin KT-gestaltning är förmodligen 

Farbror Nilsson och Borgmästarinnan. I Farbror Nilssons fall har kombinationen av lite 

grövre språk blandat med högtidligt språk översatts på ett liknande sätt i japanskan, även om 

hans språk kanske blivit något hårdare med många starka imperativformer från Mansspråk. 

Hans komiska sida förmedlas också genom vissa drag av Kansai-/Osakadialekt. 

Borgmästarinnan å sin sida blir varken mer eller mindre än vad hon är i KT: En ”fin dam”. 

Förmodligen bidrar det faktum att dessa figurer inte genomgår någon nämnvärd förändring 

under filmens gång till att de blir lättare att översätta. De är mindre biroller som inte utvecklas 

och som därför passar för att stoppas in i ett rollspråksfack och stanna där.   

I Farbror Nilssons och Borgmästarinnans fall kan man därför säga att rollspråket blir ett 

praktiskt verktyg för översättaren, som kan passa in karaktärerna i en färdig språklig mall, och 

för de japanska tittarna, som enkelt förstår vilken karaktärstyp de har att göra med. Problemet 

är dock om detta verktyg blir en norm som urskiljningslöst används på alla karaktärer och 

låter personlighetsdrag som inte följer mallen komma i skymundan. Då blir det praktiska 

verktyget istället ett hinder för en varierad karaktärisering i översättningen. Flera studier på 

senare tid visar dock att både forskare, översättare och röstskådespelare börjat 

uppmärksamma problemen med ett alltför stereotypt språk (se t.ex. Inoue 2003, Sakamoto 

2011, Takatori 2014 osv.), och normer är, som Chesterman konstaterar, inte permanenta utan 

öppna för förändring om samhällets förväntningar bara skiftar (1997:67).   
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7. Slutord 

Denna uppsats har studerat den japanska dubbningen och undertextningen av den svenska 

barnfilmen Du är inte klok, Madicken, och det rollspråk som använts i de båda 

översättningarna. Syftet var att försöka utröna hur rollspråk använts för att förmedla 

karaktärerna i de båda översättningarna genom att studera språkliga drag typiska för rollspråk, 

då framförallt karaktärsspecifika SFP, pronomen och verbformer.  

Analysen fann få stora skillnader mellan undertextning och dubbning, även om man kunde 

ana en tendens till en högre förekomst av SFP i undertextningen. Dessutom tycktes 

översättarna ha gjort ett tydligare val i undertextningen att ge kvinnokaraktärer många 

feminina SFP och manskaraktärer många neutrala, men detta resultat var inte tydligt nog för 

att kunna klassas som signifikant. Fler studier på större material behövs för att kunna dra 

några generella slutsatser.  

Analysens tydligaste resultat var det som visade hur kvinnokaraktärernas språk gjorts kraftigt 

feminint i översättning (till skillnad mot männen som talade ett måttligt maskulint språk med 

flera neutrala inslag). Individuella karaktärsdrag som inte passade in med kvinnornas 

femininitet dämpades också ofta. Att använda rollspråk i barnriktat material, och att dubba 

och undertexta västerländska kvinnor överdrivet feminint, är två japanska 

översättningsnormer som kan ha lett till en sådan översättning. Intressant vore att studera en 

film för en vuxen publik för att se om liknande resultat står att finna där.  

Min slutsats, till sist, blir att det rollspråk som använts i de studerade översättningarna slätar 

ut många av karaktärerna och gör karaktäriseringens mest utmärkande drag till skillnaden 

man/kvinna, med fokus på Kvinnan.  
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Appendix 

 

Madickens SFP 

Översättning: Dubbning Undertextning 

SFP Antal % Antal % 

kashira 1 0,7 % 4 4,1 % 

no kashira 3 2,0 % - - 

wa ne 6 4,0 % 2 2,0 % 

wa yo  3 2,0 % 6 6,1 % 

no yo 17 11,4 % 7 7,1 % 

wa 41 27,5 % 23 23,5 % 

na no 5 3,4 % 3 3,1 % 

no ne 3 2, 0 % 2 2,0 % 

no (Fråga) 16 10,7 % 9 9,2 % 

no (Förklaring) 8 5,4 % 14 14,3 % 

Øne 5 3,4 % 5 5,1 % 

Øyo 22 14,8 % 18 18,4 % 

Øyo ne 1 0,7 % - - 

ne 9 6,0 % 1 1,0 % 

mon 2 1,3 % - - 

yo 3 2,0 % 3 3,1 % 

na 1 0,7 % 1 1,0 % 

ka  3 2,0 % - - 

TOT: 149 100 % 98 100 % 

 

Lisabets SFP 

Översättning: Dubbning Undertextning 

SFP Antal % Antal % 

wa ne 2 2,6 % 2 3,4 % 
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wa yo 3 3,8 % - - 

no yo 6 7,6 % - - 

wa 17 21,5 % 18 31,0 % 

na no 2 2,6 % 3 5,2 % 

no ne 2 2,6 % 1 1,7 % 

no (Fråga) 12 15,2 % 6 10,3 % 

no (Förklaring) 4 5,1 % 3 5,2 % 

Øne 4 5,1 % 5 8,6 % 

Øyo 13 16,5 % 9 15,5 % 

Øyone - - 1 1,7 % 

ne  6 7,6 % 3 5,2 % 

mon 2 2,6 % 3 5,2 % 

yo 5 6,3 % 3 5,2 % 

na - - 1 1,7 % 

sa  1 1,3 % - - 

TOT: 79 100 % 58 100 % 

 

Mammas SFP 

Översättning: Dubbning Undertextning 

SFP Antal % Antal % 

wa ne 1 2,2 % 3 7,5 % 

wa yo - - 1 2,5 % 

no yo 6 13,0 % 4 10 % 

wa 13 28,3 % 12 30 % 

na no - - 1 2,5 % 

no (Fråga) 2 4,3 % 3 7,5 % 

no (Förklaring) 5 10,9 % 4 10 % 

Øne 1 2,2 % 3 7,5 % 

Øyo 5 10,9 % 8 20 % 

ne  4 8,7 % 1 2,5 % 

yo 9 19,6 % - - 

TOT: 46 100 % 40 100 % 
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Alvas SFP 

Översättning: Dubbning Undertextning 

SFP Antal % Antal % 

kashira 1 2,0 % 2 6,7 % 

wa ne 2 4,1 % 1 3,3 % 

wa yo 3 6,1 % 3 10 % 

no yo 1 2,0 % 1 3,3 % 

wa 21 42,9 % 12 40 % 

na no - - 1 3,3 % 

no ne - - 1 3,3 % 

no (Fråga) 2 4,1 % 2 6,7 % 

no (Förklaring) 2 4,1 % 2 6,7 % 

Øne 4 8, 2 % 2 6,7 % 

Øyo 5 10,2 % 2 6,7 % 

ne 5 10,2 % - - 

yo 2 4,1 % 1 3,3 % 

ka 1  2,0 % - - 

TOT: 49 100 % 30 100 % 

 

Mias SFP 

Översättning: Dubbning Undertextning 

SFP Antal % Antal % 

kashira ne 1 2,3 % - - 

wa ne 1 2,3 % 1 4,2 % 

wa yo 2 4,7 % - - 

no yo 4 9,3 % 2 8,3 %  

wa 15 34,9 % 6 25,0 % 

na no 1 2,3 % 2 8,3 % 

na no yo 1 2,3 % - - 

no ne - - 1 4,2 % 

no (Fråga) - - 3 12,5 % 

no (Förklaring) 3 7,0 % 2 8,3 % 



47 

 

Øne  - - 1 4,2 % 

Øyo 8 18,6 % 6 25,0 % 

Øyone 1 2,3 % - - 

yo 6 14,0 % - - 

TOT: 43 100 % 24 100 % 

 

Borgmästarinnans SFP 

Översättning: Dubbning Undertextning 

SFP Antal % Antal % 

kashira 2 6,1 % - - 

wa ne 1 3,0 % 1 5 % 

no yo 2 6,1 % 3 15 % 

na no yo - - 1 5 % 

wa 6 18,2 % 4 20 % 

na no - - 1 5 % 

no (Fråga) 1 3,0 % 1 5 % 

no (Förklaring) - - 1 5 % 

Øne 5 15,1 % 1 5 % 

Øyo 3 9,1 % 5 25 % 

ne 4 12,1 % 1 5 % 

yo 8 24,2 % 1 5 % 

ka 1 3,0 % - - 

TOT: 33 100 % 20 100 % 

 

 

Pappas SFP 

 

Översättning: Dubbning Undertextning 

SFP Antal % Antal % 

no (Fråga) 1 2,0 % - - 

ne 9 18,0 % 14 29,8 % 

no kai 1 2,0 % - - 

no ka - - 1 2,1 % 
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dai 1 2,0 % 2 4,3 % 

kai 2 4,0 % 3 6,4 % 

yo 22 44,0 % 18 38,3 % 

sa 3 6,0 % 3 6,4 % 

na  5 10,0 % 1 2,1 % 

ka 1  2,0 % 3 6,4 % 

zo 5 10,0 % 2 4,3 % 

TOT: 50 100 % 47 100 % 

 

 

Abbes SFP 

Översättning: Dubbning Undertextning 

SFP Antal % Antal % 

ne 6 17,1 % 4 20,0 % 

mon 1 2,9 % - - 

dai 2 5,7 % 1 5,0 %  

kai 4 11,4 % 2 10,0 % 

yo 18 51,4 % 10 50,0 % 

sa 1 2,9 % 2 10,0 % 

na 1 2,9 % - - 

ka - - 1 5,0 % 

zo 2 5,7 % - - 

TOT: 35 100 % 20 100 % 

 

 

Farbror Nilssons SFP 

Översättning: Dubbning Undertextning 

SFP Antal % Antal % 

wa ne 1 2,2 % - - 

no (Fråga) 1 2,2 % - - 

ne 1 2,2 % 1 4,8 % 

no ka 3 6,7 % 2 9,5 % 

no sa 2 4,4 % 1 4,8 % 



49 

 

yo 4 8,9 % 5 23,8 % 

sa 3 6,7 % - - 

na  9 20, 0 % 4 19,0 % 

ka 16 35,6 % 3 14,3 % 

zo 5 11,1 % 5 23,8 % 

TOT: 45 100 % 21 100 % 
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