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Sammanfattning/Abstract 
Denna uppsats undersöker normer för översättning av könskodat språk. Genusvetare menar att 
könskodat språk inte bara upprätthåller stereotyper om kön utan också förstärker dem. Därför tycker 
feministiska översättningsvetare att det är viktigt att vara medveten om vilka stereotyper som 
översättningar överför mellan kulturer. Denna uppsats behandlar stereotyper om kön i japanska serier, 
så kallade manga. Med hjälp av den översättningsvetenskapliga metoden sammankopplade par jämförs 
källtexterna och måltexterna med varandra. Resultatet visar att nästan allt det könskodade språket har 
utelämnats i måltexterna. Trots att detta gör språket mindre stereotypt blir inte alla karaktärer mindre 
stereotypa. En karaktär är till och med mer stereotyp i måltexten än i källtexten. Detta visar att 
utelämning förmodligen inte är ett medvetet val av översättaren för att minska stereotyper. 
Anledningen till utelämningarna verkar istället vara att det är en norm att utelämna en stor del av 
karaktärers rollspråk. 

This essay investigates norms in translation of gender stereotype language. Gender Studies has for 
many years claimed that gender stereotypes in language not only maintain gender stereotypes but also 
reinforce them. Because of this feminist translation theorists stress the importance of being aware of 
what stereotypes translation can and do transfer between cultures. In this essay the gender stereotypes 
that are dealt with are the ones of characters in Japanese comics, so called manga. With a methodology 
from Translations Studies, coupled pairs, it compares Japanese source texts with Swedish target texts. 
The results shows that almost all of the gender stereotype language in the source texts has been 
omitted in the target texts. Even though this makes the language less stereotype, it does not make all of 
the characters less stereotype. One character is even more stereotype in the target text than in the 
source text. This probably shows that the omissions are not a choice made by the translator to reduce 
stereotypes. The reason for the omissions seems instead to be that it is a norm in translation of manga 
to omit a certain amount of the character specific language. 
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Anmärkningar 

Citat på japanska återges i latinska bokstäver med det modifierade Hepburn-systemet. För detaljerad 
information, se Lindberg-Wada, Jelbring och Kimura (2006, 45-47).  

Citaten från materialet refereras enligt modellen: Yoshida & Ikumi 2001/2004, 1: 54 (författarens 
efternamn utgivningsår japansk upplaga/utgivningsår svensk upplaga, volym: sidnummer). 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Vad i hela världen? Försöker du spela blyg viol? Det är det försent för nu! 

Junko (Yazawa 2009, 2: 50) 

Vem är Junko? Och vem i hela världen säger ”blyg viol”? Av språket att döma är Junko ganska 
gammal, eller vad tror du? Av bara det här korta citatet får vi en bild av vem talaren är. Språket säger 
följaktligen mycket om vilka vi är och vilka vi vill vara. Detta använder sig författare av när de skapar 
karaktärer till sina verk. Tänk till exempel om Hagrid från Harry Potter hade pratat standardsvenska, 
visst hade du fått en helt annan bild av vem han var? Författare använder sig av vad som brukar kallas 
för stereotyper för att läsaren snabbt och enkelt ska kunna få en bild av vem karaktären är. I 
Nationalencyklopedin definierar Anne-Sofie Rosén (2015) stereotyper på följande sätt: 

… förenklad, ofta allmänt omfattad föreställning om utmärkande egenskaper hos alla som tillhör en 
viss grupp, t.ex. nation, ras, religion eller kön, också en där man själv ingår. Stereotypen påverkar 
ofta den bild man skapar sig av en individ ur en viss grupp utan att man närmare prövar om den är 
korrekt. 

En stereotyp är vanligen uppbyggd av viss faktisk kunskap och förenklar hanteringen av intryck från 
omvärlden, men den kan påverka inte bara uppfattningen om hurdana vissa andra ”är” utan också om 
hurdana de ”bör” vara. Stereotyper bidrar ofta till att vidmakthålla fördomar och negativa attityder. 

Det negativa med stereotyper är följaktligen att de skapar fördomar om hur andra grupper är. I vissa 
fall skapar de även regler om hur människor bör vara, vilket med ett annat ord kallas för normer. 
Enligt Lars Bergström (2015), som skriver i Nationalencyklopedin, är normer: ”det ’normala’ eller 
godtagna beteendet i t.ex. en social grupp; konvention, praxis. Ett normsystem anger det normala 
mönster som individers handlingar bör överensstämma med.” Stereotyper om hur grupper pratar kan 
alltså skapa normer för hur alla inom den gruppen bör prata. 

I vissa språk är de språkliga normerna mer explicita än i andra. Japanska är ett sådant språk. I 
japanskan finns det till exempel manliga och kvinnliga versioner av det personliga pronomenet jag. 
Du måste alltså, så fort du ska prata om dig själv, visa explicit hur du identifierar dig. Detta är bara ett 
exempel på könsskillnader i det japanska språket. Det finns många och de blir ännu tydligare i fiktion. 
I japanska serier, så kallade manga, är dessa explicita könsmarkörer en stor del av karaktärsbyggnaden 
(Teshigawara & Kinsui 2011, 38). Det är ett svårt jobb för översättare att få karaktärerna i manga lika 
levande på andra språk med hjälp av så små språkliga medel som de har att jobba med, och de får ofta 
kritik av fansen för att dialogen inte är trovärdig (Rampant 2010, 223-224). Samtidigt som det kanske 
blir tråkigare att läsa något där dialogen inte känns levande, kan det leda till att stereotyper inte blir 
lika tydliga i måltexter och därmed finns det mindre risk att de normer som stereotyperna bidrar till 
reproduceras i målkulturen. 
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1.2 Manga 
Manga är en japansk seriestil som skiljer sig från det som vi i andra delar av världen kallar för serier. 
En mangaserie är (oftast) en längre berättelse som sträcker sig över flera volymer, vilket gör att 
historien kan bli komplex och karaktärerna realistiska (Craig 2000, 8). Eftersom det finns mycket lite 
forskning om manga på svenska finns det inte några etablerade termer inom ämnet. I ett försök att 
skapa termer följer jag Ylva Sommerland (2012) och kallar en serie för en manga, men också hela 
fenomenet kommer att kallas för manga. Förutom längden på serien skiljer sig även utbudet av genrer 
åt. Manga finns i alla genrer och för alla åldrar. Estetiken i manga är också annorlunda jämfört med 
estetiken i andra serier. Stilen är filmisk och jobbar mycket med vinklar och ljudeffekter, vilket gör att 
bilderna hjälper till mycket i berättandet (Craig 2000, 8-9). Om jag skulle beskriva manga med bara 
några få ord skulle jag säga att det är som att se på ett storyboard till en tv-serie. Kanske är det just 
därför som populär manga ofta görs om till tecknade tv-serier, så kallad anime. Anime är alltså 
ungefär samma sak som manga, förutom att den även har ljud och rörliga bilder (Howell 2004, 4). 

I manga, som i annan fiktion, används stereotyper för att framställa karaktärerna. Det speciella språk 
som används i manga och andra fiktiva berättelser i Japan för att skapa karaktärernas personlighet 
kallas för yakuwarigo, vilket kan översättas till rollspråk (Teshigawara & Kinsui 2012, 38). Rollspråk 
är inte exklusivt för Japan men det är inte många andra språk som har så många olika pronomen, 
satsfinala partiklar och grammatiska ändelser som verktyg för att uttrycka karaktärers identitet (ibid. 
38-39). Junko Ueno (2006, 20) undersökte hur rollspråket såg ut i manga som riktar sig mot kvinnor 
och kom fram till att äldre karaktärer till största del använder sig av mer kvinnligt språk medan de 
yngre karaktärerna använder sig mer av neutralt och manligt språk. Teshigawara och Kinsui (2012, 42) 
menar att rollspråket har sitt ursprung i varieteter i språket som många har kopplat till en speciell 
grupp av människor. Detta har sedan förblivit rollspråk även om språket hos den gruppen idag ser 
annorlunda ut. Momoko Nakamura (2014, 115) menar dock att det som idag ses som kvinnligt språk 
har sitt ursprung i en sociolekt som endast pratades av kvinnliga studenter i slutet av 1800-talet. De 
fick inte använda det manliga språket och de identifierade sig inte heller med det språk som pratades 
av andra kvinnor, därför hittade de på ett eget sätt att prata. Detta språk anammades av författare och 
genom litteratur och media spreds det och blev på så sätt en språklig norm för kvinnor (ibid. 118-125). 
På grund av att det kvinnliga språket syns i media hela tiden vet alla hur det låter, trots att ingen pratar 
det, precis som att alla vet hur utomjordingar pratar, trots att det inte finns utomjordingar (ibid. 13). 
Rollspråket har alltså haft makt att ändra och reproducera normer i Japan. Min undran är om det också 
kan påverka normer i andra språk. 

I Sverige började den så kallade ”mangaboomen” år 2000 när Bonnier Carlsen bestämde sig för att ge 
ut mangan Dragon Ball. Det hade gjorts några tidigare försök att översätta manga och dubba anime, 
vilka oftast hade gått bra, men de hade inte marknadsförts som manga och anime. I början översattes 
nästan bara manga som riktade sig till pojkar, men när förlagen märkte att manga var något som 
intresserade även flickor började de ge ut manga som riktade sig till dem också. Idag finns det 
serieskapare i Sverige som har inspirerats av den japanska stilen och skapar egen manga (Strömberg 
2008, 31-34). Manga och anime har bidragit till en subkultur av ungdomar i Sverige som idag 
intresserar sig för det mesta som har med japansk populärkultur att göra (Rosén 2013, 13). Eftersom 
karaktärerna i manga bygger på stereotyper finns det en risk att de japanska stereotyperna sprider 
normer till dessa ungdomar. Detta leder till att ungdomarna får fler normer att förhålla sig till än vad 
de redan har eftersom de då omges av både japanska och svenska normer. 
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1.3 Sexism och stereotyper i översättning 
… dominant, male-oriented discourse is seen as the norm and therefore goes unchallenged, whereas 
non-sexist language is often accused of somehow trying to pervert ‘natural’ usage. 

(Baxter 2005, s. 4) 

För att förtydliga citatet ovan tar jag Lorraine Codes (2000) hjälp till att definiera sexism. Hon menar 
att sexism är lagar, språkbruk, samhällsstrukturer eller annat som på något sätt förtrycker kvinnor och 
gör mäns position i samhället starkare. Ofta är detta förtryck osynligt eftersom de sexistiska elementen 
har institutionaliserats och ses som naturliga (ibid. 441). Sexism i språket är till exempel att manliga 
pronomen kan användas för att referera till en grupp som består av både kvinnor och män, vilket oftast 
inte fungerar för kvinnliga pronomen. Ett annat exempel är att det finns föreställningar om att kvinnors 
språk är mer osäkert och innehållslöst än mäns (De Marco 2011, 80-83). Eftersom detta språkbruk, på 
grund av sexism, ses som naturligt blir det fel att prata och skriva på något annat sätt, och många 
tycker därför att det är att förstöra språk att utesluta sexistiska element. 

En av de första som uppmärksammade att ojämställdhet i samhället är synligt i språket var Robin 
Lakoff (1975). Hon menar att det kvinnliga språket gör det svårt att hävda sina åsikter, medan det 
samtidigt gör det mycket enkelt att uttrycka oviktiga saker (ibid. 7). Att på detta sätt dela upp olika sätt 
att prata i maskulin och feminin samtalsstil, kallar jag för att könskoda språk. Lakoff har blivit 
kritiserad av andra feministiska sociolingvister som menar att hon bygger på den så kallade 
bristmodellen genom att säga att kvinnors språk saknar vissa kvaliteter som mäns språk har (Spender 
1980, 8). Samtidigt är Lakoff (1975, 82-83) noga med att poängtera att kvinnors och mäns språk är 
olika just för att män och kvinnor uppfostras olika, och att inget sätt att prata är bättre än något annat. 
Detta håller även Deborah Tannen (1992) med om. Tannen är en av de som argumenterar mest för 
differensmodellen, vilken menar att kvinnors och mäns språk är olika men inte olika mycket värda 
(ibid. 15). Även denna modell har kritiserat av feministiska sociolingvister eftersom den saknar en 
maktanalys. Den modell av språket de istället tror på är dominansmodellen, vilken menar att män och 
kvinnors språk ser olika ut och värderas olika för att det är män som har haft makten att skapa språket 
och tillika alltid haft tillgång till det på ett annat sätt än kvinnor (Spender 1980, 143). Till denna skola 
hör bland annat Dale Spender (1980) och Deborah Cameron (1992). De håller med Lakoff om att 
ojämlikheter i samhället är synliga även i språket, men menar också att språket dessutom återskapar 
dessa ojämlikheter. Eftersom språket är med oss överallt finns det en risk att kvinnor, genom att få en 
sekundär plats i språket, alltid kommer att ses som sekundära. Därför menar de feministiska 
sociolingvisterna att kvinnor kommer få högre status om de inkluderas i språket (Cameron 1992, 227; 
Spender 1980, 162). 

Att språk både reflekterar verkligheten och bygger upp den håller även de feministiska 
översättsättningsteoretikerna med om. Eftersom språket därmed blir ett maktmedel menar den 
feministiska översättningsteoretikern Sherry Simon (1996) att även översättning kan användas som ett 
maktmedel. Det vanligaste är att det används mot kvinnor och andra utsatta grupper, men 
översättningar kan även användas för att synliggöra kvinnors underordnade ställning i samhället (ibid. 
9-16). För att kunna använda sin makt rättvist måste översättare bli medvetna om vilken position de 
har i samhället, vilken position källtexten är skriven ifrån och vilken position målkulturen har jämfört 
med källkulturen (ibid. 29). Robert Baxter (2005), som har skrivit citatet i början av avsnittet, håller 
med Simon. Han tycker att det är viktigt att översättare utbildas i politiskt korrekt språk eftersom det 
inte bara minskar risken för diskriminering, utan också gör att människor börjar tänka på att strukturer 
skapar sexistiskt språk (ibid. 6). Simon (1996) menar dock att översättare inte alltid bör översätta 
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genusmedvetet eftersom dolda strukturer då kan gå läsaren förbi. Texter som är mycket sexistiska kan 
istället kompletteras med till exempel noter som diskuterar sexismen (ibid. 124-125).  

Också Marcella De Marco (2011) menar att översättningar genom att oreflekterat översätta sexism inte 
bara sprider stereotyper från en kultur till en annan, utan också förstärker målkulturens egna 
stereotyper. Detta eftersom läsaren får en bild av den egna kulturens stereotyper som allmängiltiga, när 
de ser likadana ut i verk från andra kulturer (ibid. 221-222). Det finns många exempel på måltexter i 
olika undersökningar som har blivit mer sexistiska och stereotypa än källtexterna (Bo 2013; Castro 
2013; De Marco 2011; Feral 2009; Scarsi 2010), medan jag endast har funnit en undersökning där 
måltexten är mindre sexistisk än källtexten (Baumgarten 2005). De Marco (2011) menar att idag, när 
det sker många samhälleliga förändringar, borde dessa förändringar bli synliga också i språket. Hon 
tycker att översättare ska medverka i denna förändring genom att inte oreflekterat översätta sexism, 
rasism och homofobi (ibid. 223). Lakoff (1975, 59-60) varnade redan 1975 om medias del i 
reproduceringen av stereotyper. Hon menar att en stereotyp bild i media påverkar människor mer än 
vad vi tror, och kanske till och med mer än de människor vi ser och möter i verkligheten. 

 

Även i texter som har översatts till japanska har forskare sett ökad sexism och fler stereotypa drag. 
Forskningen berör till största del kvinnors språk och visar hur både verkliga personers tal, som 
Angelina Jolies, och karaktärers tal i till exempel Harry Potter, Bridget Jones dagbok, Emma och 
Stolthet och fördom har översatts till ett mer feminint språk i de japanska måltexterna (Furukawa 2009, 
2010a, 2010b, 2012; Inoue 2003; Nakamura 2014). Kyoko Chinamis (2007) undersökningar visar 
dessutom att kvinnor pratar mer feminint i de måltexter som riktar sig mot manliga läsare än de som 
riktar sig mot kvinnliga. Dock menar Inoue (2003, 328) att det japanska feminina språket inte används 
för alla utländska karaktärer, utan enbart för vita karaktärer. 

Sexism och stereotyper i måltexter som är översatta från japanska till något annat språk har inte 
undersökts i lika stor utsträckning, men det finns några få studier. Ett exempel är Mie Hiramoto (2013, 
52) som har undersökt hur feminint och maskulint språk dubbas till engelska i en anime. Hennes 
resultat visar att källtexten och måltexten är mycket lika. De kvinnor som ses som attraktiva använder 
mer feminint språk än de mindre attraktiva. Ingen av kvinnorna använder sig i särskilt stor 
utsträckning av maskulint språk och männen använder feminint språk mycket lite, oberoende av hur de 
ser ut. Hiramoto visar i sin studie att könskodat språk i många fall översätts och hon menar att det är 
en bidragande faktor till att stereotyper om kvinnor och män upprätthålls (ibid. 74). Hiramotos 
undersökning visar inte hurvida stereotyperna blir starkare eller svagare i måltexten, bara att de 
fortfarande finns. Peter Howell (2004) har undersökt hur karaktärer översätts till engelska och franska 
i manga och anime (dubbning och undertextning). Han menar att stereotypa drag i källtexten nästan 
alltid återges med amerikanska stereotypa drag i de amerikanska måltexterna, medan de ofta 
utelämnas i de franska måltexterna (ibid. 304). Det verkar följaktligen som om stereotyper, och 
därmed också sexism, översätts i stor utsträckning i amerikanska måltexter och mindre i franska 
måltexter, även om de fortfarande finns där också.  
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1.4 Syfte och frågeställningar 
Jag vill med min studie bidra till större förståelse för hur japanska könsroller översätts till olika språk 
och därför har jag valt att studera översättningar till svenska. I Sverige finns det en subkultur som läser 
manga och tittar på anime (Rosén 2013, 4). Dock har det har inte gjorts några undersökningar om hur 
manga eller anime översätts till svenska. Syftet med uppsatsen är därför att undersöka hur feminint 
och maskulint språk i manga översätts från japanska till svenska. Detta kommer att göras genom att 
svara på följande frågeställningar: 

1. Hur ser de olika karaktärernas samtalsstilar ut i källtexten respektive måltexten? 

2. Vilka översättningsstrategier används för att översätta könskodat språk? 

1.5 Disposition 
Uppsatsen börjar med en diskussion om genusvetenskapliga teorier om hur språk och kön är relaterat 
till varandra i avsnitt 2.1–2.3. Den följs sedan i avsnitt 2.4–2.5 av en genomgång av 
översättningsvetenskapliga teorier om det litterära polysystemet och översättningsnormer. I avsnitt 3 
presenteras materialet och metoden. Sammankopplade par förklaras här tillsammans med den 
taxanomi av översättningsstrategier jag använder i analysen. Avsnitt 4 tar upp resultaten. De är 
uppdelade i 4.1, som tar upp karaktärernas samtalsstil samt hur de förändras i måltexten, och 4.2, som 
tar upp vilka översättningsstrategier som översättarna har använt sig av för att översätta det 
könskodade språket. Till sist avslutas uppsatsen i avsnitt 5 med en diskussion kring resultaten. 
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2 Teori 

2.1 Kön och språk 
If women's language naturally emerged from women's femininity, as the essentialist-evolutionary 
approach claims, then, all women should naturally use feminine speech and no etiquette manual of 
feminine speech would be necessary. 

(Nakamura 2014, 13) 

Det är viktigt att komma ihåg att forskning som handlar om kvinnor och mäns språk utgår ifrån 
stereotyper. Detta gör att det är mycket svårt att försöka sticka hål på stereotyperna utan att samtidigt 
upprätthålla dem (Cameron 2003, 465). Lingvisten Deborah Cameron (1997) menar att forskning om 
kvinnors och mäns språk har förstärkt språkliga normer genom att oreflekterat visa upp resultat som 
visar skillnader mellan kvinnor och män. Eftersom forskarna oftast inte har diskuterat resultaten har 
allmänheten trott att alla pratar enligt normen och att de också bör prata likadant (ibid. 48). För att 
undvika att förstärka språkliga normer och istället kunna förklara varför olika personers språk är olika 
har jag i denna undersökning tillämpat en genusvetenskaplig teori. 

Genusvetenskaplig forskning har länge menat att kön egentligen är uppdelat i kön och genus, där kön 
ses som de biologiska, och genus som de kulturella skillnaderna mellan kvinnor och män. Mycket 
kritik har riktats mot att se kön som något biologiskt och naturligt, främst från queerteoretiker (Butler 
1990, 57). De menar att om kön ses som något naturligt betyder det att vi ser könsorganen som 
naturliga, och därmed är också deras begär för varandra naturligt. Det i sin tur leder till en 
neutralisering av heterosexualiteten, eftersom det betyder att vi är biologiskt skapade till att ha sex 
med det motsatta könet för att kunna föröka oss (ibid. 133-134). Detta kallas för den heterosexuella 
matrisen. Den heterosexuella matrisen bygger på ett binärt könssystem där den manliga kroppen är 
maskulin och den kvinnliga kroppen är feminin och de båda måste begära varandra. I den 
heterosexuella matrisen blir det omöjligt för identiteter där genus inte följs av kön att finnas, och inte 
heller sexualiteter som inte följer genus och könets rätta begär kan finnas. Detta leder till förtryck av 
kvinnor, men också av män, som inte vill eller kan anpassa sig till den heterosexuella matrisen (ibid. 
69). Därför menar Butler (1990, 57-58), som är queerteoretiker, att vi inte bara borde se genus utan 
även kön som konstruerat. Jag kommer i denna uppsats att följa Butler och se både genus och kön som 
konstruerat. Denna konstruktion av vårt kön och genus menar Butler är performativ. Det skapas och 
upprätthålls av våra handlingar. Inom genusvetenskapen brukar det kallas för att en person gör sitt 
genus och kön. Konstruktionen av genus och kön styrs av den heterosexuella matrisen (ibid. 219-220). 
Eftersom genus enligt den heterosexuella matrisen måste följa det biologiska könet har vi har alltså 
bara ett visst antal handlingar att tillgå för att kunna passa in i den snäva ramen för hur ens genus kan 
se ut. 

Genom att studera hur homosexuella och transpersoner framställer sina identiteter ser vi att det mesta 
vi kopplar ihop med biologiskt kön faktiskt inte är biologiskt, utan det är också, precis som genus, 
konstruerat. Många transsexuella har till exempel sagt att deras begär inte alls kommer från deras 
könsorgan. De identifierar sig inte med det könsorgan de har, och menar att de istället känner begär 
från andra kroppsdelar (Butler 1990, 134). Att vissa homosexuella kvinnor identifierar sig som det mer 
maskulina ”butch” och andra som det mycket feminina ”femme” brukar ses som ett bevis på att 
maskulinitet och femininitet attraherar varandra. Butler menar istället att det är ett bevis på könets 
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konstruktion. Att det är så enkelt att kopiera ett heterosexuellt förhållande är inte för att det är 
naturligt, utan för att det är en konstruktion (ibid. 85).  

Deborah Cameron och Don Kulick (2003) tillämpar teorierna om performativt kön på språket. De 
menar att eftersom normerna för hur vi ska bete oss och prata styrs av den heterosexuella matrisen är 
det viktigaste för oss när vi pratar att passa in i mallen för vår sexualitet, inte att passa in i mallen för 
vårt kön (ibid. 142.) Tidigare har många därför påstått att manliga homosexuella använder sig av 
feminin samtalsstil och kvinnliga homosexuella använder sig av maskulin samtalsstil för att skapa en 
homosexuell identitet. Detta eftersom de inte kan använda sitt eget genus samtalsstil för att attrahera 
samma kön. Men även heterosexuella personer kan använda sig av det motsatta genusets samtalsstil så 
länge heterosexualiteten fortfarande upprätthålls (ibid. 51). De tar upp ett exempel på en grupp män 
som skvallrar, något som brukar räknas som en feminin samtalsstil. Detta blir tillåtet eftersom de 
kallar en man de ogillar för ”gay” och på så sätt visar de att de inte är homosexuella, trots att de i 
stunden använder sig av ett feminint attribut (Cameron 1997, 61; Cameron & Kulick 2003, 65-69). 
Cameron (1997, 59) menar att det är viktigt som forskare att komma ihåg att sexualitet spelar en stor 
roll vid skapandet av ens genus och att det därför ibland är tillåtet att bryta mot genusnormer så länge 
heterosexualiteten upprätthålls. Annars är det lätt att bara se det vi förväntar oss se i vårt resultat, till 
exempel att kvinnor har en feminin samtalsstil, men vi glömmer bort att analysera det som faktiskt inte 
är normativt och därmed kan vi få en mer normativ bild av andra än vad som egentligen är sant (ibid. 
50).  

Detta betyder att kvinnor och män inte alltid följer de språkliga normer som finns i samhället för hur 
de ska prata. Följaktligen är det inte intressant att undersöka vem eller vilken grupp som säger vad. 
Vad som istället är intressant att undersöka är vad språket säger om en person (Abe 2010, 4). Därför 
kommer jag i min analys undersöka vad språket säger om karaktären och inte lägga vikt på varför de 
pratar på ett visst sätt. Därmed löper jag mindre risk att reproducera normerna om hur kvinnor och 
män ska prata. Dock måste jag först ta reda på hur normerna för manligt och kvinnligt språk ser ut, 
och varför de ser ut så, så att jag har något att utgå ifrån. 

2.2 Kvinnlig och manlig samtalsstil i Japan 
Shigeko Okamoto och Jane S. Shibamoto Smith (2004) håller med Cameron om att det är viktigt att 
tänka på hur resultaten framställs vid forskning om språk. De menar att forskningen om språk och kön 
i Japan länge har varit för essentialistisk och menat att kvinnor och män pratar olika eftersom de tillhör 
två olika biologiska kön. Resultat som inte stämmer med normer om kvinnors och mäns språk har 
dessutom ignorerats eller förklarats som undantag. Okamoto och Smith menar också att det är 
lingvister som de själva, som har varit med och skapat normerna genom att bara visa upp resultat som 
passar med homogena grupper. Resultaten har sedan plockats upp av media som har använt sig av dem 
och på så sätt har normer om hur kvinnor och män bör prata spridit sig vidare till resten av 
befolkningen (ibid. 3-4). 

Nakamura (2014) håller med om att det till stor del är media som ligger bakom reproduceringen av det 
könskodade språket i Japan. Dock, förklarar hon, har människor kodat språket efter kön länge. Hon 
ger exempel på skrifter från 1100-talet som uppmanar kvinnor att prata så lite som möjligt och inte 
använda fula eller kinesiska ord (ibid. 40-45). Många brukar hävda att det är det så kallade nyooboo 
kotoba, hovkvinnornas språk, som började användas på 1600-talet, som ligger till grund för det som 
idag ses som kvinnligt språk (ibid. 55). Men Nakamura har en annan förklaring. I slutet av 1800-talet 
och början på 1900-talet ville Japans ledare göra landet mer nationalistiskt och ett medel för att nå dit 
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var att skapa en standardjapanska (ibid. 79). Samtidigt som ledarna försökte skapa denna 
standardjapanska uppmanades kvinnor att inte följa den, utan precis som tidigare skulle kvinnorna 
prata mer elegant (ibid. 82). Nakamura menar att det var för att det alltid måste finnas något att 
kontrastera mot. I detta fall fick det kvinnliga språket stå i kontrast mot standardspråket, som alltså 
implicit ansågs vara maskulint (ibid. 85-86). I denna standardisering av språket ingick det att skriva 
som människor verkligen pratade (Inoue 2002, 398). Många författare tyckte att vanliga kvinnors tal 
var för krångligt att använda som rollspråk. Några författare snappade därför upp den sociolekt som 
kvinnliga studenter använde, vilken var mycket mindre komplicerad (ibid. 406). Sociolekten användes 
till stor del för att karaktärisera västerländska kvinnors tal och därigenom blev det en symbol för 
modernitet och väst. Först efter att de kvinnliga studenternas sociolekt togs upp av författare började 
den användas av fler kvinnliga studenter (Nakamura 2014, 118-119). I och med att kvinnliga studenter 
blev fler och fler, blev det också fler som pratade sociolekten och då började den också användas för 
fler kvinnliga karaktärer i noveller. Detta ledde i sin tur till att de kvinnliga studenternas sociolekt blev 
en norm för alla kvinnor i Japan (ibid. 124). Under krigstiden fick kvinnorna större plats i samhället, 
vilket gjorde att deras sociolekt infördes i läroböcker. Detta hjälpte också till att reproducera den 
kvinnliga sociolekten (ibid. 188-189). 

Generellt sett är det maskulina språket mer insisterande och direkt medan det feminina språket är mer 
försiktigt och indirekt (McGloin 1990, 36). Nedan följer en mer detaljerad genomgång över de 
konstruerade manliga och kvinnliga språken. Dessa kommer endast att användas som en måttstock för 
hur könstereotypa karaktärerna är i de manga jag undersöker. Därför kommer jag undersöka i hur stor 
utsträckning alla de olika karaktärerna använder sig av feminint och maskulint kodat språk, och inte 
bara granska feminint språk för kvinnor och maskulint språk för män. 

På japanska kan pronomen kodas efter kön. Det finns många olika ord både för första persons 
pronomen (jag) och andra persons pronomen (du). Vilket talaren väljer beror på vilket kön hen har, 
men det kan också bero på situation. I tabell 1 nedan finns en detaljerad genomgång för de olika 
pronomen och hur de kodas efter kön. 

Tabell 1. Japanska feminina och maskulina pronomen indelade efter person och formalitetsgrad 

 
1:a person 
feminina 

1:a person 
maskulina 

2:a person 
feminina 

2.a person 
maskulina 

Hyperformellt Watakushi Watakushi Namn+sama 
Namn+sama, 

Anata 

Formellt 
Watashi, 

Atakushi, Atashi 
Watashi, Boku Namn+san, Anata 

Namn+san, Kimi, 
Anta, Omae 

Informellt Atashi Ore 
Namn+kun/chan, 

Anta 
Namn+kun/chan, 

Temē 

Egen sammanställning av Ide (1982, 358-359) och Smith (2003, 209-210). 

Som framgår av tabell 1 kodas några pronomen användas både som feminina och maskulina, men i 
vissa fall är det mer oartigt när en kvinna använder ett pronomen än när en man använder samma 
pronomen, detta gäller till exempel för anata. 

Det är inte bara pronomen som kan kodas efter kön, utan även avslutningen på en mening kan 
könskodas. I många fall använder sig japaner av så kallade satsfinala partiklar, hädanefter förkortade 
SPF. Satsfinala partiklar är stavelser som till exempel markerar styrka i ett påstående, gör det mildare 
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eller gör det till en fråga. I många fall kombineras dessa partiklar med varandra (Iwasaki 2013, 302). 
Även andra sätt att avsluta meningar på, så som imperativ, kodas efter kön. I tabell 2, 3 och 4 nedan 
presenteras feminina, neutrala och maskulina meningsavslutningarna och hur de används. De feminina 
och maskulina meningsavslutningarna delas även upp i tydliga och vaga, vilket visar grad av 
femininitet eller maskulinitet. Att använda en tydligt feminin meningsavslutning ses följaktligen som 
mycket feminint. 

Tabell 2. Japanska feminint kodade meningsavslutningar och deras funktioner 

Feminina meningsavslutningar Femininitetsgrad Funktion 

wa Tydligt feminin 
SPF. Mildrar påståenden eller förstärker 
känslouttryck (McGloin 1990, 30-32). 

wa yo/ne/yo ne Tydligt feminin Kombination av SPF. Se wa, yo och ne. 

da/datta wa Tydligt feminin 
Da/datta är hjälpverb som gör påståendet 
bestämt. Wa läggs på efter för att mildra 
påståendet (McGloin 1990, 32, 34). 

da/datta wa yo/ne/yo ne Tydligt feminin 
Kombination av SPF och hjälpverb. Se 
da/datta, wa, yo och ne. 

substantiv/na-adjektiv yo Tydligt feminin 

SPF. Milt insisterande. I den feminina formen 
sätts yo direkt på substantiv och adjektiv utan 
hjälpverbet da/datta innan (McGloin 1990, 
28). 

substantiv/adjektiv na no Tydligt feminin 

Kombination av SPF. Markerar att 
informationen är relevant för samtalspartnern 
och skapar dialog i samtalet (McGloin 1990, 
35). 

no ne/yo/yo ne Tydligt feminin Kombination av SPF. Se no, ne och yo. 

kashira Tydligt feminin 
Frågeord. Översätts till ”jag undrar” (Okamoto 
& Sato 1992, 481). 

substantiv/na-adjektiv ne Vagt feminin 

Söker information eller medhåll från åhöraren. 
I den feminina formen sätts ne direkt på 
substantiv och na-adjektiv utan hjälpverbet 
da/datta innan (McGloin 1990, 26). 

verb/i-adjektiv no Vagt feminin 
Markerar att informationen är relevant för 
samtalspartnern och skapar dialog i samtalet 
(McGloin 1990, 35). 

-te ne Vagt feminin 
Te-formen av ett verb följt av ne är en feminint 
kodad förfrågan (Okamoto & Sato 1992, 481). 

deshō Vagt feminin 
Hjälpverb. Uttrycker sannolikhet eller söker 
medhåll (Okamoto & Sato 1992, 481). 

Egen bearbetning av Okamoto och Sato (1992, 480-481). 
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Tabell 3. Japanska neutralt kodade meningsavslutningar och deras funktioner 

Neutrala meningsavslutiningar Funktion 

verb/i-adjektiv i enkel form Ger ett neutralt och informellt påstående (Geyer 2013, 159). 

substantiv/na-adjektiv utan hjälpverb 
Här behövs i da/datta för att det ska bli grammatiskt rätt, men 
eftersom da/datta ger ett direkt och bestämt påstående tas det 
bort i neutral form (McGloin 1990, 32, 34).  

yo ne Kombination av SPF. Se yo och ne. 

verb/i-adjektiv ne 
SPF. Söker information eller medhåll från åhöraren. I den 
neutrala formen sätts ne efter verb substantiv och i-adjektiv 
då hjälpverbet da/datta inte behövs (McGloin 1990, 26). 

mon SPF. Milt förklarande (Okamoto & Sato 1992, 482). 

-te 
Te-form av ett verb är en neutralt kodad förfrågan (Okamoto 
& Sato 1992, 482). 

ja nai/jan 
Negativt hjälpverb. Milt påstående eller söker medhåll 
(Okamoto & Sato 1992, 482). 

kana 
Frågeord. Översätts till ”jag undrar” (Okamoto & Sato 1992, 
482). 

datte/-tte Citatmarkör (Okamoto & Sato 1992, 482). 

Egen bearbetning av Okamoto och Sato (1992, 481). 
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Tabell 4. Japanska maskulint kodade meningsavslutningar och deras funktioner 

Maskulina meningsavslutningar Maskulinitetsgrad Funktion 

zo Tydligt maskulin 
SPF. Starkt insisterande (McGloin 1990, 
27). 

ze Tydligt maskulin SPF. Insisterande (McGloin 1990, 27). 

-e Tydligt maskulin 
Ett verb som slutar på -e ger 
imperativform (Okamoto & Sato 1992, 
481). 

-e yo Tydligt maskulin 
Kombination av imperativ och SPF. Se   
-e och yo.  

verb i enkel form na/na yo Tydligt maskulin 
Negativ imperativ och SPF (Okamoto & 
Sato 1992, 481). Se yo. 

na Tydligt maskulin 
SPF. Söker medhåll, men är mer säker 
på sin sak än vid ne (McGloin 1990, 29). 

-ē istället för –ai eller -oi Tydligt maskulin Slanguttal (Okamoto & Sato 1992, 481). 

ka yo Tydligt maskulin 
Kombination av SPF. Starkt kritiserande 
(Okamoto & Sato 1992, 481). 

verb/i-adjektiv yo Vagt maskulin 
SPF. Milt insisterande (McGloin 1990, 
28). 

substantiv/na-adjektiv da/datta Vagt maskulin 
Hjälpverb. Gör påståendet bestämt 
(McGloin 1990, 34). 

da/datta yo/ne/yo ne Vagt maskulin 
Kombination av hjälpverb och SPF. Se 
da/datta, yo och ne. 

n da Vagt maskulin 

Kombination av SPF och hjälpverb. 
Markerar att informationen är relevant 
för samtalspartnern och skapar dialog i 
samtalet, men ber bestämt än det 
feminina no (McGloin 1990, 35). 

n da yo/ne/yo ne Vagt maskulin Kombination av SPF. Se n da, yo och ne. 

darō Vagt maskulin 
Hjälpverb. Uttrycker sannolikhet eller 
söker medhåll (Okamoto & Sato 1992, 
481). 

-ō ka Vagt maskulin 
Verb som slutar med -ō och 
frågepartikeln ka är en inbjudan eller ett 
förslag (Okamoto & Sato 1992, 481). 

Egen bearbetning av Okamoto och Sato (1992, 482). 
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Jag kommer även att undersöka olika grader av artighet. På japanska går det att böja verb i vad som 
kallas för enkel form och masu-form. Den enkla formen ses som den vardagliga och informella formen 
medan masu-formen ses som formell och avståndstagande (Geyer 2013, 159). Kvinnor förväntas vara 
artigare än män, men det är inte bara kön som spelar in, utan artighetsfraser används också i japanska 
för att visa på socioekonomisk status, eller kanske för att förbättra den (Okamoto 2004, 50). Artighet 
kan också ses som ett sätt att distansera sig från andra och därför kan det finnas fall där någon som 
förväntas prata artigt inte gör det eftersom personen istället vill visa vänlighet och närhet (ibid. 52). 
Geyer (2013) och SturtzSreetharan (2006) visar i sina studier om artighet i olika situationer att de olika 
formerna också används olika beroende på vilken roll personen tar för stunden eller vad syftet är med 
uttalandet. Samma person kan därför använda sig av både enkel form och masu-form under en och 
samma konversation med en och samma samtalspartner (Geyer 2013, 173; SturtzSreetharan 2006, 88).  

Även pronomen och de olika meningsavlutningarna används mycket varierande och få personer pratar 
som det förväntas av dem. Studier visar indikationer på att unga kvinnor i större utsträckning kan 
tänka sig att gå utanför normerna genom att använda fler av de maskulina än de feminina 
meningsavslutningarna som presenteras i tabell 2 och 4. Unga kvinnor använder i vissa fall även de 
maskulint kodade pronomenen som presenteras i tabell 1 (Miyazaki 2004, 260; Okamoto 1995, 303). 
Äldre kvinnor däremot pratar mer normativt feminint och använder nästan enbart de olika feminina 
meningsavslutningarna i tabell 2 och de feminina pronomenen i tabell 1 (Okamoto 1997, 800). För 
männen är det tvärt om, de yngre männen använder maskulina meningsavslutningar i större 
utsträckning än vad de äldre gör. De äldre männen använder sig nästan enbart av neutrala 
meningsavslutningar (SturtzSreetharan 2004a, 100). Detta kan bero på att maskulint språk kopplas 
ihop med ungdomlighet (Okamoto 1995, 317). 

De flesta av undersökningarna om språk och kön i Japan har gjorts på personer som kommer från 
Japans huvudstad Tokyo. De få studier som har undersökt personer från andra områden i Japan visar 
att språk som kodas feminint och maskulint knappt används där alls, varken av kvinnor eller män, utan 
där används istället dialektala drag (SturtzSreethan 2004b, 268; Sunaoshi 2004, 195). Yukako 
Sunaoshi (2004, 199-200) menar att det kan vara på grund av att det japanska kvinnliga språket 
kopplas ihop med högre socioekonomisk status och Tokyo. Cindi SturtsSreethan (2004b, 285) drar 
inte sina slutsatser lika långt, men hon menar att hennes studier visar att det finns mer än ett sätt att 
prata maskulint på. 

Det könskodade språket används även av homosexuella för att bygga upp sin identitet. Många 
homosexuella kvinnor använder sig av maskulint språk, inte bara för att det visar att de är 
homosexuella, utan även för att maskulint språk kan användas för att erhålla makt (Abe 2004, 218). 
Att maskulint språk kopplas ihop med homosexuella kvinnor kan möjligtvis göra att alla kvinnor som 
pratar maskulint antas vara homosexuella. Enligt Kulick & Cameron (2003, 51) spelar dock andra 
faktorer än hur en person pratar in. Därför får japanska heterosexuella kvinnor prata maskulint om de 
upprätthåller sin heterosexualitet på andra sätt. 

2.3 Kvinnlig och manlig samtalsstil i Sverige 
Även i Sverige började den sociolingvistiska forskningen om språk och kön med att försöka hitta 
skillnader mellan mäns och kvinnors sätt och prata. Men forskningen har sedan rört sig mot att hitta 
skillnader inom grupperna och också förklara varför det ser ut som det gör, snarare än att bara delge 
data. 
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Kerstin Nordenstam (1987) var en av de första som gjorde undersökningar på inspelade data i Sverige. 
Hon ville undersöka hur män och kvinnor pratade i både enkönade och tvåkönade grupper i informella 
samtal (ibid. 9). Resultaten liknar de som sociolingvister i andra länder har kommit fram till. Män tar 
mindre initiativ till samtal, tävlar mer inbördes och pratar mer slang, medan kvinnor samarbetar mer, 
ställer fler frågor, skrattar och uttrycker sig mer färgstarkt (ibid. 81-82). Det finns en del att ta med sig 
från undersökningen. Särskilt intressant är returnerande frågor som används för att hålla igång 
konversationen. Exempel är ”tror du det?”. Sådana används mycket i det japanska språket av både män 
och kvinnor. Enligt Nordenstam (1987, 64-65) används returnerande frågor mer av kvinnor än av män 
i det svenska språket och därför tycker jag att det är bra för översättare att vara medveten om det. 
Dock är det viktigt att tänka på att undersökningens syfte var att hitta skillnader mellan könen, och inte 
likheter, därför finns det risk att avvikande data kan ha ignorerats så att resultaten skulle passa bättre 
med hypotesen. 

Som jag tidigare nämnt är det könskodade språket inte lika explicit i det svenska språket som i det 
japanska, men som Nordenstam visar finns det ändå vissa markörer för feminint och maskulint språk 
även på svenska. Nedan följer en sammanställning av vad forskning om svenska samtalsstilar med 
inriktning på kön har sett för markörer för feminint och maskulint språk. Det mesta av forskningen 
som tas upp i denna studie berör ungdomars språk. Det beror dels på att det finns mest forskning om 
svenskt ungdomspråk, och dels på att de karaktärer jag analyserar är unga och därför är ungdomspråk 
mest relevant för min forskning. Tabell 6 och 7 nedan presenterar de markörer för feminint respektive 
maskulint språk i svenskan som är relevant för min undersökning. 

Tabell 5. Svenskt feminint kodat språk med förklaringar 

Feminint kodat språk Förklaringar 

Svaga svordomar 
Till svaga svordomar räknas jäklar, men också ord i stil med herregud, som 
egentligen inte är svordomar, utan förstärkande ord som används på 
liknande sätt som svordomar (Kotsinas 2004, 61-62). 

Starka känslouttryck 
Beskrivande och starka utrop, som till exempel ”usch vad äckligt” och ”ja 
vansinnigt”, vilka ofta används för att kommentera förgående talares 
påstående och visa engagemang (Nordenstam 1987, 52-53). 

Pragmatiska 
sanningsmarkörer 

Ord som talaren använder sig av för att gardera sig och visa att hen inte är 
helt säker på att uttalandet är sant. Verka som och antagligen är exempel 
(Svensson 2005, 343). 

Returnerande frågor 
Frågor som används för att hålla igång en konversation. De är egentligen 
inte alltid frågor. Till exempel ”säger du det?” (Nordenstam 1987, 64-65). 

Påhängsfrågor 
Frågor som används för att få åhöraren att engagera sig i samtalet genom att 
de frågar efter hens åsikt eller erfarenhet. Exempel är ”eller hur?” och ”inte 
sant?” (Nordenstam 1987, 9). 
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Tabell 6. Svenskt maskulint kodat språk med förklaringar 

Maskulint kodat språk Förklaringar 

Starka svordomar 
Till starka svordomar räknas fan och helvete, men också förstärkande prefix 
som skit (Kotsinas 2004, 61, 121). 

Starka påståenden 
Meningar utan pragmatiska sanningsmarkörer och påhängsfrågor, där 
talaren inte söker medhåll från samtalspartnern utan istället har en direkt 
samtalsstil (Svensson 2005, 350-351). 

Diskurspartiklar 
Korta ord som används i en annan betydelse än de hade från början. De 
används även på andra sätt än vad som är grammatiskt rätt. Exempel är ju, 
asså och ba (Kotsinas 2004, 75). 

Otrevligt tilltal 
Svordomar och andra mindre trevliga ord som används för att tilltala nära 
vänner, men de kan också användas som förolämpningar. Blatte och hora är 
exempel (Jonsson 2007, 114). 

Slang 
Ord som avviker från standardspråket och som ofta har ett expressivt syfte. 
Till exempel schyst och snacka (Kotsinas 2004, 59-60). 

 

Precis som i det japanska språket betyder inte dessa uppdelningar att det endast är kvinnor som 
använder feminint språk och att det endast är män som använder maskulint språk, utan de markörer 
som presenteras i tabell 6 och 7 används olika av olika personer beroende på vilka de är och i vilken 
situation de är i. Dock verkar det som om kvinnor med lägre socioekonomisk status använder sig mer 
av maskulint språk än de med högre socioekonomisk status (Ambjörnsson 2004, 89; Kotsinas 2004, 
130-131). Detta menar Fanny Ambjörnsson (2004, 89) kan bero på att de inte identifierar sig med 
bilden av hur en kvinna förväntas vara, utan de identifierar sig mer med män av samma status som 
dem själv. Ambjörnssons undersökning visade att även kvinnor med högre socioekonomisk status 
använder maskulint språk, men bara med varandra, och aldrig lika mycket som kvinnor med lägre 
socioekonomisk status (ibid. 74). Kvinnorna själva menar att det är tröttsamt att hela tiden följa den 
normativa femininiteten och att de därför går ifrån den när de bara umgås med varandra (ibid. 67). 
Framför varandra behöver de inte vara normativt feminina eftersom deras relation med varandra, till 
skillnad från relationer med det andra könet, inte styrs av den heterosexuella matrisen. De behöver 
därmed inte bli begärda av varandra.  

Inte bara socioekonomisk status verkar påverka språket, utan också umgänge spelar roll. Katarina 
Kärnebo (2013), såg att kvinnor som gick i klasser med många män anpassade sig till männens sätt att 
prata. Detta menar hon beror på att femininitet kopplas ihop med svaghet och kvinnorna vill inte ses 
som svaga i sin yrkesroll, därför använder de maskulina attribut i yrkesrelaterade situationer. Det 
betyder alltså inte att de försöker skapa en homosexuell identitet, tvärtom tar de ofta upp sin kvinnliga 
identitet i skämt och glåpord som riktas mot männen, genom att till exempel säga att kvinnor är 
mognare än män (ibid. 309). 

Även män med lägre socioekonomisk status använder sig av mer maskulint kodat språk än de med 
högre socioekonomisk status (Kotsinas 2004, 130). Som framgår av tabell 7 uppfattas svordomar som 
maskulint språk. Dessa används för att förstärka påståenden och för att tilltala andra. De kan användas 
som förolämpningar, men också för att visa närhet mellan vänner (Jonsson 2007, 114). Att använda 
svordomar för att visa närhet är vanligare hos män än hos kvinnor, och det är även här kvinnor med 
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låg socioekonomisk status som använder det mest, medan alla män använder det ungefär lika mycket 
(Ambjörnsson 2004, 89; Eliasson 2007, 48). Det är dessutom vanligare att svordomar faktiskt används 
som förolämpningar än något annat. (Eliasson 2007, 48). 

En senare studie kommer dock fram till att de ungdomar som kommer från områden med lägre 
socioekonomisk status pratar mer standardsvenska än de som kommer från områden som har högre 
socioekonomisk status. Elisabet Klingmyr (2012, 25), som gjorde den studien, menar att detta kan 
bero på att ungdomarna i de lägre socioekonomiska områdena vet om fördomarna som finns om dem 
och de vill inte bidra till att ge sig själva sämre status. Flera undersökningar visar att de flesta 
ungdomar har koll på hur de förväntas prata, både utifrån könstillhörighet och utifrån situation, men 
att de ändå inte alltid pratar som de borde (Bellander 2010, 195; Kotsinas 2004, 164). Therese 
Bellander (2010, 195) undersökte en ung man som använde så varierande ord och fraser som bitchig, 
håll käften, shit och slagga, som enlig tabell 3 uppfattas som maskulint språk, men också ”Har du 
möjligtvis NN hemma?” och ”Jag undrar om du har tid ett slag”, som ligger närmare standardsvenska, 
allt beroende på kontext och vilken identitet han ville skapa. 

 

I min studie kommer jag inte att undersöka verkliga människors språk, men eftersom verkliga 
människors språk, eller i alla fall föreställningar om verkliga människors språk, ligger till grund för det 
rollspråk som används i manga och annan litteratur är det intressant och viktigt att jämföra forskning 
om verkliga människors språk med rollspråk. Jag kommer dock inte kunna dra några slutsatser om hur 
språk används beroende på kön och det är inte heller syftet. Däremot kan jag se indikationer på vilka 
föreställningar som finns genom att jämföra språkliga normer med mangakaraktärernas språk. 

2.4 Polysystemet och översättningsnormer 
Det är inte bara språk som styrs av normer. Det finns normer för allting i vårt samhälle, så även 
översättningar. På 1960-talet började forskare inom översättningsvetenskapen fundera på hur 
sociokulturella faktorer påverkar översättningar. Tidigare jämförde översättningsvetare käll- och 
måltexter ur ett lingvistiskt perspektiv och bortsåg från kontexten de var skrivna i (Munday 2008, 
107). Ur 60-talets nya idéer utvecklades polysystemteorin. Polysystemteorin bygger på idén om att 
litterära verk inte kan analyseras i sig själva, eftersom de alltid är en del av ett litterärt system. De som 
först argumenterade för ett sådant litterärt system var ryska formalister på 20-talet (ibid. 108). 
Översättningsteoretikern Itamar Even-Zohar (1978) utvecklade formalisternas idéer och menar, till 
skillnad från formalisterna, att alla de litterära systemen är olika och att de påverkas av varandra. Han 
kallar detta stora system, som består av alla litterära system samt de kulturer de är skapade i, för det 
litterära polysystemet (ibid. 12). Even-Zohar (2012, 162-163) förklarar att polysystemet inte bara 
påverkar litteratur som är skapat inom ett litterärt system, utan även vilka verk som översätts till ett 
system och hur de verken översätts. 

Översatt litteratur kan antingen få en primär eller en sekundär plats i ett litterärt system. Följande tre 
egenskaper är typiska för system där översatt litteratur får en primär roll: de är unga och har inte 
skapat sina egna normer, de har en sekundär plats i polysystemet eller de utvecklas, av någon 
anledning, inte av sig själva. När översättningar har en primär plats i ett litterärt system är det de som 
sätter normerna för den inhemska litteraturen och översättarna tillåts experimentera (Even-Zohar 2012, 
163-164). I litterära system som är starka och har en lång tradition är översättningar istället med och 
upprätthåller litterära normer som har utvecklats i den inhemska litteraturen. All litteratur som 
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översätts till ett system behöver inte få samma status, utan statusen varierar beroende på vilken status 
verket har i andra litterära system (ibid. 165). Till exempel är det i det svenska litterära systemet 
vanligare att måltexten är trogen källtexten om källtexten kategoriseras som högprestigelitteratur än 
om den kategoriseras som lågprestigelitteratur (Lindqvist 2005, 174-180). 

Polysystemteorin har gjort det möjligt att studera hur kulturell och ekonomisk utveckling har påverkat 
litteraturen, vilket knappt gjordes tidigare. Den ger också utrymme för egna tolkningar av hur texter 
påverkas av olika utomtextliga faktorer (Gentzler 2001, 119). Kritiker menar dock att teorin är alldeles 
för systematisk och generaliserar för mycket. Den riskerar därför istället att begränsa hur litteratur ses 
på, eftersom litteratur som inte passar in i systemet ses som defekt (ibid. 122). På grund av detta är det 
viktigt att tänka på vilka slutsatser en drar om litteratur som inte passar in i polysystemet. 

En kollega till Even-Zohar, Gideon Toury (1995, 16), utvecklade regler som förklarar relationen 
mellan många variabler som kan påverka en översättning. Dessa regler utgår ifrån polysystemteorin. 
Toury menar, precis som Even-Zohar, att en översättning är fakta om kulturen den är gjord i, det vill 
säga, genom att studera vilka strategier översättaren har använt sig av går det också att dra slutsatser 
om vad i målkulturen som påverkar översättningarna och på så sätt lär vi oss något om målkulturen. 
För att förstå vilka variabler som påverkar översättningen måste vi därför sätta måltexten i sin 
kulturella kontext (ibid. 29). Eftersom alla översättningar inte får samma status i en kultur måste vi 
undersöka vilken status liknande texter har fått i målkulturen och även i andra kulturer (ibid. 30). 

Toury (1995, 54) menar att översättning, precis som allt annat i samhället, styrs av normer. Normer är 
ett brett begrepp och jag har tidigare använt det för att benämna språkliga normer. Även inom 
översättningsvetenskapen används normbegreppet för att studera beteenden, vilket gör att den tidigare 
definitionen fortfarande är relevant. Men för att kunna förstå exakt vad Toury menar när han pratar om 
normer är det ändå värdefullt att undersöka hur han definierar normer. 

Toury använder sig av De Geests definition, som används av samhällsvetare och psykologer: 

Sociologists and social psychologists have long regarded norms as translation of general values or 
ideas shared by a community – as to what is right and wrong, adequate and inadequate – into 
performance instructions appropriate for and applicable to particular situations, specifying what is 
prescribed and forbidden as well as what is tolerated and permitted in a certain behavioural 
dimension (ibid. 55). 

Normer uppkommer alltså eftersom de, av någon anledning, är användbara. De blir regler för vad som 
är rätt och fel i ett samhälle. Att studera normer inom översättning är sällan att studera hur normer bör 
vara, utan det är att studera regelbundenheter i beteenden. Det betyder också att studera 
regelbundenheter är att studera normer, vilket är Tourys metod för att förstå översättningsnormer 
(Toury 1995, 55). Eftersom en studie om normer inte är preskriptiv finns det inte heller några normer 
som är ogiltiga eller fel, utan så länge ett beteende är regelbundet är det en norm (Chesterman 1997, 
56). 

Vid översättningar är det minst två system av normer som påverkar måltexten. Dels är det normerna 
för källtexten i källkulturen, dels är det normerna som styr måltexten, vilken ska representera 
källtexten och källkulturen i målkulturen (Toury 1995, 56). Toury har delat in dessa normer i olika 
underkategorier. De initiala normerna bestämmer om måltexten ska följa antingen källtextens normer, 
vad Toury kallar för adekvansinriktad översättning, eller målkulturens normer, vad Toury kallar för 
acceptansinriktad översättning (ibid. 56-57). Nästa uppsättning av normer är preliminära och 
operationella normer. Preliminära normer styr allt runtomkring översättningen. De kan delas upp i 
översättningspolicy och normer för översättningens direkthet. Översättningspolicyn styr vilka texter 
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som blir översatta. I Sverige översattes till exempel inte manga innan det blev populärt i USA och 
andra länder i Europa (Gunder 2010, 67-68; Howell 2004, 5; Jüngst 2010, 91; Rampant 2010, 222). 
Normer för översättningens direkthet styr hur accepterat det är att texter inte översätts direkt från 
källspråket utan istället översätts från en annan måltext, så kallad indirekt översättning, och hur synligt 
det i så fall är (Toury 1995, 58). Förr var det vanligt att japanska verk översattes med indirekt 
översättning till svenska men det är ovanligare idag (Gunder 2010, 77). Operationella normer styr 
lingvistiska och visuella val för måltexten. De kan delas upp i matsrisnormer och språkformsnormer 
(Toury 1995, 58). Matrisnormerna styr över makronivån, till exempel styckesindelning, fotnoter och 
utelämning av större segment (ibid. 58-59). I manga används till exempel ofta fotnoter för att förklara 
kulturella fenomen (Howell 2004, 38; Jüngst 2010, 96). Språkformsnormerna styr på mikronivån, 
vilket innefattar bland annat ordval, omformuleringar och stil (Toury 1995, 59). Till exempel lånas 
ibland ord in från japanskan vid översättning av manga för att få japansk prägel på texten (Howell 
2004, 60; Jüngst 2010, 96). Eftersom jag kommer att undersöka könskodat språk kommer min 
undersökning till största del att beröra språkformsnormerna. 

Toury har kritiserats mycket för att han försöker skapa generaliserande ”lagar” för hur översättning 
fungerar och för att han gör dessa generaliseringar utifrån hypoteser som skapades på 70-talet 
(Gentzler 2001, 143; Toury 1995, 16). Medan detta visserligen är sant är Tourys teorier ändå 
intressanta att tillämpa på min undersökning, eftersom de kan ge en bild av hur normerna ser ut just nu 
för översättning av könskodat språk. Jag har inte för avsikt att låta mina resultat förutspå framtiden, 
utan kommer bara att använda dem i sin historiska kontext. Precis som Chesterman (1997, 51) är jag 
inte intresserad av varför normen har blivit en norm utan vill bara ta reda på hur den ser ut. Även om 
Toury (1995) menar att det finns en lag som styr alla översättningar i sin specifika kontext har han 
ändå en viss förståelse för förändring. Han menar att eftersom normerna styrs av litteraturens plats i de 
litterära systemen och normerna inom dem i sin tur styrs av det litterärar systemets plats i 
polysystemet förändras normerna hela tiden. Och bara för att översättare förväntas följa normer är de 
inte passiva, utan de är med och förändrar normerna (ibid. 62). Att normerna förändras betyder också 
att det finns normer som är utgående, mainstream, respektive nytänkande och de normerna styr alla 
över översättningar (ibid. 62-64). Tourys idéer om förändring styrs av lagar, men också av människor 
och deras viljor, vilket visar att han egentligen kanske inte alls är så strukturalistisk som han ofta 
tolkas. 

2.5 Manga i polysystemet 
För att kunna analysera vilka normer som styr översättningen av manga måste jag enligt Toury (1995, 
30) undersöka vilken status manga har i det svenska litterära systemet. Dock har det inte gjorts någon 
forskning om översättning av manga till svenska. Däremot finns det en del forskning om manga som 
har blivit översatt till engelska, franska och tyska. Denna forskning kan hjälpa till med att ge förståelse 
för hur manga ses på även i Sverige. 

Peter Howell (2004) undersökte hur manga och anime (både dubbning och undertextning) har 
översatts till engelska och franska utifrån begreppen domesticerande (ersättning av kulturspecifika 
drag i källtexten med kulturspecifika drag från målkulturen), främmandegörande (bevaring av 
kulturspecifika drag) och neutraliserande (utelämning av kulturspecifika drag), vilka kommer att 
förklaras mer ingående i avsnitt 3. Vid översättning av inramningen och miljön kunde Howell inte 
hitta några generella mönster för vilken strategi översättarna använde sig av. Där hittade han exempel 
på många olika strategier hos alla översättare (ibid. 303-304). Vid översättning av karaktärers språk 
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däremot kom han fram till att de engelska versionerna använde sig av mer domesticerande strategier 
medan de franska versionerna neutraliserade karaktärernas personligheter (ibid. 304-305). Vissa 
amerikanska förlag har själva sagt att de använder en domesticerande strategi där texten först översätts 
ordagrant för att sedan skrivas om av en serieförfattare för att ge karaktärerna en tydlig personlighet. 
Detta eftersom förlagen inte vill att det ska synas att det är en översättning (ibid. 75-76). James 
Ramapant (2010) får liknande resultat som Howell i sin analys av tidiga översättningar av manga i 
USA och Australien. De nyare översättningarna däremot, har fler främmandegörande drag, trots att 
dialogen fortfarande är domesticerad. Rampant menar att detta är på grund av att de många 
amatöröversättningarna som finns av manga är främmandegörande. Amatöröversättningarna är gjorda 
av fans som översätter som de vill utanför polysystemet och de normer som finns inom det. 
Amatöröversättarnas främmandegörande strategier anammades av de professionella översättarna, 
eftersom de blev mer populära bland fansen än vad de domesticerande strategierna blev (ibid. 230). 
Rampant placerar sedan manga i sin egen plats i polyssystemet där manga ses som manga och inte 
jämförs med annan serieöversättning. Förlagen ser manga som underhållning och tänker därför att det 
inte gör så mycket om de domesticerar dem, men eftersom översättare också påverkar polysystemet ha 
amatöröversättare med sina översättningar, som går emot normerna, ändrat förlagens inställning och 
fick dem att förstå vad fansen vill ha (ibid. 230). Reito Adachi (2012, 227-229) visar hur även 
översättning av anime i USA har följt samma utveckling som manga, vilket betyder att anime i USA 
och idag följer källtexten mycket mer än när de först började översättas. 

Tysk översättning av manga har många likheter med engelsk. Heike Elisabeth Jüngst (2010, 86-91) 
visar hur manga i början översattes lite olika beroende på vad förlaget ville. Sidorna spegelvändes för 
att kunna läsas från vänster till höger och ibland färglades bilderna. Sedan började förlagen ge ut 
manga som lästes från höger till vänster, och som höll sig till originalet även i fler aspekter, eftersom 
det var billigare. Fansen fastnade för det och idag måste förlagen ha en bra anledning om de ska 
domesticera manga (ibid. 91). Precis som Rampant menar Jüngst att manga idag inte ses som vanliga 
serier av varken fans, förlag eller översättare, utan de hamnar i en egen kategori (ibid. 101–102). I 
Tyskland har översättarna till och med utvecklat en ny dialekt för att återge rollspråk för landsortsbor 
(Teshigwara & Kinsui 2012, 52). Eftersom dialekten inte används av någon på riktigt är det antagligen 
inte meningen att karaktärerna ska verka tyska, som fallet ofta är vid översättning av rollspråk till 
amerikanska, utan det är en japansk dialekt, fast på tyska, och därmed ser jag den som en 
främmandegörande strategi. 

Utifrån detta verkar det alltså som om manga verkligen får en speciell plats i de litterära systemen i 
flera länder. Normer för hur serier översätts följs inte längre, utan manga får oftast behålla sin 
speciella japanska prägel. I vissa fall lånas ord in från japanska vid översättning och i extrema fall har 
till och med dialekter uppfunnits för att kunna översätta japanskt rollspråk (Jüngst 2010, 96; 
Teshigawara & Kinsui 2012, 52). 
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3 Metodologi 

3.1 Material 
Materialet består av dialoger från tre olika manga som valdes ut efter följande kriterier:  

Det skulle vara så kallad shōjo manga, som riktar sig till unga kvinnor. Detta eftersom normerna en 
kvinna måste passa in i är mycket trånga. Mäns normer är inte heller speciellt vida, men de har inte 
haft allas blickar riktade på sig på samma sätt genom historien, eftersom männen alltid har haft makten 
över samhället och normerna. Unga personer är dessutom mer mottaglig för stereotyper och normer 
och många har bilden av att det enda sättet att bli accepterad är att följa de normer som finns.  

Mangorna skulle utspela sig i Japan för att jag över huvud taget skulle kunna jämföra med data om 
verkliga människors samtalsstilar. Språket som talas i manga speglar inte verkligt språk, men 
föreställningar om verkligt språk kan vara inspiration när manga skrivs och översätts. Det är större risk 
att språket skiljer sig mer från verkligt språk om historien utspelar sig i en fantasivärld, eftersom 
författaren då inte har någon verklighet att förhålla sig till.  

Till sist skulle de vara översatta av olika översättare under ungefär samma tidsperiod och vara utgivna 
av olika förlag. Om manga från samma förlag eller från samma översättare undersöks är det svårt att 
se vad som är normer, vad som är förlagens riktlinjer och vad som är översättarens egen stil. Eftersom 
jag bara undersöker en manga från varje förlag och översättare kommer jag dock inte kunna skilja på 
förlagens riktlinjer eller översättarens stil, men däremot kan jag titta på normer. Manga från samma 
tidsperiod valdes för att kunna generalisera i alla fall till viss del om hur normerna såg ut under den 
perioden. 

De tre manga som föll under kriterierna var Kare First Love, Nana och Tokyo Mew Mew. Kare First 
Love är skapad av Kaho Miyasaka, översatt av Nika Hashiguchi och Richard Schicke och utgiven av 
Mangismo 2006–2008. Nana är skapad av Ai Yazawa, översatt av My Bergström och utgiven av 
Egmont Kärnan 2008–2010. Tokyo Mew Mew är skapad av Mia Ikumi och Reiko Yoshida, översatt av 
Masako Hayakawa Thor och utgiven av Bonnier Carlsen 2004–2005.  

Kare First Love handlar om Karin som är 16 år och går på flickskola. Hon är blyg och inte särskilt 
populär, tills en dag då Kiriya från pojkskolan i närheten får upp ögonen för henne. 

Nana handlar om två kvinnor som båda heter Nana och är 20 år. De träffas av en slump på tåget när de 
ska flytta till Tokyo och blir då vänner. Sedan får vi följa deras liv i Tokyo där den ena Nana försöker 
slå igenom som punkrockstjärna och den andra Nana letar efter den stora kärleken. 

Tokyo Mew Mew handlar om fem flickor i åldrarna 8–15 som av misstag blir injicerade med DNA från 
utrotningshotade djur, vilket ger dem superkrafter. Med hjälp av dessa superkrafter slåss de mot 
utomjordningar som vill ta över världen. I denna manga finns det karaktärer som är utomjordingar, 
men historien utspelar sig i Tokyo och ingen av utomjordingarnas tal analyseras. 

I varje serie analyseras talet hos den kvinnliga och den manliga bifigur med störst roll. Bifigurer 
valdes som studieobjekt eftersom Teshigawara och Kinsui (2012, 39) menar att rollspråk blir tydligare 
hos bifigurer. De största birollerna valdes för att kunna få ett stort material. Minst antal sidor som en 
karaktär var med på var 70. För att kunna få ett ungefär lika stort material för alla karaktärer 
slumpades också 70 sidor ut för analys hos var och en av de andra karaktärerna. En kvinna och en man 
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valdes från varje manga för att få en jämn fördelning mellan könen, vilket möjliggör en jämförande 
undersökning om hur kvinnor respektive män framställs i manga. 

3.2 Sammankopplade par 
Som jag tidigare har nämnt konstrueras vårt kön utifrån våra handlingar. I dessa handlingar räknas 
även vårt utseende och vårt språk in. Eftersom bilderna i manga oftast inte ändras på vid översättning 
kommer jag i denna uppsats koncentrera mig på dialoger mellan karaktärerna (vårt språk) och bara 
beröra bilderna (utseende och handlingar) om det behövs för att sätta orden i en kontext.  

Toury (1995) menar att bästa sättet att förstå vilka normer som styrde översättarna i deras arbete är att 
jobba med sammankopplade par. De sammankopplade paren är de enheter i källtexten respektive 
måltexten som har samma betydelse (ibid. 88). För att förklara hur jag väljer ut dessa enheter har jag 
tagit ett exempel från mitt material. 

Exempel 1  Källtext:   Omae     wa   mada mada  aoi   ne. 
Ordagrant:  Du[maskulint]  [topik]  än     oerfaren  SPF[feminin] 

Måltext:   Du är nog fortfarande för ung för att förstå, Shin. 

Min kursivering (Yazawa 2003/2009, 5: 45) 

I exempel1 har den satsfinala partikeln ne valts ut som enhet från källtexten, eftersom ne är feminint 
kodad på japanska. I måltexten är det nog som har valts som enhet. Nog valdes ut eftersom det har 
samma funktion som ne, vilket enligt Svensson (2005, 351) och MacGloin (1990, 26) är att inkludera 
samtalspartner, och därför bildar de ett sammankopplat par.  

Det är effektivare att jobba med enheter än hela texter för att det då går att välja ut just de enheterna 
som är relevanta för den egna analysen (Toury 1995, 88). Sammankopplade par har fått mycket kritik 
just eftersom paren väljs ut av forskaren för att passa analysen och därför menar kritiker att studien 
inte är till fullo objektiv och inte heller replikerbar (Munday 2008, 115). Jag menar att ingen studie till 
fullo är objektiv, forskaren påverkar alltid något i undersökningen, inte minst ämnet. Det viktigaste för 
att ändå kunna skapa kunskap som kan byggas vidare på, är att vara transparent med hur 
undersökningen har gått till och vad forskaren själv har varit med och påverkat (Davies 2008, 101).  

I källtexten har jag analyserat det japanska könskodade språket, som jag tar upp i avsnitt 2.2. Det 
innebär således de första- och andrapersonspronomen som presenteras i tabell 1, de 
meningsavslutningar som presenteras i tabell 2, 3 och 4, samt artig masu-form. Dessa valdes ut som 
analysenheter eftersom könskodning av språket syns tydligt på de platserna. När det könskodade 
språket har identifierats i källtextens jämförs de japanska enheterna med könskodat språk med samma 
meningar i måltexten för att se om de innehåller könskodat språk även på svenska. Det svenska 
könskodade språket som kommer att analyseras är det som tas upp i tabell 5 och 6. Dessutom kommer 
jag ta med det neutralt kodade språket i analysen. Detta dels för att få en helhetsbild över hur 
karaktärerna pratar, dels för att undersöka om det finns könskodat språk i måltexten på platser där det 
inte finns i källtexten. 

Efter att paren har identifierats undersöks även vilka översättningsstrategier som används för varje par 
och förhoppningsvis kommer det gå att se ett mönster för vilka strategier som används (Toury 1995, 
81). Dock kan denna undersökning inte ge en generell bild av vilka normer som styr all översättning 
av manga till svenska eftersom mitt material inte är tillräckligt stort, men det kan i alla fall ge en 
indikation om hur det ser ut (Karamitroglou 2000, 92–93). Jag kommer att undersöka de 
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översättningsstrategier som Peter Howell (2004) har identifierat i sin studie för karaktärernas sociala 
register i översättning av manga till engelska och franska. Socialt register är den typ av språk som 
visar vilken gruppidentitet talaren har. Detta bygger ofta på föreställningar om hur olika personer talar. 
Till exempel att män som är macho svär mycket (Hervey & Higgins 1992, 123-124). Inom socialt 
register kan också föreställningar om hur kvinnor och män pratar räknas in, därför borde Howells 
översättningsstrategier kunna fungera för att undersöka hur könskodat språk översätts. Howells 
taxonomi av översättningsstrategier består av utelämning, ordval, tilltalsformer, interjektioner, 
ortografi, typografi, tillägg och tilltalssuffix. Nedan följer exempel från mitt material på dessa 
strategier. 

Utelämning är när könskodningen som finns i källtexten inte återges i måltexten, utan måltexten får en 
mer neutral framtoning som liknar standardsspråk. Detta redovisas i exempel 2. 

Exempel 2  KT:  Tsuite koi    yo 
    Följ med[maskulint]  SPF[maskulin] 

MT: Följ med mig. 

(Yoshida & Ikumi 2001/2004, 1: 54) 

I källtexten uppmanar karaktären den andra personen att följa med på ett oartigt sätt med både 
imperativform och partikeln yo, som förstärker imperativformen, vilket gör att meningen kodas 
maskulint. Detta oartiga och maskulint kodade språk utelämnas i måltexten och befallningen blir 
mycket artigare. 

Könskodningen som finns i källtexten kan återges i måltexten som ett ordval som har samma 
könskodning. Se exempel 3. 

Exempel 3   KT: Umai  yo 

Gott  SPF[maskulin] 

MT:  Skitgott! 

(Yazawa 2001/ 2009, 4: 171) 

Här återges den maskulina partikeln yo med det förstärkande skit i måltexten. Skit räknas som en stark 
svordom och därmed blir meningen maskulint kodat på svenska (Kotsinas 2004, 130-131). 

Könskodade tilltalsformer på källspråket kan, som i exempel 4, även återges som tilltalsformer på 
målspråket som har samma könskodning. 

Exempel 4  KT: Anata  kao  dake  ja naku  metsuki   mo  warui  no ne 

Du  ansikte bara  inte   ögon uttryck  också  dåligt  SPF[feminina] 

MT:  Du, du har ett fult ansikte och dessutom elaka ögon. 

(Yoshida & Ikumi 2001/2004, 1: 76) 

Anata är oartigt när det används av kvinnor, särskilt i detta fall när kvinnan oftast pratar mycket artigt 
(Ide 1982, 358-359). Detta återges i måltexten med att säga du två gånger, vilket på svenska är ett 
oartigt tilltal som kodas maskulint. 
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Det går också att använda en interjektion eller en interjektionsfras för att återge könskodat språk. Detta 
visar exempel 5. 

Exempel 5  KT:  Shikamo  koyubi no   ue  ni     ochimashita    wa 
Dessutom  lilltå  [possesiv] på  [adverbial]  ramlade[feminint] SPF[feminin] 

MT: Den ramlade på tån, aj. 

(Yoshida & Ikumi 2001/2004, 1: 143) 

Det feminina wa i källtexten återges här med interjektionen aj i måltexten, som gör att medkänslan i 
meningen förstärks, vilket enligt Nordenstam (1987, 52-53) är feminint kodat. Detta leder till att 
måltexten också blir feminint kodad. 

Ortografi är när könskodning i källtexten återges i måltexten som till exempel dialekt eller slang som 
blir synlig i skriftspråket genom att ordet inte skrivs som det stavas utan som karaktären uttalar det. I 
mitt material användes inte denna strategi alls. 

Typografi är när könskodningen markeras med hjälp av utseendet på orden, till exempel fet stil eller 
utropstecken som går att se i exempel 6. 

Exempel 6  KT:  Ue   ni    noruna 
Upp  [adverbial] gå inte på[maskulint] 

MT:  Sitt inte i mitt knä! 

(Yazawa 2001/2009, 3: 102) 

Här används na efter grundformen av ett verb för att få negativ imperativ, vilket på japanska blir 
oartigt och maskulint kodat (Iwasaki 2013, 319, 328). Eftersom imperativ enligt Thorell (1977, 133) 
inte är lika oartigt att använda på svenska återges det med en typografisk strategi, utropstecken, för att 
förstärka det och göra det till en tillsägelse. Detta gör meningen mer oartigt och därmed också mer 
maskulin. 

Könskodning kan även, som i exempel 7, läggas till i måltexten på platser där det inte finns någon 
motsvarighet i källtexten. 

Exempel 7  KT:  Kimochi wa   ureshii kedo… iya demo  komaru  yo 
Känslan [topik]  lycklig men … nej men   besväras  SPF[maskulin] 

MT: Tack för erbjudandet, men det funkar nog inte. 

(Miyasaka 2002/2006, 1: 101) 

Källtexten blir maskulint kodad på grund av den satsfinala partikeln yo som gör påståendet mer 
insisterande (McGloin 1990, 36). I måltexten blir påståendet istället mer försiktigt eftersom den har ett 
tillägg av den pragmatiska sanningsmarkören nog som enligt Svensson (2005, 343) är feminint kodad. 
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Att den japanska tilltalsformen att använda suffix på namn behålls i måltexten kallas för tilltalssuffix. 
Ett typfall av detta presenteras i exempel 8 nedan. 

Exempel 8   KT:  Yuka chan te      yasashii  ne 
Yuka chan [citatmarkör]  snäll   SPF[feminin] 

MT: Vad omtänksam du är Yuka-chan! 

(Miyasaka 2002/2006, 1: 41) 

Här läggs du till, men namnet och suffixet chan behålls vilket ger ett mer personligt tilltal, men också 
en mer japansk känsla i texten (Howell 2004, 61-65). 

Howell kategoriserar översättningsstrategierna efter de som domesticerar texten, de som 
främmandegör texten och de som neutraliserar texten. Domesticerande och främmandegörande är 
begrepp som översättsteoretikern Lawrence Venuti (2008) har myntat. Vid domesticerande 
översättning ersätts kulturspecifik information från källkulturen med kultursspecifik information från 
målkulturen. Även stil och semantik kan ändras för att följa målkulturens normer. Främmandegörande 
översättning försöker tvärt om, så mycket som möjligt att låta källkulturen synas även i måltexten 
(ibid. 15). Dessa kategorier har vissa likheter med Tourys kategorier acceptansinriktad och 
adekvatinriktad översättning. Dock menar Venuti att domesticerande och främmandegörande handlar 
om etiska attityder till en text, följaktligen hur mycket källkulturen får synas i målkulturen, medan 
acceptansinriktad och adekvatinriktad översättning handlar om lingvistiska attityder (ibid. 19). Howell 
(2004, 39) har även lagt till neutralisering, vilket betyder att kulturspecifika element i källtexten 
utelämnas vid översättning, men inte ersätts av något alls i måltexten. Howell kategoriserar 
utelämning som neutraliserande översättning, tilltalsuffix som främmandegörande översättning och 
ordval, tilltalsformer, interjektioner, ortografi, typografi och tillägg som domesticerande översättning. 
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4 Resultat 
Resultatdelen är uppdelad i två delar. I 4.1 behandlas karaktärernas språk, hur det ser ut i källtexten 
respektive måltexten och vad språket ger för bild av karaktären i de två olika versionerna. I 4.2 
presenteras och jämförs översättarnas och översättningsgruppens strategier för det könskodade språket. 

4.1 Översättning av könskodat språk 

4.1.1 Kare First Love – Nanri och Toru 

I Kare First Love är det huvudpersonen Karins bästa vän Nanri och Karins pojkvän Kiriyas bästa vän 
Toru som har störst biroller. Nanri är 16 år och går i samma klass som Karin. I början umgås inte 
Nanri och Karin med varandra utan de blir vänner först när Nanri försvarar Karin mot en elaka 
klasskamrat. Tidigare har Nanri inte haft några vänner i skolan, utan hon framställs som självständig 
och lite mer mogen än de andra. I källtexten pratar Nanri neutralt med inslag av både maskulin och 
feminin kodad samtalsstil. Med personer hon inte känner använder hon masu-form och det neutrala 
pronomenet watashi, men ju närmare hon kommer en person desto mer använder hon sig av maskulint 
språk som slang och oartigare tilltal. Hennes neutrala språk med inslag av maskulin samtalsstil gör att 
bilden av Nanri som mogen och självständig förstärks. Speciellt i jämförelse med Karin som är mer 
osäker och pratar mycket mer feminint. Enligt Cameron och Kulick (2003, 68) kan en kvinna prata 
maskulint om det finns andra saker i hennes handlingar som visar att hon är heterosexuell. Nanri har 
en relation med en man och är dessutom stereotypt attraktiv, därför finns det aldrig några tvivel om 
hennes sexualitet. Att Nanri pratar mer neutralt än till exempel Karin är följaktligen inte för att hon vill 
verka mer maskulin utan för att hon vill visa att hon är stark och självständig. I figur 1 och tabell 4 
nedan presenteras de kvantitativa resultaten av Nanris tal i käll- och måltexten. 

 

Figur 1. Antal förekomster av feminint, neutralt och maskulint språk hos Nanris i käll- och 
måltext, diagram 
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Tabell 7. Antal förekomster av feminint, neutralt och maskulint språk hos Nanris i käll- och 
måltext, tabell 

 Källtext Måltext 

Feminint språk 22 6 

Neutralt språk 56 82 

Maskulint språk 22 12 

 

Figur 1 och tabell 4 visar att både Nanris maskulina och feminina språk i många fall utelämnas i 
måltexten. Ett fall av utelämning av maskulint kodat språk visas i exempel 9 nedan. 

Exempel 9  KT:  Soba   ni     iru   dake  de    Karin wa   jūbun   

Bredvid  [adverbial]  finns  bara  genom  Karin [topik]  tillräckligt   

KT:  Yakudatteiru  tte     omou  kedo  na 

hjälpfull   [citatmarkör]  tror  men  SPF[maskulin] 

MT:  Fast jag tror att han behöver din tröst också … 

(Miyasaka 2004/2007, 8: 103) 

I källtexten använder Nanri den maskulint kodade satsfinala partikeln na, som är maskulint kodad 
eftersom den enligt McGloin (1990, 29) visar att talaren är säker på sin sak, men ändå vill inkludera 
samtalspartnern. Denna maskulina kodningar har utelämnats i måltexten som istället består av mer 
neutralt språk. 

Vid en noggrannare undersökning av tabell 4 ser vi att fler fall av det maskulina talet än det feminina 
återges i måltexten. Exempel 10 visar ett fall där det maskulina talet återges som maskulint tal även i 
måltexten medan exempel 11 visar ett fall där det feminina talet har utelämnats i måltexten. 

Exempel 10   KT:  Atashi   yō    aru  n da 

Jag[feminint] ärende  har  SPF[maskulina] 

MT:  Jag måste sticka. 

(Miyasaka 2003/2006, 4: 15) 

Nanri använder här den satsfinala partikeln n da, som är en förkortad version av det feminina no desu. 
Eftersom hjälpverbet desu här är i kort form blir det mer bestämt, vilket kodas maskulint (McGloin 
1990, 33-34). I måltexten har översättaren använt sig av ordval och valt ordet sticka, som är mer slang 
än till exempel gå. Eftersom slang i det svenska språket enligt Kotsinas (2004, 131) kodas mer 
maskulint än feminint kodas måltexten också maskulint. 

Exempel 11  KT:  Kawaii no ne  
Söt   SPF[feminina] 

MT: Du är söt. 

(Miyasaka 2002/2006, 1: 80) 

I exempel 11 finns det feminina no ne i källtexten, vilket involverar samtalspartnern (McGloin 1990, 
35). I måltexten har det feminina språket utelämnats och meningen blir mer neutralt kodad.  
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Nanris neutrala språk återges i de flesta fall som neutralt kodat språk även i måltexten, dock finns det 
nio fall där det neutrala språket återges som maskulint kodat språk och endast två fall där det återges 
som feminint kodat språk. Exempel 12 visar hur det kan se ut när neutralt kodat språk i källtexten 
återges som maskulint kodat språk i måltexten. 

Exempel 12  KT: A gomen   mukatsuita  kara 

Oj förlåt   arg     därför 

MT:  Oj, jag blev visst skitarg! 

(Miyasaka 2003/2006, 4: 142) 

I källtexten är det Nanri säger ganska otrevligt, men hennes samtalsstil är alltigenom könsneutral. I 
måltexten har både svordomen skit och ett utropstecken, som förstärker hennes påstående, lagts till. 
Detta gör att hennes sätt att prata blir mer otrevligt, vilket ses som ett maskulint drag på svenska 
(Eliasson 2007, 48). 

Av de karaktärer vars tal jag har tittat på, är Nanris tal i måltexten det som ändrats minst jämfört med 
källtexten. Dock visar figur 1 och tabell 4 att både det maskulina och det feminina talet återges färre 
gånger i måltexten än källtexten, vilket neutraliserar hennes språk och gör henne något mindre 
maskulin i måltexten. I både källtexten och måltexten framställs Nanri ändå som en stark kvinna som 
inte använder språket för att göra sin femininitet. Samtidigt upplevs hon inte som maskulin. Detta på 
grund av sin tydliga heterosexualitet. 

 

Den andra bifiguren, Toru, är precis som Nanri 16 år. Toru lever upp till den stereotypa bilden av hur 
en ung man ska vara. Han är inte så bra i skolan utan lägger det mesta av sin tid på att jaga efter 
kvinnor. Även Torus språk är stereotypt maskulint. Han använder mycket lite feminint kodat språk, 
men däremot varierar han sig inom det maskulina och neutrala spektrumet. Precis som Nanri använder 
Toru masu-form när han presenterar sig för personer han inte känner och tilltalar dem även med namn 
och suffixet san, vilket också är artigt. Hans tilltal till andra är också varierande. Han tilltalar sina 
manliga vänner antingen med namn eller kimi och sina kvinnliga vänner med namn och suffixet chan 
eller kimi. Toru är en typisk ung man, dock har han ingen tur med kvinnorna, kanske för att han ses 
som lite bråkig och jobbig, men att han är heterosexuell är det ingen som tvivlar på eftersom han gör 
maskulinitet i språk, tal och handling. Figur 2 och tabell 5 nedan visar antal förekomster av feminint, 
neutralt och maskulint språk hos Toru. 

 

Figur 2. Antal förekomster av feminint, neutralt och maskulint språk hos Toru i käll- och 
måltext, diagram 
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Tabell 8. Antal förekomster av feminint, neutralt och maskulint språk hos Toru i käll- och 
måltext, tabell 

 Källtext Måltext 

Feminint språk 13 6 

Neutralt språk 89 143 

Maskulint språk 83 36 

 

Som framgår av figur 3 och tabell 5 utelämnas mycket av Torus maskulina tal i måltexten och återges 
istället som neutral samtalsstil, precis som presenteras i exempel 13. 

Exempel 13  KT:  Ore     wa  Kiriya ja nē      mon 

Jag[maskulint]  [topik] Kiriya inte är[maskulint]  SPF 

MT:  Jag är inte Kirya. 

(Miyasaka 2003/2007, 6: 49) 

I källtexten använder sig Toru av slang, ja nē istället för ja nai, vilket enligt Okamoto (1995, 313) är 
maskulint kodat. Detta har utelämnats i måltexten som istället återges talet på standardsvenska, vilket 
ger en mer neutral samtalsstil. 

I exempel 14 återges neutral samtalsstil som maskulin samtalsstil, vilket enbart återfinns några få 
gånger i Torus tal. 

Exempel 14  KT: Ja   kondo    dēto shite 

Okej, nästa gång  gå på dejt 

MT: Schysst, ska vi gå på dejt? 

(Miyasaka 2003/2007, 6: 54) 

Här är källtexten neutralt kodad, med en ganska frågande ton, medan måltexten har lagt till det 
maskulint kodade slangordet schysst. Dessutom blir frågan i källtexten till ett förtäckt påstående i 
måltexten, och ett säkert påstående är mer maskulint än en försiktig fråga (Svensson 2005, 350). 

Det mesta av det maskulina språket i måltexten är istället återgivningar av maskulint språk i källtexten. 
Ett typfall av detta redovisas i exempel 15 nedan. 

Exempel 15  KT:  Kanojo  nara  futsu   hanasanē      ka? 

Flickvän  om  vanligtvis inte prata[maskulint]  [frågepartikel]? 

MT:  Jo, men hur kan man inte berätta nåt sånt för sin flickvän?! 

(Miyasaka 2003/2006, 3: 38) 

Slangen i källtexten gör uttrycket maskulint kodat. Detta återges i måltexten som typografi i form av 
utropstecken, som förstärker Torus uttalande och gör hans kritik starkare. Enligt Nordenstam (1987, 
81-82) ses detta på svenska som maskulin samtalsstil och därför blir meningen även på svenska 
maskulint kodad. 

Torus tal är mindre maskulint i måltexten än i källtexten, vilket gör att han framstår som lite mindre 
barnslig i måltexten än i källtexten. Detta beror på att ett språk med mycket slang, som det Toru talar i 
källtexten, enligt Kotsinas (2004, 53-54) kopplas ihop med ungdomlighet, medan ett mer neutralt 
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språk, som det han talar i måltexten, kopplas mer till vuxenvärlden och formella situationer. Det gör 
också att Toru framställs som mindre stereotypt maskulin i måltexten än i källtexten. Dock använder 
han svordomar och slang även i måltexten, vilket gör att han inte helt avmaskuliniseras och fortfarande 
lever upp till bilden av hur en man pratar. 

4.1.2 Nana – Junko och Yasu 

I Nana var det också de båda huvudpersonernas vänner som hade de största birollerna. Den första av 
dem, Junko, är 20 år och bästa vän med den Nana som är på jakt efter den stora kärleken. Junko är 
mycket mindre romantiskt lagd än Nana och tycker därför att Nana ibland kan vara omogen. Junko 
framställs som en stabil person med ordning på sitt liv. Hon studerar, jobbar extra och har ett stadigt 
förhållande med en man.  Hon använder till största del neutrala meningsavslutningar, men också 
många vagt maskulina samt några få vagt feminina. Tydligt feminina meningsavslutningar använder 
hon när hon retas och skojar med sina vänner och tydligt maskulina när hon är arg, irriterad eller säger 
till någon på skarpen. Junko använder aldrig den artiga formen av verb utan håller sig till en familjär 
ton med alla hon träffar. När Junko pratar om sig själv använder hon alltid det feminina pronomenet 
atashi, men när hon tilltalar andra använder hon det mindre feminina anta. Hon pratar mer maskulint 
än många andra kvinnor i manga, vilket gör att hon får en viss maskulin framtoning. Samtidigt ser hon 
feminin ut. Hon har långt hår och ofta klänningar och dessutom har hon en pojkvän, vilket gör att 
läsaren aldrig behöver tvivla på Junkos sexualitet. Istället gör hennes språk, tillsammans med hennes 
personlighet, att Junko framställs som en självständig och stark kvinna. Figur 3 och tabell 6 nedan 
redovisar Hur Junkos språkbruk förändras i måltexten jämfört med källtexten. 

 

Figur 3. Antal förekomster av feminint, neutralt och maskulint språk hos Junko i käll- och 
måltext, diagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 9. Antal förekomster av feminint, neutralt och maskulint språk hos Junko i käll- och 
måltext, tabell 

 Källtext Måltext 

Feminint språk 31 23 

Neutralt språk 130 199 

Maskulint språk 83 22 
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I måltexten finns det få inslag av både maskulint och feminint språk, vilket syns i figur 3 och tabell 6. 
Ett typfall av detta presenteras i exempel 16. 

Exempel 16  KT: Getsumatsu  made  kore   de     kuitsunage 

Månadsslut  till  det här  [adverbial]  ransonera [maskulint] 

MT:  Lev på det här till nästa månadsskifte. 

(Yazawa 2001/2009, 3: 57) 

På japanska ses imperativformen som en skarp tillsägelse och kodas tydligt maskulint (Iwasaki 2013, 
319, 328). På svenska kan imperativformen användas till allt från skarpa tillsägelser till en försiktig 
önskan (Thorell 1977, 133). Därför är imperativformen inte könskodad på samma sätt som i 
japanskan, vilket gör att meningen inte heller blir maskulint kodad.  

Tabell 6 visar också att det feminina språket återges i större utsträckning än det maskulina. Det finns 
till och med fall där maskulint kodat språk i källtexten återges som tillägg av feminint kodat språk i 
måltexten, som det finns ett typfall av i exempel 17, men inga fall av det motsatta. 

Exempel 17  KT:  Amayakasuna! 

Skäm inte bort[maskulint]! 

MT:  Skäm inte bort henne, för tusan! 

(Yazawa 2003/2010, 8: 175) 

På japanska kodas negativ imperativform som maskulin och på svenska kodas för tusan feminint 
eftersom det är en svag svordom, jämfört med till exempel fan, som kodas maskulint (Kotsinas 2004, 
61-62). Därför blir meningen feminint kodad på svenska. 

Det neutrala språket återges också något oftare som tillägg av feminint kodat språk än som tillägg av 
maskulint kodat språk. Hur detta kan se ut redovisas i exempel 18. 

Exempel 18  KT:  Nani  sore 

Vad  det där 

MT:  Vad i hela världen? 

(Yazawa 2004/2009, 2: 50) 

Nani sore i exepel 18 kodas neutralt på japanska. Nästan vilken Japan som helst skulle kunna säga det, 
men däremot är ”vad i hela världen” inte något som ungdomar normalt använder i Sverige. Kanske i 
närheten av en person i vars sällskap svordomar inte bör yttras, men i annat fall låter det konstlat. I 
detta fall umgås Junko med Nana, som hon kan säga vad hon vill till eftersom de är bästa vänner. Det 
är dessutom inte enda gången Junko använder sig av ”i hela världen” eller liknande uttryck, som ”i 
fridens namn”. 

Junkos tal framställs som mer feminint i måltexten eftersom hennes maskulint kodade språk inte 
kommer fram i lika stor utsträckning i måltexten som i källtexten. Dessutom står vissa av de feminint 
kodade orden i måltexten ut mer än de maskulint kodade orden, eftersom det är mycket ovanligt att 
unga kvinnor använder så feminina uttryck på svenska. Tillsammans med bilderna, som visar att hon 
kan göra attraktiv femininitet, och historien, som visar att hon har en pojkvän, blir Junko ännu mer 
feminin. Det finns i själva verket inte mycket alls hos måltextens Junko som kan uppfattas maskulint. 
Hon framställs inte särskilt maskulint i källtexten heller, men det finns en pondus i hennes språk som 
inte kommer fram i måltexten. 
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Nana som vill bli punkrockstjärna har flera nära vänner varav alla är män. Yasu är en av dem. Han är 
23 år, advokat och spelar trummor i ett band tillsammans med Nana. Yasu är lite mer mogen än de 
övriga medlemmarna i bandet eftersom han är äldst och känner sig ofta ansvarig för dem. Han 
använder sig övervägande av maskulina former när han pratar, dock är han nästan aldrig otrevlig och 
han svär sällan. Endast en gång, när han är arg, använder Yasu sig av det otrevliga tilltalet temē. Han 
använder sig också mycket av neutrala former, medan de feminina formerna nästan helt utesluts och 
endast används när han vill be om något på ett trevligt sätt. Yasu följer denna samtalsstil oavsett 
humör eller samtalspartner, med undantag för formella möten. Då använder han den artiga masu-
formen. Yasu pratar om sig själv som ore, vilket är en maskulin form av jag och om andra som omae, 
vilket också kodas som maskulint. Han visar sin maskulinitet mer med sitt språk än med sina 
handlingar eftersom han ofta tar hand om de andra i bandet, vilket enligt Ambjörnsson (2004, 61) 
uppfattas som feminint. Yasu har ingen flickvän under den tid serien utspelar sig, dock berättas det om 
en flickvän han hade tidigare, och det kommer efter ett tag fram att han är kär i Nana i bandet, vilket, 
tillsammans med hans maskulina utseende, lång och flintskallig, gör att det ändå inte går att tvivla på 
hans sexualitet. Han ser ut och talar som en man och därför är det tillåtet att ibland gå emot normen för 
hur en man ska bete sig.I figur 4 och tabell 7 nedan presenterar en jämförelse av Yasus tal i käll- och 
måltexten. 

 

Figur 4. Antal förekomster av feminint, neutralt och maskulint språk hos Yasu i käll- och 
måltext, diagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 10. Antal förekomster av feminint, neutralt och maskulint språk hos Yasu i käll- och 
måltext, tabell 

 Källtext Måltext 

Feminint språk 5 13 

Neutralt språk 69 184 

Maskulint språk 151 28 
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Som framgår av figur 4 och tabell 7 har nästan allt det maskulint kodade språket utelämnats i 
måltexten till förmån för ett mer neutralt kodat språk. Ett typfall av detta finns i exempel 19 nedan. 

Exempel 19  KT:  Samui   nara  nanka  haore     yo 

Kallt   om  något  ta på[maskulint]  SPF[maskulin] 

MT:  Ta på dig lite mer kläder om du fryser. 

(Yazawa 2004/2009, 2: 102) 

I källtexten använder sig Yasu både av imperativ och det förstärkande yo, vilket gör att han låter milt 
irriterad på personen han pratar med. I måltexten använder han sig visserligen av imperativformen, 
men eftersom det inte är lika starkt på svenska låter det mer som att Yasu ger ett förslag och känner 
empati för personen han pratar med. Dock finns inget feminint kodat i meningen, utan det är neutralt 
kodat i måltexten. 

Tabell 7 visar dessutom att det finns fler inslag av feminint kodat språk i måltexten än i källtexten. Det 
feminina språket är inte en stor del av den totala måltexten, men det är ändå mer än en fördubbling 
jämfört med källtexten. Det är både maskulint kodat språk och neutralt kodat språk i källtexten som 
återges som tillägg av feminint språk i måltexten. Exempel 20 visar maskulint kodat språk i källtexten 
som återges som tillägg av feminint kodat språk i måltexten. 

Exempel 20  KT: Muri shiteta    n da na 

     Tvingat (dig) själv SPF[maskulina] 

MT:  Du försökte hålla skenet uppe, inte sant? 

(Yazawa 2003/2009, 5: 73) 

Både n da och na är maskulint kodade partiklar som visar att talaren är säker på sin sak men ändå vill 
inkluderar samtalspartnern (McGloin 1990, 29, 34). I måltexten blir tonen mycket mjukare med 
påhängsfrågan, inte sant, vilken enligt Nordenstam (1987, 9) är feminint kodad. 

Färre förekomster av maskulint kodat språk hos Yasu i måltexten leder till att han avmaskuliniseras. 
Tillsammans med att han är omhändertagande, försiktig och använder ett mer neutralt och feminint 
språk framställs Yasu som mycket mer feminin i måltexten än i källtexten. Han påpekar också själv att 
han inte är ”särskilt populär hos tjejerna” (Yazawa 2009, 5: 76), vilket gör att bilden av att Yasu 
framställer fel sorts maskulinitet förstärks. 

4.1.3 Tokyo Mew Mew – Minto och Ryo 

Tokyo Mew Mew kretsar kring huvudpersonen Ichigos liv, därför är det de personer som är en stor del 
av hennes liv som har störst roller i mangan. De personerna är Ichigos superhjältekollega Minto, som 
är den andra av flickorna som får reda på att hon har superkrafter (Ichigo är den första), och Ryo, som 
fungerar som flickornas guide. Minto är 13 år och kommer från en rik familj, vilket både syns på 
hennes utseende och avspeglar sig i hennes språk. Alla flickorna har blivit sammansmälta med djur 
vars personlighet liknar deras egen och Mintos djur är en blå parakit, vilket är en papegojart. Likheten 
mellan Minto och en papegoja är att de båda är lite förnäma och tror att de är bättre än andra. Minto 
pratar mycket stereotypt feminint och använder ofta den feminina partikeln wa och mycket artigt tal 
med masu-form. Minto pratar om sig själv som watakushi, vilket även det är artigt och symboliserar 
överklass. Hon använder vardagligt tal när hon pratar med personer hon inte tycker om och maskulint 
kodat språk när hon är i nödläge och stressad. Minto kopplas aldrig ihop med en man, men eftersom 
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hon är så stereotypt feminin tvivlar läsaren aldrig på hennes sexualitet ändå. I figur 5 och tabell 8 
nedan redovisas för de kvantitativa resultaten av Mintos språk i käll- och måltexten. 

 

Figur 5. Antal förekomster av feminint, neutralt och maskulint språk hos Minto i käll- och 
måltext, diagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 11. Antal förekomster av feminint, neutralt och maskulint språk hos Minto i käll- och 
måltext, tabell 

 Källtext Måltext 

Feminint språk 121 9 

Neutralt språk 46 155 

Maskulint språk 6 9 

 

Som figur 5 och tabell 8 visar utelämnas nästan allt av Mintos feminint kodade språk och återges 
istället som neutralt språk i måltexten. Ett typfall av detta visas i exempel 21. 

Exempel 21  KT:  Ichigo   ni shite  wa  daikinboshi   desu      wa 

Ichigo   för    [topik] bländande seger hjälpverb[feminint]  SPF[feminin] 

MT:  Det var bra gjort av dig, Ichigo! 

(Yoshida & Ikumi 2002/2004, 4: 105) 

Källtexten kodas feminint både genom den artiga masu-formen och partikeln wa, som enligt McGloin 
(1990, 32) förstärker känsloyttryck. Denna feminina kodning återges inte i måltexten utan den är 
neutralt kodad. 
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En del av det feminina och det neutrala språket återges i måltexten som maskulint kodat språk, vilket 
leder till att Minto pratar mer maskulint i måltexten än källtexten. Detta går att se i exempel 22. 

Exempel 22  KT:  Nē   chotto  Ichigo 

Hallå  lite  Ichigo 

MT: Hörru, Ichigo! 

(Yoshida & Ikumi 2001/2004, 2: 133) 

Källtexten är neutralt kodad och påkallar någons uppmärksamhet. I måltexten liknar det istället en 
tillsägelse med tilltalet hörru, som är ett mindre trevligt sätt att tilltala någon, vilket enligt Jonsson 
(2007, 114) kodas maskulint på svenska. Dessutom finns också ett utropstecken som förstärker 
betydelsen av det Minto säger. Detta gör att måltexten blir maskulint kodad. 

I källtexten använder sig Minto till största del av språket för att framställa sin identitet som feminin 
och överklass. I måltexten har det mesta av Mintos feminina språk utelämnats och hon pratar dessutom 
mer maskulint än i källtexten. Det är inte stor skillnad i antal fall av maskulint språk, men det blir ändå 
mer synligt eftersom så mycket av det feminina talet utelämnas. Vad beträffar utseende står hon inte ut 
som mer feminin än de andra, eftersom samtliga flickor i mangan gör feminint utseende på ett 
liknande sätt. Detta leder till att Minto framställs som mindre feminin i måltexten än i källtexten. 
Minto idoliserar dessutom den äldsta flickan i gruppen på ett sätt som framställs mer som homosexuell 
förälskelse i måltexten än källtexten. Som kvinna går det att vara maskulin utan att ses som 
homosexuell om heterosexualiteten ändå upprätthålls på andra sätt (Cameron 1997, 61; Cameron & 
Kulick 2003, 65-69). I källtexten passerar Minto därför som heterosexuell, eftersom hon uppfyller 
andra normer för femininitet, men i måltexten där hennes feminina överklasstal utelämnas har hon 
brutit mot för många normer för att läsaren inte ska misstänka att hon är homosexuell. 

 

Den andra karaktären, Ryo, är den som råkade injicera tjejerna med djur-DNA. Hans pappa kom på 
detta sätt att få superkrafter. Ryo utvecklade metoden och nu hjälper han flickorna att övervinna 
utomjordingar. Han är endast 15 år och mycket intelligent. Ryo är hemlighetsfull men utåtagerande. 
Det går att se på honom vad han känner, men han berättar mycket lite om sig själv. Ryo pratar 
stereotypt maskulint med fler maskulint kodade meningsavslutningar än neutrala. Han pratar om sig 
själv som ore och tilltalar andra med omae, vilka båda är maskulint kodade pronomen. Han använder 
aldrig masu-form och nästan aldrig feminina partiklar. Detta oberoende av om han känner sin 
samtalspartner sedan tidigare eller inte. Ryos utseende är ganska feminint med androgyna drag. Dock 
väger han upp utseendet med sitt språk och med sitt romantiska intresse för huvudpersonen Ichigo. De 
kvantitativa resultaten av Ryos språk i käll- och måltexten redovisas i figur 6 och tabell 9. 
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Figur 6. Antal förekomster av feminint, neutralt och maskulint språk hos Ryo i käll- och 
måltext, diagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 12. Antal förekomster av feminint, neutralt och maskulint språk hos Ryo i käll- och 
måltext, tabell 

 Källtext Måltext 

Feminint språk 1 0 

Neutralt språk 72 171 

Maskulint språk 126 28 

 

I figur 6 och tabell 9 kan vi se att nästan allt Ryos maskulint kodade språk återges som neutralt kodat 
språk i måltexten. Ett typfall av detta visas i exempel 23. 

Exempel 23  KT:  Aikawarazu  omoshirē     na      omae     wa 

Som vanligt  intressant[maskulint] SPF[maskulin]  du[maskulint]  [topik] 

MT:  Du är så rolig. 

(Yoshida & Ikumi 2002/2004, 3: 154) 

Källtexten är mycket maskulint kodad med slang av ordet intressant, partikeln na och 
andrapersonspronomenet omae, vilket inte återges i måltexten utan den är istället neutralt kodad. 

Varken det neutrala språket eller det feminina språket återges någon gång som maskulint, utan det 
maskulint kodade språket som finns i måltexten är det som är återgivet från maskulint kodat språk i 
källtexten.  
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Exempel 24 visar hur det kan se när maskulint språk i källtexten återges som maskulint språk också i 
måltexten. 

Exempel 24  KT:  Tanomu  zo 

Ber   SPF[maskulin] 

MT:  Skynda er! 

(Yoshida & Ikumi 2003/2005, 7: 49) 

Källtexten är i imperativform och har dessutom den starkt insisterande partikeln zo, vilket förstärker 
ordern som imperativformen ger på japanska (McGloin 1990, 27; Iwasaki 2013, 319, 328). Detta 
återges i måltexten som ett utropstecken, vilket också förstärker och gör att det även på svenska blir 
till en uppmaning och därmed ger samma maskulint kodade språk som i källtexten. 

Avsaknaden av maskulint språk tillsammans med Ryos androgyna utseende gör att han framställs som 
mer feminin i måltexten än i källtexten. Detta gör att läsaren ibland kan förvirras av Ryos sexualitet, 
särskilt eftersom han umgås mycket med en annan feminin man. Samtidigt flirtar han ibland mycket 
tydligt med Ichigo, vilket gör att han passerar som heterosexuell även i måltexten. 
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4.2 Översättningsstrategier för könskodat språk 
I denna del presenteras resultatet för vilka översättningsstrategier översättarna och översättargruppen 
använder sig av för att översätta det könskodade språket. Även översättningsstrategierna för det 
neutralt kodade språket kommer att behandlas. Först redogörs för det sammanlagda resultatet för alla 
översättarna och översättningsgruppen, efter det följer en detaljerad genomgång för varje översättare, 
och avsnittet avslutas med en jämförelse mellan de olika måltexterna. 

I tabell 10 nedan presenteras antal förekomster av de olika översättningsstrategierna i alla tre 
mangorna och i hur stor utsträckning de används för att översätta feminint språk, neutralt språk, 
maskulint språk samt alla samtalsstilarna tillsamman. För att enklare kunna jämföra mellan de olika 
kategorierna presenteras även siffrorna i procent. Tabell 11–13 i avsnitt 4.2.1–4.2.3 är uppbyggda i 
enlighet med tabell 10, men de tar upp översättningsstrategierna i de olika mangorna var för sig. 

Tabell 13. Sammanlagda förekomster av översättningsstrategierna för feminint, neutralt och 
maskulint språk i alla manga 

 Feminint språk Neutralt språk Maskulint språk 
Feminint, 

neutralt och 
maskulint språk 

Utelämning 181  84,1 % - - 367  75,0 % 548  45,5 % 

Ordval 20  9,3 % 452  90,0 % 64  13,1 % 536  44,5 % 

Tilltalsformer 1 0,5 % - - 3 0,6 % 4 0,3 % 

Interjektioner 2 0,9 % - - 1  0,2 % 3 0,2 % 

Typografi 1  0,5 % - - 34  7,0 % 35 2,9 % 

Feminina tillägg - - 19 3,8 % 20  4,1 % 39 3,2 % 

Maskulina tillägg 9  4,2 % 31 6,2 % - - 40  3,3 % 

Tilltalssuffix 1 0,5 % - - - - 1  0,1 % 

Totalt  215 100 % 502 100 % 489 100 % 1206 100 % 

 

De olika översättarnas och översättningsgruppens översättningsstrategier skiljer sig till viss del åt på 
detaljnivå, men det går att se ett mönster för vilka översättningsstrategier som är de vanligaste hos alla. 
Som framgår av tabell 10 är den vanligaste strategin för översättning av könskodat språk, både 
feminint och maskulint, att det utelämnas och återges som neutralt kodat språk. 84,1 % av det 
feminina språket och 75,0 % av det maskulina språket återges med utelämning. Efter det följer ordval 
som den vanligaste strategin att återge det könskodade språket i källtexten som samma könskodade 
språk i måltexten. Det är 9,3 % av det feminina språket och 13,1 % av det maskulina språket som 
återges med ordval. Typografi, särskilt att använda utropstecken, används i 7 % av fallen för maskulint 
kodad språk, men endast i 0,5 % av fallen för att återge feminint kodat språk. Det neutralt kodade 
språket återges i 90,0 % av fallen med ordval som neutralt kodat språk. I 3,8 % av fallen återges det 
neutrala språket som tillägg av feminint språk och 6,2 % av fallen som tillägg av maskulint kodat 
språk. Ortografi användes varken för könskodat eller neutralt språk av någon av översättarna eller 
översättningsgruppen och är därför inte med i någon av tabell 10–13. Nedan följer en mer detaljerad 
genomgång av översättarnas och översättargruppens strategier 
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4.2.1 Kare First Love – Nika Hashiguchi och Richard Schicke 

Tabell 14. Sammanlagda förekomster av översättningsstrategierna för feminint, neutralt och 
maskulint språk i Kare First Love 

 Feminint språk Neutralt språk Maskulint språk 
Feminint, 

neutralt och 
maskulint språk 

Utelämning 44  77,1 % - - 85  69,1 % 129  35,3 % 

Ordval 6  10,5 % 162  87,5 % 21  17,1 % 189  51,8 % 

Tilltalsformer 1   1,8 % - - - - 1 0,3 % 

Interjektioner - - - - 1 0,8 % 1 0,3 % 

Typografi 1  1,8 % - - 13  10,6 % 14 3,8 % 

Feminina tillägg - - 4 2,2 % 3 2,4 % 7 1,9 % 

Maskulina tillägg 4 7,0 % 19 10,3 % - - 23  6,3 % 

Tilltalssuffix 1 1,8 % - - - - 1 0,3 % 

Totalt  57 100 % 185 100 % 123 100 % 365 100 % 

 

Tabell 11 visar att Hashiguchi och Schicke till största del använder sig av utelämning för översättning 
av könskodat språk. 77,1 % av fallen för feminint språk och 69,1 % av fallen för maskulint språk 
återges med utelämning. Dock varierar de sig mycket och använder alla översättningsstrategier 
förutom ortografi. Deras källtext är också den mest varierande, vilket kan påverka vilka 
översättningsstrategier de använder sig av. De är även de enda som använder sig av den 
främmandegörande översättningsstrategin tilltalssuffix. Den används förvisso bara en gång, men det 
finns fler tilltalssuffix i tredjepersonstilltal, vilka jag inte har undersökt närmare. 

I en jämförelse av feminint och maskulint kodat språk visar tabell 11 att Hashiguchi och Schicke 
återger 30,9 % det maskulint kodade språket i källtexten som maskulint också i måltexten, och 22,9 % 
av det feminint kodade språket i källtexten som feminint kodat språk i måltextem. Utelämning är den 
vanligaste översättningsstrategin för båda, följt av ordval, sedan börjar de skilja sig från varandra. 
Exempel 25 visar maskulint kodat språk som återges med typografi, vilket är hur maskulint kodat 
språk återges i 10,6 % av fallen. 

Exempel 25  KT:  Tsumanē 
Tråkigt[maskulint] 

MT:  Du driver med mej! 

(Miyasaka 2002/2006, 1: 9) 

Här använder sig karaktären av slanguttal i källtexten. Detta återges dels med ordval av ett 
slanguttryck, dels med typografi i form av utropstecken. Utropstecknet förstärker påståendet, vilket, 
tillsammans med slangen som enligt Kotsinas (2004, 131) är maskulint kodad, gör meningen mycket 
maskulint kodad i måltexten. 
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Det feminina språket återges i 7,0 % av fallen som tillägg av maskulint kodat språk. Ett typfall av detta 
presenteras i exempel 26. Det finns alltså fler tillägg av maskulint kodat språk i måltexten som i 
källtexten var feminint än tvärt om.  

Exempel 26  KT:  Yokatta  ne 
Vilken tur SPF[feminin] 

MT:  Vad schysst! 

(Miyasaka 2004/2007, 7: 59) 

Källtexten kodas här feminint genom partikeln ne, som enligt McGloin (1990, 29) inkluderar 
samtalspartnern i samtalet. I måltexten har den feminina kodningen utelämnats och det finns istället 
tillägg av slang och utropstecken, vilka båda enligt Kotsinas (2004, 131) ger en mer maskulin 
framtoning. 

Haschiguchi och Schicke återger även oftare det neutrala språket som tillägg av maskulint språk än 
som tillägg av feminint språk. Sammanlagt innehåller måltexten mer neutralt kodat språk än källtexten 
men det finns fortfarande mer maskulint än feminint kodat språk i måltexten.  

4.2.2 Nana - My Bergström 

Tabell 15. Sammanlagda förekomster av översättningsstrategierna för feminint, neutralt och 
maskulint språk i Nana 

 Feminint språk Neutralt språk Maskulint språk 
Feminint, 

neutralt och 
maskulint språk 

Utelämning 27 75,0 % - - 180 76,9 % 207 44,1 % 

Ordval 7 19,4 % 176 88,4 % 31 13,2 % 214  45,7 % 

Tilltalsformer - - - - 2 0,9 % 2  0,4 %  

Interjektioner 1 2,8 % - - - - 1 0,2 % 

Typografi - - - - 7 3,0 % 7 1,5 % 

Feminina tillägg - - 14 7,0 % 14 6,0 % 28 6,0 % 

Maskulina tillägg 1 2,8 % 9 4,6 % - - 10 2,1 % 

Tilltalssuffix - - - - - - - - 

Totalt 36 100 % 199 100 % 234 100 % 469 100 % 

 

Tabell 12 visar att utelämning av det könskodade språket är den vanligaste översättningsstrategin även 
för Bergstöm. 75,0 % av fallen för feminint språk och 76,9 % av fallen för maskulint språk. I de fall 
som det könskodade språket återges som könskodat språk också i måltexten är ordval den vanligaste 
strategin. Detta används i 19,4 % av fallen för feminint kodat språk och 13,2 % av fallen för maskulint 
kodat språk. Även typografi, interjektion och tilltal används, men inte i någon större utsträckning. 

Feminint kodat språk i källtexten återges oftare som feminint kodat språk i måltexten än vad maskulint 
kodat språk i källtexten återges som maskulint kodat språk i måltexten. Det maskulint kodade språket 
återges även vid flera tillfällen som tillägg av feminint kodat språk, medan det endast finns ett fall av 
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tillägg av maskulint kodat språk i det feminint kodade språket. Den vanligaste strategin för att återge 
både feminint och maskulint kodat språk som könskodat språk är ordval. Exempel 27 visar hur det kan 
se ut när feminint kodat språk i källtexten återges med ordval som feminint kodat språk i måltexten. 

Exempel 27  KT:  Anta     wa  otoko  o    onaji   ningen  to  

Du[maskulint]  [topik] män  [objekt]  samma  människor [citatmarkör]  

 yuu  yori    osu   toshite miteiru  kara  ne 

säger  mindre än  hane  som  ser   för att SPF[feminin] 

MT: Det beror nog på att du inte ser killar som likvärdiga människor, utan som 
”hanar”. 

(Yazawa 2000/2008, 1: 27) 

Här har den feminina partikeln ne, som söker samtalspartnerns medhåll, översatts till nog. Nog är en 
pragmatisk sanningsmarkör som visar att talaren vill inkludera samtalspartnern i samtalet (Svensson 
2005, 351). Därför blir meningen feminint kodad även på svenska.  

Feminint språk återges sedan en gång som maskulint tillägg och en gång som en interjektion. 
Typografi används alltså inte alls i Nana för att återge feminint kodat språk. Maskulint språk återges 
istället i 6 % av fallen som feminint tillägg, 3,0 % av fallen som typografi och en gång som tilltal. 
Exempel 28 visar ett typfall av maskulint kodat språk i källtexten som återges med tillägg av feminint 
kodat språk i måltexten. 

Exempel 28  KT:  Shitsukoi  na      omae    mo! 
Envis  SPF[maskulin]  du[maskulin] också! 

MT:  Det var väldigt vad du envisas! 

(Yazawa 2000/2008, 1: 136) 

Källtexten är här maskulint kodad med det otrevliga tilltalet omae och partikeln na. I måltexten 
utelämnas den maskulina kodning och meningen innehåller istället det förstärkande ordet väldigt. 
Väldigt är inte en svordom, men ändå ett förstärkande ord och kodas därför som feminint (Kotsinas 
2004, 61-62). Detta gör att meningen också kodas feminint. I exempel 28 finns det ett utropstecken 
som skulle kunna göra måltexten maskulint kodad. Dock finns utropstecknet med även i källtexten och 
utropstecken könskodas inte i det japanska språket enligt de källorna jag utgår från. Det har därmed 
inte det valts ut till analys och därför analyseras inte heller utropstecknet i måltexten. 

Neutralt kodat språk återges oftast som neutralt språk genom ordval, men vid en del tillfällen återges 
det även som tillägg av feminint kodat språk och vid några färre tillfällen som maskulint.  

Även i Nana är språket till största del neutralt men eftersom feminint kodat språk i källtexten i stor 
utsträckning återges som feminint kodat språk i måltexten, och även neutralt och maskulint kodat 
språk i många fall återges som tillägg av feminint kodat språk, leder det till att det feminina språket 
syns mer än det maskulina i måltexten.  
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4.2.3 Tokyo Mew Mew – Masako Hayakawa Thor 

Tabell 16. Sammanlagda förekomster av översättningsstrategierna för feminint, neutralt och 
maskulint språk i Tokyo Mew Mew 

 Feminint språk Neutralt språk Maskulint språk 
Feminint, 

neutralt och 
maskulint språk 

Utelämning 110  90,2 % - - 102  77,2 % 212 56,9 % 

Ordval 7  5,7 % 114  96,7 % 12  9,1 % 133 35,7 % 

Tilltalsformer - - - - 1  0,8 % 1 0,3 % 

Interjektioner 1 0,8 % - - - - 1 0,3 % 

Typografi - - - - 14  10,6 % 14 3,8 % 

Feminina tillägg - - 1  0,8 % 3 2,3 % 4  1,1 % 

Maskulina tillägg 4 3,3 % 3  2,5 % - - 7 1,9 % 

Tilltalssuffix - - - - - - - - 

Totalt 122 100 % 118 100 % 132 100 % 372 100 % 

 

Som tabell 13 visar använder Hayakawa Thor till största del utelämning som strategi för att översätta 
könskodat språk. 90,2 % av fallen för feminint språk och 77,2 % av fallen för maskulint språk. För att 
återge könskodat språk i måltexten som könskodat språk i måltexten använder hon oftast ordval. Detta 
sker i 5,7 % av fallen för det feminint kodade språket och 9,1 % av fallen för det maskulint kodade 
språket. 

Exempel 29 visar ett exempel på utelämning av feminint språk, vilket är mycket vanligare än 
utelämning av maskulint språk.  

Exempel 29  KT:  Nakanaka yoku oniai  desu       wa 
Mycket bra  passar  [hjälpverb][feminint]  SPF[feminin] 

MT:  Den passar dig. 

(Yoshida & Ikumi 2001/2004, 1: 143) 

Här använder karaktären båden den artiga masu-formen och den feminina slutpartikeln wa, vilka båda 
utelämnas i måltexten som därför blir neutralt kodad. 

När feminint kodat språk i källtexten återges som feminint kodat språk i måltexten är ordval den 
vanligaste strategin, sedan följer tillägg av maskulint språk och sist interjektioner. Typografi används 
inte alls för att återge feminint kodat språk. Det används däremot för maskulint kodat språk och till 
och med mer än ordval, vilket går att se i tabell 13. Detta är enda tillfället då någon annan strategi än 
ordval är den näst vanligaste översättningsstrategin.  
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I exempel 30 redovisas ett typfall av maskulint språk som återges med typografi. 

Exempel 30  KT:  Mata  kōfun shite  mimi  toka    shippo  toka    dasu  
Igen  upphetsad  öron till exempel  svans   till exempel  kommer ut 

KT:  na yo ne 

SPF[maskulin] 

MT:  Bli inte genererad så att öronen och svansen poppar ut igen! 

(Yoshida & Ikumi 2002/2004, 3: 90) 

Här är måltexten maskulint kodad med den maskulina satsfinala partikeln na. I måltexten återges den 
maskulina kodningen med ett utropstecken som gör meningen till en stark tillsägelse och därför kodas 
även måltexten maskulint. 

Det neutrala språket återges som neutralt språk i måltexten i 96,7 % av fallen. Det finns några fler 
tillägg av maskulint än feminint kodat språk i måltexten, men det är inte en särskilt märkbar skillnad, 
utan måltexten av Tokyo Mew Mew är till största del neutral.  

4.2.4 Jämförelse 

Hashiguchi och Schicke, som har översatt Kare First Love, är de som har skrivit den mest varierade 
måltexten och använt de mest varierade strategierna. De använder sig av utelämning färre gånger än 
vad de andra översättarna gör och de är de enda som använder sig av tilltalssuffix. Dock använder de 
utelämning för mer än hälften av det könskodade språket. Det skiljer sig följaktligen inte mycket 
mellan mangorna, men personligheten syns ändå mer i språket hos Nanri och Toru i Kare First Love 
än hos Minto och Ryo i Tokyo Mew Mew där utelämning är vanligast. Bergstöm, som har översatt 
Nana, använder sig av utelämning en aning mer än Hashiguchi och Schicke, men mindre än 
Hayakawa Thor, som har översatt Tokyo Mew Mew. Bergström använder sig av alla strategier förutom 
ortografi och tilltalssuffix. Precis som hos den andra översättaren och översättningsgruppen är ordval 
den vanligaste strategin för att översätta könskodat språk i källtexten som samma könskodade språk i 
måltexten. Det som skiljer Bergström mest åt från de andra översättarna är att hon återger feminint 
språk i källtexten som feminint språk i måltexten mer än vad hon gör samma sak med maskulint kodat 
språk. Hashiguchi, Schicke och Hayakawa Thor återger istället mer av det maskulina språket som 
maskulint språk i måltexten. Hayakawa Thor använder sig av samma strategier som Bergström gör i 
översättningen av Nana, men de flesta i mindre utsträckning. Hon använder dock typografi i fler fall 
än Bergström. Tokyo Mew Mew är den manga där det finns mest neutralt kodat språk i måltexten, 
medan källtexten är den mest stereotypt könsbundna. 

Kare First Love är den text som innehåller mest domesticerande drag, vilket i detta fall betyder att 
könskodat japanskt språk återges som könskodat svenskt språk. Detta kan göra att läsaren får en bild 
av att målkulturens könsroller gäller även i andra länder (De Marco 2011, 221-222). Dock är det också 
den enda av de mangor som jag undersökte som använder sig av den främmandegörande strategin 
tilltalssuffix. Venuti (2008, 18) menar att främmandegörande drag i en måltext kan påminna läsaren 
om att det är en översättning hen läser. I detta fall kan tilltalssuffix visa för läsaren att historien är 
japansk och att det är japanska könsroller, inte svenska, som speglas i mangan. Bergström använder 
mindre domesticerande språk än vad Hashiguchi och Schicke gör, dock finns det könskodat språk 
även i Nana som är relativt synligt och därför kan påverka hur läsaren ser på kön. Detta särskilt 
eftersom Bergström inte använder någon främmandegörande strategi som kan påminna läsaren om att 
måltexten är en översättning från japanska och att de stereotyper som finns i serien bygger på japanska 
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normer. Hayakawa Thor har använt sig av domesticering i mindre utsträckning än de andra 
översättarna, men hon har heller inte använt sig av någon främmandegörande strategi utan texten har 
blivit mer neutraliserad på målspråket. Detta leder förmodligen till att könskodat språk inte 
reproduceras lika mycket mellan kulturerna som när mer domesticerande strategier används, dock är 
bilderna oförändrade och enligt De Marco (2011, 218) reproducerar de också stereotyper. 
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5 Avslutande diskussion 

Denna uppsats har undersökt hur sex mangakaraktärers samtalsstilar ser ut i källtexten och jämfört det 
med deras samtalsstilar i måltexten. Dessutom har den undersökt vilka översättningsstrategier som har 
använts för att översätta karaktärernas könskodade språk, och gjort en jämförelse mellan de olika 
översättarna och översättningsgruppen. 

 

Analysen av karaktärernas tal i källtexten visar att de manliga karaktärerna pratar mer stereotypt 
maskulint än de kvinnliga karaktärerna pratar stereotypt feminint. Två av de kvinnliga karaktärerna, 
Junko och Nanri, använder till största del neutralt språk. Junko pratar lite mer maskulint än Nanri. 
Nanris tal följer genomsnittet som Ueno (2006, 20) fick för unga kvinnors tal i shōjo manga, medan 
Junko pratar mer maskulint än genomsnittet. Den tredje kvinnliga karaktären, Minto, pratar istället 
mycket stereotypt. Resultat visar alltså att det finns en större variation i hur kvinnor framställs i 
japansk litteratur än vad tidigare studier har visat (Furukawa 2010a, 7). Männen visar dock inte lika 
stor variation. Alla tre manliga karaktärer jag analyserade pratade stereotypt maskulint. Toru var den 
som pratade mest neutralt, och det gjorde också Nanri från samma manga bland kvinnorna.  

I måltexterna pratar däremot alla karaktärer ungefär lika. 77–90 % av deras tal är neutralt och resten är 
fördelat lika mellan maskulint och feminint tal för Junko och Minto och lite övervägande maskulint 
för Nanri och männen. Denna neutralisering kan i många fall hindra den reproducering av stereotyper 
och normer som De Marco (2011, 219), och många andra med henne, menar att översättning bidrar 
till. Dock går det i manga inte att förbise bilderna som också är stereotypa. Ryo är den enda karaktär 
där könet kan vara svårt att bestämma genom bara bilderna. Analysen visar dessutom att 
neutraliseringen av hans språk gör honom mer feminin. Detta mycket på grund av bilden. Dock är 
fallet Junko tvärt om. Eftersom hon pratar maskulint i källtexten och det försvinner i översättningen 
leder det till att hon feminiseras måltexten. Jag menar därför att neutralisering inte hindrar någon 
reproducering av stereotyper men det förstärker dem inte heller eftersom det återger könskodat språk i 
så liten utsträckning.  

Avsaknad av variation i måltexterna kan dock förstärka den bild av ungdomar som oförmögna att 
anpassa språk efter situation som Kotsinas (2004, 11) menar finns. Alla karaktärerna i måltexten pratar 
ungefär likadant oberoende av situation och samtalspartner. I källtexterna går det att se en viss 
variation hos karaktärerna i fråga om artighet beroende på situation, precis som Bellander (2010, 206) 
ser även hos svenska ungdomar. Att skillnaden i artighet som finns i källtexten inte syns i måltexten 
kan göra att läsaren tror att karaktären inte kan eller vill prata artigt, vilket leder till att stereotypen att 
ungdomar inte kan prata artigt förstärks.  

 

Undersökningen av översättningsstrategierna visar att den strategi som är vanligast för översättning av 
könskodat språk är utelämning, vilket är en neutraliserande strategi. Utelämningen verkar inte verkar 
en medveten handling för att minska könsstereotypa drag i måltexten eftersom även könskodat språk 
som går emot normen för hur män och kvinnor bör prata utelämnas. Jag menar inte att utelämning inte 
är ett medvetet val, detta säger min undersökning ingenting om, men om det är en medveten strategi 
används den förmodligen inte för att minska könsstereotypa drag i måltexten. En anledning till en så 
stor andel utelämningar kan istället vara att det svenska språket inte har lika många verktyg att 
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använda för rollspråk som det japanska språket har. Dock visar både Hiramoto (2013, 74) och Howell 
(2004, 114) att det går att återge könskodat språk och annat socialt register på engelska, då borde det 
inte vara omöjligt att göra det på svenska eller andra europeiska språk heller. Jag visade tidigare i 
studien att det finns många föreställningar även i det svenska språket om hur olika människor pratar. 
Svenska är följaktligen inte ett mer könsneutralt språk än engelska eller japanska. Därför kan en annan 
anledning till den stora delen utelämningar vara att mangaöversättning styrs av normer. Detta har 
också James Ramapant (2010) kommit fram till. Han menar att manga har en egen plats i polysystemet 
vilket gör att det skapas normer för hur översättningen av manga ska gå till (ibid. 230). Enligt 
Rampant har även USA, som har ett dominant litterärt system, börjat anpassa sig till normer för hur 
manga översätts i andra länder eftersom det är det fansen vill ha (ibid. 230-231).  

De normer som jag har tittat närmare på är språkformsnormerna. Tidigare undersökningar har visat 
indikationer på att socialt register i manga, där könskodat språk räknas in, till stor del domesticeras i 
amerikanska måltexter och neutraliseras i franska (Howell 2004, 114). Vi har även sett att 
amerikanska översättningar av manga har skiljt sig åt jämfört med översättningar till andra språk även 
för annat än socialt register. De amerikanska måltexterna är överlag mer domesticerade och där 
utelämnas eller raderas typiska drag för manga, medan tyska och franska måltexter försöker hålla kvar 
autenticiteten genom främmandegörande eller neutraliserande strategier (Adachi 2012, 227-229; 
Howell 2004, 114; Jüngst 2010, 92; Rampant 2010, 230). Min studie visar att det könskodade språket 
neutraliseras även i den svenska måltexten, vilket ligger i linje med de andra undersökningarna och 
blir därmed ytterligare en indikation på att språkformsnormen för översättning av manga är 
neutralisering. Enligt Lindqvist (2005, 175-180) är det dessutom vanligare med utelämning vid 
översättning av lågprestigelitteratur än vid översättningar av högprestigelitteratur, vilket också kan 
påverka normer för översättning av manga eftersom manga kategoriseras som lågprestigelitteratur. 

Den vanligaste strategin för att återge könskodat språk i källtexten som samma könskodade språk i 
måltexten är ordval. Detta verkar användas mycket även i amerikanska översättningar. En annan 
vanlig strategi i de amerikanska måltexterna är ortografi. Denna strategi har dock inte används vid 
översättningen av någon av mina källtexter. Enligt Howell (2004, 61) används ortografi ofta för att 
spegla en karaktärs talspråk. Ortografiska strategier används mycket i mina källtexter. Till exempel 
skrivs slanguttalet –ē ut som –ē och inte som –oi eller –ai, vilket är det grammatiskt korrekta. 
Eftersom det inte har gjorts några tidigare undersökningar om hur socialt register översätts i manga till 
svenska, är det svårt att säga varför ortografi är en ovanlig eller kanske inte alls använd strategi. Det 
går antagligen att härleda till att neutralisering är normen för dialog i mangaöversättning. Ordval och 
även typografi i form av utropstecken syns inte lika mycket i dialogen som ortografi och är därför bra 
att jobba med om en vill undvika att översätta för mycket av det sociala registret. Dessutom krävs det 
mycket kompentens och tid för att översätta med ortografi eftersom översättaren då dels måste göra en 
ordentlig karaktärsanalys för varje karaktär, dels måste använda sig av mycket referenslitteratur för att 
veta hur olika sociala register återges på svenska. På grund av att manga inte ses som 
högprestigelitteratur läggs det inte lika mycket resurser på mangaöversättning, vilket gör att 
översättarna inte hinner använda ortografi. Här kan alltså de operationella normerna styra över 
språkformsnormerna. 

Det verkar alltså finnas mycket lite utrymme som översättare att skapa sin egen stil inom 
mangaöversättning. Enligt min undersökning verkar det vara öppet att jobba med ordval och typografi, 
men inte de andra strategierna. Vissa använder sig av ordval och typografi mer än andra, men överlag 
verkar det handla om översättningar som är gjorda utan större karaktärsanalyser. Bergström (2009) 
som har översatt Nana säger själv att hon tänker på hur varje karaktär pratar. Det går att se i jämförelse 
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med Hayakawa Thor, som har översatt Tokyo Mew Mew, men det är inte helt tydligt vid läsning av 
bara Nana. Det kan vara så att Bergström inte har lagt lika mycket tid på de karaktärer jag har 
undersökt eftersom de är bifigurer, men eftersom resultatet är lika för alla översättare och 
översättningsgruppen verkar det mer troligt att de följer en norm. 

Skillnaden mellan de olika serierna kan, förutom översättarnas egen stil, också bero på förlagens 
riktlinjer. Eftersom jag endast har undersökt en manga på varje förlag går det inte att säga vad som är 
översättarens egen stil och vad som är förlagets riktlinjer. Förlagen har förmodligen har påverkat på 
något sätt. Till exempel riktade det förlag som Kare First Love är utgiven på, Mangismo, in sig enbart 
på att ge ut manga (det är nu nedlagt). Det kan vara en anledning till att det är just i Kare First Love 
som rollspråket syns mest och där det även finns främmandegörande strategier. De andra förlagen ger 
ut många olika sorts litteratur och är därför antagligen inte lika insatta i hur manga ser ut, vilket kan 
göra att deras riktlinjer inte tillåter att rollspråk återges i lika stor utsträckning som det gör på ett förlag 
som ger ut enbart manga. Dock behövs det mer forskning även inom de olika förlagen för att kunna se 
vad som är översättarnas stil och vad som är förlagens riktlinjer. 

 

Uppsatsen har även undersökt om sammankopplade par är en lämplig metod för att analysera hur 
könskodat språk översätts. Fördelen med sammankopplade par är att den ger ett tydligt resultat och 
den går att replikera på annat material som sedan kan jämföras med mitt material. På så sätt kan datat 
enkelt utökas för att kunna ge mer generella resultat (Toury 1995, 95). Till exempel kan metoden 
användas för annan shōjo manga för att kunna säga något mer generellt om genren. Den kan även 
användas inom andra mangagenrer eller annan litteratur. Dock finns det alltid en risk att någon aspekt 
av karaktärernas språk missas när inte hela materialet analyseras. Jag har försökt i så stor utsträckning 
som möjligt att undvika det genom att inte bara undersöka hur karaktärernas könskodade språk 
översätts utan också det neutrala för att se om något av det återges som könskodat språk. Därför tror 
jag att även en mer renodlad kvalitativ metod skulle ge liknande resultat. Den skulle kunna säga mer 
om karaktärernas språk i sin helhet, men samtidigt inte ge lika tydliga siffror på vad översättarna 
verkligen har gjort som min studie kan. Därför bedömer jag att sammankopplade par är en lämplig och 
fullt fungerande metod för att studera översättningar av könskodat språk. 

Inte heller översättningsstrategierna hade använts tidigare på endast könskodat språk och därför 
behöver också de utvärderas. De gav ett tydligt resultat, men Howell har utformat strategierna efter 
sina resultat i en studie om mangaöversättning till amerikansk engelska och franska, vilket gör att det 
finns en risk att strategier som används vid översättning till svenska kan ha förbisetts. Dessutom är 
ordval ett brett begrepp, som inrymmer mycket, och det används i stor utsträckning av de svenska 
översättarna. Därför hade det varit intressant att dela upp ordval i olika strategier som baseras på 
svenska föreställningar om maskulint och feminint språk. Detta hade kunnat ge en bättre inblick i hur 
stereotyper översätts till svensk litteratur. En annan nackdel med Howells översättningsstrategier är att 
han i sin avhandling endast beskrev dem ytligt och med exempel från det engelska språket, vilket 
gjorde att det var svårt att använda dem och applicera dem på andra språk. Jag har gjort min egen 
tolkning av dem så som jag förstod dem från hans resultat. Det skulle därför vara intressant att göra 
samma undersökning med andra översättningsstrategier för att se om de kan visa något annat än vad 
Howells strategier har gjort. Dock är utelämning den kategori han beskriver mest noggrant och även 
den strategi som kan tolkas minst, därför är det stor chans att det generella resultatet inte skulle 
förändras nämnvärt även om en annan taxanomi användes. Andra undersökningar har dessutom också 
visat att neutralisering är den vanligaste strategin, även om de inte har använt samma metod (Adachi 
2012, 227-229; Jüngst 2010, 92; Rampant 2010, 230). 
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Till sist avser jag att diskutera studiens generalitet och validitet. Min undersökning kan inte säga så 
mycket om hur kön framställs generellt i manga eftersom jag endast har undersökt sex karaktärer från 
tre olika serier och de alla framställdes olika. Jag såg indikationer på att den som skiljde sig mest från 
de andra genremässigt, Tokyo Mew Mew, verkar ha mer stereotypa karaktärer än de andra mangorna. 
Dock har jag bara rört mig inom shōjo manga och kan inte säga något om manga som riktar sig mot 
pojkar eller har en äldre målgrupp. Hiramoto (2013, 74) visar till exempel att Cowboy Bebob, som 
riktar sig till pojkar, är väldigt stereotyp med attraktiva karaktärer som följer sina könsroller medan 
deras fiender, som inte är lika snygga, får bryta mot könsstereotyperna. Även Chinami (2006) menar 
att de kvinnliga karaktärerna i manga som riktar sig mot män pratar mer stereotypt än de kvinnliga 
karaktärerna i manga som riktar sig mot kvinnor. Karaktärernas ålder kan också påverka resultaten. 
Ueno (2006, 20) visade att äldre kvinnliga karaktärer i manga pratar mer stereotypt än yngre. Min 
undersökning har bara berört karaktärer i ungefär samma ålder och därför är det möjligt att resultatet 
hade sett annorlunda ut om undersökningen hade berört karaktärer i andra åldrar.  

Det går inte heller att säga något generellt om vilka översättningsstrategier som används i översättning 
av könskodat språk i manga, men eftersom analys av data från sex karaktärer ger liknande resultat ger 
det ändå en indikation på hur det möjligtvis ser ut. Dock kan manga som riktar sig mot pojkar 
översättas annorlunda och till exempel följa normer för serieöversättning. Men eftersom de började 
översättas innan shōjo manga, och därmed antagligen var med och skapade normerna för 
mangaöversättning i Sverige, är det sannolikt att även de översätts enligt samma strategier. Eftersom 
studien visar att de manga som undersöktes följer normer för mangaöversättning till andra språk är 
chansen ganska stor att samma strategier används även för annan manga som har översatts till svenska. 
För att kunna få en mer generell bild av hur könskodat språk översätts i manga skulle det vara 
intressant med studier som undersöker andra serier från andra genrer, men också hur det översätts till 
andra språk än svenska. Att undersöka andra medier än manga, till exempel finlitteratur som det läggs 
mer resurser på, skulle också kunna ge en större förståelse för hur och var stereotyper reproduceras 
mellan kulturer. 

Min metod är jämförelsevis kvantitativ, vilket gör att resultaten antagligen hade blivit samma om 
någon annan hade använt sig av samma material och valt ut sammankopplade par efter samma 
kriterier. Däremot finns det andra kategoriseringar av maskulint och feminint språk än de jag har 
använt mig av. Resultaten hade därför kunnat se annorlunda ut om kriterierna för de sammankopplade 
paren hade sett annorlunda ut. Tolkningen av data hade också kunnat påverkas olika beroende på 
vilken teori de tolkas utifrån. Jag har tillämpat en teori som har en konstruktivistisk syn på språk och 
kön, vilket helt säkert har påverkat tolkningen av datat. En annan teoretisk ingång hade möjligtvis gett 
andra slutsatser än de jag har kommit fram till.  

 

Min studie indikerar att det finns en norm för hur könskodat språk översätts och att den normen är att 
det oftast utelämnas. Utelämning av könskodat språk skulle kunna betyda att könsstereotyperna i 
källtexten inte syns lika tydligt i måltexten. Denna studie visar att det är sant om karaktärerna i 
källtexten följer de stereotyper som finns för deras kön, men när de inte gör det blir de istället mer 
stereotypa i måltexten. Neutralisering är alltså inte alltid en fungerande strategi för att undvika 
reproducering av stereotyper. Istället tror jag, precis som De Marco (2011, 223), Baxter (2005, 6) och 
många andra med dem, att översättare behöver utbildas i könsneutralt språk och hur det på bästa sätt 
kan användas för att undvika att översättningar oreflekterat reproducerar stereotyper och normer. 
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