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Lähtötekstin ja käännöksen väliset muutokset ovat yleensä seurausta siitä, että kääntäjä ei 
syystä tai toisesta voi noudattaa lähtökielessä käytettyä ratkaisua. Kääntämisen aiheuttamat 
muutokset voidaan jakaa muodollisiin, semanttisiin ja pragmaattisiin muutoksiin. 

Tämän  pro  gradu-tutkielman  tarkoituksena  on  tarkastella  muodollisia  käännösmuutoksia 
Monika  Fagerholmin  romaanin  Glitterscenen  (2009)  suomenkielisessä  käännöksessä 
Säihkenäyttämö  (2009),  jonka  on  suomentanut  Liisa  Ryömä.  Tutkittavat  kolme 
käännösmuutostyyppiä  ovat ruotsinkielisen lauseen objektin muuttuminen suomenkielisen 
lauseen  subjektiksi,  ruotsin  aktiivin  korvaaminen  suomen  passiivilla  sekä  ruotsinkielisen 
lauseen  korvaaminen  suomen  sijamuodolla.  Lisäksi  tutkin,  johtaako  muodollinen 
käännösmuutos  myös  näkökulman  vaihtoon.  Termillä  näkökulman  vaihto  tarkoitetaan 
käännösmenetelmää,  jossa  tulokielinen  käännösvastine  kuvailee  samaa  asiaa,  ilmiötä, 
tilannetta jne. eri näkökulmasta kuin lähtökielen lausuma. 

Teoriaosassa  käsittelen  käännöstiedettä,  kääntämisprosessin  eri  vaiheita  ja  teoreettisia 
näkökulmia  kääntämisessä  tapahtuviin  muutoksiin  sekä  esittelen  lyhyesti  tutkittaviin 
käännösmuutoksiin liittyvät kieliopilliset ilmiöt. Empiirisessä osassa luokittelen, kuvailen ja 
analysoin  kääntäjän  tekemiä  muutoksia,  jotka  lisäksi  esitän  numeerisessa  muodossa. 
Tutkimuksessa käytetään siis sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia menetelmiä.

Muodollisia  käännösmuutoksia  esiintyi  suomenkielisessä  käännöksessä  yhteensä  239 
kappaletta. Tavallisin käännösmuutostyyppi oli ruotsinkielisen lauseen korvaaminen suomen 
sijamuodolla  (48,1 %).  Toiseksi  yleisin  käännösmuutos  oli  ruotsin  aktiivin  korvaaminen 
suomen passiivilla (28,9 %), ja pienimmän ryhmän muodosti ruotsin objektin muuttuminen 
suomen subjektiksi (23,0 %).

Tutkimuksessa kävi ilmi, että suurin osa muodollisista käännösmuutoksista ei aiheuttanut 
näkökulman vaihtoa. Esimerkiksi yli puolet ruotsinkielisistä lauseista, joiden käännöksessä 
oli käytetty suomen passiivimuotoa, sisälsi subjektin  man, joka on epämääräistä henkilöä 
ilmaiseva pronomini, jolloin näkökulma tilanteen kuvailemiseen pysyi samana muodollisesta 
muutoksesta huolimatta. Mielenkiintoisimpia olivat sellaiset näkökulman vaihtoon johtaneet 
muodolliset muutokset, jotka kääntäjä oli tehnyt ilman näkyvää lauseyhteyteen tai kielten 
välisiin rakenne-eroihin perustuvaa syytä. 
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1 INLEDNING

Vid översättning överför man ett budskap från ett språk till ett annat. För att skapa en flytande 

målspråklig text är översättaren ofta tvungen att ta till  andra lösningar än i originaltexten. 

Förändringar som uppstår vid översättning kan vara  formella,  semantiska eller  pragmatiska 

men i  praktiken överlappar  de ofta  varandra.  Ämnet  för denna avhandling är de formella 

förändringarna och möjliga synvinkelförändringar som kan bli följden av formella skillnader 

mellan två språk. Detta innebär att samma slags händelse, känsla, process o.s.v. betraktas ur 

olika  synvinklar  eller  i  ett  annat  ljus  vilket  inom  den  jämförande  stilistiken  kallas  för 

modulation. (Ingo 1990, 160-161, 181.) 

Syftet med den här pro gradu-avhandlingen är att undersöka vissa formella förändringar i den 

finska översättningen av Monika Fagerholms  Glitterscenen (2009). Jag ska studera tre olika 

typer av förändringar: svenskans objekt blir finskans subjekt, svenskans aktiv motsvaras av 

finsk passiv och svenskans sats motsvaras av finskans kasus. Avsikten är att fastställa hur 

vanliga dessa översättningsförändringar är och hurdana kontexter de förekommer i, t.ex. vilka 

av svenskans satstyper som motsvaras av finskans kasus. Dessutom kommenterar jag i den 

kvalitativa  delen  av  analysen  om  formella  förändringarna  även  har  förorsakat 

synvinkelförändringar. 

Teoridelen  i  denna  avhandling  består  av  fem  kapitel.  I  kapitel  2  presenterar  jag 

översättningsvetenskapen  i  allmänhet,  olika  översättningsinriktningar,  översättning  av 

skönlitteratur och översättning mellan svenska och finska. I kapitel 3 definierar jag begreppen 

ekvivalens och översättningsmotsvarighet. Kapitel 4 innehåller beskrivning av olika skeden i 

översättningsprocessen. I kapitel 5 behandlar jag kategoriseringen av förändringar som sker 

vid översättning i tre synsätt. I kapitel 6 redogör jag för de grammatiska fenomen som ska 

undersökas.  I  kapitel  7  berättar  jag  om  materialet  och  metoden  som  jag   har  använt. 

Analysdelen består av kapitel 8 där jag presenterar resultaten i form av siffror och redogör för 

de observerade formella förändringarna med exempel ur materialet och försöker förklara de 

val som översättaren har gjort. Till sist sammanfattar jag analysen i kapitel 9.
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2 OM ÖVERSÄTTNINGSVETENSKAP 

2.1 Allmänt

Översättningsvetenskap  handlar  om  forskning  i  och  teoribildning  kring  översättandets 

teoretiska och praktiska problem som har väckt intresse sedan antiken. Tidigare närmade man 

sig  problemen  främst  ur  en  praktisk  och  skönlitterär  synvinkel,  vilket  ledde  till 

bibelkonkondanser,  praktiska  handböcker  och  kritik  av  lyriköversättningar.  Som 

vetenskapliga studieobjekt har översättande och översättningar betraktats från och med 1950-

talet.  Sedan  dess  har  det  uppkommit  många  olika  teorier  som  granskar 

översättningsproblemen ur olika synvinklar. I början talade man om översättningsteori men 

numera  använder  man  hellre  termen  översättningsvetenskap för  att  beskriva 

forskningområdets  mångsidiga  natur  och  vidsträckta  omfattning.  Med  översättningsteori 

hänvisar  man  enbart  till  det  delområde  som  behandlar  och  utvecklar 

översättningsvetenskapliga  teorier.  Banbrytarna  inom översättningsvetenskapen  är  framför 

allt Eugene A. Nida, J.C. Catford, J.-P. Vinay, J. Darbelnet och R. Lado. (Ingo 1991, 9, 11; 

Ingo 2007, 11; Sorvali 1983, 28.) 

Översättningsvetenskapen  anknyter  till  flera  vetenskapsområden,  bl.a.  filologi,  lingvistik, 

informationsteori och litteraturvetenskap. Från dessa områden använder den sådana metoder 

som är relevanta  för översättningsforskningen. Eftersom översättningsvetenskapen inte har 

egna  forskningsmetoder,  har  man  påstått  att  den  inte  är  en  autonom  vetenskap  i  den 

bemärkelsen. Översättningsvetenskapens åtta delområden är enligt Koller (citerad i Sorvali 

1983,  29)  översättningsteori,  översättningskritik,  pragmatisk,  lingvistisk,  textrelaterad, 

texttyprelaterad, översättningshistoriskt orienterad och tillämpad översättningsvetenskap. Med 

åren har attityden till översättandet förändrats inom forskningen från preskriptiv till explikativ. 

Förut gav forskarna råd åt översättarna, medan man senare har koncentrerat sig på att finna 

logiska orsaker till deras lösningar. (Ingo 1991, 11–12; Ingo 2007, 13; Sorvali 1990, 18.) 

2.2 Översättningsinriktningar
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Sorvali  (1983,  30–32,  34,  36)  delar  in  den  vetenskapligt  betonade  litteraturen  i  tre  olika 

översättningsinriktningar  som i  praktiken överlappar  varandra:  den  filologiska,  lingvistiska 

och  sociolingvistiska inriktningen.  Inom  den  filologiska  inriktningen  intresserar  man  sig 

speciellt för olika texttyper. Theodore Savory diskuterar i sitt arbete  The Art of Translation  

(1957) olika principer som bör tillämpas vid översättning av texttyper som t.ex. informativa 

meddelanden, skönlitteratur och vetenskapliga texter. I stället för det rent språkliga betonar 

han  i  boken  litterära  och  litteraturhistoriska  aspekter.  En  typisk  representant  för  den 

filologiska inriktningen är enligt  Sorvali  också Jiŕi  Levý som hör till  den strukturalistiska 

Prag-skolan. Han tar i sin litteraturhistorisk-vetenskapliga teori hänsyn till översättaren och 

hans  kulturella  bakgrund  och  ser  översättningen  som  en  konstnärlig  reproduktion  av 

originaltexten.

I  lingvistiskt  inriktade  arbeten  riktas  intresset  på  de  strukturella  skillnaderna  mellan 

originalspråk  och  målspråk.  J.C.  Catford  strävar  i  sitt  arbete  A  Linguistic  Theory  of 

Translation (1965) till en övergripande syn på översättning som huvudsakligen baserar sig på 

J.R. Firths och M.A.K. Hallidays  grammatikmodell.  Efter  presentationen av den allmänna 

teorin  diskuterar  han  olika  typer  av  översättning  och  översättningsekvivalenser  och 

presenterar  bl.a.  en  klassificering  av  strukturförändringar  (shifts)  som  kan  ske  vid 

översättning. (Ingo 1991, 10; Sorvali 1983, 37, 39, 44.) Vehmas-Lehto (1999, 47) noterar att 

Catfords teori inte enbart bygger på språkliga faktorer och jämförelsen mellan originaltexten 

och  översättningen  utan  man  räknar  även  med  en  situationsfaktor.  Utgångspunkten  är  då 

tanken att icke-motsvarande betydelsekomponenter kan vara ekvivalenser om den situation 

som uttycken beskriver är likadan. T.ex. det finska uttycket Menen kaupunkiin kan översättas 

till svenska med Jag går till staden även om innehållet inte är helt samma i satserna, d.v.s. det 

finska verbet mennä saknar det situationella ’till fots’ som finns i den svenska satsen (Sorvali 

1983, 44).  

Enligt Tommola (2005, 104, 106–108) har man under de senaste årtiondena börjat studera 

översättningsfinska liksom andra översättningsspråk som en egen genre. Man eftersträvar en 

fördomsfri och deskriptiv undersökning och försöker hitta orsakerna till regelbundenheter och 

förklara  företeelserna.  Som  utgångspunkt  har  man  antagandet  att  ”något  i 

översättningsprocessen”  orsakar  att  översättningar  tenderar  att  innehålla  vissa  specialdrag, 

t.ex. förenkling och explicitgörande och därmed skiljer de sig från originalverken som skrivits 

på  samma  språk.  Eftersom  översättningsspråk  har  många  läsare  kan  de  även  påverka 
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skriftspråk i allmänhet.  Vid undersökningen av översättningsspråk har man behandlat  bl.a. 

frågor som översättningsuniversalier och översättningsnormer och deras förändring, d.v.s. i 

vilken  mån  källspråkets  påverkan  på  översättningen  är  oundviklig,  rekommendabel  eller 

acceptabel.

Den sociolingvistiska inriktningen innebär att översättningen ses som en del av den aktuella 

kommunikationsprocessen. Nida och Taber breddade den lingvistiska synen på översättningen 

genom att  ta med sociologiska och informationsteoretiska inslag som märks  framför  allt  i 

kravet på att läsaren ska uppleva översättningen och dess innehåll på samma sätt som läsarna 

av originaltexten. I arbetet The Theory and Practice of Translation (1969) diskuterar Nida och 

Taber i första hand bibelöversättningar och presenterar systematiskt översättningsprocessens 

olika skeden. Den sociolingvistiska aspekten är tydlig i boken: översättaren måste tänka på 

hur mottagaren reagerar på översättningen. (Ingo 1991, 241; 2007, 13; Sorvali 1983, 50–52.) 

Ingo (2007, 12–13) nämner ytterligare några nyare teorier och forskningsinriktningar som har 

bidragit till utvecklingen av översättningvetenskap. Den så kallade skoposteorin presenterar 

en annorlunda syn på översättningen än de lingvistiska modellerna. Teorin är skapad av de 

tyska  forskarna  Reiss  och  Vermeer  som  betonar  kulturella  aspekter  och  adekvata 

översättningar i stället för ekvivalens. Enligt skoposteorin behöver en bra översättning inte 

nödvändigtvis vara ekvivalent utan huvudsaken är att den uppnår sitt syfte. Man poängterar 

att det speciellt handlar om översättningens syfte, inte originaltextens och att det därför är 

avgörande att veta för vilka mottagare man översätter. (Vehmas-Lehto 1999, 91–92.) 

Också  Snell-Hornby  tar  avstånd  från  lingvistiken  i  sitt  arbete  Translation  Studies.  An 

Integrated  Approach (1988)  där  hon  definierar  översättningen  framför  allt  som kulturell 

överföring och kommunikationsakt.  Enligt  henne ska målspråkets  funktion bli viktigare än 

originalspråkets  krav och texterna  bör  behandlas  som integrerade  delar  av världen.  Snell-

Hornby betonar också att  översättningsvetenskapen är en självständig disciplin  som borde 

befrias från rent lingvistiska teorier. (Sorvali 1990, 21–22.)

Manipulationsteoretiker som  bl.a.  Bassnett  och  Lefevere  har  främst  koncentrerat  sig  på 

översättningen av skönlitteratur. De ser översättaren inte enbart som ”en ödmjuk tjänare” utan 

som en konstnär som har rätten att mer eller mindre manipulera de skönlitterära verk han eller 

hon  översätter.  Översättarens  personliga  egenskaper,  konstnärliga  syften  och  ambitioner 
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spelar en viktig roll i översättningsarbetet.  Think aloud-forskarna har samma utgångspunkt 

som  manipulationsteoretikerna,  d.v.s.  översättaren  står  i  centrum.  Man  forskar  i  hur 

översättaren arbetar och tänker med hjälp av ljud- eller videoinspelningar där översättaren 

”tänker högt” under sitt arbete. (Ingo 2007, 13.) 

2.3 Översättning av skönlitteratur

Skönlitteratur  är  fiktion  som på samma sätt  som informativa  texter  skildrar  den konkreta 

verkligheten  och dess villkor.  Till  skillnad från saktexter  förmedlar  skönlitteraturen  också 

subjektivare värden som livssyn,  världsåskådning,  attityder  och åsikter och behandlar  mer 

universella temata som kärlek, vänskap, lidande, död och religion. Typiskt för skönlitteraturen 

är ett finslipat språk som är en viktig del av läsupplevelsen. Formen är ofta minst lika viktig 

som innehållet. Skönlitterära texter innehåller egen symbolik och implicita formuleringar och 

därför kan de tolkas på olika sätt av olika individer. (Ingo 1991, 38; Ingo 2007, 243.)

Översättning  av  skönlitteratur  är  en  svår  uppgift  för  översättaren  eftersom författaren  till 

originaltexten har använt sitt språks mest idiomatiska och mest svåröversättbara element för 

att skapa slående formuleringar. En välskriven roman påminner mycket om musik med sitt 

rytmiska  språk  och  ljudmåleri.  Denna  ”melodi”  borde  överföras  så  bra  som  möjligt  till 

målspråket. En speciell utmaning för översättaren är källspråkets varieteter som har använts 

för att skapa en autentisk atmosfär. Dialekter kan spela en viktig roll vid personbeskrivning 

och därför ska översättaren avgöra om det är möjligt att återge samma effekt t.ex. genom att 

ersätta originaltextens dialektinslag med målspråkets dialekter. I princip kan man sträva till att 

försöka  återge  alla  stilnyanser  eller  ingenting.  Det  är  värt  att  notera  att  användningen av 

dialektalt språk kan utestänga en del läsare som inte förstår eller gillar dialekten i fråga. (Ingo 

2007, 249–251, 259.) 

Bassnett  (2002,  110–112)  påpekar  att  man  inte  har  studerat  problemen  med  skönlitterär 

översättning lika mycket som översättning av dikter på grund av den falska uppfattningen att 

skönlitteraturen  har  en  enklare  struktur  än  dikten  och  därför  är  lättare  att  översätta.  Hon 

betonar  att  översättaren  alltid  ska  ta  hänsyn  till  det  skönlitterära  verket  som helhet.  Det 

betyder att man inte kan översätta enskilda satser och deras innehåll utan att relatera dem till 
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hela texten och dess struktur. T.ex. ett inledningskapitel i en roman kan innehålla symbolik 

som är avgörande för hela romanen och det kan inte översättas ordentligt om man inte tänker 

på romanen som helhet. Översättaren av ett skönlitterärt verk kan inte heller separera form 

och innehåll, även om denna princip vanligtvis anses viktig framför allt för översättning av 

dikter.  

Ingo (1991, 240–241) diskuterar avsaknaden av en fungerande översättningskritik som skulle 

behövas  inte  bara  för  skönlitterära  översättningar  utan  också  för  saktexter  och 

bruksanvisningar  som  inte  alltid  fyller  sin  uppgift.  Bristen  på  kritik  av  skönlitterära 

översättningar är dock märkbar i jämförelse med litteraturkritiken som har långa traditioner. 

Översättarens arbete har en stor betydelse för litterära verk och deras tillgänglighet för läsare 

och  därför  borde  det  uppmärksammas  antingen  i  litteraturbedömningar  eller  i  fristående 

publikationer med hjälp av allmänt accepterade bedömningskriterier.

2.4 Översättning mellan svenska och finska

Svenska och finska hör till olika språkfamiljer: svenska är ett indoeuropeiskt språk och finska 

ett finsk-ugriskt. Ofta pöängterar man hur mycket dessa två språk skiljer sig från varandra 

framför allt i fråga om morfologi. Svenska är ett analytiskt språk som uttrycker grammatiska 

relationer genom syntax medan man i finskan i stället använder böjningen. På grund av den 

komplicerade  morfologin  beskriver  man  finskan ofta  som ett  svårt  språk.  Det  finns  ändå 

likheter mellan svenska och finska om man jämför t.ex. deras ordföljd. Trots att språken är 

obesläktade och finskan påstås ha en relativt fri ordföljd är avvikelserna i ordföljden inte så 

stora som man kunde vänta sig. Ytterligare har svenska och finska en gemensam historisk och 

kulturell  bakgrund  och  deras  stil  och  i  någon  mån  också  syntax  har  påverkats  av  andra 

europeiska skriftspråk. (Forsgren 1986, 23–24.)

En svensk översättning tenderar bli längre än sin finska originaltext. Enligt Ingo (1990, 191) 

är svenskan betydligt mer satsbetonad än finska och detta beror framför allt på den rikliga 

användningen av bisatser. I finskan använder man flitigt satsmotsvarigheter och verbalnomen 

på –minen som måste översättas till svenska antingen med en hel sats eller en omskrivning. 

Också  komprimerande  uttryck  som t.ex.  mångledade  sammansatta  substantiv  är  vanliga  i 
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finskan  och  de  ersätts  i  svenskan  med  hjälp  av  olika  prepositionsattribut-  och 

infinitivattributkonstruktioner.  T.ex.  en  idiomatisk  svensk  översättning  av  den  finska 

sammansättningen  elintarvikelisäaineseos är  blandning  av  tillsatsämnen  för  livsmedel.  Å 

andra sidan kan finska många gånger vara ett övertydligt språk vilket betyder att sådant som 

är  explicit  formulerat  i  en finsk text  kan på svenska uttrycks  så  att  säga mellan  raderna. 

(Forsgren 1986, 24; Ingo 2007, 69–70.)

Tiisala (1993, 11–12) presenterar några vanliga översättningsproblem i översättning mellan 

svenska och finska. Ett typiskt problem oberoende av käll- och målspråket är översättning av 

pragmatiska partiklar. Tidigare ansågs pragmatiska partiklar vara onödiga småord som inte 

har någon riktig betydelse. Först genom textlingvistik, pragmalingvistik och samtalsanalys har 

man  intresserat  sig  för  dem  fast  det  fortfarande  inte  finns  någon  omfattande  kontrastiv 

undersökning om deras användning. Finskans partiklar -kin, -han, -pa, -s osv. har många olika 

funktioner:  de används bl.a.  för  att  förmildra,  fokusera,  kontrastera,  betona eller  rätta  det 

sagda. T.ex. finskans partikel  -kin motsvaras på svenska åtminstone av också, även, mycket,  

riktigt,  bara,  ändå, till  och med, ju,  väl,  rent av och 0 (-kin lämnas  alltså  oöversatt).  En 

ingående undersökning av denna variation skulle säkert vara till nytta för översättare. Också 

svenskans partikel ju har förmodligen bredare användning än den som presenteras i ordböcker 

och grammatikböcker. 

Vid översättning från finska till svenska är ett av de svåraste översättningsproblemen finskans 

genitivkedjor: att analysera deras betydelse och därefter välja rätta prepositioner eller andra 

motsvarande  uttryck  på  svenska.  Finskas  vänstertunga  nominalfraser  orsakar  svårigheter 

också  i  motsatt  riktning  när  man  ska  hitta  naturliga  finska  motsvarigheter  till  svenskans 

adverbialattribut. Verbformer och deras översättning medför många fall som översättaren bör 

vara uppmärksam på, bl.a. olika sätt att uttrycka modalitet (verbformer och modala partiklar), 

variation mellan aktiv och passiv och finskans opersonliga aktiva konstruktioner, d.v.s. den 

s.k. nollpersonen som är mycket vanlig i alla stilarter. Med hjälp av kontrastiv analys kunde 

man få nyttig information om nollpersonen och dess svenska översättningsalternativ utöver 

man-konstruktionen. I frågan om ordföljd skulle en systematisk kontrastiv analys öka kunskap 

bl.a. om inbördes placering av svenskans adjektiv- och pronominalattribut eller om finskans 

ordföljd som markör för species. (Tiisala 1993, 12–13.)   
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3 BEGREPPEN EKVIVALENS OCH ÖVERSÄTTNINGSMOTSVARIGHET

Ingo  (1991,  81–82)  skriver  att  översättandets  huvudsyfte  är  att  finna  riktiga  och 

ändamålsenliga  översättningsmotsvarigheter  till  originaltexten.  Därför  har 

motsvarighetsförhållandena  alltid  varit  en central  fråga inom översättningsvetenskapen.  På 

svenska  har  man  använt  både  termen  ekvivalens  och  översättningsmotsvarighet.  Med 

översättningsmotsvarighet  syftar  man  till  ett  ord  eller  ett  uttryck  som  fungerar  som 

motsvarighet i en konkret text.  Ekvivalens är ett svårdefinierbart begrepp som har använts i 

många olika betydelser. I allmänhet avser man med ekvivalens det semantiskt mest exakta 

motsvarighetsförhållandet.  Begreppet  används  ofta  i  litteraturen  för  att  karakterisera 

översättningsprocessen, eftersom ekvivalens kan anses vara processens resultat (Sorvali 1983, 

53, 61). 

3.1 Ekvivalens

Catford  (1965, 27–28) granskar ekvivalens som empirisk företeelse och gör en distinktion 

mellan  textuell  ekvivalens och  formell  motsvarighet.  En  formell  motsvarighet  är  endast 

approximativ,  medan en textuell  översättningsekvivalens är varje enhet i  måltext som kan 

anses vara ekvivalent  till  en given enhet i källtext.  Textuella ekvivalenser kan identifieras 

genom att använda en kompetent tvåspråkig informant eller översättare. Ett annat sätt att finna 

textuella ekvivalenser är att använda en formell procedur, kommutation. Det innebär att man 

systematiskt  gör  förändringar  i  källtexten  och  sedan  ser  efter  vilka  konsekvenser  dessa 

förändringar har för översättningen. Den textuella ekvivalensen kan alltså definieras som den 

bit av måltext som ändras när, och endast när, en viss del av källtexten ändras. Vehmas-Lehto 

(1999, 52) kritiserar Catfords teori  för att  den baserar sig på antagandet att översättningar 

alltid är felfria och att man genom att räkna ut sannolikheterna för ekvivalenserna kan bilda 

s.k. översättningsregler som kan tillämpas på språket som helhet. I verkligheten finns det ofta 

olika fel och avvikelser i översättningar. Därför kan man på basis av översättningar inte dra 

pålitliga slutsatser om hur en sak faktiskt och idiomatiskt uttrycks i ett visst språk, utan bara 

om hur saken har uttryckts i en viss översättning.
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Enligt  Nida och Taber (1969, 12, 14–15, 24) betyder översättandet att  man på målspråket 

reproducerar den närmaste naturliga ekvivalenten till originalspråkets uttryck, för det första 

med hänsyn till betydelsen, för det andra med hänsyn till stilen. Det viktigaste är att återge 

meddelandet och det förutsätter att man gör en hel del grammatiska och lexikala justeringar. 

Översättaren ska därför hellre sträva efter ekvivalenta än identiska uttryck. Vid översättning 

är  kontextuell överensstämmelse (contextual consistency) viktigare än överensstämmelse på 

ordnivå  (verbal  consistency)  och  dynamisk ekvivalens (dynamic  equivalence)  viktigare  än 

formell motsvarighet (formal correspondence). Kontextuell överensstämmelse innebär att ett 

visst ord inte alltid kan översättas på samma sätt utan ordvalet beror på kontexten. Dynamisk 

ekvivalens definieras på det sättet att man ser översättningen ur mottagarens synpunkt. För att 

översättningen  ska  nå  sitt  syfte  ska  reaktionerna  hos  läsaren  av  översättningen  motsvara 

reaktionerna hos läsaren av originaltexten. Det ska finnas en hög grad av ekvivalens i denna 

respons, även om responsen aldrig kan vara fullständigt likadan på grund av olika historiska 

och kulturella förhållanden.

Anton Popovič (refererad i Bassnett 2002, 32) särskiljer fyra olika typer av ekvivalens. Den 

första typen är  lingvistisk ekvivalens som betyder ord-för-ord-översättning. Den andra typen 

är  paradigmatisk  ekvivalens som  innebär  att  grammatikaliska  strukturer  är  likadana  på 

källspråket och på målspråket. Stilistisk ekvivalens handlar om ett ord eller ett uttryck som har 

samma funktion och uttryckskraft som ordet eller uttrycket i originaltexten. Den sista typen är 

textuell  ekvivalens som betyder att ekvivalens finns mellan syntagmatiska strukturer, d.v.s. 

formen är densamma i originalet och i översättningen.

Sorvali (1990,  83) poängterar att begreppet ekvivalens endast kan definieras genom att ta 

hänsyn till både teori och praktik samtidigt vilket betyder att utgångspunkten är materialet och 

kontexten. Alltför ofta försöker man leta efter ett enda begrepp med en enda definition utan 

att  placera  begreppet,  i  detta  fall  ekvivalens,  i  rätt  sammanhang.  Ytterligare  är  begreppet 

ekvivalens  inte  längre  den  enda  självklara  utgångspunkten  vid  teoretisering,  utan  i  vissa 

översättningsvetenskapliga sammanhang har man beaktat framför allt syftet med översättning 

och dess funktion. 
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3.2 Översättningsmotsvarighet

Ingo  (1991,  82–83)  skriver  att  översättningsmotsvarighet  är  ett  ord  eller  ett  uttryck  på 

målspråket  som fungerar  som motsvarighet  till  ett  ord eller  ett  uttryck  på originalspråket. 

Termen beskriver inte bara en god eller acceptabel motsvarighet, utan det kan finnas även 

medelmåttiga,  dåliga  eller  direkt  felaktiga  översättningsmotsvarigheter.  Begreppet 

översättningsmotsvarighet  kan indelas  i  underbegrepp för att  bättre  jämföra  översättningar 

och klassificera de form- och betydelseförändringar som inträder vid översättning. 

För det första kan man utgå ifrån om det finns en konkret motsvarighet i respektive språk eller 

inte.  T.ex. engelskan saknar  lexikonmotsvarighet till finskans  sisarukset  ’syskon’. En sådan 

lexikal  lucka kan  fyllas  genom  att  använda  förklarande  uttryck,  i  det  här  fallet  blir 

motsvarigheten  brothers  and  sisters  ’bröder  och  systrar’.  Om  företeelsen  är  okänd  på 

målspråket, använder man vanligtvis ett citatlån, d.v.s. originalspråkets ord i översättningen. 

Med  (ko)textmotsvarighet  syftar  man  på  en  motsvarighet  i  ett  visst  textsammanhang. 

Utelämnande av ett ord innebär inte semantiskt bortfall om betydelsen kan utläsas direkt ur 

satssammanhanget eller kotexten, och då talar man om implicit motsvarighet. På motsvarande 

sätt  är  tillägg  av  ett  ord  eller  ett  uttryck  inte  nödvändigtvis  ett  semantiskt  tillägg,  om 

översättaren använder explicit motsvarighet, d.v.s. uttrycker klart i ord något som författaren 

till originaltexten har uttryckt implicit. (Ingo 1991, 83, 86.)

Om man  betraktar  formen,  kan en  översättningsmotsvarighet  vara  antingen  formell  eller 

formförändrad. Formell  likhet  kan bygga t.ex.  på ordklassrelationer,  syntaktiska relationer 

eller satsgrad. Formförändrad motsvarighet har samma innehåll som källtextens uttryck men 

t.ex. en klart avvikande syntaktisk struktur. Med hänsyn till  pragmatiken kan man tala om 

bruksmotsvarighet och  kontextmotsvarighet. Det viktiga är att beakta mottagarens speciella 

behov och eventuella skillnader i kulturbakgrund. Bruksmotsvarighet är en motsvarighet som 

på vedertaget sätt används som motsvarighet till et visst ord eller uttryck i ett annat språk. 

Typiska  bruksmotsvarigheter  är  t.ex.  motsvarigheterna  till  främmande  idiom. 

Kontextmotsvarighet är en sådan motsvarighet  som innehåller  t.ex.  textkomplettering eller 

särskilda  förklaringar  för  att  mottagaren  i  en  annan  kulturmiljö  förstår  budskapet  utan 

svårigheter. (Ingo 1991, 87–90.)
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4 ÖVERSÄTTNINGSPROCESSEN    

Översättningsprocessen kan ses som en procedur på väg till ekvivalens, motsvarighet (Sorvali 

1983, 53). I sin undersökning The Theory and Practice of Translation (1969, 33) presenterar 

Nida och Taber en modell av översättningsprocessen indelad i tre skeden: analys (analysis), 

överföring (transfer)  och  bearbetning  (restructuring).  Enligt  Ingo (1991,  92–93)  särskiljer 

vissa forskare endast två skeden, d.v.s. analys och syntes, eftersom det är omöjligt att beskriva 

det som händer i översättarens hjärna när han överför information från ett språksystem till ett 

annat.  I  praktiken  är  översättningsprocessens  arbetsskeden  inte  klart  avgränsade  från 

varandra, utan hos erfarna översättare sammansmälter de till en integrerad process.

4.1 Analys

En lyckad översättning kräver att översättaren har en mångsidig och grundlig kännedom om 

originaltexten.  Texten  ska  granskas  noggrant  ur  olika  synvinklar  och  därför  består 

analysskedet  av  åtminstone  fem delfaser:  förberedande  textanalys,  grammatikalisk  analys, 

semantisk analys, stilanalys och pragmatisk analys. (Ingo 1991, 93.) Enligt Nida och Taber 

(1969,  34)  fastställer  man  i  analysskedet  de  meningsfulla  relationerna  mellan  orden  och 

ordkombinationerna  och  analyserar  deras  referentiella  och  konnotativa  betydelser.  Den 

konnotativa  betydelsen  syftar  till  hur språkbrukare reagerar  på ord och ordkombinationer. 

Ingo (1991, 145–146, 151) påminner om att fästa speciell uppmärksamhet vid s.k.  snarlika 

ord,  som  är  gemensamma  för  de  båda  språken,  men  med  olika  betydelser,  avvikande 

extensioner eller olika stilvärde. Då är det fråga om antingen riktiga ord i två släktspråk eller 

lånord. Också fonetiskt närliggande ord kan lätt  förväxlas med varandra och därför är det 

viktigt att man aldrig ser ett ords betydelse som självklar vid översättning.  

Vid  grammatikalisk  analys  använder  man  i  stället  för  grammatiska  klasser  universella 

semantiska  kategorier  såsom  object,  event,  abstract och  relation.  Dessa  fyra  kategorier 

innehåller alla semantiska underkategorier i alla språk:  object syftar till semantiska klasser 

som uttrycker  saker och enheter  som deltar  i  handlingar,  t.ex.   hus,  hund, sol, och  event  

uttrycker  process,  händelse  eller  förlopp,  t.ex.  springa,  tala,  dö.  Abstract refererar  till 

kvantitet,  kvalitet  eller  grad,  t.ex.  röd,  snabbt,  ofta,  och  relationer är  ord  som uttrycker 
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betydelsefulla samband mellan andra typer av ord, t.ex. prepositioner. Genom kategorierna 

fastställer man relationer mellan orden så att t.ex. verb är  events och adjektiv och adverb är 

abstracts. Dessa omstrukturerade uttryck kan kallas  kärnor (kernels) som är fundamentala 

element som bildar språkets ytstrukturer. I den generativa grammatiken hävdar man att det 

finns från sex till tolv basstrukturer i alla språk och att ytterligare strukturer bildas av dessa 

basstrukturer  med  hjälp  av  s.k.  transformationer.  Tillbakatransformationen  betyder  att 

ytstrukturen reduceras till sina underliggande kärnor, som är lättare att överföra till ett annat 

språk än ytstrukturer.  Det för översättaren viktiga är alltså att  språken överensstämmer på 

kärnsatsnivån. (Nida & Taber 1969, 37–39.)

4.2 Överföring

I överföringsskedet överförs resultat från den grammatiska och semantiska textanalysen till 

målspråket. Beskrivningen  av  skedet  är  svårt  eftersom  överföringen  sker  i  översättarens 

hjärna och skriven text uppkommer vanligtvis först i bearbetningsskedet. (Ingo 1991, 165–

166.)  Det  har  ändå  använts  vissa  experimentella  metoder  för  att  forska  i 

översättningsprocessen. En ganska lovande metod är protokollundersökning som betyder att 

översättaren tänker högt medan han eller hon arbetar. Översättarens kommentarer om problem 

och  lösningar  till  dem  littereras  till  en  text  och  jämförs  sedan  med  resultat  av 

översättningsarbetet.  Protokollundersökningen  har  visat  t.ex.  skillnader  i 

översättningsproblem  mellan  erfarna  och  oerfarna  översättare.  Enligt  undersökningen  har 

oerfarna översättare  för det mesta  elementära  problem, t.ex.  de inte  vet något ord,  medan 

erfarna översättare  ofta  kommenterar  frågor  som rör  texten  som helhet  och textens  syfte. 

(Vehmas-Lehto 1999, 131.) 

Överföringen kan störas av översättarens personliga problem, t.ex. felaktiga uppfattningar om 

översättningsprocessen eller för mycket kunskap om originaltextens ämne. En bra översättare 

tänker samtidigt på bearbetningsskedet och tar redan hänsyn till strukturer som är typiska för 

målspråket.  Det är  också viktigt  att  beakta de temporala,  spatiala och logiska relationerna 

mellan  kärnor  så  att  de  sammanfogas  till  meningsfulla  serier.  Ibland  måste  man  göra 

semantiska justeringar till texten för att förmedla innehållet som nästan alltid är viktigare än 

formen. Ett  typiskt fall  som kräver semantisk justering är idiom. Semantiska förluster hör 
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dock till varje översättning men de ska hållas så minimala som möjligt. (Nida & Taber 1969, 

99, 101, 104–106.)

4.3 Bearbetning

Det sista skedet av översättningsprocessen är bearbetningsskedet där översättningen får sin 

slutgiltiga form. Översättaren ska inte följa källspråkets lösningsmodeller utan producera text 

på målspråkets egna villkor. Målsättningen är en smidig och idiomatisk målspråklig text som 

framför  allt  är  en  dynamisk  motsvarighet,  d.v.s.  dess  innehåll  och  inverkan  motsvarar 

originaltexten. (Ingo 1991, 216, 235; Sorvali 1983, 65.)  Enligt Nida och Taber (1969, 120, 

145–146)  måste  man  beakta  tre  aspekter  vid  bearbetning:  språkets  varieteter,  väsentliga 

komponenter och drag av olika stilar och tekniken för hur man skapar den önskade stilen. 

Översättaren ska komma ihåg att inget språk är homogent utan varje språk har olika varieteter 

som beror bl.a. på tid, geografi, sociologiska aspekter eller litteraturgenrer. Stildrag kan delas 

i två grupper: de drag som ökar läsbarhet och de som skapar en speciell effekt.  

Textlingvistiken  är  en forskningsinriktning  som försöker  att  beskriva hur  en text  blir  till. 

Enligt  textlingvistiken  använder  talaren  eller  skrivaren  en  textstrategi  som  är  ett 

principprogram som avgör hur hela texten planeras och lineariseras och vilka kopplingar som 

används. Med kopplingar avses samordning, underordning och inbäddning som sammanfogar 

kärnsatserna till  text.  Från översättarens  synpunkt  betyder  modellen  för textproduktion att 

översättaren måste anpassa sin textstrategi till  den stategi författaren till  originaltexten har 

använt. Från originaltextens strategi kan avvikas endast när exaktare översättning skulle leda 

till  pragmatiskt  dålig  eller  semantiskt  oklar  översättning.  Också  t.ex.  sats-  och 

meningsbyggnad varierar i olika språk och därför kan den ursprungliga textstrategin inte alltid 

följas. (Ingo 1991, 216–217, 220–221.)    

5 FÖRÄNDRINGAR SOM SKER VID ÖVERSÄTTNING

Förändringar som sker vid översättning hör till överföringsskedet av översättningsprocessen. 

För att överföringen av ett budskap från källspråk till målspråk ska resultera i en korrekt och 
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idiomatisk översättning är översättaren ofta tvungen att avvika från originaltextens lösningar. 

Ingo  (1991,  168)  behandlar  förändringarna  utgående  från  tre  synsätt  som  hör  hemma  i 

lingvistisk översättningsteori, kontrastiv språkforskning och jämförande stilistik. 

5.1 Lingvistiskt-översättningsteoretiskt synsätt

J.C.  Catford skiljer  mellan  två  huvudtyper  av  byten  (shifts)  som  sker  vid  översättning: 

nivåbyten (level shifts) och kategoribyten (category shifts). Med niväbyte avses en förändring 

där  den målspråkliga  motsvarigheten  hör till  en helt  annan lingvistisk  nivå än ordet  eller 

uttrycket i måltexten. I praktiken förekommer endast byten från grammatik till lexikon och 

omvänt och sådana byten är mycket vanliga. T.ex. i svenskan och finskan markeras objektets 

aspekt på olika sätt.  I  finskan kan man uttrycka  resultativ  (perfektiv)  handling genom att 

använda  ackusativ  som objektskasus:  Hän ampui  hirven.  I  svenskan  däremot  måste  man 

använda ett  lexikalt  medel,  d.v.s.  ett  visst  verb för att  framhäva resultativitet:  Han fällde  

älgen. (Ingo 1991, 169–170; Sorvali 1983, 44.)

Enligt Ingo (1991, 171–172) är kategoribytena alla de avvikelser från formell motsvarighet 

som inte är nivåbyten. Det finns olika typer av kategoribyten:  strukturbyte (structure-shift), 

klassbyte (class-shift),  enhetsbyte (unit-shift) och  systeminternt byte (intra-system-shift). De 

vanligaste kategoribytena är strukturbytena. Ett exempel på (sats)strukturbyte är den svenska 

satsen Jag har en bok som motsvarighet till den finska satsen Minulla on kirja. En ord-för-

ord-översättning av den svenska satsen skulle vara Hos mig finns en bok. Ett klassbyte är en 

översättningsmotsvarighet som hör till  en annan klass än ordet eller  uttrycket i källtexten. 

T.ex. på engelska säger man  a medical student och på finska  lääketieteen opiskelija, d.v.s. 

engelskans adjektiv medical motsvaras av substantiv i finskan (Vehmas-Lehto 1999, 51). Ett 

enhetsbyte betyder att en enhet på en rang i källtexten motsvaras av en enhet på en annan rang 

i översättningen. T.ex. skillnaden mellan svenskans bestämda och obestämda artikel uttrycks i 

finskan med ordföljd. Systeminterna byten innebär byten som sker internt inom ett system. 

Exempelvis  finns  det  olikheter  inom  numerussystemen  i  olika  språk:  finsk  pluralis  kan 

motsvaras av singularis i svenskan, såsom med orden kasvot och ansikte. (Sorvali 1983, 45–

46.) 
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5.2 Språkkontrasterande synsätt

Robert Lado (1957) (refererad i Ingo 1991, 174–175, 177) var en av pionjärerna inom den 

kontrastiva språkforskningen. Enligt honom har språket olika medel (medium) som vid sidan 

av morfemet signalerar den grammatiska strukturen. Till dessa medel hör grammatiska ord, 

flexion,  ordföljd,  kongruensfenomen,  intonation,  tryck  och paus.  Lados metod att  jämföra 

olika språk med varandra är att fråga om det finns motsvarande ljud, formstruktur, ord eller 

kulturfenomen i språken och om t.ex. ett ord har samma betydelse och samma distribution i 

båda språken. Man fäster alltså uppmärksamhet speciellt vid form, betydelse och distribution 

och får olika kombinationer som beskriver t.ex. förhållandet mellan orden i två olika språk. 

Ett exempel på en sådan kontrastiv beskrivning är att orden har ”samma” form och betydelse, 

men olika konnotation och distribution,  såsom med det danska ordet  pige ’flicka’ och det 

svenska ordet piga ’tjänsteflicka’.

Kontrastiv språkforskning  spred sig snabbt i början när man antog att forskningsresultaten 

direkt kunde tillämpas på språkundervisning. Sedan slutet av 1960-talet har man indelat den 

kontrastiva språkforskningen i teoretisk och tillämpad inriktning. (Tiisala 1997, 8, 10.)  En av 

tillämpningsområdena är  kontrastiv funktionell satslära som i Finland har studerats bl.a. av 

Mustajoki (1993). Den kontrastiva funktionella satsläran eftersträvar att beskriva hur ett visst 

betydelseinnehåll,  t.ex.  möjlighet,  begäran  eller  kommande tid,  uttrycks  i  två olika  språk. 

Synsättet baserar sig på den funktionella språkbeskrivningen som har representerats bl.a. av 

den s.k. Pragskolan och lingvisterna Simon C. Dik och M.A.K. Halliday.  Den funktionella 

språkbeskrivningen skiljer sig från den traditionella grammatiken genom att den i stället för 

form utgår från språkets betydelse och funktion. (Mustajoki 1993, 13, 18–19, 187.) 

Den kontrastiva funktionella satsläran har som utgångspunkt en gemensam djupnivå mellan 

två  språk.  För  att  studera  den  konstruerar  språkforskaren  en  djupstruktur  om  talarens 

intentioner,  d.v.s.  vad  talaren  vill  säga.  Det  semantiska  innehållet  av  djupstrukturen  kan 

uttryckas med hjälp av en djupsats som består av två huvudelement: tillstånd och talarens 

kommentarer.  Djupnivån  är  den  primära  nivån  som  representeras  av  en  ytstruktur. 

Ytstrukturen  har  två  beståndsdelar  som  tillsammans  bildar  satsens  (yt)betydelse:  en 

djupbetydelse  som  syftar  till  djupstrukturen  och  en  formbetydelse  som  beror  på 

ytstrukturvarianten. Två ytsatser som ”betyder samma sak” kan aldrig ha samma (yt)betydelse 
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eftersom deras formbetydelser skiljer sig från varandra. Detta gäller också satser i två olika 

språk. Syftet med kontrastiv funktionell analys är att jämföra minst två språk och beskriva alla 

språkliga medel  som används för att  uttrycka  en viss djupstruktur.  Det finns två typer  av 

ekvivalens mellan språk: strukturell och funktionell. Den strukturella ekvivalensen betyder att 

ytstrukturer  i  språken  motsvarar  varandra  formellt.  Den  funktionella  ekvivalensen  är  en 

benämning på ytstrukturer vars användning motsvarar varandra. Kontrastiv funktionell analys 

beskriver  båda  ekvivalenstyperna  och  även  eventuella  stilistiska,  semantiska  och  andra 

restriktioner för användning av strukturerna. (Mustajoki 1993, 217, 225–227.)

5.3 Jämförande stilistiskt synsätt

Kända representanter för den jämförande stilforskningen är J.P. Vinay och J. Darbelnet, vars 

Stylistique comparée du français et de l’anglais (1958) hör till de mest citerade verken på 

området. Vinay och Darbelnet ser översättningen som en exakt vetenskapsgren där intuitiva 

och subjektiva element ska minimeras. Teorin är huvudsakligen lingvistisk men författarna 

intresserar sig också för kulturskillnader, d.v.s. hur människor i olika kulturer tänker på olika 

sätt. Grundenheter i deras analys är tankeenheter som är de minsta delarna i texten som kan 

översättas  som ”intakta”,  t.ex.  morfem,  ord,  kollokationer  eller  t.o.m.  fullständiga  idiom. 

(Vehmas-Lehto 1999, 43, 45.)

Vinay och Darbelnet har en egen definition för begreppet ekvivalens som vanligen syftar på 

det semantiskt mest exakta motsvarighetsförhållandet. Deras definition för ekvivalens lyder: 

”Översättningsmetod som redogör för samma situation som i originalet men tyr sig till helt 

avvikande formuleringar”. (Ingo 1991, 81.) En sådan metod kallas adaption och den används 

när det inte alls finns en viss ”situation” i målkulturen, t.ex. ett visst beteendemönster. Då 

beskriver man i översättningen en situation som kan avses vara ekvivalent med situationen i 

källtexten. (Vehmas-Lehto 1991, 46.)

Inom stilläran  fäster  man  systematisk  uppmärksamhet  vid  tre  språkliga  nivåer:  ordförråd, 

grammatik  och kontext.  Ytterligare  finns  det  sju  centrala  översättningsmetoder  (procédés) 

som kan användas för att klassificera de förändringar som uppstår vid översättning. Direkta 

metoder  är  direkt  lån,  översättningslån  och  direkt  översättning  och  indirekta  metoder 
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transposition, modulation, ekvivalens och adaption. Metoderna kan tillämpas på stilläräns alla 

tre nivåer. Eftersom en översättningslösning samtidigt kan innehålla drag av flera typer av 

förändringar,  t.ex.  av  adaption,  ekvivalens  och  modulation,  är  klassificeringen  av  de 

förändringar som uppstår vid översättning inte alltid så enkel. Klassificeringsproblem beror på 

svårigheten att hitta gemensamma kriterier som tar hänsyn till såväl formella och semantiska 

som till pragmatiska förhållanden vid översättning. (Ingo 1991, 178, 185.)

Direkt lån innebär att man använder källspråkets ord eller term som lånord om det saknas en 

målspråklig benämning t.ex. för en ny uppfinning eller om man vill ge lokalfärg åt texten: 

bon  voyage.  Översättningslån är  en  målspråklig  motsvarighet  som  bildas  genom  direkt 

översättning av två- eller flerdelad sammansättning eller ordgrupp, t.ex. finskans  nenäliina  

’näsduk’. Fördelen med översättningslån är att de är genomskinliga och lätta att behärska för 

språkbrukare.  Direkt  översättning betyder  ord-för-ord-översättning  eller  bokstavlig 

översättning. Oftast är en sådan exakthet inte möjligt bl.a. på grund av språkens strukturella 

olikheter. Exempel på direkt översättning på kontextnivån är svenskans Vad är klockan? och 

finskans Mitä kello on?. (Ingo 1991, 178–180.)

Till  de indirekta översättningsmetoderna hör  transposition, som innebär ett  sådant byte  av 

ordklass  som inte  förändrar  betydelsen.  Transpositionen kan  vara  antingen etablerad  eller 

skapad av översättaren.  Exempel  på transposition är svenskans  Avsändare och engelskans 

From: (t.ex. på postpaket).  Modulation är en variation av budskapet och innebär att man ser 

på samma sak ur en annan synvinkel eller i ett annat ljus. (Ingo 1991, 180.) Modulationer kan 

vara antingen obligatoriska eller frivilliga och de används när en direkt översättning skulle 

vara en grammatiskt korrekt men inte naturlig motsvarighet (Vehmas-Lehto 1999, 44). Det 

finns många underarter av modulation och på samma sätt som andra översättningsmetoder 

(procédés) kan också modulation förekomma på stillärans alla  tre nivåer,  d.v.s.  ordförråd, 

grammatik och kontext. (Ingo 1991, 178, 181.) Newmark (1988, 88–89) skriver att Vinay och 

Darbelnets  term modulation  inte  är  övertygande  eftersom den omfattar  nästan  allt  utöver 

bokstavlig  översättning.  Enligt  honom är  deras  talrika  översättningsexempel  stimulerande 

men samtidigt är kategorierna för modulationer rätt slumpmässiga.

De  flesta  av  modulationerna  liknar  det  som  inom  den  ryska  översättningsteorin  kallas 

ersättning med närbegrepp eller ”den logiska utvecklingen av begreppet”, vilket betyder att 

relationen  mellan  den  källspråkliga  och  målspråkliga  enheten  kan  vara  t.ex.  process  och 
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resultat  (Vehmas-Lehto  1999,  40,  44).  Modulation  på  den  lexikala  nivån  är  exempelvis 

svenskans förtrollad skog och finskans taikametsä, där det svenska uttrycket illusterar orsak 

och det finska uttrycket  verkan. Sensorisk modulation syns i orden blåbär och mustikka samt 

blåmärke och mustelma, där de svenska orden har färgen blå som bas medan de finska orden 

syftar  på  färgen  svart.  Svenskans  ord  barnstol och  engelskans  high  chair beskriver 

användning och form av samma möbel. Modulation på den grammatiska nivån mellan finska 

och svenska inträffar i satsparet Jag får tacka för er gåva och Saanen näin kiittää lahjastanne. 

En ord-för-ord-översättning av den finska satsen skulle vara Jag torde få tacka för er gåva. 

Ett exempel på olika synvinklar på kontextnivån är satserna Det glömmer man lätt och Sitä on 

vaikea muistaa där man använder semantiskt motsatta verb. (Ingo 1991, 181–182.)  

Ekvivalens syftar  i  den  jämförande  stilistiken  på  en  relativt  begränsad  form  av 

översättningsmotsvarighet.  Vanligtvis  är  ekvivalensfallen  t.ex.  idiom,  kollokationer  eller 

talesätt som beskriver samma situation med helt avvikande semantik, stilmedel och strukturer. 

Ett klassiskt exempel är interjektioner i en situation där man slår sig själv på tummen: på 

franska  utropar  man  Aïe! och  på  engelska  Ouch!.  Vid  adaption använder  man  två  olika 

situationer för att beskriva ett fenomen. Viktigt är att översättaren använder en situation som 

har  samma  symbolvärde  för  måltextens  läsare  som  den  urprungliga  situationen  har  för 

källtextens läsare, t.ex. en svensk saknar utomlands mammas  köttbullar medan en italienare 

längtar efter spaghetti. (Ingo 1990, 182–184.)

6 FORMELLA FÖRÄNDRINGAR VID ÖVERSÄTTNING FRÅN SVENSKA TILL 

FINSKA

6.1  Svenskans objekt blir finskans subjekt

Att originaltextens objekt blir subjekt vid översättning kan ses som en perspektivförändring. 

Sundman (1987, 227, 493) antar att  subjektet  representerar det perspektiv ur vilket verbet 

beskriver situationen. Man kan ofta tala om situationer med olika satser och olika subjekt. 

T.ex. när det handlar om s.k. symmetriska relationer kan man antingen säga Kalle är längre 

än Pelle eller Pelle är kortare än Kalle. I sådana fall sammanhänger subjektval inte med olika 

verb  vilket  förekommer  t.ex.  med  verb  köpa resp.  sälja som  kan  anses  välja  olika 
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participanter som subjekt för att representera det valda perspektivet. Det finns verb som väljer 

”kontrollerande”  participanter  som subjekt  och  verb som väljer  passiva  participanter  som 

subjekt, t.ex. den participant som genomgår en förändring i tillstånd. 

I den här avhandlingen har översättningsförändring där svenskans objekt blir finskans subjekt 

tagits med för att speciellt undersöka om finskans tendens att låta inanimata konstituenter ha 

subjeksfunktion  i  satser  (Forsgren  1995,  52;  1996,  54-55)  påträffas  i  materialet.  Att 

originaltextens  grammatikaliska  objekt  blir  subjekt  vid översättning  kan även innebära  att 

beskrivningen av situationen förändras. Om originaltextens objekt, som i allmänhet betecknar 

föremål för handling, placeras som subjekt i översättningen, är originaltextens subjekt inte 

längre den som agerar och situationen beskrivs ur en annan synvinkel. 

6.1.1 Objekt i svenskan

Objektet är en bunden bestämning till verbet och anger typiskt föremålet för verbets handling. 

Det  utgörs  vanligen  av en  nominalfras,  en  infinitivfras  eller  en  narrativ  eller  interrogativ 

bisats, t.ex. Jag såg honom eller Hon glömde bort att ringa dig. Objektet hör till de led som 

omfattas  av  verbets  syntaktiska  valens.  Verb  som  förutsätter  objekt  kallas  transitiva. 

Monotransitiva verb som t.ex. innehålla och förstå tar bara ett objekt. Vissa verb ger dubbel 

objektsföreställning, d.v.s. de tar två objekt, indirekt och direkt objekt, t.ex. verbet  ge:  Olle 

ger Lisa en tidning. Vid bitransitiva verb är det indirekta objektets referent oftast en person 

och har en mottagarroll medan det direkta objektets referent vanligen är föremål för satsens 

aktion. (Lindberg 1980, 173, 177; SAG3 1999, 289–290, 294, 315.)  

Enligt  Bolander  (2001,  144)  finns  det  utöver  det  direkta  och  indirekta  objektet  en  tredje 

objektstyp,  prepositionsobjekt  vid  prepositionsverben,  t.ex.  tänka  på  något.  Kategorin 

prepositionsobjekt  har  diskuterats  mycket  eftersom  gränsdragningen  mellan  objekt  och 

adverbial  är  svår  att  göra  (Lindberg  1980,  175).  Bolander  (2001,  145)  skriver  att 

kategoriseringen som objekt är motiverad därför att prepositionsobjekten tydligt liknar objekt 

och skiljer sig klart från adverbialen som i stället anger tid, rum, sätt och liknande. Svenska 

Akademiens grammatik däremot klassificerar dessa led som bundna adverbial (SAG3 1999, 

321). Lindberg (1980, 174, 181) ger en rekommendation att inte kalla prepositionsinledda led 
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för objekt med undantag av uttryck av typen lyfta på locket där prepositionen anger aktionsart 

hos verbet eller viss betydelsenyans. 

Objektet  placeras  oftast  omedelbart  efter  det  infinita  verbet  och  partikeladverbialet  och 

framför verbets övriga bundna bestämningar, t.ex. Ta fram ljusen till i kväll!. Om satsen har 

ett bitransitivt verb står det indirekta objektet framför det direkta: Thomas visade Per boken. 

Objektet är ett primärt satsled som även kan stå som satsbas i huvudsatser och bisatser. I en 

deklarativ huvudsats syftar ett objekt som fundament på något i den föregående texten eller på 

något i talsituationen, t.ex. Det tror jag inte. Denna placering är dock inte så vanlig eftersom 

deklarativa satser oftare har subjekt eller fria adverbial som fundament. (SAG3 1999, 304–

305.)

6.1.2 Subjekt i finskan 

Subjekt är verbets primära bestämning som placeras initialt när ordföljden är neutral.  Som 

subjekt  förekommer  vanligtvis  en  nominalfras  som  är  antingen  en  lexikal  fras  eller  ett 

pronomen. Finskans subjekt står oftast i nominativ och styr predikatsverbets kongruens. Även 

satser eller infinitivfraser kan anses vara subjekt om de har en likadan relation till verbet som 

en nominalfras som utgör subjekt. T.ex. i meningen  Pahiten kirpaisi se, että sinä suostuit  

juoneen  ’Det som sved mest  var att  du gick med på intrigen’ kan den sats som står som 

subjekt med ett s.k. stödpronomen ersättas av den abstrakta nominalfrasen sinun petollisuutesi  

’din oärlighet’. Vissa satstyper har inget utsatt subjekt, t.ex. sådana som beskriver väder eller 

andra  omständigheter  och  förnimmelser,  t.ex.  Täällä  sataa  ’Här  regnar  det’  eller  Nyt  on 

kaunista  ’Nu  är  det  vackert’.  Subjektet  saknas  även  när  det  är  fråga  om  passiv:  Meitä  

tarkkaillaan  ’Vi blir övervakade’ eller  nollperson där verbets tredje person singularis utan 

utsatt subjekt uttrycker en generalisering: Saako täältä kalaa? ’Får man fisk här?’. (Hakulinen 

m.fl. 2004, 865, 869–871.) 

På basis av kasus och kongruens skiljer  man tre typer av subjekt i finskan:  grundsubjekt, 

existentialsubjekt och  genitivsubjekt.  Grundsubjektet  utgörs  av  en  nominalfras  som står  i 

nominativ. Mellan grundsubjekt och finit verb rådet det både person- och numeruskongruens, 

t.ex. Tahrat ovat tulleet viinipullosta ’Fläckarna har kommit från en vinflaska’ eller Sinä olet  
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oikeassa  ’Du har rätt’.  En sats kan endast innehålla ett grundsubjekt och ett finit verb. E-

subjekt, d.v.s. existentialsubjekt är subjekt i en existentialsats. E-subjektet står i partitiv om 

referenten är delbar, t.ex. Pöytäliinaan tuli tahroja ’Det blev fläckar i bordduken’ och i regel i 

nekande  satser:  Häntä  ei  kuulunut  takaisin  ’Han  kom  inte  tillbaka’,  annars  står  det  i 

nominativ.  Till  skillnad  från  grundsubjekt  saknar  e-subjektet  verbkongruens  och  i  ett 

prototypiskt existentialsats står det efter verbet. Genitivsubjekt motsvarar grundsubjekt i en 

infinitivstruktur, t.ex. Anna minun yrittää ’Låt mig försöka’ och i necessiv konstruktion, t.ex. 

Minun täytyy mennä ’Jag måste ge mig iväg’. (Hakulinen m.fl. 2004, 868, 875.)

Sundman  (1987,  52)  skriver  att  subjekt  traditionellt  har  två  olika  typer  av  semantiska 

tendenser.  Agentivitet är en universell  tendens hos subjekt vilket innebär att  subjektet  ofta 

anger den som ”gör något”. Den tematiska tendensen hänvisar till subjektets funktion som den 

konstituent som satsen ”säger något om”. Enligt Hakulinen m.fl.  (2004, 870) har subjektet 

mest  agentativa  egenskaper  jämfört  med  verbets  andra  bestämningar  och  dess  referent  är 

oftare animat än referenterna av andra satsled. Till de agentativa egenskaperna hör aktivitet, 

självorsakad rörelse samt förmågan att sätta igång händelser och uppfatta något med sinnen. 

Dessa egenskaper är typiska för subjekt till verb som beskriver verksamhet men alla av de 

realiseras inte nödvändigtvis i en subjektsreferent. I finskan kan de agentativa egenskaperna 

även gälla inanimata entiteter. Vid verb som inte beskriver handling eller verksamhet väljer 

man  till  subjektet  den  bestämning  som  tolkas  mest  representera  rollen  agent.  T.ex.  vid 

mentala  verb  baserar  sig  subjektvalet  särskilt  på  medvetandet  och  förmågan  till 

sinnesförnimmelse, d.v.s. egenskaperna hos upplevaren: Minä haluan kuuluisaksi ’Jag vill bli 

berömd’. Ett subjekt som är helt utan agens finns i predikativsatser som Sinä olet kaunis ’Du 

är vacker’ och i samband med verb som anger förändring av tillstånd där subjekt anses ha 

rollen patient: Vanhenin hetkessä useita vuosia ’Jag åldrades flera år på en stund’.

6.2. Svenskans aktiv motsvaras av finskans passiv 

Forsgren (1995, 51) diskuterar det s.k. personliga och opersonliga uttryckssättet som en av 

skillnader mellan finskans och svenskans sätt att uttrycka saker och ting. Hon har lagt märke 

till att uttryckssättet i finskan inte tycks vara lika personcentrerat som i svenskan. Det kan 

komma till  uttryck t.ex. i form av andra metaforer eller  kollokationer eller  användning av 

passiv i stället för aktiv. Översättning av svenskans aktiva sats med finskans passiv innebär att 
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svenskans  subjekt  försvinner  eftersom  finskans  passiv  inte  har  ett  eget  subjektsord. 

Förekomsten av den här förändringen undersöks i denna avhandling för att få reda på om den 

också  förorsakar  en  synvinkelförändring  och  kan  uppfattas  som  ett  tecken  av  det  s.k. 

opersonliga uttryckssättet. 

6.2.1 Svenskans aktiv

Aktiv är den omarkerade medlemmen av kategorin diates, d.v.s. verbets s-lösa form. Verbets 

s-former har antingen passiv eller deponentiell funktion. I princip kan nästan alla både finita 

och infinita  verbformer  böjas  i  aktiv  men  vissa verb,  t.ex.  andas,  har  bara s-former.  Till 

verbets böjningssystem hör utöver diates kategorierna finithet,  modus och tempus.  (SAG2 

1999, 543, 553.)

Sundman (1987, 3,  34,  172,  360,  362) avser  med diates  en variation  i  kodningen av den 

”högsta” semantiska rollen som främst är Agent. Beskrivningen av de semantiska rollerna, 

deras  hierarki  och  realisering  i  den  syntaktiska  strukturen  härstammar  från  den  s.k. 

kasusgrammatiken.  Vid  aktiv  diates  realiseras  vissa  semantiska  roller  som  subjekt,  t.ex. 

Agent, Upplevare eller Ägare men dessa roller kan inte realiseras vid passiv diates eller de 

realiseras som s.k. agentadverbial. Exempel på skillnaden är satserna Kalle tvättar bilen och 

Bilen tvättas (av Kalle). Den semantiska rollen som vid aktiv realiseras som subjekt behöver 

oftast  inte  realiseras  alls  vid passiv  men  den kvarstår  ändå i  satsens  semantiska  struktur. 

Passiven kan således ses som en avvikelse från verbets subjektval. Den viktigaste pragmatiska 

orsaken till  valet mellan aktiv och passiv konstruktion har traditionellt ansetts vara satsens 

informationsstruktur.  Man  väljer  passiv  konstruktion  t.ex.  då  skeendets  Föremål  är  mera 

relevant som tema än Agenten eller då Agenten är oidentifierbar.  

6.2.2 Finskans passiv

Passiven är en vanlig och viktig verbform i finskan som uttrycker att satsens subjekt är en 

obestämd person. Den finska passiven har emellertid inget eget subjektsord utan passivformer 

bildas genom att foga ändelser till verbet. Vanligtvis sätter man två ändelser efter verbet, en 

egentlig passivändelse som -tta / -ttä eller -da / -dä, samt en speciell personändelse -Vn (vokal 

+ n), t.ex. sano/ta/an ’man säger, det sägs’. Tids- och modusformer sätts mellan passiv- och 
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personändelsen och eventuella  tilläggsändelser  sist,  t.ex.  sano/tt/i/in/ko?  ’sade man?’.  Den 

egentliga  passiven  förekommer  i  alla  tidsformer  (presens,  imperfektum,  perfektum, 

pluskvamperfektum) och i alla modusformer (indikativ, konditionalis, potentialis, imperativ). 

(Karlsson 2009, 224–225.)

Enligt  Hakulinen m.fl.  (2004,  1254,  1270–1271,  1278)  har  finskan  ytterligare  tre 

passivkonstruktioner som har en snävare användning än den egentliga passiven: förändrings-, 

tillstånds- och  avledd passiv. Dessa konstruktioner har ett grammatiskt subjekt som är den 

aktant som i aktiv sats skulle anges med objekt. De kan därmed endast bildas av transitivverb. 

Till skillnad från den egentliga passiven kongruensböjs det finita verbet med subjektet, t.ex. 

Tapaukset  ovat  poliisin  tutkittavina ’Fallen  undersöks  av  polisen’.  Både  förändrings-  och 

tillståndspassiv  består  av  verbförbindelsen  hjälpverb  +  passivt  particip.  Hjälpverbet  i 

förändringspassiv  är  tulla  ’bli’  eller  joutua  ’hamna’  och  i  tillståndspassiv  olla  ’vara’.  I 

förändringspassiv böjs  participet  i  translativ,  t.ex.  Asiat  tulevat  hoidetu(i)ksi  ’Sakerna blir 

fixade’  och i tillståndspassiv i essiv eller i predikatskasus, d.v.s. nominativ eller partitiv: Asia 

on  hyvin  hoidettu ’Saken  är  bra  fixad’.  Syntaktiskt  kan  dessa  mindre  etablerade 

passivkonstruktioner  också  anses  vara  aktivsatser  som innehåller  en  participform.  Avledd 

passiv hänvisar till predikat där verbet är avlett från ett transitivt verb med avledningar U, tU, 

UtU e.d. som i satsen Puut kaatuivat ’Träden föll’. Motsvarande aktivsats med grundverbet är 

t.ex.  Myrsky kaatoi  puut  ’Stormen fällde  träden’.  Deverbala  verb med U-stammen har en 

automativ  betydelse,  vilket  innebär  att  de  uttrycker  en  verbhandling  som  medför  en 

förändring i subjektsreferenten som sker antingen av sig själv eller utförs av en företeelse eller 

en människa. En annan betydelse hos U-verb som t.ex.  pukeutua ’klä sig’ är reflexiv, d.v.s. 

subjektet både utför handlingen och blir utsatt för den.

Shore (1986, 10, 25–29) har avvikit från den traditionella beskrivningen av finsk grammatik 

och i stället för passiv använt benämningen indefinit. Syftet med benämningen är att framhäva 

att  agenten  är  språkligt  ospecificerad.  T.ex.  indefinitivformen  lähdetään  ’man  (vi)  går’ 

uttrycker att det är någon eller några som ska gå men man ger ingen närmare information om 

vilka dessa personer är. Shore delar indefiniten i två prototyper, P-prototyp och K-prototyp 

som representerar talat och skrivet språk även om indelningen bara är riktningsgivande. P-

prototypen  har  ett  verb  i  början  som  i  presens  fungerar  som  befallning  eller  utmaning: 

Otetaan tämä toinenkin  ’Vi  tar  den  här  andra  också’.  Agenten  är  av  sekundär  betydelse 

jämfört  med  den  dynamiska  handling  som  beskrivs  i  satsen  men  den  framgår  ofta  av 
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textsammanhanget  eller  situationskontexten.  Talaren  deltar  ofta  själv  i  handlingen.  K-

prototypen  däremot  har  en  exklusiv  betydelse.  Den  uttrycker  ofta  något  om handlingens 

föremål som placeras före ett odynamiskt och statiskt verb: Risteilyohjukset jaetaan kolmeen  

luokkaan ’Kryssningsmissilerna indelas i tre klasser’. Gemensamt för båda prototyperna är att 

de har samma morfologiska form och en ospecificerad agent som vanligen är en människa. 

6.3 Svenskans sats motsvaras av finskans kasus

Den  tredje  formella  förändringen  i  den  här  avhandlingen  utgörs  av  sådana 

översättningsförändringar där svenskans sats motsvaras av finskans kasus. I finskan använder 

man ofta böjningen för att uttrycka grammatiska relationer medan man i svenskan uttnyttjar 

syntaxen. Det är således intressant att undersöka hur ofta den här skillnaden mellan språken 

framträder vid översättning av ett skönlitterärt verk från svenska till finska. Av intresse är 

också  att  se  om  översättningen  av  en  sats  med  en  kasusform  kan  betraktas  som 

synvinkelförändring eller om det bara är fråga om finskans tendens att använda olika medel 

för  att  uttrycka  samma  sak.  Enligt  Forsgren  (1995,  58)  kan  nominalisering  i  viss  mån 

betraktas som avpersonifiering på samma sätt som val av inanimat referent till subjekt.  

6.3.1 Satser i svenskan

Satsen  är  en  kommunikativt  mycket  viktig  enhet  som  består  av ett  subjekt  och  ett 

predikatsled.  Mellan  subjektet  och  predikatsledet  råder  en  relation  som  kallas  nexus. 

Subjektet är en nominalfras eller ett annat nominalt led och predikatsledet en verbfras, t.ex. 

Lampan  lyser.  Ytterligare  kan  satsen  innehålla  satsadverbial  som  kommenterar  satsens 

innehåll, t.ex. helt säkert och inledare som utgörs av en satsbas eller en subjunktion. Satserna 

kan kombineras med varandra till mer komplexa satser. En sats som är underordnad en annan 

sats kallas bisats och den överordnade satsen kallas huvudsats. En mening är en konstruktion 

som självständigt  uttrycker  en  språkhandling  och  som inte  är  led  i  en  större  grammatisk 

konstruktion. Också enstaka ord och icke satsformade enheter kan bilda en mening, t.ex. Hej 

då!. (Lindberg 1980, 141; SAG4 1999, 3–5.)

Satsens  ordföljd  är  till  största  delen  fast  men  varierar  beroende  på  satstypen. Ordningen 

mellan  leden i  satsen är ett  kännetecken för huvudsats  och bisats  och bidrar  till  att  ange 
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semantiska  relationerna  mellan satsens ord.  Det finns vissa möjligheter  att  placera  satsled 

friare  för  att  ange  t.ex.  betydelsenyanser  som hör  ihop med  satsens  informationsstruktur. 

Svenskan har två ordföljdstyper när man utgår från satsledens inbördes ordning i den inre 

satsen.  Huvudsatser  har  typiskt  en  fa-ordföljd där  det  finita  verbet  föregår  adverbialet  i 

mittfältet. Af-ordföljd är typisk för bisatser och innebär att adverbialet föregår det finita verbet 

i mittfältet. (SAG4 1999, 3, 5–7.)

Enligt positionsgrammatisk beskrivning är satsens led ordnade i tre fält:  initialfält,  mittfält 

och  slutfält.  Initialfältet  upptas  av allt  det  som går  före  satsens  finita  verb,  d.v.s.  satsens 

inledare  som är  en  satsbas  eller  en  subjunktion.  Satsbasen  är  benämning  för  ett  ordinärt 

satsled som fungerar som satsens inledare.  I mittfältet står satsens finita verb, subjekt och 

eventuella  satsadverbial  och  led  ur  verbfrasen.  Slutfältet  upptas  av  resten  av  satsens 

predikatsled. En utvidgad sats har också ett förfält och/eller ett efterfält som innehåller t.ex. 

vokativfraser eller interjektionsfraser. (Lindberg 1980, 223–224; SAG4 1999, 4–6.)

En huvudsats är meningens prototypiska form som vanligen uttrycker en språkhandling, t.ex. 

påstående,  fråga  eller  uppmaning.  Det  finns  sex  olika  typer  av  huvudsatser:  deklarativ, 

interrogativ, direktiv, desiderativ, expressiv och suppositiv huvudsats. Dessa typer skiljer sig 

från varandra i fråga om ordföljd och val av inledare och modus. Deklarativa, interrogativa, 

direktiva  samt  vissa desiderativa  satser  har  fa-ordföljd  där  det  finita  verbet  kommer  före 

adverbialet. (SAG4 1999, 674–675.) Deklarativa huvudsatser uttrycker normalt ett påstående 

och det  första  ledet  är  typiskt  en satsbas:  Han kommer inte.  Interrogativa  huvudsatser  är 

frågesatser som kan indelas i två satstyper: den rogativa huvudsatsen som prototypiskt saknar 

inledare och den kvesitativa huvudsatsen som normalt har ett interrogativt led som satsbas. 

Den  rogativa  huvudsatsen  uttrycker  en  underställande  fråga,  t.ex.  Äter  hon? och  den 

kvesitativa  huvudsatsen  en  sökande  fråga:  När  äter  hon?.  Direktiva  satser  uttrycker 

prototypiskt en uppmaning. De har ingen satsbas och det finita verbet står i modus imperativ, 

t.ex. Stäng av datorn!. Desiderativa huvudsatser uttrycker normalt en önskan. En desiderativ 

fa-sats har hjälpverbet måtte eller må på första plats, t.ex. Måtte det ringa snart till lektionen!. 

Också af-satser inledda med bara eller om kan fungera som desiderativa satser, t.ex. Om hon 

ändå ville komma!. (SAG4 1999, 687, 705, 730, 769.)

Expressiva huvudsatser är  af-satser  där  adverbialet  föregår  det  finita  verbet.  De uttrycker 

normalt en värdering eller förvåning och inleds antingen med subjunktionen att eller som eller 
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med ett expressivt led som satsbas, t.ex. Att det ändå blev så galet till slut! eller Vad har du 

gjort dej fin!. Suppositiva huvudsatser är också af-satser och inleds nästan alltid av om med 

ett  föregående  tänk: Tänk om de inte tror mig?.  Den suppositiva satsen uttrycker normalt 

uppställande av en hypotes men anger inte om sakförhållandet är önskat av talaren. (SAG4 

1999, 7, 759–760, 769–770.) 

Bisatser är satser som är led i en annan sats. De uttrycker inte ensam en språkhandling utan 

anger  normalt  bara  ett  förhållande  som talaren  behöver  hänvisa  till  för  att  kunna  utföra 

språkhandlingen,  t.ex.  fråga:  Kom  Lars  hem,  när  klockan  slog  elva?.  Den  prototypiska 

bisatsen har en af-ordföljd, d.v.s. subjektet och adverbialen står före det finita verbet. Den 

inleds med en subjunktion eller en satsbas som anger den semantiska relationen mellan över- 

och underordnad sats.  Bisatser  kan ha olika  funktioner  i  förhållande  till  den överordnade 

satsen: de kan ha en nominal funktion t.ex. som subjekt,  objekt eller  rektion eller  de kan 

fungera som attribut eller adverbial. (SAG4 1999, 462, 475.)

6.3.2 Finskans kasus

Finskan  har  15  kasus.  Kasus  är  en  morfosyntaktisk  och  morfosemantisk  kategori  vars 

kännetecken  är  en  kasusändelse  som anger  ordets  eller  frasens  förhållande  till  resten  av 

satsen. Kasusändelsen fogas till ordets stam och vokalharmonin bestämmer om ändelsen har 

en bakre eller främre vokal, t.ex.  paperilla  ’på pappret’,  levykkeellä  ’på disketten’. Ordets 

kasus  i  texten  bestäms  av  olika  semantiska  och  strukturella  faktorer.  Uttryckets  struktur 

påverkar kasus bl.a. när adjektivet kongruerar i kasus med sitt huvudord: pitkällä kadulla ’på 

den  långa  gatan’.  Nominativ,  genitiv,  partitiv  och  ackusativ  kallas  grammatiska  kasus 

eftersom de används som kasus för de centrala grammatiska funktionerna subjekt, objekt och 

predikativ. Semantiska kasus är benämningen för lokalkasusen eller adverbialkasusen som har 

en tydlig inherent betydelse, t.ex. inessiv uttrycker oftast befintlighet ‘inne i’. Uppdelningen 

mellan  grammatiska  och  semantiska  kasus  är  emellertid  inte  entydig.  Även  grammatiska 

kasusen har egna betydelser och lokalkasusformerna kan förekomma som en central del av en 

syntaktisk  konstruktion,  t.ex.  adessiv i  en sats  som uttrycker  ägarförhållandet:  Tytöllä  on 

koira ’Flickan har en hund’. (Hakulinen m.fl. 2004, 1173.)
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Karlsson  (2009,  113–114)  skriver  att  nominativ  och  partitiv  är  finskans  grundläggande 

kasusformer.  Båda  kan  användas  vid ord som i  satsen fungerar  som subjekt,  objekt  eller 

predikativ.  På  grund  av  betydelsen  kan  nominativ  och  partitiv  betraktas  som  varandras 

motsatser.  Nominativen uttrycker konkret eller  abstrakt helhet eller  en bestämd, avgränsad 

mängd medan partitiven i allmänhet uttrycker en obestämd, oavgränsad mängd. För de flesta 

nomen  är  nominativen  den  vanligaste  kasusformen.  Den  är  grundformen  som  hittas  i 

ordböcker. Nominativen har ingen ändelse i singularis och i pluralis är ändelsen -t, t.ex. talo, 

talot  ’hus,  husen’.  Eftersom finskan  saknar  artiklar,  kan  skillnaden  mellan  obestämd  och 

bestämd form i nominativ singularis uttryckas med ordföljden. I början av satsen uttrycker ett 

odelbart subjektsord i nominativ singularis bestämd betydelse och i slutet av satsen obestämd 

betydelse, jfr. Auto on kadulla ’Bilen står på gatan’ och Kadulla on auto ’Det finns en bil på 

gatan’.

Partitiven har tre olika ändelser i singularis: -a / -a, -ta / -tä och -tta / -ttä och två i pluralis: -a  

/ -ä och -ta / -tä (Karlsson 2009, 117, 120). Finskans objekt står oftast i partitiv som uttrycker 

obestämda mängder av delbara ord, t.ex.  Ostan jäätelöä  ’Jag köper glass’. Partitivobjektet 

används också i satser med ofullbordad aspekt, t.ex.  Osa pankinjohtajista seurasi kokousta  

’En del pankdirektörer följde mötet’ och i nekande satser: Janne ei lue sanomalehtiä  ’Janne 

läser inga tidningar’. Vissa partitivformer har lexikaliserats till adverb, bl.a. sättsadverb som 

t.ex.  kovaa  ’högt’,  hiljaa  ’tyst’  och  lokativa  adverb  som  kaukaa  ’långtifrån’  och  ulkoa 

’utifrån’. Partitiven är typisk också i hälsningar, önskningar och i kommenterande uttryck som 

t.ex.  Päivää!  ’God dag!’,  Hauskaa vappua!  ’Glada  vappen!’ och Hyi  kauheeta!  ’Fy vad 

hemskt!’. Som subjekt är partitiven ganska sällsynt och förekommer vanligen i existentiella 

satser: Pääruokana oli lammaspaistia  ’Huvudrätten var lammstek’.  (Hakulinen m.fl.  2004, 

1186–1187.)

Genitiven uttrycker  oftast  ägare,  tillhörighet  eller  ursprung. Genitiv singularis bildas alltid 

med ändelsen -n som fogas till ordets böjningsstam: puu > puun. Genitiv pluralis har finskans 

mest komplicerade kasusändelser. Vanligtvis är ändelsen -den / -tten eller -en som fogas till 

pluralisstammen bildad med -i på böjningsstammen som är genitiv singularis: puun > puiden / 

puitten,  oven  >  ovien.  Den  tredje  ändelsen  -ten är  sällsyntare  och  den  fogas  till 

konsonantstammen i genitiv singularis:  naisen >  naisten,  kielen >  kielten.  (Karlsson 2009, 

135–140.) Hakulinen m.fl. (2004, 1184–1185) påstår att utöver ägaren kan genitiven uttrycka 

bl.a. tid, plats, mått eller helhet beroende på betydelsen hos genitivbestämningen och dess 
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huvudord, t.ex. viikon loma ’en veckas semester’, puun oksalla ’på trädets gren’, litran purkki 

’en liters burk’. Ytterligare står bestämningen till många postpositioner i genitiv, t.ex.  talon 

takana  ’bakom huset’,  meidän takiamme  ’för  vår  skull’.  Genitiven  används  vid  subjekt  i 

necessiv konstruktion och i konstruktioner med infinitiv.  Vid objekt förekommer genitiv i 

satser med grundsubjekt där totalobjektet i singularis inte är ett pronomen som syftar till en 

människa, t.ex. Kuulin iloisen uutisen torstaina ’Jag hörde den glada nyheten på torsdagen’.

Ackusativen med ändelsen -t är ett sällsynt kasus som bara används vid personpronomen och 

det interrogativa pronomet kuka i två begränsade funktioner. Den förekommer som kasus för 

totalobjekt, t.ex. Kenet te näitte tuolla? ’Vem såg ni där?’ och i possessiva satser för det ord 

som  uttrycker  vad  som  ägs,  t.ex.  Onneksi  minulla  on  sinut  ’Lyckligtvis  har  jag  dig’. 

(Hakulinen  m.fl.  2004,  1186.)  Enligt  Karlsson  (2009,  147–148)  omfattar  benämningen 

ackusativ ytterligare nominativ singularis utan ändelse, nominativ pluralis med ändelsen  -t 

och genitiv singularis med ändelsen -n. Ackusativen står i motsättning till partitiven som form 

för  objektet.  Eftersom  partitiven  är  ’starkare’  än  ackusativen  som  objektskasus,  används 

ackusativen  endast  om  inget  av  partitivvilkoren  är  uppfyllt,  d.v.s.  i  jakande  satser,  om 

handlingen är resultativ eller om objektet utrycker en bestämd mängd eller en helhet, t.ex. 

Ostin leivän ’Jag köpte ett bröd’ i stället för partitivobjektet: Ostin leipää ’Jag köpte bröd’. 

De sex lokalkasusformerna inessiv, elativ, illativ, adessiv, ablativ och allativ uttrycker i sina 

grundbetydelser plats och riktning. Enligt användningen brukar man indela de i inre (inessiv, 

elativ,  illativ)  och  yttre  (adessiv,  ablativ,  allativ)  lokalkasus.  Därtill  kan  lokalkasusen 

grupperas  efter  betydelsen  på  det  sättet  att  inessiv  och  adessiv  uttrycker  befintlighet: 

Kuopiossa  ’i  Kuopio’,  pöydällä  ’på  bordet’,  elativ  och  ablativ  varifrån  något  skiljes: 

Kuopiosta  ’från  Kuopio’,  pöydältä  ’från  bordet’  och  illativ  och  allativ  en  slutpunkt  för 

förändringar  och rörelser:  Kuopioon  ’till  Kuopio’, pöydälle  ’på  bordet’.  Utöver  de lokala 

betydelserna kan de emellertid  uttrycka  även t.ex.  tid,  orsak,  sätt  och instrument.  I  texter 

förekommer  inessiv  och  illativ  oftast  medan  ablativen  är  mest  sällsynt.  Med 

lokalkasusformerna gäller kongruensreglerna på det vanliga sättet, d.v.s. pronomen, räkneord 

och adjektiv, som fungerar som framförställda bestämningar till substantiv, kongruerar i kasus 

och numerus:  tuossa punaisessa kukassa  ’i den där röda blomman’. (Hakulinen m.fl. 2004, 

1187, 1190; Karlsson 2009, 95, 153–154, 156, 159.) 
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Inessivens  ändelse  är  -ssa  /  -ssä som  i  pluralis  fogas  till  böjningsstammen  följd  av  -i. 

Inessivens grundbetydelse är befintlighet ’inne i’ och ibland ’direkt beröring’, t.ex. laiturissa 

’vid bryggan’. I tidsuttryck återger inessiven tiden inom vilken någonting sker, tex. tunnissa 

’på en timme’.  Elativen har ändelsen  -sta / -stä och uttrycker oftast rörelse ’(ut) ur’,  t.ex. 

postista  ’från posten’ och ibland ’ursprung’ eller  ’rörelse från beröring med en yta’,  t.ex. 

päästä ’av huvudet’. Illativen har tre olika ändelser: -Vn, -hVn (V är likadan som föregående 

vokal) och  -seen. Ibland i pluralis är ändelsen -siin. Illativens grundbetydelse är ’in i’ eller 

’till’,  t.ex.  kouluun  ’till  skolan’ men ibland uttrycker den slutpunkten för förändringar och 

rörelser, t.ex.  Käteen tuli haava  ’Jag fick ett sår i handen’. (Karlsson 2009, 154–157, 159, 

161.)

Enligt  Karlsson  (2009,  162–166)  uttrycker  adessiven,  vars  ändelse  är  -lla  /  -llä, ofta 

befintlighet ’på’ eller  ’nära’, ’ägaren’ eller ’redskapet’,  t.ex.  pöydällä  ’på bordet’, minulla  

’hos mig’, kynällä  ’med penna’. Adessiven uttycker också tid framför allt i tidsuttryck utan 

attribut,  t.ex.  päivällä  ’om dagen’ och alltid  vid orden  hetki  ’stund’,  tunti  ’timme’,  viikko  

’vecka’,  kausi  ’period’  och  vuosisata  ’århundrade’,  t.ex.  ensi  viikolla  ’nästa  vecka’. 

Ablativens ändelse är -lta / -ltä. Den används för att uttrycka rörelsen från någonstans eller av 

en  person,  t.ex.  asemalta  ’från  stationen’, äidiltä  ’av  mamma’  och  tid,  mått  samt  vissa 

egenskaper, t.ex.  kello yhdeltätoista  ’klockan elva’,  luonteeltaan  ’till  sin natur’.  Allativens 

ändelse är -lle och grundbetydelsen rörelse ’mot’ eller ’till en plats’ eller ’åt en person’, t.ex. 

parvekkeelle ’ut på balkongen’, naiselle ’åt kvinnan’. 

Essiven  och translativen  är  abstrakta  lokalkasus  som uttrycker  plats  i  adverb som  kotona 

’hemma’,  kauaksi  ’långt bort’ samt i komparativa uttryck som  reunempana  ’längre ute på 

kanten’ och  myöhemmäksi  ’längre fram’.  Essiven har ändelsen  -na / -nä och den används 

typiskt i  temporala  adverb som  tiistaina ’på tisdagen’,  ensi kesänä  ’nästa sommar’  samt i 

predikatsadverbial som uttrycker en (tillfällig) ställning eller uppgift, ibland förhållanden eller 

orsaker, t.ex. Hän työskentelee opettajana ’Hon arbetar som lärare’. Translativen bildas med 

ändelsen  -ksi.  Den  är  ett  riktningskasus  som  uttrycker  slutpunkter  för  förändringar  eller 

rörelser, t.ex. Tulin sairaaksi ’Jag blev sjuk’, Tule vähän lähemmäksi ’Kom lite närmare’ eller 

tillstånd, egenskap eller ställning, d.v.s. vad eller hur någon eller något blir, t.ex.  Hän aikoo 

lääkäriksi  ’Han tänker bli läkare’. (Hakulinen m.fl.  2004, 1206–1207; Karlsson 2009, 170, 

172.)
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Abessiv,  komitativ  och  instruktiv  är  rätt  sällsynta  kasusformer  vars  användning har  vissa 

lexikala och morfologiska restriktioner. Abessiven, som har ändelsen -tta / -ttä, förekommer 

för det mesta som kasus för MA-infinitiven, t.ex.  syömättä  ’utan att äta’ även om formen 

också  kan  bildas  av  nomen,  t.ex.  rahatta  ’utan  pengar’.  I  stället  för  abessiven  används 

vanligtvis  prepositionen  ilman ’utan’ med partitiv,  t.ex.  ilman rahaa ’utan  pengar’.  Både 

komitativen  och  instruktiven  har  alltid  pluralisändelsen  -i.  Komitativen,  som  bildas  med 

ändelsen  -ine och  ägarändelsen  i  behövlig  person,  uttrycker  ’i  sällskap  med’,  t.ex. 

matkatavaroineni ’med mitt bagage’, puolisoineen ’med sin fru’. Instruktiven har ändelsen -n 

och den används främst i några stående uttryck för att ange sätt eller medel, t.ex. omin silmin 

’med egna ögon’,  kaksin käsin ’med båda händerna’.  (Hakulinen m.fl.  2004, 1208, 1210; 

Karlsson 2009, 174–175.)

7 MATERIAL OCH METOD

Undersökningsmaterialet består av de formella förändringar som jag har insamlat genom att 

jämföra  Monika  Fagerholms  Glitterscenen (2009)  med  dess  finska  översättning 

Säihkenäyttämö (2009) som är översatt av Liisa Ryömä. Originalet omfattar 407 sidor och den 

finska översättningen 456 sidor. Jag har använt just  den här romanen som primärlitteratur 

eftersom Monika Fagerholm tillhör mina favoritförfattare och Glitterscenen är hennes senaste 

roman. 

Glitterscenen med underrubriken ”Och flickan hon går i dansen med röda gullband” är en 

historia om skuld, hämnd och svek. Den är en fristående fortsättning på  Den amerikanska 

flickan som belönades med Augustpriset år 2005. Liksom föregångaren utspelar sig romanen i 

en bygd som kallas Trakten. Ett av huvudspåren i romanen är berättelsen om den amerikanska 

flickan  Eddie  de  Wire  som drunknade  under  oklara  omständigheter  i  Trakten  i  slutet  av 

sommaren 1969. 

Jag har läst de båda böckerna parallellt tre gånger. Vid varje genomläsning koncentrerade jag 

mig endast på en typ av översättningsförändringar och antecknade de ställen där det förekom 

förändringar. Den föreliggande analysen är mestadels kvalitativ vilket innebär att jag kommer 

att beskriva och förklara de formella förändringar som översättaren har gjort. Dels är analysen 
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också  kvantitativ  eftersom  jag  presenterar  antalet  olika  förändringstyper  och  deras 

procentandelar. Exemplen presenteras parvis så att exempel a. är från originaltexten och b. 

från  översättningen.  I  slutet  av  varje  exempel  hänvisas  till  sidnumret  i  originalet  och 

översättningen. Den formella förändringen och motsvarande delen i originalet markeras med 

kursiv stil i de längre exemplen som innehåller flera satser.

8 FORMELLA FÖRÄNDRINGAR I SÄIHKENÄYTTÄMÖ

I den här avhandlingen undersöks tre olika formella förändringar i den finska översättningen 

av Monika Fagerholms Glitterscenen: svenskans objekt blir finskans subjekt, svenskans aktiv 

motsvaras av finskans passiv och svenskans sats motsvaras av finskans kasus. Förekomsten 

av dessa tre förändringar presenteras nedan i tabell 1.

Tabell 1 Formella förändringar vid översättning från sv > fi

___________________________________________________________________________
 f  %

___________________________________________________________________________
Objekt > subjekt 55 23,0

Aktiv > passiv 69 28,9

Sats > kasus 115 48,1

___________________________________________________________________________

Totalt 239 100

Det  framgår  av  tabellen  att  det  har  inträffat  sammanlagt  239  formella  förändringar  i 

översättningen av Monika Fagerholms Glitterscenen. Den vanligaste förändringen i materialet 

är översättning av svenskans sats med finskans kasus som har förekommit 115 gånger. Den 

näst vanligaste typen är översättning av svenskans aktiv med finskans passiv med 69 fall. 

Svenskans objekt motsvaras av finskans subjekt 55 gånger.  

8.1 Svenskans objekt har blivit finskans subjekt 
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Placering  av  svenskans  objekt  som subjekt  i  den  finska  översättningen  utgör  den  minsta 

gruppen av de tre undersökta förändringarna även om skillnaden mellan antalen i den här 

gruppen och gruppen aktiv > passiv inte är så stor. Syftet var att få reda på hurdana kontexter 

denna förändring har förekommit  i.  Analysen grundar sig på objektets  natur i  de svenska 

satserna. I tabell  2 anges fördelningen av beläggen i gruppen ”svenskans objekt har blivit 

finskans subjekt” i två kategorier: icke-mänskligt objekt har blivit icke-mänskligt subjekt och 

mänskligt objekt har blivit mänskligt subjekt. 

Tabell 2 Objekt har blivit subjekt vid översättning från sv > fi

___________________________________________________________________________
f %

___________________________________________________________________________
Icke-mänskligt objekt > icke-mänskligt subjekt 49 89,1

Mänskligt objekt > mänskligt subjekt 6  10,9

___________________________________________________________________________

Totalt 55 100

Det framgår av tabellen att största delen av de 55 förändringar där svenskans objekt har blivit 

finskans subjekt har förekommit i kategorin “icke-mänskligt objekt har blivit icke-mänskligt 

subjekt” medan svenskans mänskliga objekt har valts till finskans subjekt bara sex gånger.

8.1.1 Svenskans icke-mänskliga objekt har blivit finskans subjekt

I tabell  3 presenteras kategorier för finskans subjekt som motsvarighet till svenskans icke-

mänskliga objekt.  Kategorierna baserar sig på verbtyper som finskans subjekt förekommer 

med. 

Tabell 3  Icke-mänskligt objekt har blivit subjekt vid översättning från sv > fi

___________________________________________________________________________
 f %

___________________________________________________________________________
Subjekt till finskans allmänna existentialverb 13 26,5

Subjekt till finskans rörelseverben tulla och mennä 14 28,6

Subjekt till verbet olla 7 14,3
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Övriga               15                  30,6  

___________________________________________________________________________

Totalt 49 100

Det framgår av tabellen att andelarna är ganska jämna mellan kategorierna övriga, subjekt till 

allmänna existentialverb  och  subjekt  till  rörelseverben  tulla och  mennä.  Kategorin  övriga 

innehåller  fall  som inte  passar  under  de  tre  andra  verbkategorierna  och  på  grund  av  få 

förekomster inte har grupperats i egna kategorier. 

8.1.1.1 Icke-mänskligt subjekt i samband med finskans allmänna existentiella verb

I materialet finns 13 fall där svenskans icke-mänskliga objekt till transitiva verb motsvaras av 

finskans subjekt till allmänna existentiella verb näkyä ‘synas’, kuulua ‘höras’, löytyä ‘hittas’, 

jäädä ‘lämnas’ och ilmestyä ‘framträda’. Intransitiva existentiella verb kan utöver subjekt ha 

adverbialbestämning men inte objekt. (Hakulinen m.fl. 2004, 452.)

Finskans verb  näkyä  ‘synas’ och  kuulua ‘höras’ uttrycker helhetsintryck och förutsätter en 

animat upplevare som oftast anges implicit. Näkyä är ett intransitivt perceptionsverb som har 

en automativ betydelse vilket innebär att subjektet inte betecknar agens utan den eller det som 

påverkas av eller utsätts för verbhandlingen. (Hakulinen m.fl. 2004, 330, 483.) I materialet är 

alla  fyra  exempel  med  verbet  näkyä motsvarigheter  till  svenskans  se med  det  indefinita 

pronomenet man som subjekt:  

(1) a. Över pojkens axel ser man bara hennes förskräckta ansikte. (22)

      b. Pojan hartioiden takaa näkyvät vain hänen kauhistuneet kasvonsa. (24)

(2) a.”Fast såhär på närmare håll ser man ju åldern också.” (112) 

      b. ”Vaikka näin lähempää näkyy kyllä ikäkin.” (125)  

(3) a. ...så att man inte ens ser ögonen. (175)

      b. ...ettei silmiä edes näy. (197) 

I exemplen (1), (2) och (3) syftar  subjektet  man på vem som helst över huvud taget.  Vid 

översättning  har  satsens  objekt  blivit  subjekt  och  det  transitiva  verbet  se har  fått  som 
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motsvarighet näkyä som uttrycker att någonting framträder i synfältet. I exempel (3b) står det 

odelbara subjektet  silmiä ’ögonen’  i partitiv eftersom satsen är nekande.  Näkyä hör till de 

verb som kan ha en sats som subjekt utan stödpronomenet  se  ‘det’ (Hakulinen m.fl.  2004, 

451).  Jfr:

(4) a. …och man ser att han är lättad också. (206) 

      b. ...näkyy että hän on myös huojentunut. (232) 

I exempel (4b) är subjektet till näkyä den efterföljande nominala bisatsen som är motsvarighet 

till svenskans nominala bisats som är objekt till verbet se (4a).

I två av fallen är finskans kuulua ‘höras’ motsvarighet till svenskans höra:

(5) a. De håller till i ladöppningen på kusingården på kvällarna. På håll kan man höra rösten, 

         Bengts röst. (352)

      b.  He viereksivät  iltaisin  serkkutalon  vajan  oviaukossa.  Äänet  kuuluvat  jo  etäältä,  

Bengtin 

          ääni. (396)

(6) a. Trycka sig mot stenfoten, kall på skuggsidan. Genom den kalla stenen höra rumbatoner. 

          (350)

      b. Painautumassa kivijalkaa vasten, se on varjon puolelta kylmä. Kylmän kiven läpi   

          kuuluu rumban tahteja. (394)

I exempel (5) har den opersonliga konstruktionen med pronomenet man motsvarats av en sats 

med  finskans  intransitiva  verb  kuulua.  Exemplet  innehåller  ett  numerusbyte  när  ett  ord  i 

singularis  har  översatts  med  ett  ord  i  pluralis.  Objektet  i  originalet,  rösten  ‘ääni’,  har  i 

översättning  blivit  subjektet  äänet  ‘röster’.  Bytet  har  kanske  gjorts  för  att  syfta  på  flera 

personer som det talas om i den föregående satsen. I exempel (6) är kuulua motsvarighet till 

svenskans infinitivform höra med objekt. Infinitivformen utan infinitivmärket att har använts 

som något slags stildrag när man beskriver en situation genom uppräkning av iakttagelser 

med verbet i grundform (6a).

Det  existentiella  verbet  löytyä har  använts  två  gånger  som  motsvarighet  till  svenskans 

transitiva verb:
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(7) a. Upptäcker senare i den här väskan en allkniv... (184)

      b. Myöhemmin tästä laukusta löytyi monikäyttöinen yleisveitsi… (207)

(8) a. ”Jag stötte på det på en blogg en gång.” (337–338)

      b. ”Se löytyi jostain blogista.” (381) 

I exempel (7) är löytyä motsvarighet till verbet upptäcka och i exempel (8) till stöta på. I båda 

exemplen anges platsen där någonting hittas med substantiv i elativ. 

Det allmänna existentiella verbet  jäädä ’lämnas’ har använts fyra gånger som motsvarighet 

till svenskans  lämna. Dessa två verb kan tänkas bilda ett verbpar där det intransitiva  jäädä 

och det ”motsvarande” transitiva verbet lämna väljer olika participant i skeendet som subjekt, 

d.v.s.  föremål  och  agent.  Sundman  (1987,  342)  använder  begreppet  intransitivering  som 

benämning för relationen mellan intransitiva och motsvarande transitiva verb. Intransitivering 

som en process innebär att den semantiska och syntaktiska ställigheten reduceras med en och 

verbets subjektval ändras. Denna process exemplifieras i det följande: 

(9)  a. ...då de lämnat Rosengården 2 bakom sig. (141)

       b. ...kun Ruusutarha 2 on jäänyt taa. (157)

(10) a. Men då har de redan varit vid porten, lämnat begravningsplatsen bakom sig. (264)

        b. Mutta silloin he ovat jo portilla, hautausmaa on jäänyt taa. (298)

(11) a. Och gått sin väg, lämnat vid avfallskärlen stora svarta sopsäcken. (239)

        b. Ja lähtö, iso musta jätesäkki jäi jäteastian viereen. (270) 

I exempel (9) har subjektet  de, som har rollen agent, strukits vid översättning och satsens 

objekt med rollen föremål har realiserats som subjekt till finskans jäädä. I exempel (10a) har 

båda predikaten i  meningen samma subjekt men det transitiva verbet har bytts  ut  mot  ett 

intransitivt  i  (10b).  Liknande intransitivering  har  skett  i  exempel  (11) där  subjektet  i  den 

svenska meningen är utelämnat. Det underförstådda mänskliga subjektet har försvunnit helt 

vid översättning när en formell förändring även har uppstått i den första satsen gått sin väg 

som motsvaras av substantivet i nominativ:  lähtö  ’avgång’. I exempel (12) har satsen med 

infinitivfrasen som fundament översatts till finska med en konditional bisats som anger villkor 

för händelsen som uttrycks med det existentiella verbet jäädä:
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(12) a. Trycka ansiktet i fyrkantiga räfflorna, lämnar avtryck i ens hud. (19)

        b. Jos kasvot painaa nelikulmaisia säleitä vasten, ihoon jää jälkiä. (20)

I  exempel  (12b)  betecknar  partitivsubjektet  en  delbar,  kvantitativt  obestämd  mängd. I 

materialet  finns ett  belägg på användning av finskans allmänna existentiella verb  ilmestyä  

‘framträda’ med icke-mänskligt subjekt: 

 (13) a. …lyssnar roat men får snabbt själv en ganska spjuveraktig glimt i ögat… (200)

         b. ...kuuntelee huvittuneena, mutta silmiin ilmestyy pian aika veitikkamainen pilke... 

            (226)

I  exempel  (13)  har  svenskans  objekt  till  verbet  få  blivit  subjekt  till  finskans ilmestyä. 

Illativuttrycket silmiin ’i ögonen’ betecknar slutpunkt för förändring. 

8.1.1.2 Icke-mänskligt subjekt i samband med finskans rörelseverb tulla och mennä

I  materialet  finns  12  fall  där  svenskans  icke-mänskliga  objekt  motsvaras  av  subjekt  till 

finskans verb tulla ‘komma’ och två fall med finskans mennä ‘gå’.

Finskans rörelseverb tulla är ett mycket vanligt verb som har många olika funktioner. Verbets 

användning  kan  ofta  likställas  med  användningen  av  verbet  olla ’vara’,  eftersom  tulla 

används med predikativ, i existentiella satser och som hjälpverb i sammansatta verbformer. 

(Hakulinen m.fl. 2004, 449.) 

Verbet tulla förekommer i materialet fyra gånger i frasen tulla mieleen ’komma in i minnet’. 

Användning av frasen kan beskrivas  med  Lakoffs  och Johnsons  (1980,  148)  metafor  om 

minnet som en behållare (MIND IS A CONTAINER) där någonting kan komma in på samma 

sätt  som någonting konkret  kan komma in i  en behållare.  Nedan exemplifieras  svenskans 

transitiva verb som frasen har använts som motsvarighet till (exempel 14-15):

(14) a. Men DÅ hade hon på allvar fått kusinhuset i tankarna. (236)

        b. Mutta SILLOIN tuli mieleen serkkutalo. (267)

(15) a. Plötsligt tänker jag på något konstigt. (389)
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        b. Äkkiä mieleen tulee jotain omituista. (437)

I exempel (14a) är satsens subjekt upplevaren hon och i (15a) jag medan i de finska exemplen 

(14b) och (15b) har det som kommer in i minnet blivit subjekt. Enligt Viberg (2003, 92) är 

mentala  predikat  antingen  fenomenbaserade  (Phenomenon-based)  som  tar  den  mentala 

entiteten  som  subjekt  eller  upplevarbaserade  (Experience-based)  som  tar  den  mänskliga 

upplevaren som subjekt. Som framgår av de ovanstående exemplen, är den finska frasen tulla  

mieleen fenomenbaserad  och  de  svenska  motsvarigheterna  få  i  tankarna och  tänka  på 

upplevarbaserade.  Tulla mieleen har också använts som motsvarighet till svenskans  minnas 

och påminna sig om ngt:

(16) a. …man kan minnas namn… (33)

        b. …mieleen voi tulla nimiä... (37)

(17) a. Men man har också kunnat påminna sig om en annan sak… (56)

        b. Mutta mieleen tuli toinenkin asia... (62)

I exemplen (16a) och (17a) är satsens subjekt det generiska pronomenet man vilket innebär att 

upplevaren inte är någon bestämd person. Detta kan ha påverkat användning av frasen tulla  

mieleen som betonar den mentala entiteten i stället för den person som minns eller påminner 

sig om någonting. 

I materialet finns fyra fall där objekt till svenskans verb få har blivit subjekt till finskans tulla. 

I tre av dem står det finska subjektet i partitiv: 

(18) a. …får man för det mesta inget eller bara något undflyende mumlande till svar. (40)

        b. ...yleensä ei vastausta tule paitsi ehkä väistelevää muminaa.  (45) 

(19) a. ”...men NU får jag ändå inte åderbråck innan jag fyller trettio.” (105)

        b. ”...mutta nyt ei ainakaan tule suonikohjuja alle kolmikymppisenä.” (117) 

(20) a. Men inte riktigt repat sig igen. Fått andra fel. (77)

        b. Mutta ei oikein toivu. Tulee muita vikoja. (86) 

Partitivsubjektet förekommer i exemplen (18b) och (19b) i en nekande sats och i exempel 

(20b)  som  ett  delbart  och  kvantitativt  obestämt  subjekt  i  jakande  sats.  I  exempel  (18b) 

används rörelseverbet  tulla  metaforiskt för att beskriva ett förflyttande objekt, d.v.s. svaret 
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som inte kommer. I exempel (19b) förekommer verbet i betydelsen ’börjar existera’ med den 

s.k.  nollpersonen  som är  benämning  för  verbet  i  tredje  person  singularis  med  utelämnat 

subjekt. I exemplet är det utelämnade ledet habitativadverbialet  minulle  ’åt mig’ som anger 

upplevare.  Satsen  tulee  muita  vikoja ’det  kommer  andra  fel’  i  exempel  (20b)  är  en 

existentialsats som beskriver ett fenomen. Satstypen har verbet i början och betecknar inträde 

i ett visst tillstånd eller början av en viss handling som vanligtvis uttrycks med ett abstrakt 

subjekt. (Hakulinen m.fl. 2004, 853, 855, 1284, 1294.)

 I exempel (21b) står subjektet till tulla i nominativ: 

(21) a. ...att Maj-Gun som många gånger efteråt med Suzette hade fått bara ytterligare ont 

            samvete av det. (252)

        b. ...että Maj-Gunille tuli monta kertaa myöhemmin Suzetten kanssa entistä huonompi 

            omatunto.  (284)

I exempel (21) är översättning med verbet tulla en idiomatisk motsvarighet till svenskans få. 

Det odelbara substantivet  omatunto ‘samvete’ står i nominativ i slutet av satsen och satsens 

tema utgörs av  upplevaren som uttrycks med habitativadverbialet i allativ:  Maj-Gunille ’till 

Maj-Gun’  (21b).  Odelbart  subjektsord  i  nominativ  förekommer  även  i  exempel  (22)  där 

uttrycket tulla nälkä är motsvarighet till svenskans känna hunger. Det svenska verbet känna 

beskriver  objektet  hunger som  en  förnimmelse  lokaliserad  i  subjektets  kropp  (Svenska 

Akademiens  Ordbok,  2011) medan  subjektet  nälkä  på  finska  är  ett  tillstånd  som  börjar 

existera: 

(22) a. Och fem glas vatten varje morgon för att inte känna hunger och hon känner ingen  

            hunger...  (146)

       b. Viisi lasillista vettä joka aamu jotta ei tulisi nälkä, eikä nälkä tule… (164) 

I  tre  följande  exempel  motsvaras  svenska  satser  med  olika  transitiva  verb  av  finskans 

existentialsatser med verbet tulla:

(23) a. ”Här på verandan ska jag ha min vinterträdgård”... (45)

        b. ...”tänne tulee minun talvipuutarhani”... (50) 

(24) a. …spelas i radion inga andra program än väderleksrapporten. (351)
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        b. ...radiosta usein ei tule mitään muuta kuin säätiedotuksia. (396) 

(25) a. Och där är det meningen att man ska fylla i rätt efternamn på den sångerskan... (397)

        b. Ruutuihin on tarkoitus tulla sen laulajattaren sukunimi... (447) 

I  alla  ovanstående  exempel  är  den  finska  motsvarigheten  en  typisk  existentialsats  med 

rumsadverbial i början och subjektet efter verbet (Hakulinen m.fl. 2004, 850). Verbet  tulla 

används  metaforiskt  för  att  beskriva  ett  objekt  som  förflyttar  sig.  Existentialsubjektet  i 

exemplen (23b) och (25b) är ett odelbart nominativsubjekt och i exempel (24b) partitivsubjekt 

i  en nekande sats. Partitivsubjektet  säätiedotuksia ’väderleksrapporten’  i  (24b) tolkas som 

indefinit eftersom det inte har några bestämningar liksom genitivbestämningen minun ’min’ i 

(23b)  och  pronomenet  se ’den’  i  (25b)  som specificerar  vilken  referent  det  handlar  om 

(Hakulinen m.fl. 2004, 1360). 

I materialet  finns två svenska satser vars objekt har blivit  subjekt till  finskans rörelseverb 

mennä ’gå’. I båda satserna är mennä motsvarighet till svenskans tappa: 

(26) a. Friherrinnan tappar rörelseförmågan, får nedsatt syn och hörsel... (53)

        b. Vapaaherrattarelta menee liikuntakyky, näkö ja kuulo huononevat... (59)

(27) a. ”Tappade ångan.” (109)

        b.  ”Meni puhti.” (121)

I  exemplen  (26b)  och  (27b)  betecknar  mennä förlorande.  Med  tanke  på  den  konkreta 

betydelsen hos  mennä kan man tänka sig att någonting förflyttar sig ifrån ägaren. Exempel 

(26) innehåller även en annan synvinkelförändring när objekt till verbet få har blivit subjekt 

till verbet huonota ’bli sämre’. Upplevaren uttrycks i början av satsen med habitativadverbial 

i ablativ (26b). 

8.1.1.3 Icke-mänskligt subjekt i samband med finskans olla

Icke-mänskligt subjekt förekommer i samband med finskans olla i sammanlagt sju exempel. I 

det här arbetet har den finska habere-konstruktionen minulla on ’hos mig är’ inte räknats med 

som  motsvarighet  till  svenska  satser  med  verbet  ha eftersom  den  kan  betraktas  som 
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språkparsbunden idiomatisk översättning (Forsgren 1996, 46). En annan orsak till utelämning 

är att enligt Hakulinen m.fl. (2004, 878-879) innehåller finska satser som uttrycker ägande två 

nominalfraser som har subjektliknande egenskaper. T.ex. satsen Vaarilla on saari innehåller 

nominalfrasen vaarilla som till sin betydelse lämpar sig som subjekt och står på subjektplats 

medan nominalfrasen  saari står i nominativ och kongruerar med predikatet vilka är typiska 

formella egenskaper hos subjekt. 

Det finns fyra fall i materialet där objekt till svenskans  ha har översatts med finskans  olla 

’vara’ utan adverbialet i adessiv som anger ägaren och därför kan den finska nominalfrasen i 

dessa fall betraktas som satsens subjekt. Jfr:

(28) a. ...inte så att han ska behöva ha den där strandbåden i ögonen hela tiden... (50)

       b. ...ettei rantavaja olisi silmissä koko ajan... (56) 

(29) a. …och fick Livräddaremedaljen, som jag har kvar. (356)

        b. ...sain hengenpelastusmitalin, joka on tallella. (401) 

I exempel (28) har det svenska subjektet lämnats oöversatt och det inanimata objektet har 

valts till finskans subjekt. Användning av verbet  olla ’vara’ med platsadverbialet  silmissä ’i 

ögonen’ baseras på metaforen om det visuala fältet som behållare (Lakoff & Johnson 1980, 

30). I översättning av exempel (29) har svenskans subjekt utelämnats och pronomenet  joka 

’som’ har blivit finskans subjekt vars tillstånd beskrivs med adverbet tallella ’kvar’. I de två 

följande exemplen framgår det utelämnade mänskliga subjektet av andra uttryck i de finska 

satserna:

(30) a. ..hon är enda barnet och har hela vindsvåningen till sitt förfogande. (19-20)

        b. ...hän on ainoa lapsi, koko ullakkokerros on hänen käytössään. (21) 

(31) a. Men som sagt, Tom Maalamaa har inte haft telefonen på. (284)

        b. Mutta kuten sanottu, Tom Maalamaan puhelin on poissa päältä. (320)

I  exempel  (30)  förekommer  verbet  olla med  den  idiomatiska  bestämningen  käytössä  ’i 

användning’. I stället för personpronomenet i adessiv har man använt genitivbestämningen 

hänen ’hennes’ för att syfta på subjektet i meningen. I exempel (31) har det svenska subjektet 

blivit genitivbestämning till subjektet i den finska satsen. Negationen uttrycks i den finska 

översättningen med adverbet poissa päältä ’avstängd’. 
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I materialet finns tre fall där finskans olla är motsvarighet till andra verb än svenskans ha. Jfr:

(32) a. …vet inte riktigt hur hon ska förhålla sig till frågan, om hon tycker om den heller. 

(210)

        b. ...ei tiedä miten oikein suhtautua kysymykseen, onko se yhtään mieluinen.  (236)

(33) a. Jag ser det, som en scen:… (373)

        b. Se on kuin kohtaus näytelmästä:... (420) 

(34) a. ...när man slutat hoppas. (362)

        b. ...kun toivo on mennyttä. (407) 

I  exemplen  (32)  och  (33)  har  objektet  till  svenskans  transitiva  verb  blivit  subjektet  till 

finskans  olla 'vara'.  Betydelseinnehållet  i  svenska  satser  uttryckas  i  båda  exemplen  med 

finskans  predikativ.  I  exempel  (32b)  är  predikativet  ett  adjektiv  och  i  exempel  (33b)  en 

konstruktion  med  kuin 'som'  som  uttrycker  liknelse  (Hakulinen  m.fl.  2004,  902).  Vid 

översättning av exempel  (34a) har svenskans infinitiv  som objekt,  hoppas,  förvandlats  till 

substantivet toivo ’hopp’ som har blivit subjekt till uttrycket olla mennyttä ’vara ute’.

8.1.1.4 Övriga

Kategorin övriga innehåller de exempel där  svenskans icke-mänskliga objekt motsvaras av 

finskans icke-mänskliga subjekt men som inte faller i de tre föregående kategorierna och på 

grund  av  få  förekomster  inte  har  grupperats  i  egna  kategorier.  I  denna  kategori  finns 

sammanlagt 15 fall varav några typer presenteras nedan.

I två följande exempel har man till finskans subjekt valt en inanimat referent som orsakar ett 

fysiskt eller psykiskt tillstånd hos en levande varelse: 

(35) a. Han avskydde den där masken också för att vi kallade den just Liz-Maalamaa   

           masken… (149)

        b. Se naamari inhotti häntä myös siksi että se oli saanut meiltä nimensä kummin ja 

            tädin Liz  Maalamaan mukaan... (167)
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(36) a. …får stora Kväljningen som bara inte kan hållas tillbaka... (217) 

        b. …vallan saa suuri kuvotus jota ei voi pidättää… (245) 

I  exempel  (35)  har  avsky motsvarats  av  finskans  känslokausativa  verb  inhottaa 'äckla'. 

Orsaken  till  känslotillståndet  har  blivit  satsens  subjekt  och  upplevaren  uttrycks  med 

partitivobjekt  (35b).  (Hakulinen  m.fl.  2004,  459.)  Det  skulle  ha  varit  möjligt  att  behålla 

samma subjekt som i den svenska versionen. Modulation förekommer även i bisatsen i samma 

mening där  den inanimata referenten  se ’den’ igen har  valts  som subjekt  i  stället  för  det 

mänskliga subjektet me ’vi’ och predikatet kallade motsvaras av oli saanut nimensä ’hade fått 

sitt namn’ (35b). I exempel (36) har svenskans objekt, substantivet som beskriver ett tillstånd, 

blivit finskans subjekt.

I det följande exemplifieras fall där man har placerat kroppsdelar som subjekt på finska: 

 (37) a. ...och hur Suzette tappat fotfästet... (102) 

         b. ...ja Suzetten jalat notkahtivat... (114)  

 (38) a. Och hur han själv…ser upp, över alla människorna i kyrkan och på Maj-Gun, möter  

            hennes blick där hon sitter på en av de bakersta raderna. (248)

         b.  ...isä kohottaa katseensa ohi kaikkien kirkossa olijoiden suoraan Maj-Guniin joka    

             istuu takana, ja heidän katseensa kohtaavat. (279)

I exempel (37) har man vid översättning låtit kroppsdelarna ha subjektsfunktion i den finska 

satsen även om det skulle ha varit möjligt att använda ett verb som t.ex.  kompastua ’stupa’ 

med  samma  subjekt  som i  originalet.  I  exempel  (38)  har  den  finska  motsvarigheten  till 

svenskans  objekt  blivit  finskans  subjekt  men  orden  har  inte  samma  numerusform. 

Substantivet i singularis, blick ’katse’, har ersatts av ett substantiv i pluralis: katseet ’blickar’. 

Motsvarigheten till svenskans transitiva verb används intransitivt i den finska översättningen 

(38b) där  subjektet  syftar  på två likvärdiga deltagare medan situationen i  originalet  (38a) 

betraktas ur en persons synvinkel. 

Två  gånger  har  svenskans  infinitivfras  som objekt  översatts  till  finska  med  motsvarande 

substantiv som har blivit satsens subjekt:

(39) a. …hon slutar gråta… (190)
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        b. …itku lakkaa... (214)

(40) a. Hur allting glittrar igen, det börjar blåsa. (395)

        b. Kaikki säihkyy taas, tuuli nousee. (445) 

I  exemplen (39)  och  (40)  skulle  översättaren  kunnat  översätta  båda  verben i  satsen  med 

finskans motsvarande verb, t.ex.  det börjar blåsa i exempel (40a) med  alkaa tuulla. I (39) 

motsvarar den infinita verbformen gråta substantivet itku ’gråt’ och i (40) infinitiven blåsa av 

finskans tuuli ’vind’. Såväl de svenska verben sluta och blåsa som finskans lakata ’upphöra’ 

och nousta ’stiga’ uttrycker resultativa punktuella händelser som innebär en övergång från ett 

tillstånd till ett annat (Hakulinen m.fl. 2004, 1440; SAG4 1999, 351-352). 

Nedanstående  exempel  representerar  fall  där  orsaken  till  finskans  subjektval  kan  vara 

avsaknaden av motsvarighet till expletivt subjekt (41) eller rytmiska skäl (42): 

(41) a. Det rinner blod ur mungipan. (184)

        b. Suupielestä valuu verta. (208)

(42) a. ...börjar rabbla väderleksrapporten från städbilen på morgonen, ekar genom huset, 

           sjunger sången... (140)

        b. ...alkaa lopottaa aamun siivousauton säätiedotuksia, talo kaikuu, laulu raikuu... (157) 

Vid översättning av exempel (41a) har man varit tvungen att använda en annorlunda struktur i 

finskan som saknar motsvarighet till svenskans expletiva subjekt det. I exempel (41b) har man 

placerat partitivformen  verta ’blod’ som subjekt och stället som det rinner blod ur uttrycks 

med ett adverbial i elativ. Vid översättning av exempel (42) har man låtit motsvarigheten till 

svenskans  objekt  sången ’laulu’  vara  subjekt  och  i  stället  för  verbet  sjunga använt  det 

intransitiva verbet raikua ’klinga’ som bildar ett rimpar med verbet kaikua ’eka’. 

8.1.2 Svenskans mänskliga objekt har blivit finskans subjekt

Denna  kategori  är  tydligt  mindre  än  kategorin  för  icke-mänskliga  objekt  som har  blivit 

subjekt i finskan. Det finns sex fall i  materialet där svenskans mänskliga objekt har blivit 

finskans subjekt.  
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I de tre följande exemplen har svenskans personpronomen som objekt med infinitiv placerats 

som finskans subjekt:

(43) a. Man kan se dem släntra nerför berget. (63)

        b. He löntystävät kalliota alas. (71)

(44) a. …vilket man också kan höra henne förklara med myndighet i rösten… (105)

        b. ...mitä hän myös selostaa arvovaltaa äänessään... (117) 

(45) a. Man kommer att kunna läsa om honom i tidningar ibland, höra honom tala från  

           välbetalda podier… (259)

       b. Hänestä kirjoitellaan silloin tällöin lehdissä, hän pitää puheita korkeapalkkaisilla  

            korokkeilla. (292)

I  alla  ovanstående  svenska  exempel  är  subjektet  i  den  överordnade  satsen  det  indefinita 

pronomenet  man som betecknar upplevaren i samband med perceptionsverbet  se  (43) eller 

höra (44) och (45). Det indefinita subjektet kan vara orsaken till att den överordnade satsen 

har  utelämnats  i  den  finska  översättningen  där  situationen  inte  beskrivs  ur  upplevarens 

synvinkel.  I exemplen (43), (44) och (45) har svenskans objekt blivit finskans subjekt och 

infinitivformen en finit form av det motsvarande finska verbet. I exempel (45b) innehåller 

även den första satsen i meningen en modulation när svenskans aktiva sats har översatts till 

finska med passivform av verbet  kirjoitella 'skriva'  som står i ett  konverst förhållande till 

verbet läsa i (45a).  

Följande exempel utgör ett undantag från översättning av konstruktionen man ser med verbet 

näkyä:

(46) a. ...när man ser kusinerna tillsammans. (41)

        b. ...kun serkut kulkevat yhdessä. (45) 

Vid översättning  av  exempel  (46)  har  det  svenska  objektet  blivit  finskans  subjekt  som i 

tidigare  exemplen.  Ytterligare  har  översättaren  använt  ett  verb som hör  till  ett  helt  annat 

betydelsefält än verbet i originalet: perceptionsverbet  se i (46a) motsvaras av rörelseverbet 

kulkea ’gå’ i (46b) vilket betyder att den semantiska rollen hos ledet kusinerna har förändrats 

från föremål till agens.
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I exempel (47) är subjektet i den kursiverade delen i både den svenska och finska versionen 

en människa men intransitivering har lett till en betydelseförändring. Jfr:

(47) a. För Bengt och Magnus hade hon berättat att hon tappat bort sin vän vid vägkanten...   

           (315)

       b. Bengtille ja Magnukselle hän kertoi että ystävä oli hävinnyt siinä tienposkessa... (354) 

Svenskans  objekt  har  blivit  subjekt  till  finskans  intransitiva  verb.  Svenskans  subjekt  hon 

nämns inte i den senare satsen i (47b) där finskans förändringsverb hävitä ’försvinna’ ger ett 

annorlunda intryck än svenskans tappa bort som tyder på att subjektet har haft ett inflytande 

på händelsen. 

I följande exempel har objekt till svenskans förlora blivit subjekt till finskans mennä ’gå’:

(48) a. Förlorar du en står dig tusende åter! (368)

        b. Kun yksi menee, on tuhat jäljellä! (415)

I  exempel  (48)  har  svenskans  oinledda  konditionala  bisats  översatts  till  finska  med  en 

temporal  bisats.  Objektet  har  blivit  subjekt  och  verbet  mennä kan  i  det  här  fallet  tolkas 

beteckna både förlorande och konkret rörelse eftersom meningen i textsammanhanget syftar 

på människor. 

8.2 Svenskans aktiv motsvaras av finskans passiv 

I den här avhandlingen har den talspråkliga användningen av finskans passivformer i stället 

för 1. person pluralis i indikativ (t.ex.  (me) mennään) och imperativ (t.ex.  mennään!) inte 

räknats med som motsvarighet till svenska satser eftersom formerna har aktiv betydelse och 

ofta förekommer med utsatt subjekt. (Hakulinen m.fl. 2004, 1256.) 
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Eftersom översättning av en aktiv sats med passiv innebär att det aktiva subjektet inte längre 

finns, har de svenska satserna i materialet grupperats efter subjektet. I följande tabell visas 

fördelningen  av subjekt i de svenska satser som har översätts till finska med passiv.

Tabell 4 Fördelning av subjekt i svenska satser som motsvaras av finskans passiv

___________________________________________________________________________
f %

___________________________________________________________________________
Man 37 53,6

Någon 2 2,9

Jag 2 2,9

Det 8 11,6

Han/hon 4 5,8

De 6 8,7

Som 4 5,8

Övriga 6 8,7

___________________________________________________________________________

Totalt  69   100

Det framgår av tabell  4 att finskans passiv oftast har använts som motsvarighet till svenska 

satser där subjektet utgörs av ett pronomen. Den överlägset största gruppen bildar satser med 

det indefinita pronomenet man som subjekt. 

Finskans passiva motsvarigheter till svenska satser behandlas i det följande indelade i fem 

grupper. Den första gruppen innehåller finskans passiv som motsvarighet till svenska satser 

med indefinit  pronomen  man eller  någon som subjekt. I  den andra gruppen är subjektet  i 

svenska satser  ett  personligt  pronomen.  Den tredje  gruppen består  av svenska satser som 

motsvaras av finskans avledda passiv och den fjärde av svenska satser med verben stå,  heta 

och handla som har översatts till finska med passivformen av typen sanotaan, puhutaan. Den 

sista gruppen innehåller finskans passiv som motsvarighet till svenska satser där subjektet inte 

är ett pronomen. 
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8.2.1 Svenskans sats med indefinit pronomen som subjekt motsvaras av finskans passiv

I  materialet  är  största  delen  av  finskans  passivformer,  37  fall  av  68,  motsvarigheter  till 

svenska satser med pronomenet man som subjekt. Man är ett indefinit pronomen som används 

i generiska yttranden om vem som helst över huvud taget eller om vem som helst i en given 

grupp personer men gränsen mellan dessa två betydelser är oklar. Pronomenet man kan också 

ha  en  mer  vag  personreferens  och  då  fungerar  det  semantiskt  som  en  platshållare  för 

subjektet.  Man används ofta även för att syfta på lyssnaren eller talaren själv, t.ex. Man gör  

vad man kan, vecka efter vecka. (SAG2 1999, 393-395.)

Finskans passiv är  inte den enda vanliga motsvarigheten till  svenska satser med subjektet 

man.  I  materialet  har  svenska  satser  med  man ofta  återgivits  med  finskans  s.k. 

nollsubjektsatser där det finita verbet är i tredje person singularis och subjektet har utelämnats 

(Hakulinen  m.fl.  2004,  1284).  Nollsubjekt  används som motsvarighet  till  svenskans  man-

konstruktion speciellt när svenskans man refererar till talaren själv som i exemplen (49) och 

(50):

(49) a. “Man drar något till sin spets för att göra det tydligt.” (201)

        b. “ Sitä liioittelee jotta asia tulisi selväksi.” (227) 

(50) a. ...man hann inte med, hur man än plitade och plitade ner de bästa bitarna. (215)

        b. ...mukana ei pysynyt vaikka kuinka tuhersi muistiin parhaita paloja. (243)

I materialet har finskans passiv ofta använts som motsvarighet till satser med subjektet man i 

samband med perceptions- och kognitionsverb:

(51) a. Så kallade man honom. (23)

        b. Niin häntä kutsuttiin. (24)

(52) a. Man sa ju när den amerikanska flickan dog… (153)

        b. Kun se amerikkalainen tyttö kuoli, niin silloinhan sanottiin… (171)

(53) a. Men man vet att hon föll… (48)

        b. Mutta tiedetään, että hän putosi... (54)
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I  exemplen (51)-(53) är  det  fråga om generiska yttranden där  subjektet  man syftar  på ett 

subjekt som man inte preciserar. I de tre följande exemplen refererar man till personer inom 

en given grupp: 

(54) a. Men sådana historier älskade man ju i trakten. (98) 

        b. Ja seudullahan rakastetaan tällaisia tarinoita. (109)

(55) a. Det borde ha varit som i en sådan där dum film när man efter det korta samtalet under 

           vilket -- så faktiskt börjar tala ut, på riktigt. (151)

        b. Jotakin samanlaista kuin tyhmässä filmissä, kun lyhyessä keskustelussa on ensin --  ja 

            sitten aletaan puhua suoraan ja vilpittömästi. (169)

(56) a. Hon är ju alltid, även i sömnen, det har man sett i kusinköket vissa kvällsvardskvällar, 

           på sin vakt. (388)

        b. Hän on aina varuillaan, nukkuessaankin, se on nähty serkkukeittiössä joinakin  

            iltapalailtoina. (436)

I exemplen (54a), (55a) och (56a) placeras verbhandlingen i en viss plats som i de finska 

exemplen  uttrycks  med  adverbialet  i  adessiv  (54b)  och  inessiv  (55b)  och  (56b).  Satsens 

subjekt kan tolkas vara personer som finns på den plats som anges med adverbialet. I exempel 

(57a) används man för att syfta på talaren själv: 

(57) a. …djiissuss Suzette hur länge man suttit här, att man minns inget från prästgården...

            (113)

         b. ...dziisös Suzette, tässä sitä on istuttu niin kauan ettei muista mitään pappilasta... (126) 

I den passiva satsen i exempel (57b) förekommer partikeln sitä på temaplats vilket är typiskt 

för  satser  där  det  sagda  gäller  talaren  själv.  På  detta  tyder  också  användningen  av 

nollsubjektet  ettei muista ’att (jag) inte minns’ som motsvarighet till den senare verbfrasen i 

(57a)  med  subjektet  man.  I  exempel  (58b)  förekommer  pronomenet  se i  essiv  som 

platshållare: 

(58) a. Man försöker göra vad man kan för dem, hämtar åt dem kläder, mat... (37)

        b. Siinä yritetään kaikenlaista, heille viedään vaatteita ja ruokaa... (42) 
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I  exemplen  (59)  och  (60)  har  finskans  passiv  använts  som  motsvarighet  till  svenskans 

generiska satser som uttrycker allmängiltiga sanningar:

(59) a. …man bantar inte hos gäster… (143)

        b. ...vieraisilla ei paastota... (160)

(60) a. …så som man gör när man är ung… (371)

        b. ...niin kuin tehdään nuorina... (418) 

Finskans passiv kan alltid tolkas så att den syftar på flera personer vilket i exempel (60b) 

uttrycks med predikativadverbialet i pluralis: nuorina ’som ung’. I exemplen (61) och (62) är 

finskans passiv motsvarighet till man som används om bestämda personer:

(61) a. Tappar sig. För det man är, varit tillsammans, duger inget till. (63)

        b. Hukkaavat itsensä. Sillä se mitä ollaan, on oltu, ei enää kelpaa. (71)

(62) a. Ett sätt att fördriva tiden på när man inte går ut. Inte vill gå ut; det har syskonen

            gemensamt. (85)

        b. Se oli vain tapa kuluttaa aikaa kun ei olla ulkona. Ei haluta olla; se on sisaruksille 

            yhteistä. (95-96)

I exempel (61a) syftar den första satsen tappar sig på personer som man refererar till och i 

exempel (62a) nämner man subjektet syskonen i den sista satsen. 

I materialet finns två fall där svenskans aktiva sats med det indefinita pronomenet någon som 

subjekt motsvaras av finskans passiv. Eftersom passiven används för att uttrycka att satsens 

subjekt  är  en  obestämd  person,  betyder  översättning  med  passiv  i  dessa  fall  ingen 

betydelseförändring. I exemplen (63) och (64) har man dock gjort några andra förändringar 

vid översättning. Jfr:  

(63) a. Men huset, en gång bodde någon här. En liten familj, mamma, pappa, barn som 

           anlände... (27)

        b. Talossa on joskus asuttu. Pieni perhe, äiti, isä, lapsi, he saapuivat…(29)

(64) a. Ofta någon som bränner där... (125)

        b. Siellä poltetaan usein nuotioita... (139)
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I exempel (63) har svenskans sats med preteritum översatts till finska med passiv perfektum. I 

(63b) används perfektumformen för att introducera och ge en bakgrund till ett nytt tema som 

man börjar behandla i nästa sats där man byter till preteritum (Hakulinen m.fl. 2004, 1462). 

Dessutom har även svenskans sats i preteritum i (63a) en anknytning till talögonblicket, d.v.s. 

adverbet här. I exempel (64) har samma tempus bevarats i översättning när svenskans sats i 

presens har översatts till finska med passiv presens. I (64b) har man tillagt objektet nuotioita  

’lägereldar’ för att förtydliga innehållet i texten.

Det framgår av materialet att finskans passiv som motsvarighet till svenska satser med man 

eller någon som subjekt inte har förorsakat synvinkelförändringar. I både svenska satser med 

subjektet  man  eller någon och  finska  satser  med  passiv  kan  det  lämnas  öppet  vem den 

egentliga subjektspersonen är eller subjektet kan läsas ur kontexten. 

8.2.2 Svenskans sats med personligt pronomen som subjekt motsvaras av finskans passiv

Två gånger har finskans passivkonstruktion använts som motsvarighet till svenskans sats med 

pronomenet jag som subjekt:

(65) a. Siden sammet trasa lump ja har sett det mesta ja  – (98)

        b. Silkkiä samettia räsyä lumppua on sitä tässä kaikkea nähty –  (109) 

(66) a. Hon väser i raseri att jag ska föra den tillbaka. (389)

        b. Hän kähisee raivoissaan, että ase on vietävä takaisin. (438) 

I sången i exempel (65b) innehåller den passiva satsen partikeln  sitä som förekommer som 

platshållare speciellt när passivformen refererar till talaren själv. I exempel (66) har svenskans 

narrativa bisats  vid indirekt  anföring översatts  med en bisats  som innehåller  presens  VA-

particip i passiv: että ase on vietävä takaisin ’att vapnet ska föras tillbaka’. Konstruktionen i 

(66b) hör egentligen till modala verbförbund men den har räknats in bland exemplen på grund 

av dess passiva karaktär och utelämning av genitivsubjektet minun som skulle ha varit möjligt 

i översättningen (Hakulinen m.fl. 2004, 1277).
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I materialet finns sammanlagt 18 fall där svenskans sats med 3 pers. personliga pronomen 

som  subjekt  motsvaras  av  finskans  passiv.  I  de  tre  nedanstående  exemplen  presenteras 

användningen  av  finskans  passiv  vid  översättning  av  svenska  satser  med  det  expletiva 

subjektet det som inte har en motsvarighet i finskan. Jfr:

(67) a. ...som det kommer att finnas sen – skolan där Johanna går... (14)

        b. ...se perustettiin myöhemmin – koulu jota Johanna käy... (14)

(68) a. …det har kommit ett hyfsat anbud…(99)  

        b. ...on esitetty kohtuullinen tarjous... (110)

(69) a. Även om det kommit ny musik på skivspelaren… (204)

        b. Vaikka soitettiinkin uusia levyjä... (230)

En direkt översättning av svenskans verb  finnas  är inte alltid  en naturlig  motsvarighet  på 

finska.  I  exempel  (67)  har  verbet översatts  till  finska med  verbet  perustaa ’grunda’.  Vid 

översättning har tempus förändrats  från futurum till  preteritum som har använts tidigare i 

samma mening i både den svenska och finska versionen. Exemplen (68a) och (69a) har det 

gemensamt att expletivt  det  fungerar som subjekt i satser med egentligt subjekt och verbet 

komma  i perfektum. Översättaren har överfört betydelseinnehållet i de svenska satserna till 

finska med passivformerna on esitetty ’det har framställts’ (68b) och soitettiin ’det spelades’ 

(69b). Subjektet det förekommer i materialet också fyra gånger i samband med verben stå och 

heta vars översättning behandlas i avsnitt 8.2.4.

I materialet finns fyra fall där svenska satser med  3 pers. personliga pronomen han eller hon 

som subjekt har översatts med finskans passiv. 

I exempel (70) är imperfektum passiv motsvarighet till svenskans sats i pluskvamperfekt med 

subjektet  hon. Passivformen används i samband med aktiva verbformer i (70b) förmodligen 

för att syfta på flera personer som är med i verbhandlingen vilket framgår av kontexten. 

(70) a. Somnat i baksätet och när hon hade vaknat igen hade hon varit i staden vid havet.(314)

        b. Nukahti takapenkille, ja kun hän heräsi oltiin merenrantakaupungissa. (353) 

I exemplen (71) och (72) är verbet i översättningen den passiva motsvarigheten till det aktiva 

verbet.  I  exempel (73) har översättaren förändrat verbet i  översättningen,  d.v.s.  det  finska 
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verbet är inte den passiva motsvarigheten till det aktiva verbet i originalet. Jfr:

(71) a. Går in, kryper upp i sängen, han tar emot henne. (207)

        b. Astuu sisään, kipuaa sänkyyn, hänet otetaan vastaan. (234) 

(72) a. För leklynnet, det fanns i henne, trots att hon inte alltid släppte fram det. (245)

        b. Sillä oli hänessä leikkimieltäkin, vaikkei sitä aina päästetty ilmoille. (277) 

(73) a. Och sen läser hon lagen och vinner inträde till juridiska fakulteten. (265)

        b. Ja sitten hän lukee lakia ja hänet hyväksytään oikeustieteelliseen tiedekuntaan. (299) 

I exempel (71) orsakar passiveringen att subjektet han lämnas i bakgrunden och fokus sätts på 

satsens objekt hon som är subjekt i hela meningen. I exempel (72b) används passiven för att 

rikta  intresset  på  objektet  för  verbhandlingen  i  stället  för  agens  som  dock  framgår  av 

kontexten. I exempel (73) har översättaren änvänt passivformen hyväksytään ’blir accepterat’ 

för  vinner  inträde.  Översättningen  orsakar  en  synvinkelförändring  när  den  finska 

passivformen ger intryck av andra människor som inverkar i situationen i stället för subjektet 

själv. Ett möjligt översättningsalternativ i aktiv skulle vara pääsee ’kommer in’. 

I de tre nedanstående exemplen motsvarar finskans passiv svenska satser med subjektet  de 

som refererar till bestämda personer: 

(74) a. ...hinner knappt vissna så är de där och byter ut dem. (91) 

        b. ...kukat eivät ehdi lakastua kun ne jo vaihdetaan. (101)

(75) a. …en väldigt populär ungdomsfilm som de ska se. (99) 

        b. ...nyt esitetään huikean suosittua nuorisofilmiä. (110)

(76) a. ...även om de inte talade om den saken med några fler ord än så när de var på 

           tumanhand... (136)

        b. ...eikä tästä asiasta puhuttu sen enempää kun he olivat kahden… (152) 

I  exempel  (74a)  pseudosamordnas  verbet  vara med  det  agentativa  verbet  byta  ut. 

Användningen av vara anger att aktionen pågår någon annanstans än på den i texten aktuella 

platsen vilket uttryckas i exemplet också med adverbet  där. (SAG4 1999, 905.) I det finska 

exemplet  (74b)  lämnar  man  subjektargumentet  i  bakgrunden  och  beskriver  aktionen  ur 

objektets synvinkel med objektet  ne  ’de’ på temaplats  och verbet  vaihtaa ’byta’ i  presens 

passiv. I exempel (75) redovisar man samma företeelse ur olika perspektiv i originalet och 



57

översättningen. I (75a) handlar det om att se en ungdomsfilm medan man i (75b) har använt 

passivformen av verbet som står i ett konverst förhållande till verbet i originalet: esitetään 

’det visas’ (Jörgensen & Svensson 1987, 62). I exempel (76) har svenskans koncessiva bisats 

översatts till finska med imperfektum passiv. I det finska exemplet (76b) framgår den som 

utför handlingen i aktiv bisats efter passivsatsen, d.v.s.  he ’de’. Passiven används i samma 

mening förmodligen för att framhäva objektet som står i bestämd form i (76a). 

I de tre följande exemplen är finskans passiv motsvarighet till svenskans aktiva satser med 

subjektet  de som inte syftar på bestämda personer. Pronomenet  de, som inte har ett korrelat 

och inte heller avser något direkt utpekat, betecknar vanligen personer (SAG2 1999,  283).  

(77) a. ”Din mamma. De jordfäste henne.” (161) 

        b. ”Sinun äitisi. Haudattiin.” (180) 

(78) a. I televisionen, nyheterna, den tredje dagen: de har skjutit en diktator jämte fru. (188) 

        b. Televisiouutiset kolmantena päivänä: muuan diktaattori ja hänen vaimonsa on 

            ammuttu. (212)

(79) a. ”De kallade henne Dödens Ängel på sjukhemmet.” (323)  

        b. ”Siellä hoitokodissa häntä sanottiin Tuonen Enkeliksi.” (365)

I exempel (77) är den finska motsvarigheten till svenskans sats imperfektum passiv utan andra 

bestämningar.  I  exemplen  (78)  och  (79)  har  översättaren  återgett  svenskans 

informationsstruktur  i  finskans  passiva  satser  genom  lexikaliska  medel.  Den  nya 

informationen som står  i  slutet  av satsen i  obestämd form i  (78a) (en diktator jämte fru) 

återges i (78b) före den passiva formen med det framförställta indefinita pronomenet muuan 

’någon’. I (79b) signaliseras den kända informationen i början av finska satsen med hjälp av 

adverbialet siellä ’där’ som motsvarar den bestämda formen sjukhemmet i (79a). (Hakulinen 

m.fl. 2004, 1353, 1356).

8.2.3 Svenskans sats motsvaras av finskans avledd passiv  

I materialet finns fem fall där svenskans aktiva sats motsvaras av finskans U-verb avlett av ett 

translativt  verb,  d.v.s.  avledd passiv.  Vid avledd  passiv  ligger  tonvikten  vid  resultatet  av 
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förändringen som subjektets referent undergår. Den som utför handlingen förblir oftast okänd. 

(Hakulinen m.fl. 2004, 332, 1278.) I exemplen (80) och (81) har svenskans transitiva verb 

ändra översatts med muuttua ’ändras’. Jfr:  

(80) a. ...ändrar man lite inställning. (37)

        b. ...asenne muuttuu. (41)

(81) a. …så ändrar Maj-Gun humör…(100)

        b. ...Maj-Gunin mieliala muuttuu... (111)

I (80b) och (81b) har finskans verb  muuttua  en automativ betydelse, vilket betyder att det 

uttrycker en förändring i subjektsreferenten som sker av sig själv  Samma gäller de följande 

två exemplen: 

(82) a. Nu, i det här sammanhanget, drar man sig till minnes vad man vet om dem… (57) 

        b. Tässä yhteydessä mieleen muistuukin se mitä heistä tiedetään. (63) 

(83) a. Majjun Majjun upprepar man för sig själv… (90)

        b. Majjun Majjun toistuu hiljaa mielessä... (100)

I både (82) och (83) är det finska verbet en automativ motsvarighet till det svenska verbet. I 

exemplen (80a), (82a) och (83a) är satsens subjekt det indefinita generiska pronomenet man. 

Detta kan ha påverkat översättarens val av verb eftersom om man vill uttrycka okänd agens på 

finska, låter ett deverbalt verb i de här fallen naturligare än den s.k. egentliga passiven som 

t.ex. i (83b) skulle lyda Majjun Majjun toistetaan hiljaa mielessä. I exempel (84) motsvaras 

den lexikaliserade verbförbindelsen lämna efter sig av finskans automativa verb periytyä ’gå i 

arv’ med ablativuttrycket som betecknar från vem man ärver städföretaget.  

(84) a. Börjar städa på heltid i städföretaget ”Fyra moppar och en sopskyffel” som 

           kusinmamman lämnat efter sig. (71)

       b. Solveig alkaa siivota kokopäiväisesti siivousfirmassa ”Neljä moppia ja yksi rikkalapio” 

           joka  periytyy serkkumammalta. (80)
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8.2.4 Finskans passiv som motsvarighet till svenska satser med verben stå, heta, handla 

Enligt  Hakulinen  (2004,  1267)  förekommer  passiv  i  finskan  ofta  i  samband  med 

rumsadverbial  som beskriver skriftlig  eller  annan information,  t.ex.  Vitsissä kerrotaan...  ’I 

vitsen  berättas  det...’.  I  det  följande  exemplifieras  fall  där  passiven  är  motsvarighet  till 

svenska satser med verben stå, heta och handla. Jfr:

(85) a. ”…ja vad hade det stått i nekrologen?” (338)

        b. ”...mitä siinä muistokirjoituksessa sanottiinkaan?” (381)

(86) a. Den som hon “kilar stadigt med” som det heter i schlagersångerna... (41)

        b. Se jonka kanssa Eddie styylaa vakituisesti, kuten sanotaan iskelmissä... (46)

(87) a. …alla de där historierna som hon dragit, som handlat om allt möjligt… (308)

        b. ...ja veteli kaikennäköisiä tarinoita, joissa puhuttiin vaikka mistä... (347) 

De  ovanstående  finska  exemplen  (85)-(87)  innehåller  ett  rumsadverbial  i  inessiv  och  ett 

kommunikationsverb i passiv. Det finns sammanlagt åtta liknande exempel i materialet. I alla 

exemplen har finskans passiva form bildats av verb  puhua ‘tala’ eller  sanoa ‘säga’. I (85a) 

kunde  verbet  stå alternativt  översättas  med  lukea ‘stå  skrivet’  men  även  då  skulle 

rumsadverbialet  stå  i  inessiv  (85b).  I  exempel  (86)  är  den  passiva  formen  sanotaan en 

idiomatisk motsvarighet till verbet heta. Översättning med en aktiv sats skulle vara möjlig i 

exempel (87) där verbet handla om kunde översättas till finska t.ex. med verbet kertoa jstak 

’berätta om’. 

8.2.5 Finskans passiv som motsvarighet till svenska satser med övriga subjekt

Av de sex subjekt som inte är personliga pronomen i satser som har översatts med finskans 

passiv förekommer två (Maj-Gun, kusinmamman) i exemplen (83) och (84) som har återgivits 

med  avledd  passiv  och  tre  presenteras  i  det  följande.  I  alla  de  tre  exemplen  innebär 

passivering en synvinkelförändring. 

I exemplen (88) och (89) har verbet bytts ut mot ett annat verb i översättningen, d.v.s. det 

finska verbet är inte den passiva motsvarigheten till det aktiva verbet i originalet:
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(88) a. Kistan med fastern som firas ner, rosor som faller på kistan i hålet innan trälocket  

            läggs på...  (260)

        b. Arkku jossa täti on, se lasketaan alas, arkulle päälle kuoppaan sirotellaan ruusuja    

            ennen kuin puukansi pannaan paikoilleen... (293)

(89) a. Navigatortanten har ett namn, Gertrude, efter aupairflickan. (289) 

        b. Navigaattoritädille on annettu nimikin, Gertrude, aupair-tytön mukaan. (326)

I  exempel  (88)  motsvaras  det  intransitiva  rörelseverbet  falla av  finskans  transitiva  verb 

sirotella ’strö’ som väcker föreställning om handlande personagenter. Orsaken till användning 

av passiv i (88b) kan också vara andra verbformer i meningen som står i passiv. I exempel 

(89b)  betonar  den  passiva  verbformen  on  annettu  ’har  getts’  att  namnet  är  resultat  av 

mänsklig  handling  medan  den  deklarativa  huvudsatsen  med  verbet  ha  fungerar  som 

beskrivning av tillstånd i exempel (89a).

I exempel (90) innebär passivformen i finskan perspektivförskjutning från subjektet Rita till 

personer som aldrig hörde av henne. Jfr:

(90) a. Rita som lämnade, hörde aldrig av sig. (78) 

        b. Rita lähti, hänestä ei sen koommin kuultu. (87) 

Den kursiverade  delen i  (90) kunde ha översatts  med en aktiv  verbform,  t.ex.  ei  antanut  

kuulua itsestään eller ei ottanut yhteyttä som har använts som motsvarigheter till ’höra av sig’ 

på sidorna 82 och 154 i den finska översättningen. 

8.3 Svenskans sats har återgivits med finskans kasus

Kasusformer  som  motsvarigheter  till  svenska  satser  utgjorde  48,1  %  av  alla  formella 

förändringar. I tabell 5 presenteras fördelningen av satstyper som har återgetts med finskans 

kasus. 

Tabell 5 Fördelning av satstyper som motsvaras av finskans kasus
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___________________________________________________________________________
f %

___________________________________________________________________________
Expressiv bisats 1 0,9

Final bisats 1                          0,9

Huvudsats 20 17,4

Interrogativ bisats 2 1,7

Koncessiv bisats 2 1,7

Komparativ bisats 1 0,9

Konditional bisats 1 0,9

Nominal bisats 6 5,2

Relativ bisats 53 46,1

Som om-sats 3 2,6

Temporal bisats 25 21,7

___________________________________________________________________________

Totalt 115 100

Enligt tabell 5 finns det i materialet tre satstyper som märkbart oftare än andra motsvaras av 

finskans kasus.  Oftast  har kasusformer använts  som motsvarigheter  till  svenskans  relativa 

bisatser. Den näststörsta gruppen bildar temporala bisatser och den tredje största gruppen är 

huvudsatser. I  tabell  6 visas fördelningen av finskans kasusformer som motsvarar svenska 

satser i materialet.

Tabell 6 Fördelning av finskans kasusformer som motsvarigheter till svenska satser

___________________________________________________________________________
f %

___________________________________________________________________________
Nominativ 15 13,0

Genitiv 30 26,1

Partitiv 15 13,0

Essiv 23 20,0

Translativ 5 4,3

Inessiv 7 6,1

Elativ 10 8,7

Illativ 1 0,9

Adessiv 5 4,3
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Ablativ 2 1,7

Allativ 2 1,7

___________________________________________________________________________

Totalt 115 100

Det framgår av tabell 6 att alla kasusformer utom ackusativ och de sällsynta kasusen abessiv, 

komitativ och instruktiv förekommer i materialet. Den vanligaste kasusformen är genitiven. 

Uttryck i essiv utgör den näststörsta gruppen. De grammatiska kasusen nominativ och partitiv 

förekommer lika ofta. Av lokalkasus är elativen den vanligaste. 

8.3.1 Finskans nominativ

Den grammatiska kasusen nominativ är en viktig grundform som kan användas vid ord som i 

satsen  fungerar  som  subjekt,  objekt  eller  predikativ.  I  tabell  7  visas  vilka  satstyper 

nominativuttryck motsvarar vid översättning från svenska till finska.

Tabell 7 Satstyper som motsvaras av finskans nominativ
___________________________________________________________________________

f %
___________________________________________________________________________
Expressiv bisats 1 6,7

Interrogativ bisats 1 6,7

Huvudsats 3 20,0

Relativ bisats 9 60,0

Temporal bisats 1 6,7

___________________________________________________________________________

Totalt 15 100

Det framgår  av tabellen att  det  finns 15 fall  i  materialet  där svenskans sats  motsvarar  ett 

uttryck  i  nominativ  i  finskan.  Majoriteten  av  nominativuttrycken  är  motsvarigheter  till 

svenskans relativa bisatser. 
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I fem fall förekommer nominativ i samband med ett annat kasus. I det följande exemplifieras 

tre fall där originalet och översättningen motsvarar varandra innehållsmässigt men i finskan är 

det enklare att uttrycka samma betydelse med en nominalfras istället för en sats: 

(91) a. ...de som bor i Rosengården håller sig därinne. (18)

        b. ...Ruusutarhan asukkaat pysyttelevät sen sisällä. (19) 

(92) a. ...och det som Suzette tjänade på sjukhemmet... (301)

        b. ...ja Suzetten ansiot hoitokodissa... (338) 

(93) a. ...ljud av pilar som slår i kasttavlan på ladväggen. (366)

        b. ...tikkojen kopsahdukset vajan seinän tikkatauluun. (412) 

I de  tre  ovanstående  exemplen  har  svenskans  relativa  bisats  motsvarats  av  substantiv  i 

nominativ  med  genitivbestämning.  I  exempel  (91)  ersätter  den  framförställda 

genitivbestämningen svenskans prepositionskonstruktion och i (92) uttrycker den ägaren som 

i  den  svenska  satsen  är  subjektet.  I  exempel  (93)  har  betydelsen  av  svenskans 

prepositionsuttryck med relativ bisats motsvarats  av substantiv i nominativ (kopsahdukset) 

som beskriver ljudet med framförställd objektgenitiv tikkojen ’pilarnas’.

Materialet innehåller också ett fall där finskans nominalfras inte ger exakt samma information 

som satsen i originalet men informationen kan dock läsas ut av kontexten: 

 

(94) a. Smutsig, lätt berusad, allt hon äger i en ruffig plastkasse. (73)

        b. Hän on likainen, hieman humalassa, kaikki omaisuus nuhjuisessa muovikassissa... 

(82) 

I  exempel  (94)  motsvarar  innehållet  i  översättningen  inte  fullständigt  originalet  eftersom 

översättaren  har  lämnat  pronomenet  hon oöversatt.  Bortfallet  förorsakar  ingen 

informationsförlust eftersom översättaren framhäver subjektet i början av satsen i (94b) fast 

det  i  originalet  förekommer  först  i  den  relativa  bisatsen  med  den  underförstådda 

subjunktionen (94a).

I  det  följande  exemplifieras  fall  där  svenskans  relativa  bisats  har  översatts  med  en 

participkonstruktion i nominativ. Particip är nominala verbformer som kan fungera bl.a. som 

verb eller som adjektiv då de tar numerus- och kasusböjning (Karlsson, 2009, 250). I de tre 
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följande  exemplen  bestämmer  finskans  participfras  substantiv  och  har  således  samma 

funktion som en relativsats som bestämmer substantiv:

(95) a. ...vid sidan av skivspelaren som spelar opera... (33-34)

        b. ...sen vieressä on oopperaa soittava levysoitin... (38)  

(96) a. ...som om alla lyckliga födelsedagar hon nånsin haft som levt sitt stilla liv i henne i ett 

           ögonblick blossar upp... (203)

        b. ...kuin kaikki hänessä ikinä uinuneet onnelliset syntymäpäivät äkkiä puhkeaisivat  

           kukkaan... (229)  

(97) a. ...men ett tillstånd som fick kropp... (212)

        b. ...vaan ruumiillistunut olotila... (240) 

I exempel  (95b) är  bestämningen till  substantiv  presensparticip  och i  exemplen (96b) och 

(97b) 

perfektparticip.  Participfrasen i exempel (96b) är ett mer fungerande översättningsalternativ 

än  motsvarande  relativ  bisats  och  gör  meningen  mer  lättläst.  I  exempel  (97)  är  finskans 

perfektparticip ruumillistunut ’förkroppsligad’ en idiomatisk motsvarighet till svenskans verb.

 

Materialet innehåller två fall där användning av ett uttryck i nominativ i stället för en sats kan 

ses som ett stildrag. En mer ordagrann översättning skulle i båda fallen vara användbar men 

den formella förändringen passar bättre i textsammanhanget. Jfr:

 

(98) a. Maj-Gun, värmen som stiger upp i henne. Och: hur stolt hon är. (248)

        b. Maj-Guniin kohoaa lämpö. Ja ylpeys. (279) 

(99) a. Plötsligt denna kraft i mig, förlösning, hur jag blir glad! (368)

        b. Äkkiä tämä voima, ratkaisu, mikä ilo! (414) 

I  exempel  (98)  har  svenskans  expressiva  bisats  motsvarats  av  substantiv  i  nominativ 

förmodligen på grund av längden. Substantivet är ett tillägg till den föregående satsen och det 

ena av satsens två subjekt som samordnas med tilläggspartikeln ja ’och’. I exempel (99) har 

svenskans interrogativa bisats översatts med den exklamativa frasen mikä ilo ’vilken glädje’. 

Översättaren har kanske valt att använda frasen på grund av rytmiska skäl för att åstadkomma 

en utropssats som består av uppradning av ord.
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Ett  sällsynt  fall  i  materialet  är  sådant  där  en nominalfras  i  nominativ  är  motsvarighet  till 

svenskans temporala bisats. Jfr: 

 (100) a. ...att det när pastorn talade i kyrkan ställvis blev väl mycket gräddtårta... (246)

           b. ...että pastorin saarnat kirkossa olivat joskus vähän kermakakkumaisia... (277) 

I exempel (100) preciserar man i den finska översättningen vilket talande det är fråga om, 

d.v.s. saarnat ’predikningar’ vilket inte definieras på samma sätt i originalet men framgår 

dock av kontexten. 

I materialet finns tre huvudsatser som har översatts med en nominalfras i nominativ. Jfr: 

(101) a. ...det sista hon och Maj-Gun gör tillsammans under den där tiden i villan efter    

             mammans död är går på bio. (99)

          b. ...viimeinen mitä hän ja Maj-Gun tekevät yhdessä on käynti elokuvissa. (110) 

(102) a. ...för alltid kom man ju inte sig iväg, arbetsdagarna var långa dessutom, man var ofta 

             trött. (206)

          b. ...eihän sitä aina päässyt liikkeelle, pitkät työpäivät, usein sitä oli väsynyt. (233) 

(103) a. Och gått sin väg, lämnat vid avfallskärlen stora svarta sopsäcken. (239)

          b. Ja lähtö, iso musta jätesäkki jäi jäteastian viereen. (270) 

I exempel (101) har översättaren kanske tyckt att nominalfrasen är ett naturligare alternativ än 

verbfrasen  i  slutet  av  den  finska  satsen.  I  exempel  (102)  har  översättaren  utelämnat 

imperfektformen av kopulaverbet  olla ‘vara’. Bortfallet har förmodligen stilistiska skäl och 

förorsakar ingen betydelseförändring. I exempel (103)  har verbfrasen  gått sin väg  översatts 

med substantiv i nominativ. 

8.3.2 Finskans genitiv

I materialet  bildar  genitiven  den största  gruppen inom kasusuttryck  som har använts  som 

motsvarigheter  till  svenska  satser.  Av  alla  30  genitivuttryck  förekommer  genitiven  i  20 
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uttryck i samband med ett annat kasus. I tabell 8 klarläggs fördelningen av kasus som genitiv 

förekommer med. 

Tabell 8 Genitiv med ett annat kasus som motsvarighet till svenskans sats

___________________________________________________________________________
f %

___________________________________________________________________________
gen. + nom. 4 20,0

gen. + part. 4 20,0

gen. + ess. 4 20,0

gen. + trans. 2 10,0

gen. + elat. 4 20,0

gen. + adess. 1 5,0

gen. + allat. 1 5,0

___________________________________________________________________________

Totalt 20 100

Det framgår av tabellen att genitiven förekommer som motsvarighet till svenskans sats med 

sju olika kasus varav nominativ, partitiv, essiv och elativ är de vanligaste. Eftersom genitiv 

används i sådana fall som framförställd bestämning, kommer fallen att presenteras i samband 

med de kasus som genitiven bestämmer. I det följande klarläggs således endast de övriga 10 

genitivuttryck där genitiven används som motsvarighet till svenskans sats. 

I  materialet  är  8  av  10  fall  i  genitiv  bestämningar  till  en  postposition. Postpositioner  är 

adpositioner som står efter huvudordet, till skillnad från prepositioner  som placeras framför 

sitt huvudord. Adpositioner är oböjliga ord som relaterar ord till varandra. Bestämningar till 

adpositioner står oftast i genitiv eller partitiv. (Hakulinen m.fl. 2004, 674.)

Nedan ges exempel på fall där svenskans sats motsvaras av nominalfras i genitiv framför den 

temporala postpositionen jälkeen ’efter’. 

(104) a. ...och hade förstås inte behövt bläddra länge förrän... (229)

          b. ...ja lyhyen selaamisen jälkeen... (259) 

(105) a. ...efter att ha tröstat... (339)

          b. ...lohduttelun jälkeen... (382) 
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(106) a. …när alla ätit färdigt... (360)

          b. ...iltapalan jälkeen... (405) 

I exempel (104) är postpositionsfrasen motsvarighet till svenskans huvudsats. Synvinkeln har 

förändrats vid översättning när subjunktionen  förrän i (104a) motsvaras av en postposition 

med en motsatt betydelse: jälkeen ’efter’. I exempel (105a) har flerordssubjunktionen efter att 

samma betydelse som finskans  jälkeen  men i översättningen har man istället  för en bisats 

använt  ett  verbalsubstantiv  i  genitiv:  lohduttelun  jälkeen ’efter  tröstandet’  (105b). 

Postpositionsfrasen  iltapalan  jälkeen i  exempel  (106b)  ger  inte  samma  information  som 

svenskans temporala bisats i (106a) utan betyder ordagrant översatt ’efter kvällsmålet’.  

I det följande exemplifieras två fall där svenskans temporala satser har översatts till finska 

med temporala postpositionsfraser där bestämningarna står i genitiv.

(107) a. ...under det som varit den sista natten. (260)

          b. ...heidän viimeisen yönsä ajan. (293) 

(108) a. ...medan de var på besök. (276)

          b. ...heidän vierailunsa aikana. (320) 

I exempel (107) är postpositionen ajan motsvarighet till svenskans relativa bisats som inleds 

med den temporala  flerordssubjunktionen  under det.  I  den finska översättningen har  man 

tillagt  ägarpronomenet  heidän ’deras’  som  inte  finns  i  den  svenska  versionen.  Vid 

översättning  av den temporala  bisatsen  i  exempel  (108)  har  översättaren  valt  att  använda 

frasen med postpositionen  aikana istället  för en sats. I det här fallet  skulle satsen vara ett 

tänkbart översättningsalternativ men i exempel (107b) är användning av en postposition mer 

väntad med tanke på ordvalet  i  (107a).  Precis  som i  (108) är  i  de två följande exemplen 

användning  av  en  postpositionsfras  inte  betingad  av  strukturskillnader  mellan  finska  och 

svenska. Jfr:

(109) a. ...då hon blev äldre... (212)

          b. ...iän myötä... (239) 

(110) a. Solveig som frågat det där, med mitt i allt det där bekanta i ögonen även om det är   

             länge sedan... (331)

         b. Solveig kysyy, silmissä kesken kaiken se tuttu aikojen takaa... (374) 
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I både (109) och (110) skulle direkta motsvarigheter på finska vara möjliga. I exempel (109) 

har svenskans temporala bisats motsvarats av frasen iän myötä ’med ålder’ där postpositionen 

myötä uttrycker  tillägg.  I  exempel  (110)  har  svenskans  koncessiva  bisats  översatts  med 

postpositionsfrasen aikojen takaa ’sedan tider tillbaka’.

(111) a. ...med hennes pappa pastorn, gamla kyrkoherden som han känner... (192)

          b. …pastoripapan kanssa, tuttavansa vanhan kirkkoherran... (217) 

I exempel (111) återges svenskans relativa bisats med ett substantiv i genitiv. Genitivuttrycket 

med ägarändelsen -nsa i exempel  (111b) fungerar som ett syntagmatiskt tillägg som ansluts 

till satsen för att utvidga den föregående postpositionsfrasen (Hakulinen m.fl. 2004, 1005).

De två fall där genitiven förekommer i andra funktioner än i postpositionsfraser illustreras 

nedan. 

(112) a. ...hon hade öra för när han ljög... (195)

          b. ...kuuli kyllä valheen... (220) 

(113) a. …hinner Björn utbrista så ursinnig mitt i allt som jag aldrig hört honom  

             tidigare...(369)

          b. ...Björn ehtii karjahtaa ennenkuulumattoman raivoissaan... (416) 

Svenskans  temporala  bisats  i  exempel  (112a)  har  översatts  med  genitivuttrycket  som 

betecknar totalobjekt (112b). I exempel (113) har svenskans komparativa bisats motsvarats av 

adjektiv i genitiv som uttrycker intensitet hos adverb (Hakulinen m.fl. 2004, 1185).

8.3.3 Finskans partitiv

Partitiv är en kasusform som i allmänhet uttrycker en obestämd, oavgränsad mängd. Partitiv 

kallas grammatisk kasus eftersom den kan användas i satsen vid ord som står som subjekt, 

objekt eller predikativ. (Karlsson 2009, 113)  I tabell 9 visas absoluta och relativa andelar av 

svenska satser som motsvaras av partitiv enligt satstypen.
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Tabell 9 Satstyper som motsvaras av finskans partitiv

___________________________________________________________________________
f %

___________________________________________________________________________
Huvudsats 1 6,7

Nominal bisats 3 20,0

Relativ bisats 11 73,3

___________________________________________________________________________

Totalt 15 100

Det  framgår  av  tabellen  att materialet  innehåller  sammanlagt  15  partitivuttryck  som 

motsvarighet  till  svenskans  sats.  Största  delen  av  partitiv  är  motsvarigheter  till  relativa 

bisatser  medan  huvudsatser  och  nominala  bisatser  är  sällsyntare.  Nedan  presenteras  tre 

partitivuttryck som ersätter svenskans nominala bisats. Jfr:

(114) a. ...ångrar att hon kommit... (106) 

         b. ...katuu tuloaan... (118) 

(115) a. ...mån om att brodern inte skulle se henne... (194)

         b. ...välttäen visusti veljen huomiota... (219) 

(116) a. ...så att det utan att det behövt nämnas särskilt blivit klart... (333) 

          b. ...ja kävi selväksi ilman erityistä mainintaa... (376) 

I exemplen (114) och (115) har svenskans nominala bisats ersatts med ett deverbalt nomen i 

partitiv. I exempel (114b) är  tuloaan ’sin kommande’ partitivobjekt vid känsloverbet  katua 

’ångra’.  I  exempel  (115b)  står  objektet  med  framförställd  genitivbestämning  i  partitiv 

eftersom verbet  välttää ’undvika’ är negativt implikativt. (Hakulinen m.fl. 2004, 458, 1186, 

1555.) I exempel (116) har svenskans narrativa bisats motsvarats av adpositionen ilman ’utan’ 

med ett efterföljande partitivuttryck.

Materialet  innehåller  ett  fall  där  partitiven  används  som  motsvarighet  till  svenskans 

huvudsats: 

(117) a. Men det ödet hade ironi:… (253)

          b. Mutta kohtalon ironiaa:... (285) 
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I  exempel  (117)  har  objektet  i  den  svenska  satsen  ersatts  av  partitiv  och  predikatet  har 

utelämnats. Satsens subjekt har blivit en framförställd genitivbestämning.

I materialet  finns 11 partitivuttryck som motsvarigheter till  relativa bisatser. I det följande 

exemplifieras två fall där finskans objekt står i partitiv i en nekande sats:

(118) a. …ett avstånd mellan dem som ingendera riktigt begriper varifrån det kommer… (46)

          b. ...etäisyys jonka alkuperää kumpikaan ei ymmärrä... (51) 

(119) a. Vilket inte betyder det som kusinpappan säger: tokig. (352)

          b. Mikä ei tarkoita serkkupapan sanaa: hullu. (396) 

I  exemplen  (118)  och  (119)  har  svenskans  relativa  bisats  översatts  med  ett  substantiv  i 

partitiv.  I  exempel  (119b)  har  partitivuttrycket  en  framförställd  genitivbestämning  som 

motsvarar subjektet i originalet.  Också predikativ i en intransitiv resultativ sats står i partitiv 

när satsen är nekande (Hakulinen m.fl. 2004, 913):

(120) a. ...blev inte som man tänkt sig. (241)

          b. ...ei siitä ihan aiotunlaista tullut. (272) 

I de två följande exemplen är uttryck i partitiv bestämning till en preposition. Jfr: 

(121) a. ...som inför en föreställning som ska börja snart. (21)  

          b. ...kuin ennen kohta alkavaa esitystä. (22) 

(122) a. ...i den öppna dagen den sista dagen som de varit tillsammans. (260)

          b. ...keskellä päivää, heidän viimeistä yhdessäolopäiväänsä. (293) 

I exempel (121) har svenskans relativa bisats  översatts  med presensparticip  som står efter 

prepositionen  ennen ’före’.  I  exempel  (122)  är  den  finska  motsvarigheten  till  svenskans 

relativa  bisats  en  sammansättning  med  framförställd  adjektiv-  och  genitivbestämning.  I 

exempel (122b) står uttrycket  heidän viimeistä yhdessäolopäiväänsä som ett paradigmatiskt 

tillägg som preciserar prepositionsfrasen  keskellä päivää ’mitt på dagen’ som beskriver en 

ofullbordad situation (Hakulinen m.fl. 2004, 692, 1006). 
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I exemplen (123)-(125) är partitivens funktion att uttrycka obestämd mängd:

(123) a. För det är så mycket i Vinterträdgården som berör en själv. (16)

          b. Sillä talvipuutarhassa on kovin paljon itseä koskevaa. (17) 

(124) a. Det är i alla fall det som Tobias sagt om att man måste känna sin historia som Johanna 

              tänker  på… (34)

          b. Tätä Tobiaksen sanomaa, että täytyy tuntea oma historiansa, Johanna joka   

               tapauksessa ajattelee... (39)

(125) a. Det är bara sånt man säger, det blir inte av. (359)

          b. Pelkkää puhetta, ei siitä mitään tule. (404) 

Presens particip i partitiv står som predikativ i exempel (123b) och  partitivuttrycket med 

genitivbestämningen som objekt i exempel (124b). I exempel (125b) används partitiv i ett 

kommenterande  uttryck.  I  exempel  (126)  utgör  partitivuttrycket  före  komparativformen 

jämförelsepunkten (Hakulinen m.fl. 2004, 627). Jfr:

(126) a. ...ser äldre ut än vad de är. (38)

          b. ...näyttävät ikäistään vanhemmilta. (42)

I exempel (127) har svenskans relativa bisats motsvarats av sammansatt adjektivbestämning i 

partitiv. Sammansättning i partitiv används som motsvarighet också till konditional bisats som 

bestämmer en infinitivfras i exempel (128): 

(127) a. Men samtidigt - detta är bara rörelser som kan anas under ytan. (64)

          b. Tämä on kuitenkin vain pinnanalaista värähtelyä. (71) 

(128) a. ...för att ha att bjuda på om det kommer gäster... (181) 

          b. ...jotta olisi vierasvaraa... (204) 

I båda ovanstående exemplen uttrycker partitiven obestämd mängd och står som predikativ.

8.3.4 Finskans essiv
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Essiven hör till de vanligaste kasusformerna i materialet. Den har förekommit 23 gånger som 

motsvarighet till svenskans satser som presenteras efter satstypen i tabell 10.

Tabell 10 Satstyper som motsvaras av finskans essiv

___________________________________________________________________________
f %

___________________________________________________________________________
Huvudsats 3 13,0

Koncessiv bisats 1 4,3

Temporal bisats 9 39,1

Relativ bisats 8 34,8

Som om-sats 2 8,7

___________________________________________________________________________

Totalt 23 100

Det  framgår  av  tabellen  att  essiven  oftast  har  använts  som  motsvarighet  till  svenskans 

temporala och relativa bisatser. 

Största delen av svenska satser som motsvaras av tidsuttryck i essiv är temporala bisatser som 

inleds med subjunktionen när. I exemplen (129b) och (130b) betecknar essiv åldersskede och 

i exempel (131b) tidspunkt:

(129) a....och ska bli bilmekaniker när han blir stor. (41) 

          b. ...ja aikoo isona automekaanikoksi. (46) 

(130) a. ...när de var barn... (92)

          b. ...lapsena... (102) 

(131) a. Bara när det är städdag... (352)

          b. Vain siivouspäivinä... (397)

I materialet finns två temporala bisatser som inleds med prepositionen  medan. I båda fallen 

har översättaren använt ordet  aikana  som den finska motsvarigheten. I exempel (132b) har 

ordet använts i en sammansättning som står i essiv medan i exempel (133b) står det som 

postposition efter genitivbestämning som anger den handling som är samtidig med en annan 

tidigare omtalad handling:
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(132) a. ...medan hon läser till sina förhör... (95)

          b. ...opiskeluaikana... (105) 

(133) a. ...medan de var på besök. (276)

          b. ...heidän vierailunsa aikana. (320) 

Framförställd genitiv förekommer även i exempel (134b) där den finska motsvarigheten till 

svenskans  temporala  relativsats  består  av  ett  temporalt  substantiv  i  essiv  (päivänä) med 

framförställd genitivbestämning och verbalsubstantiv som följs av possessivsuffix (paluunsa).

(134) a. ...den dagen då hon återvände... (96)

          b. ...hänen paluunsa päivänä... (106) 

I materialet finns ett belägg på komparativ användning av essiv. I exempel (135) motsvaras 

svenskans temporala relativsats av det finska uttrycket nuorempana som är komparativform 

av adverbialet nuorena.

(135) a. Och Mikael, mellanpojken, som man då han var yngre kunnat oroa sig över en 

              aning;... (275)

          b. Ja keskimmäinen, Mikael, josta joskus nuorempana saattoi olla huolissaan;... (309)

I  exempel  (136)  har  en bisats  inledd av  den temporala  subjunktionen  innan  översatts  till 

finska med adverb i allativ (alle  ’under’) och adjektiv i essiv som beskriver egenskap hos 

subjektet, d.v.s. ålder:

 (136) a. …innan jag fyller trettio. (105)

           b. ...alle kolmikymppisenä. (117)   

I  materialet  finns  två  fall  där  tidsuttryck  i  essiv  inte  är  motsvarighet  till  svenskans 

temporalsats. Jfr: 

(137) a. Dagarna som gått, och julfirandet... (192)

          b. Näinä kuluneina päivinä, joulunvietossa... (217) 

(138) a. …ganska rund som Maj-Gun själv småningom hade blivit här i villan… (229)

          b. ...aika pulleva niin kuin Maj-Gun itsekin sitten täälläoloaikanaan... (258) 
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I exempel (137) är finskans essiv motsvarighet till svenskans nominalfras med relativ bisats 

som efterställt  attribut  (dagarna som gått).  I  den  finska  översättningen  använder  man  ett 

demonstrativt  pronominellt  attribut  näinä  som förmedlar  betydelsen  av svenskans definita 

nominalfras dagarna. I exempel (138) har svenskans komparativa bisats med rumsuttryck här 

i  villan översatts  till  finska med sammansättning  i  essiv  som uttrycker  både rum och tid 

(täälläoloaikanaan). Betydelsen av adverbialet småningom förmedlas i översättningen genom 

ordet sitten ’då’ medan den dynamiska aktionsarten av verbet bli har gått förlorat när det inte 

används något verb i den finska versionen (exempel 138b).

Predikativadverbial  i  essiv  uttrycker  sätt.  När  predikatet  är  ett  intransitivt  verb  beskriver 

adverbialet subjektet och uttrycker t.ex. på vilket sätt någon gör någonting. I samband med 

transitiva  verb  uttrycker  predikativadverbialet  egenskaper  hos  objekt.  Kännetecknande  för 

predikativadverbialen är att de kan kongruera i numerus med sitt huvudord. (Hakulinen m.fl. 

2004,  1206.)  I  exempel  (139)  är  predikativadverbialet  i  essiv  motsvarighet  till  svenskans 

huvudsats och i (140) till relativ bisats: 

(139) a. ...och hon hade varit tacksam då, klivit in. (253)

          b. ...hän kipusi kiitollisena sisään. (285) 

(140) a. ...Tom som varit på osedvanligt dåligt humör då han kommit hem... (290)

          b. …Tom palattuaan epätavallisen pahantuulisena... (326)  

I både (139b) och (140b) uttrycker predikativadverbialet sätt och essivformen har bildats av 

adjektiv  som semantiskt  motsvarar  predikativ  i  den svenska satsen.  I  exempel  (140b) har 

predikatadverbialet  framförställd  genitivbestämning  som  uttrycker  intensitet  hos 

predikativadverbialet.

I  exempel  (141a)  förekommer  anaforisk  ellips  av  subjekt  som är  vanligt  i  skönlitteratur 

(SAG4 1999,  692).  I  översättningen  har  svenskans  deklarativa  huvudsats  utan  fundament 

ersatts  med  s.k.  statusstruktur  som  består  av  två  delar:  subjekt  i  nominativ  och 

predikativadverbial  i  essiv  (kämmenet  kuperina).  Strukturen  används  vanligtvis  för  att 

beskriva kroppsdelarna, kläderna eller läget av föremål (Hakulinen m.fl. 2004, 838).

(141) a. Ser in genom ett fönster, kupar händerna. (217) 
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          b. Kurkistaa ikkunasta sisään, kämmenet kuperina. (245) 

Statusstrukturen förekommer även i exempel (142b) där den ersätter svenskans huvudsats och 

i  (143b)  där  den  är  motsvarighet  till  adjektivfras  med  bundet  adverbial  som anger  orsak 

(SAG3 1999, 219.) I översättningen uttrycks orsaken genom en genitivbestämning (exempel 

143b). 

(142) a. ...och en Jättefödelsedagsbakelse har stått kvar på bordet orörd... (208)

          b. ...pöydällä Jättisynttärileivos koskemattomana... (234)  

(143) a. ...tunna håret vått av småspik som regnat därute... (208) 

          b. ...ohut tukka tihkusateen kastelemana... (235) 

I  exempel  (144a)  fungerar  den  svenska  bisatsen  som rektion  till  subjunktionen  som  i  en 

subjunktionsfras.  I  det  här  arbetet  räknas  hela  konstruktionen  som en  sats  eftersom  den 

lexikaliserade  förbindelsen  som om kan  betraktas  som flerordssubjunktion  och   som om- 

konstruktionen  som  en  särskild  bisatstyp.  (SAG4  1999,  581-582.)  Som  om-satsen  har 

översatts  till  finska  med  tillståndspassiv  vars  TU-particip  i  essiv  beskriver  ett  eventuellt 

tillfälligt tillstånd (144b) (Hakulinen m.fl. 2004, 1275).

(144) a. Som om all luft gått ur honom... (51)

          b. Kuin tyhjiin puhallettuna... (57)  

I exempel (145) motsvaras svenskans koncessiva bisats av adjektivet i  essiv som fungerar 

som adverbial i satsen och beskriver subjektets uppgift: 

(145) a. …även om hon hade måstat gå ner till halvtid på grund av faderns sjukdom... (301)

          b. ...vaikkakin puolipäiväisenä isän sairauden takia... (338) 

Också substantiv med abstrakt betydelse förekommer som adverbial i essiv:

(146) a. Och som om det mitt i allt varit ett budskap till henne, Maj-Gun. (204)

          b. Ikään kuin sentään viestinä Maj-Gunille. (230) 

(147) a. ...vilket också helt enkelt berott på ganska stor blyghet... (280)

          b. …syynä yksinkertaisesti melkoinen ujous... (314)  
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I  exempel  (146)  är  adverbialet  motsvarighet  till  svenskans  som  om-sats  och  i  (147)  till 

svenskans relativa bisats. Sådana adverbial följs vanligtvis av ett postponerat subjekt som i 

exempel (147b) där subjektet är en nominalfras. (Hakulinen m.fl. 2004, 929.)

8.3.5 Finskans translativ

Translativ  är  abstrakt  lokalkasus  som  kan  uttrycka  bl.a.  riktning,  resultat,  tillstånd  eller 

uppgift. I tabell 11 klarläggs satstyper som translativen har använts som motsvarighet till.

Tabell 11 Satstyper som motsvaras av finskans translativ

___________________________________________________________________________
f %

___________________________________________________________________________
Huvudsats 3 60,0

Relativ bisats 1 20,0

Temporal bisats 1 20,0

___________________________________________________________________________

Totalt 5 100

Det  framgår  av  tabell  11  att  translativen  har  använts  fem  gånger  som  motsvarighet  till 

svenskans  tre  olika  satstyper  och  oftast  till  huvudsatser.  I  materialet  finns  två  belägg  på 

translativ som används för att uttrycka ändamål: 

(148) a. ...för förfriskning när de håller pauser. (127)

          b. ...taukovirkistykseksi. (141) 

(149) a. Men han har lagt krusidullkantat kakpapper under så det ska se extra festligt ut... 

(203) 

          b. Mutta hän on pannut pitsireunaisen kakkupaperin lautaselle juhlavuuden       

              korostamiseksi... (229)

I exempel (148) har svenskans nominalfras med  temporal bisats som efterställt attribut ersatts 

av  sammansättning  i  translativ.  Det  finala  translativadverbialet  taukovirkistykseksi  'för 
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pausförfriskning' uttrycker till vilket ändamål någonting duger på samma sätt som det svenska 

uttrycket  med  prepositionen  för uttrycker  syfte  i  (148a)  (Hakulinen  m.fl.  2004,  931).  I 

exempel  (149)  är  translativ  med genitivbestämning motsvarighet  till  svenskans  huvudsats. 

Satsen inleds med den konklusiva konjunktionen så som anger att innehållet i det senare ledet 

är konsekvens av det som sägs i det förra (SAG2 1999, 730).

I exempel (149b) används translativ för att uttrycka tidpunkt vid vilken någonting händer:

(149) a. ”Vet du vad, Disponenten”, säger Maj-Gun, det sista hon säger den här märkliga,   

              omtumlande kvällen. (201)

         b.  ”Arvaas mitä, Isännöitsijä”, tämän kummallisen, mullistavan illan päätteeksi. (227- 

               228)

I exempel (149) har svenskans relativa bisats översatts med finskans genitivbestämning och 

translativ. Betydelsen av translativen päätteeksi ’till slut’ motsvarar betydelsen av det sista i 

den svenska satsen men det anförande verbet efter citatmeningen har lämnats helt oöversatt i 

den finska versionen.

Vissa  verb  som betecknar  sägande,  åsikt  eller  förnimmelse  kan  få  adverbialbestämning  i 

translativ  som  används  för  att  kategorisera  objektsreferent,  t.ex.  luulla  ~  kutsua  jotakin  

joksikin ’tro ~ kalla ngn för ngt’ (Hakulinen m.fl. 2004, 930). I exempel (150) har svenskans 

två  adversativt  samordnade  huvudsatser  (SAG4  1999,  927)  översatts  till  finska  med  två 

predikativadverbial i translativ som bestämmer verbet sanoa ’säga’:

(150) a. …för säga vad man vill om Tom, han var tom kanske, men inte dum... (199) 

          b. ...sillä Tomia saattoi sanoa tyhjäksi, mutta ei tyhmäksi. (224) 

I exempel (151b) uttrycker translativ vad som är resultat av handlingen: 

 (151) a. ...så förändras den och övergår i ett allvar... (206)

           b. ...se muuttuukin totisuudeksi... (232) 
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I det svenska exemplet (151a) uttrycks resultatet av förändring med hjälp av två samordnade 

verb som motsvaras i det finska exemplet (151b) av verbet muuttua ’förändras’ och substantiv 

i translativ.

8.3.6 Finskans lokalkasus

De sex lokalkasusen inessiv, elativ, illativ, adessiv, ablativ och allativ har inte bara de lokala 

betydelserna utan kan också uttrycka t.ex. tid, orsak, sätt och instrument. I materialet finns 

sammanlagt  27  lokalkasusuttryck  som  motsvarigheter  till  svenska  satser.  Av  alla 

lokalkasusuttryck är 18 inre och nio yttre lokalkasusformer. I följande tabell visas hurdana 

satstyper lokalkasusen har använts som motsvarigheter till. 

Tabell 12 Satstyper som motsvaras av finskans lokalkasus

___________________________________________________________________________
f % 

___________________________________________________________________________
Huvudsats 6 22,2

Interrogativ bisats 1 3,7

Final bisats 1 3,7

Konditional bisats 1 3,7

Nominal bisats 1 3,7

Relativ bisats 11 40,7

Som om-sats 1 3,7

Temporal bisats 5 18,5

___________________________________________________________________________

Totalt 27 100

Enligt  tabell  12  motsvarar  lokalkasus  oftast  svenskans  relativa  bisats.  De  näst  vanligaste 

satstyperna är huvudsatser och temporala bisatser vilket stämmer överens med fördelningen 

av satstyper i hela materialet.  
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8.3.6.1 Inre lokalkasus

Den vanligaste inre lokalkasusformen i materialet är elativ som förekommer tio gånger som 

motsvarighet till svenskans sats. Inessiven har använts sju gånger och illativen bara en gång. 

I exemplen (152)-(154) motsvaras svenskans huvudsats av sättsadverb i inessiv som uttrycker 

tillstånd. Sådana adverb förekommer framför allt i samband med tillstånds- och rörelseverb 

och betecknar mänskliga tillstånd eller aktiviteter. (Hakulinen m.fl. 2004, 646.) 

(152) a. Suttit inklämd i en soffa... (193)

          b. Puristuksissa sohvalla... (218) 

(153) a. Astrid sjunger med, sluter sina ögon. (351) 

          b. Astrid laulaa mukana, silmät ummessa. (395) 

(154) a. ...hennes egen kossaktiga klumpighet gjorde att hon föll i trappor hela tiden. (257)   

          b. ...että hän lehmämäisessä kömpelyydessään jatkuvasti kaatuili portaissa. (289)

I exempel (152) motsvarar sättsadverb i inessiv svenskans huvudsats med perfektparticip och 

anaforisk  ellips  av  subjekt  (SAG4 1999,  692).  I  exempel  (153b)  beskriver  inessiven  den 

svenska huvudsatsens objekt och i exempel (154b) den svenska huvudsatsens subjekt. 

Två gånger motsvaras den svenska satsen av inessiv som uttrycker befintlighet ‘inne i’. Jfr:

(155) a. ...att personligen måsta se det förfallet när det ju är ens hemgård... (108)

          b. ...kun joutui katselemaan tuota rappiota, omassa kotitalossaan... (120) 

(156) a. ...plantor plantor var vad han hade haft för ögonen... (328) 

          b. ...silmissä taimia taimirivien jälkeen... (370) 

I  exempel  (155a)  används svenskans  bisats  inledd av  när inte  för  att  ange  tidpunkt  utan 

snarare  för  att  allmänt  aktualisera  sakförhållanden  (SAG4  1999,  600).  I  den  finska 

översättningen motsvaras bisatsen av inessivuttryck som står som ett tillägg efter satsen. I 

exempel  (156)  ersätter  inessiven  svenskans  relativa  bisats.  Betydelsen  ‘inne  i’  är  inte 

bokstavlig i det här exemplet utan inessiven  silmissä innebär ungefär samma sak som  för  

ögonen i exempel (156a). 
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I exemplen (157) och (158) förekommer inessiven i två övriga funktioner:

(157) a. Också ner till simbassängen som när Träskdrottningen var barn... (28)

          b. ...myös uima-altaaseen joka Suokuningattaren lapsuudessa... (31) 

(158) a. ...ska man skapa måste man göra det på nyktert huvud. (230)

          b. ...luomistyössä pitää olla selvin päin. (259) 

I  exempel  (157)  motsvaras  svenskans  temporala  bisats  av  adverb  i  inessiv  som uttrycker 

åldersskede med framförställd genitivbestämning. I exempel (158) betecknar adverb i inessiv 

handling som pågår som motsvarighet till svenskans oinledda konditionala bisats (Hakulinen 

m.fl. 2004, 1195).  

Det finns sammanlagt tio elativuttryck i materialet. De flesta elativuttrycken är motsvarigheter 

till  svenskans  relativa  bisatser.  Sju  av  elva  elativuttryck  betecknar  samtalsämne  vilket 

exemplifieras i det följande: 

(159) a. Fast, förstås, där på verandan talar de ju om också andra saker. Egna saker, intressen 

             som de delar. (45)

         b. Vaikka puhuvat he verannalla toki muistakin asioista, kun ovat kahden. Omista   

             asioistaan, yhteisistä harrastuksistaan. (50)

(160) a. ...bryr sig inte om alla dessa berättelser, historier, iscensättningar, som kommer sen.  

             (49)

          b. ...ei piittaa näistä tarinoista, jutuista, näyttämöllepanoista, näistä myöhemmistä. (55) 

I exemplen (159) och (160) har verbfrasen i svenskans relativa bisats översatts med adjektiv i 

elativ som ger samma information som bisatsen i originalet.

I exempel (161) har svenskans relativa bisats motsvarats av ett sammansatt substantiv i elativ. 

I exempel (162) har den relativa bisats som bestämmer substantivet  historia motsvarats av 

adjektiv  och  substantiv  i  elativ  och  svenskans  prepositionsfras  i  trakten  har  blivit 

genitivbestämning seudun ’traktens’.

(161) a. …som alla varit medvetna om misshandeln som förekom i hemmet... (326)

          b. ...jotka kaikki tiesivät kotiväkivallasta... (367) 
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(162) a. …som byggde på en gammal historia om något som utspelade sig i trakten. (20)

          b. ...joka perustui vanhaan tarinaan seudun ammoisesta tapahtumasta. (21) 

I  exempel  (163)  motsvaras  svenskans  temporala  bisats  av  sammansättning  i  elativ  med 

framförställd  genitiv:  hänen  kirkkosaarnoistaan  'hans  kyrkopredikningar'.  Synvinkeln  har 

förändrats så att man i den finska versionen hänvisar till subjektets predikningar medan det i 

originaltexten handlar mer om subjektet själv, d.v.s. vad man sade om honom: 

(163) a. ...struntade han i vad man sa om honom när han predikade i kyrkan... (246) 

          b. ...hän veisasi viis siitä mitä hänen kirkkosaarnoistaan sanottiin... (278) 

Även i exempel (164) har svenskans när-bisats översatts till finska med elativ. Det har skett 

ett nivåbyte från bisats i (164a) till substantiv i (164b): 

(164) a. …som Solveig vill minnas från när hon var liten… (12)

          b. ...minkä Solveig tahtoo muistaa lapsuudestaan... (13)  

I de alla föregående exemplen har elativen använts som kasus för objektsliknande adverbial 

som förekommer efter vissa verb som uttrycker bl.a. talande, tänkande, förstående, kännande 

och tyckande (Karlsson 2009, 157). 

I exemplen (165b) och (166b) används elativ för att uttrycka orsak:

(165) a. Hon säger med en röst som gör att jag förstår… (388)

          b. ...ja hänen äänestään minä tajuan... (437) 

(166) a. Och plötsligt, där, får hon en ingivelse... (101) 

          b. Ja siellä hän äkkiä mielenjohteesta... (113) 

I  exempel  (165)  ersätter  elativuttrycket  med  framförställd  genitivbestämning  svenskans 

huvudsats  och  relativa  bisats.  I  exempel  (166)  är  elativen  motsvarighet  till  svenskans 

huvudsats vilket är sällsynt i materialet.
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Illativen  förekommer  bara  en  gång  i  materialet.  I  exempel  (167)  motsvaras  svenskans 

nominalfras  av  relativ  bisats  som efterställt  attribut  av  illativ  som uttrycker  föremål  för 

handling. 

(167) a. ...fullständigt medveten om den effekt hon har på den som ser på henne. (295) 

          b. ...täysin tietoinen vaikutuksesta jonka tekee katsojaan. (332) 

Det som uttrycks med bisats i det svenska exemplet (167a) har ersatts med motsvarande agent 

i  översättningen  (167b).  Agenten  katsoja har  bildats  av  verbet  katsoa ’titta’  med 

avledningsändelsen -jA.

8.3.6.2 Yttre lokalkasus

Den vanligaste yttre lokalkasusformen i materialet  är adessiv som har använts fem gånger 

som motsvarighet till svenskans sats. I den här avhandlingen har adessiven i betydelsen ägare 

utelämnats, t.ex. vid översättning av svenska satser med verbet  ha eftersom sådana fall kan 

betecknas som språkparsbunden översättning i stället för modulation. Både ablativ och allativ 

förekommer två gånger i materialet. 

Som yttre  lokalkasus uttrycker  adessiv bl.a.  befintlighet på en entitets  övre yta.  I  den här 

betydelsen förekommer adessiven en gång i materialet. I exempel (168) motsvaras svenskans 

nominala  bisats  av  objekt  i  genitiv  och  adverb  i  adessiv.  I  den  finska  versionen  syftar 

adessivuttrycket  med  possessivsuffix  (kasvoillaan)  på  satsens  subjekt  medan  i   exempel 

(168a) upprepas huvudsatsens subjekt även i bisatsen: 

 (168) a. I trappan märker hon att hon har en mask på... (297)

           b. Portaissa hän huomaa naamion kasvoillaan... (335) 

I  exempel  (169b)  förutsätter  det  finska  uttrycket  olla  väliä (jollakin) adverbial  i  adessiv 

(Hakulinen  m.fl.  2004,  1103).  Svenskans  interrogativa  bisats  motsvaras  av  substantiv  i 

adessiv som utan kontext inte ger samma information som den svenska bisatsen: 
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 (169) a. Men hon är nu så liten att hur hon kastar kvittar. (379)

           b. Mutta hän on niin pikkuinen ettei tuloksella ole väliä. (427) 

I exempel  (170) har svenskans temporala bisats översatts med en sammansättning i adessiv 

som uttycker läge hos någon (Hakulinen m.fl. 2004, 1191).

 (170) a. ...de hade båda syskonen gillat henne trots hennes toalettstädarnit när hon var på  

              besök i pråstgården... (277)

           b. …kumpikin heistä piti tädistä huolimatta vessansiivousinnosta pappilavierailuilla... 

               (312)

 

I  exempel  (171a)  fungerar  svenskans  relativa  bisats  som  som  efterställt  attribut  till  en 

nominalfras.  Bisatsen  har  översatts  till  finska  med  adverb  i  adessiv  som  bestämmer 

substantivet (exempel 171b).  Adverb med ändelsen -eillA bildar ett fast uttryck med verbet 

olla ’vara’ och beskriver ett tillstånd där verbhandlingen pågår (Hakulinen m.fl. 2004, 382).

 (171) a. …en roman som skulle skrivas… (211)

           b. ...tekeillä oleva romaani... (238) 

I  exempel  (172a)  har  två  samordnade  huvudsatser  reducerats  genom  att  subjektet  har 

utelämnats i det senare ledet (SAG4 1999, 913). I översättningen har det senare ledet med 

verbet  röka motsvarats  av substantivet  tupakka som i  adessiv uttrycker  pågående aktivitet 

(172b) (Hakulinen m.fl. 2004, 507, 1195). 

(172) a. …står i kioskdörren och röker. (112) 

          b. ...seisoo kioskin ovella tupakalla. (125) 

Ablativ hör till de yttre lokalkasusen. Den har många funktioner men är ganska sällsynt. I 

materialet finns det bara två belägg på ablativ som motsvarighet till svenskans sats. Jfr:

(173) a. Det där i Suzette som gjorde att hon såg ut som om hon alltid frös. (262)

          b. Jokin Suzettessa sai hänet näyttämään ikuisesti viluiselta. (296) 

(174) a. ...har med sig en bunt gamla nummer när hon flyttar till kusinhuset. Kanske har de  

              varit länsman Lomans. (349)
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          b. ...muuttaessaan serkkutaloon hänellä on nippu vanhoja numeroita. Ehkä nimismies  

              Lomanilta. (393)

I (173) har originaltextens komparativa subjunktionsfras översatts till finska med adjektiv i 

ablativ.  Verbet  näyttää  ’se ut’ hör till  de finska verb för sinnesuttryck som styr ablativ.  I 

exempel (174) är uttryck i ablativ motsvarighet till svenskans huvudsats. Habitativadverbial i 

ablativ  i (174b)  uttrycker avskiljande, d.v.s vem som är upplevare för förlust eller liknande 

händelse. (Hakulinen m.fl. 2004, 938, 1204.) 

I materialet förekommer två fall där den svenska satsen har översatts med uttryck i allativ. 

(175) a. ...som han byggt på mark som Solveig arrenderat åt honom. (33)  

          b. ...jonka on rakentanut Solveigin vuokraamalle maalle. (37) 

(176) a. ”…för att man ska ut och röka.” (115)

          b. ”...mennäkseen ulos tupakalle.” (128) 

I  exempel  (175)  motsvaras  den  relativa  bisatsen  av  agentparticip  i  allativ  som betecknar 

riktning mot en entitets  övre yta.  I  översättningen har bisatsens indirekta objekt  åt honom 

utelämnats och subjektet har översatts med genitivattributet Solveigin. (Hakulinen m.fl. 2004, 

252-253, 1191.) I exempel (176) motsvaras den finala bisatsen av en infinitivform i translativ 

som följs av possessivsuffix som anger person: mennäkseen. Konstruktionen kallas för final  

konstruktion som uttrycker  ändamålet  för handlingen.  I  exempel  (176)  har  originaltextens 

verb  röka bytts ut mot substantivet  tupakka  i den finska versionen. Allativformen  tupakalle 

används för att uttrycka övergång till en aktivitet. (Hakulinen m.fl. 2004, 507, 1195.)

9 SAMMANFATTNING

Syftet  med denna pro gradu-avhandling var att  jämföra Monika Fagerholms  Glitterscenen 

med dess finska översättning och undersöka förekomsten av tre olika formella förändringar: 

svenskans  objekt  blir  finskans  subjekt,  svenskans  aktiv  motsvaras  av  finsk  passiv  och 

svenskans sats motsvaras av finskans kasus. Jag intresserade mig för att se hur ofta de olika 

typerna av förändringar förekommer och hurdana kontexter de används i. Det skulle ha varit 

möjligt att också räkna andelen förändringar som även har förorsakat synvinkelförändringar. I 
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stället för att räkna har jag kommenterat möjliga synvinkelförändringar i analysdelen där jag 

förklarade de formella förändringarna med hjälp av exempel och försökte hitta orsaker till 

översättarens val att uttrycka sig annorlunda än i originalet, t.ex. att använda passiv i stället 

för aktiv.   

Materialet innehöll sammanlagt 239 formella förändringar. De vanligaste förändringarna var 

finskans  kasusformer  som motsvarigheter  till  svenska  satser.  De utgjorde 48,1  % av  alla 

förändringar.  Den näststörsta gruppen var finskans passiv som motsvarighet  till  svenskans 

aktiv vars andel var 28,9 %. Svenskans objekt som har blivit finskans subjekt bildar 23,0 % 

av formella förändringar i materialet. 

Kasusformer  som  motsvarigheter  till  svenska  satser  var  den  frekventaste  formella 

förändringen. I materialet förekom 11 olika kasusformer. Ackusativ, abessiv, komitativ och 

instruktiv saknades. Den vanligaste kasusen var genitiv vars andel var  26,1 %. Essivuttryck 

bildade 20,0 % av motsvarigheter och både nominativ och partitiv hade andelen 13,0 %. Den 

vanligaste satstypen som hade motsvarats av finskans kasus var relativ bisats som utgjorde 

46,1 % av fallen. Kasusformerna i materialet var fungerande och naturliga motsvarigheter till 

svenska  satser  som  i  jämförelse  med  finskans  kompakta  kasusuttryck  ibland  verkade 

övertydliga.  Nominalisering  kan  ses  som  avpersonifiering  av  människan  i  fall  där 

kasusformen  har  ersatt  en  sats  med  mänskligt  subjekt,  t.ex.  när  hon  var  på   besök  i  

pråstgården  >  pappilavierailuilla. Översättning av en sats med en kasusform innebär dock 

inte att en person eller personer automatiskt utelämnas i beskrivning av skeendet eftersom det 

mänskliga subjektet kan uttryckas med hjälp av genitivbestämning eller ägarändelse eller på 

ett annat ställe i samma sats eller mening. 

Finskans  passiv  som  motsvarighet  till  svenskans  aktiv  var  den  näst  vanligaste  formella 

förändringen i materialet. Största delen av passivformerna tillhör den s.k. egentliga passiven. 

Avledd  passiv  förekom  fem  gånger  och  tillståndspassiv  en  gång.  Passivformerna  var 

motsvarigheter till  svenska satser med subjektet  man i  53,6 % av fallen inom gruppen sv. 

aktiv  > fi.  passiv.  Eftersom  man är  ett  indefinit  pronomen har översättning med finskans 

passiv som betecknar att subjektet är en obestämd person inte förändrat synvinkeln i dessa 

fall. Samma gäller bl.a. satser där  subjektet  de inte syftar på bestämda personer eller satser 

med det expletiva subjektet  det som inte har en motsvarighet i finskan. Däremot föranledde 

översättning med passiv en synvinkelförändring när det användes för att framhäva objektet i 
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stället  för  bestämda  personer  som  utförde  handlingen  och  i  de  flesta  fall  där  passiven 

användes som motsvarighet till andra subjekt än personliga pronomen. 

I materialet var  23,0 % av förändringarna sådana där svenskans objekt hade blivit finskans 

subjekt. Det framgick av materialet att översättaren oftast hade placerat icke-mänskligt objekt 

som  finskans  subjekt.  Inom  gruppen  sv.  objekt  >  fi.  subjekt  var  andelen  fall  där  icke-

mänskligt objekt hade blivit finskans icke-mänskliga subjekt 89,1 %. I analysdelen indelade 

jag fallen i fyra grupper enligt finska verbtyper för att få en helhetsbild av vilka slags subjekt 

svenskans  icke-mänskliga  objekt  hade  blivit  vid  översättning.  Grupperna  var  allmänna 

existentiella verb, rörelseverben  tulla och  mennä, verbet  olla  och övriga.  Kategorin övriga, 

allmänna existentiella verb och rörelseverben tulla och mennä var nästan lika vanliga medan 

verbet olla bildade den minsta gruppen.

Analysen av beläggen visade att förändringen sv. icke-mänskligt objekt > fi. icke-mänskligt 

subjekt  inte  nödvändigtvis  föranledde  en  synvinkelförändring  eftersom  svenskans  objekt 

kunde även som subjekt i den finska satsen behålla  den semantiska rollen föremål,  t.ex.  i 

samband med det existentiella verbet näkyä som har en automativ betydelse. Verbet var ofta 

motsvarighet till svenskans  man-konstruktion och då liknade beskrivningen i originalet och 

översättningen varandra. Rörelseverben tulla och mennä användes ofta metaforiskt och kunde 

då betraktas som idiomatiska motsvarigheter till svenska verb i originalet. Man kan dock se 

även  den  metaforiska  användningen  av  dessa  verb  som  en  typisk  synvinkel  ur  vilken 

finsktalande människor ser vissa fenomen. Kategorin övriga innehöll några intressanta fall där 

naturfenomen och kroppsdelar hade placerats som subjekt även om det skulle ha varit möjligt 

att behålla svenskans subjekt på finska. 

Formella  förändringar vid  översättning  mellan  två  språk  är  ett  intressant  ämne  som kan 

erbjuda  många  olika  kvantitativa  och  kvalitativa  undersökningsmöjligheter.  Språkparet 

svenska-finska  har  undersökts  mycket  men  det  finns  inte  så  mycket  skrivet  om 

synvinkelförändringar. För att åstadkomma en tydlig uppfattning om fenomenet borde man 

kunna skilja mellan modulationer och språkparsbunden översättning. Jag tycker att det inte 

alltid är lätt att definiera vad som ska räknas som modulation och det är en sak som man 

borde fästa uppmärksamhet vid om man fördjupar sig mer i ämnet. En möjlig men svår aspekt 

att forska i som Forsgren (1995, 53) nämner skulle vara att också hitta de fall som skulle ha 
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varit  möjliga  att  översätta  med  en  modulation  men  där  översättaren  inte  har  använt 

modulationen.  
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