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Abstract    

This thesis uses the problems and strategies categorised by Mona Baker for non-equivalence 

in translations on word level. These theories are applied on a material made up of selected 

parts from the book “Boken om Pippi Långstrump” – Chang wazi Pipi《长袜子皮皮》– the 

source text by Astrid Lindgren (1952) in translation to Chinese by Li Zhiyi 李之义 (1983). 

The text is analysed through a close-read and examples are given of Bakers strategies for 

translation. Additional categories are identified in the text, developed by alumni of sinology at 

the department of linguistics at Uppsala University. In addition to these pre-exiting categories, 

an additional eight have been identified. The four problems were: the use of the nonsense 

genre, the use of semantic/pragmatic fouls, the use of sociolectic neologisms and difference in 

written language. The four identified strategies were: translating by a less neutral/more 

expressive word, translating by idiom, translation by paraphrase using a related pronunciation 

and translation by transliteration. These can be argued to be particularly common, for the 

specific cases of translations to Chinese, translation of children’s literature, and translation of 

the specific work.      
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1. Inledning  

 

Kina var i slutet av 70-talet och början 80-talet i en tid av förändring, gällande såväl 

ideologiska och ekonomiska reformer som synen på samhället i stort. Ungefär här, år 1983, 

utkommer Pippi för första gången på kinesiska i Shanghai.1 Då hade det gått nära 30 år sedan 

berättelserna om Pippi publicerats i Sverige.2 Som karaktär får ändå sägas att hon inte är helt 

oproblematisk. För många i Sverige ligger hon varmt om hjärtat, medan hennes fasoner setts 

på annorlunda i andra kulturer och tidevarv. En stor del av charmen med Lindgrens karaktär 

är Pippis ofta hemmasnickrade uttryck och egna sätt. Det väcker ett intresse kring vilka 

översättningstrategier som har använts för att förmedla detta till ett annat språk, med ett annat 

skriftssystem, och särskilt anpassat till barn. Förhoppningen är att studiet av vilka strategier 

som använts för översättningen av Pippi till kinesiska ska ge en närmare inblick i 

översättningens utmaningar och möjligheter för en av Sveriges främsta barnbokskaraktärer, 

och för barnlitteraturens scen i Kina. Teorier om icke-ekvivalens på ordnivå kommer att 

användas; dessa rör utmaningen att hitta ett ord på målspråket som motsvarar källspråkets ord. 

Li Zhiyi 李之义 är den som översatt Lindgrens barnböcker till kinesiska. 

 

 

2. Syfte och frågeställningar  

 

Den här uppsatsen utgår ifrån översättningsstrategier och problem för översättning vid icke-

ekvivalens på ordnivå i den kinesiska utgåvan av barnboken Boken om Pippi Långstrump – 

Chang wazi Pipi 长袜子皮皮– som samlar tre böcker om Pippi i redigerat format.  

 

Studiens syfte är att undersöka vilka strategier och problem vid icke-ekvivalens på ordnivå 

som kan identifieras i materialet. Översättningsteorikern Mona Bakers teorier om strategier 

för icke-ekvivalens på ordnivå i boken In Other Words från år 19923 står i centrum, och 

                                                           
1 Li, Zhiyi 李之义。”Yizhe houji”  译者后记 [Översättarens efterord]. Chang wazi Pipi 长袜子皮皮. Peking: 

Zhongguo shaonian ertong xinwen chuban zongshe 中国少年儿童新闻出版总社[China Children's Press & 

Publication Group], 2011. Första upplagan, 11:e tryckningen. 
2 Astrid Lindgren Aktiebolag. ”Verken”. Access: 2018-11-29 
3 Baker, Mona. In Other Words - a course book on translation. London: Routledge, 1992 
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hennes identifierade problem för icke-ekvivalens på ordnivå används som stöd. Baker 

poängterar att hennes listade problem och strategier är en kategorisering grundad på analyser 

av existerande översättningar av aktiva översättare inom fältet. Kategorierna ska därför inte 

ses som korrekta eller rekommenderade, utan enbart möjliga. Noteras bör att Mona Baker är 

en välrenomerad teoretiker inom översättningsstudier; däremot är hon inte sinolog. 

Teoriboken In Other Words innehåller visserligen enstaka exempel på översättning från 

engelska till kinesiska, men av förklarliga skäl saknas fokus på problem eller strategier 

specifika för översättning till/från kinesiska eller andra icke-europeiska språk.  

 

Utöver Bakers strategier tillkommer översättningsstrategier identifierade av Evelina 

Harryson4 och Amanda Lönngren5, två studenter i sinologi som tidigare använt Bakers 

strategier i liknande studier. Från studierna identifierade de totalt sett tre strategier, som 

kommer att inkluderas i studien vid sidan om Bakers. Mer om Harrysons och Lönngrens 

studier i kapitel 6.1 om tidigare studier vid Uppsala universitet.  

 

Litteraturvetaren Ulla Lundqvist och lingvisten Christina Heldner är två forskare som båda 

analyserat Pippis språk på svenska. Utifrån deras respektive arbeten har två paraplykategorier 

för problem vid översättning av icke-ekvivalens på ordnivå identifierats, och dessa kommer 

också att inkluderas i studien. Under rubriken tidigare forskning (6.3) beskrivs Lundqvists och 

Heldners forskning i större utsträckning.  

 

Frågeställningarna rörande utvalda delar av Boken om Pippi Långstrump – Chang wazi Pipi 

长袜子皮皮 – i översättning av Li Zhiyi 李之义 blir därmed följande:  

 

1. Vilka av Bakers kategorier för översättningsstrategier vid icke-ekvivalens på ordnivå 

kan identifieras?  

2. Vilka av Harrysons och Lönngrens respektive kategorier för översättningsstrategier vid 

icke-ekvivalens på ordnivå kan identifieras? 

3. Vilka av Heldners och Lundqvist teorier om Pippis språk kan identifieras som problem 

för icke-ekvivalens på ordnivå? 

                                                           
4 Harryson, Evelina. En jämförande studie av tre engelska översättningar av Lu Xuns En dåres dagbok. 

Kandidatuppsats, Uppsala universitet, 2012. 
5 Lönngren, Amanda. “Q, old chap!” En jämförande analys av översättningsstrategier i William A. Lyells och 

Gladys och Xianyi Yangs översättningar av Lu Xuns Den sanna historien om Ah Q. Kandidatuppsats, Uppsala 

universitet, 2016 
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4. Vilka övriga kategorier för vanliga problem vid icke-ekvivalens samt 

översättningsstrategier vid icke-ekvivalens på ordnivå kan identifieras? 

 

 

3. Material och materialavgränsning  

 

Begreppet källspråk avser det språk en text ursprungligen producerats på, i det här fallet 

svenska. Målspråk syftar på det språk texten har översatts till. Kinesiska är det målspråk som 

undersöks i denna studie. När det vidare refereras till språk i denna text är det alltid 

riksvarianten som avses om inget annat anges. Eftersom uppsatsen behandlar icke-ekvivalens 

specifikt på ordnivå är det vad som åsyftas om inget annat anges. En del av uppsatsens ord 

kan förefalla snarlika, och ett förtydligande kan därför vara på sin plats: 

 

 Problem: en svårighet som gör att en ekvivalens på ordnivå inte går/är svår att finna.  

 Strategi: en lösning på ett översättningsproblem på ordnivå 

 Kategori: indelning av problem respektive strategier, som visar på gemensamma 

egenskaper.  

 

Som grund för denna studie står utvalda delar ur verket Boken om Pippi Långstrump i två 

format:  

 Källtexten: Boken om Pippi Långstrump.6 Den femte omarbetade upplagan från år 1978, 

baserat på den första upplagan utgiven år 1952. Utgåva tryckt år 1995. Översättaren Li 

Zhiyi 李之义 använde sig vid sin översättning av samma upplaga, men tryckt år 1978. 

Det enda som skiljer sig är alltså året för tryckningen, och därför bör det inte vara några 

skillnader mellan den svenska version översättningen grundar sig på och den som här 

studeras, med reservation för feltryck. Först år 2015 utkom en reviderad version av 

Boken om Pippi Långstrump på svenska, den är därför inte relevant för studien.   

 

                                                           
6 Lindgren, Astrid. Boken om Pippi Långstrump. Oslo: Norbok,  1995.  
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 Måltexten: Chang wazi Pipi《长袜子皮皮》7 där översättningen till kinesiska är gjord 

av Li Zhiyi 李之义. Den baserades på ovannämnda svenska upplaga och utkom för 

första gången år 1983 i Shanghai. Utgåvan som används här utkom år 2011 som den 

11:e tryckningen på den första upplagan från år 2009 av bokförlaget Zhongguo shaonian 

ertong xinwen chuban zongshe 中国少年儿童新闻出版总社 [China Children's Press & 

Publication Group], vilken är ett nytryck av originalöversättningen från år 1983. Sedan 

år 1983 har det enligt mejlkontakt med Li Zhiyi 李之义 endast gjorts en riktig revidering 

som utkom tidigare under år 2018, varför det inte bör vara något större skillnader mellan 

källtexten och måltexten, givet att inga eventuella feltryck uppstått.    

 

I och med kandidatuppsatsens begränsningar framför allt vad gäller tid, behövde en 

avgränsning av materialet göras. Därför gjordes först en översiktig läsning av hela verket och 

sedan valdes det första samt det sista kapitlet i varje delbok ut för analys, då dessa tycks 

innehålla intressanta exempel på möjliga strategier och problem vid översättning till ett annat 

skriftsystem samt vissa utmaningar mer eller mindre specifika för barnlitteratur.  

 

Som tidigare nämnt består Boken om Pippi Långstrump av tre böcker om Pippi: Pippi 

Långstrump (1945), Pippi Långstrump går ombord (1946) och Pippi Långstrump i 

Söderhavet (1948)8. Med andra ord kommer sex stycken kapitel att ingå i studien. Detta 

motsvarar 70 sidor9 i källtexten Boken om Pippi Långstrump10 och 69 sidor11 i måltexten 

Chang wazi Pipi《长袜子皮皮》12, varav båda sidangivelserna inkluderar ett antal 

illustrationer. 

 

Hädanefter kommer Li Zhiyi 李之义 att refereras till som Li. Verket Boken om Pippi 

Långstrump heter på kinesiska i översättning av Li: Chang wazi Pipi 长袜子皮皮 och 

kommer att benämnas just så. Alla översättningar från engelska till svenska är gjorda av 

uppsatsförfattaren, om inget annat framgår. I resultatkapitlet finns urdrag ur måltexten, den 

                                                           
7 Lindgren, Astrid. Chang wazi Pipi 长袜子皮皮. Peking: Zhongguo shaonian ertong xinwen chuban zongshe 中

国少年儿童新闻出版总社[China Children's Press & Publication Group], 2011. Första upplagan, 11:e 

tryckningen.  
8 Astrid Lindgren Aktiebolag. ”Verken” Access: 2018-11-29  
9 Lindgren, Astrid. Boken om Pippi Långstrump, s. 11-21, 88-113, 152-169, 237-247  
10 Lindgren. Boken om Pippi Långstrump.  
11 Lindgren, Astrid. Chang wazi Pipi 长袜子皮皮, s. 1-11, 87-114, 159-178, 252-264  
12 Lindgren. Chang wazi Pipi 长袜子皮皮.  
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översättningen är givetvis gjord av Li. För analys, och för att översätta dessa 

översättningsexempel tillbaka till svenska, användes det stora kinesisk-engelska lexikonet 

från förlaget Waiyanshe 外研社13. Översättarens val av styckesindelning gör att en del citat 

kan se kapade ut genom att de inte återgivits till punkt. Ibland har kortare fraser ur meningar 

tagits ut för att isolera och förtydliga den intressanta punkten i översättningsproblematiken.  

 

 

4. Bakgrund 

Nedan presenteras kortare bakgrund kring författaren Astrid Lindgren, översättaren Li Zhiyi

李之义 samt fenomenet ordbildning – alla tre ämnen som bidrar till en större förståelse av 

materialet och dess förutsättningar.  

 

 

4.1 Kort om författaren   

Astrid Lindgren föddes in i en småländsk jordbrukarfamilj år 1907 och gick bort år 2002.14 

Under sin livstid hann hon skriva mer än 70 böcker och författarskapet har gjort henne folkkär 

i Sverige men också fått henne att nå ut till både barn och vuxna över hela världen. I dagsläget 

finns hennes verk översatta till strax över 100 språk och språkvariationer15. Genom att 

använda författarens efternamn på kinesiska Lin'gelun 林格伦 som sökord på databasen 

China Academic Journals generades ett hundratal artiklar om Lindgren, varav flertalet 

refererar till henne som ”barnberättelsens mormor” tonghua waipo 童话外婆 .16/17/18 En 

grundligare studie av synen på Astrid Lindgren i Kina föreslås som ett vidare forskningsämne, 

se delkapitlet om framtida forskning.   

 

                                                           
13 Hanying cidian 汉英词典 – A Chinese-English Dictionary. Peking: Waiyu jiaoxue yu yanjiu chubanshe 外语

教学与研究出版社 Foreign Language Teaching and Research Press, 2009. Tredje utgåvan.   
14 Astrid Lindgren Aktiebolag. ”Astrid Lindgren” Access: 2018-11-29 
15 Ibid.  
16 Liu, Yuzhu 刘予珠。”’Tonghua waipo’ he tade haizimen”, ”童话外婆”和她的”孩子”们 [“Barnberättelsens 

mormor” och hennes barn] (China Academic Journals. Access: 2018-12-11) 
17 Miao, Wei 缪惟。”’Tonghua waipo’ Lin'gelun”, ”童话外婆”林格伦 [Lindgren ”barnberättelsens mormor”] 

(China Academic Journals. Access: 2018-12-11) 

18 Xiao, Yao 肖遥。”Ruidian ‘tonghua waipo’ Lin'gelun tonghua de shenmei qianxi”,  瑞典“童话外婆”林格伦

童话的审美浅析 [Grundläggande analys av estetiken i Sveriges ”barnberättelsens mormor” Lindgrens 

barnberättelser] (China Academic Journals. Access: 2018-12-11) 
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4.2 Introduktion av översättaren  

Li Zhiyi 李之义 föddes år 1940 i en liten by norr om Peking.19 Han studerade svenska språket 

vid Pekings institut för främmande språk, Beijing waiguoyu xueyuan 北京外国语学院.20 I 

början av 1980-talet kom Li till Stockholms universitet för att forska på Strindbergs verk.21 

Som rekommenderad paus från forskningen läste han Boken om Pippi Långstrump och 

översatte den därefter snarast till kinesiska.22 Under de 30 år som följt har Li kommit att 

översätta samtliga av Astrid Lindgrens verk för barn, så när som på böckerna om Kati.23Att de 

vanor och traditioner från 1900-talets världsbild som Lindgrens verk ofta centreras kring inte 

alltid är lätta för dagens människor att ta till sig, beskriver Li i efterordet till Chang wazi Pipi 

och menar att det kan vara en svårighet i översättningsarbetet24 I en intervju med Ylva Mårten 

på Sveriges Radio från år 2016 säger Li att han själv är stoltast över sina översättningar av 

Astrid Lindgrens verk.25 I personlig mejlkontakt med Li den 18 november 2018, vid frågan 

om synen på Pippi i Kina vid utgivningen, skriver Li så här: 

   

Myndigheterna stödde den kinesiska upplagan av Pippi. Kinesiska ungdomsförbundet 

rekommenderade Pippiboken till barn och ungdomar i hela landet. Astrid sade mig en 

gång, alla barn förstår Pippi, men inte vuxna. Men i Kina har jag aldrig mött några 

föräldrar som inte förstår Pippi. Det beror kanske på att tiden har ändrats.26  

 

 

4.3 Kort om ord och ordbildning  

De studenter som använt sig av Bakers teorier i sina uppsatser har haft vissa svårigheter med 

att definiera vad ett ord är, i och med att de utgått ifrån källtexter på kinesiska, där ordet är 

mer svårdefinierat än på t ex svenska. Då denna studie utgår ifrån en svensk källtext finns inte 

samma problematik men för större förståelse inför varför måltextens ord kan komma att bestå 

av mer än ett tecken kan det vara värt att titta närmare på hur ordet kan definieras.  I boken In 

Other Words formulerar Baker sig likt följande:  

                                                           
19 Personlig mejlkontakt med Li Zhiyi 李之义, 2018-11-15 

20 Zhao, Geng 赵耕. ”Li Zhiyi: Ruidian · Wenxue · Nuobeier.  李之义：瑞典·文学·诺贝尔” [Li Zhiyi: Sverige, 

Litteratur, Nobel] (Senast ändrad: 2012-12-11, Access: 2018-12-28)  
21 Li, Zhiyi 李之义。”Yizhe houji”  译者后记 [Översättarens efterord]. Chang wazi Pipi 长袜子皮皮, s. 265 
22Ibid, s. 265 
23 Zhao, Geng 赵耕. ”Li Zhiyi: Ruidian · Wenxue · Nuobeier.  李之义：瑞典·文学·诺贝尔” [Li Zhiyi: Sverige, 

Litteratur, Nobel]   
24 Li, Zhiyi 李之义。”Yizhe houji”  译者后记 [Översättarens efterord]. Chang wazi Pipi 长袜子皮皮, s. 267 
25 Mårtens, Ylva. ”Ylva i Kina del 2: Möt Astrid Lindgrens kinesiske översättare”. Sveriges Radio.   
26 Personlig mejlkontakt med Li Zhiyi 李之义, 2018-11-15 
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For our present purposes, we can define the written word with more precision as any 

sequence of letters with an orthographic space on either side.27  

 

Denna definition utesluter det kinesiska språket – troligtvis omedvetet då flertalet exempel på 

kinesiska återfinns i boken – eftersom sådana ortografiska utrymmen om vardera sida om en 

betydelsebärande enhet inte förekommer i kinesiska.  

 

Morfemet benämns inom lingvistiken ofta som den minsta betydelsebärande enheten, medan 

det kinesiska språkets struktur gör att begreppen morfem och ord inte sällan överlappar. 

Sinologen Jerry Norman skriver så här:  

 

In the Chinese writing system, morphemes (characters) are strung together one after 

another without any indications of word boundaries; the reader supplies the necessary 

boundaries as he reads along.28   

 

Detta får delvis sin förklaring i att kinesiska är ett isolerande språk, vilket betyder att 

grammatiska relationer uttrycks genom att flytta på eller lägga till tecken/ord.29 Svenska kan i 

stor utsträckning bilda flerledade, sammansatta ord – det vill säga längre ord – som ett 

karaktärsdrag för de germanska språken.30 Kinesiska har däremot i jämförelse med de 

romanska språken, relativt lätt att nybilda ord.31 Detta kräver allra oftast att två eller fler 

tecken sätts ihop på ett nytt sätt utan tidigare denotation. Utvecklingen av det kinesiska ordet 

från huvudsakligen enstaviga ord i klassisk kinesiska, till den allt vanligare förekomsten av 

två- eller flerstaviga ord i modern kinesiska32 är något som fortsätter att locka sinologers 

intresse.  

 

När det kommer till att anamma låneord, ett annat sätt för språk att förvärva nya ord, är 

kinesiskans skriftsystem en stor faktor. I den här uppsatsen kommer kinesiskan att benämnas 

som ett logografiskt skriftsystem eftersom de flesta tecken klassifieras som logografiska.33 I 

kinesiska är det ytterst ovanligt att skapa ett/flera helt nya tecken för att förmedla ett 

                                                           
27 Baker. In Other Words – a coursebook on translation, s. 11  
28 Norman, Jerry. Chinese. New York: Cambridge University Press, 1988. E-bok, s. 155 
29 Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of Language. Glasgow: Bell and Bain Ltd, 2013, s. 303 
30 Liljestrand, Birger. Så bildas orden – Handbok i ordbildning. Lund: Studentlitteratur, 1993, s. 33    
31 Ibid, s.32  
32 Norman, Jerry. Chinese. New York: Cambridge University Press, 1988. E-bok, s. 155 
33 Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of Language. Glasgow: Bell and Bain Ltd, 2013, s. 210 
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nylexikaliserat ord. En stor faktor i det är att tecken är uppbyggda av radikaler och element, 

där växling/borttagning av endast en av dem är skillnaden mellan två lexikaliserade tecken. 

Transkribering är istället ett vanligt sätt att inkorporera t ex platsnamn i kinesiska. Exempelvis 

transkriberingen av Stockholm: Sidegeermo 斯德哥尔摩.  

 

5. Teori  

 

Med lång erfarenhet inom översättningsyrket har teorierna om översättningsstrategier 

utformade av Mona Baker, professor vid Manchester University34, fått ett stort genomslag 

inom fältet.  I boken In Other Words från år 1992 beskriver och kategoriserar Baker 

noggrannt vanliga problem och strategier vid icke-ekvivalens med hjälp av autentiska 

exempel på en rad språk. Därigenom understryks att det inte finns någon preskriptiv avsikt, 

snarare syftar boken till att visa på de vanligt förekommande strategier inom 

översättningsyrket.35  

 

Bakers översättningsstrategi sträcker sig över flera av textens aspekter och inkluderar icke-

ekvivalens på såväl ordnivå, ovan ordnivå, vid idiom, på grammatisk nivå och på textuell nivå. 

På grund av de begränsningar som finns vad gäller omfång och utrymme har analysen 

begränsats till att endast innefatta Bakers teorier om icke-ekvivalens på ordnivå. Till Pippi 

Långstrumps osedvanliga sätt att uttrycka sig, ofta med inslag av hemmasnickrade ord, tycks 

också teorin om icke-ekvivalens på ordnivå lämpa sig väl.  

 

På ordnivå inkluderar Baker dels kategorier för vanliga problem vid icke-ekvivalens och dels 

översättningsstrategier36, dvs lösningar på dessa problem. Dessa strategier kommer att stå i 

fokus, men Bakers problemkategorier finns att tillgå i uppsatsens bilaga 1 eftersom de utgör 

ett stort stöd när det kommer till att förstå ursprunget till strategierna. Baker listar såväl 

vanliga problem som strategier med ordningsbokstäver i gemener. För att förtydliga att dessa 

tillhör två separata listor har samtliga problemkategorier istället återgivits i versaler. Det 

gäller även de problemkategorier som fortsätter ordningslistan av vanliga problem, dvs 

                                                           
34 The University of Manchester. “Mona Baker”. https://www.research.manchester.ac.uk/portal/mona.baker.html 

(Access: 2018-12-26)  
35 Baker. In Other Words – a coursebook on translation, s. 7  
36 Ibid, s. 21 & 26 

https://www.research.manchester.ac.uk/portal/mona.baker.html
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problem baserade på Lundqvists och Heldners arbeten samt problem vid icke-ekvivalens på 

ordnivå identifierade av uppsatsförfattaren. Samtliga strategier – Bakers, Harrysons, 

Lönngrens samt de identifierade av uppsatsförfattaren står i gemener i en ordninglista där 

bokstäverna följer på varandra. Bakers problemkategorier kommer även att refereras till under 

arbetet med att identifiera och försöka namnge eventuella övriga kategorier av såväl problem 

som strategier.  

 

 

5.1 Icke-ekvivalens på ordnivå  

Frågan om icke-ekvivalens inom översättning består i att på målspråket finna en likvärdig 

motsvarighet av källspråkets ord. Utmaningen för översättningen blir, som Baker formulerar 

det: ”Vad gör en översättare när det inte finns något ord på målspråket som uttrycker samma 

betydelse som källspråkets ord?”37  

 

Inom översättning finns det flertalet skolor som alla förespråkar sitt angreppssätt, och 

ekvivalens är endast ett av dessa. Riitta Oittinen, översättare, problematiserar i boken 

Translating for Children ekvivalensens otymplighet utifrån tanken att texterna aldrig är fria 

från en situation. En sådan inkluderar dels tid och rum, men också översättarens ideologi och 

läsning,varför funktionen av översättningen alltid bör stå i fokus, enligt Oittinen.38 Hon 

argumenterar även för att utvecklingen av synen på översättaren och översättningsprocessen 

går anmärkningsvärt mycket långsammare inom barnlitteraturen än inom vuxenlitteratur.39 

Enligt litteraturvetaren och Lindgren-kännare Astrid Surmatz är detta något som beror på det 

historiska synsättet att barnlitteratur av definition är av lägre litterär kvalitet.40 Baker tycks 

också vara medveten om icke-ekvivalensens utmaningar och begränsningar i de identifierade 

strategierna. Så här skriver hon:  

  

It is virtually impossible to offer absolute guidelines for dealing with the various types 

of non-equivalence which exist among languages. […] The choice of a suitable 

equivalent will always depend on not only the linguistic systems being handled by the 

                                                           
37 Baker. In Other Words – a coursebook on translation. s.10.  
38 Oittinen, Riita. Translating for children. New York: Garland Publishing, 2000, s. 9-11  
39 Ibid, s. 8 
40 Surmatz, Astrid. ”Att översätta berättandet”. I Konsten att berätta för barn. Gunnar Berefelt (red.) 59-82. 

Oskarshamn: Tryckeri AB Primo, 1996, sid. 59-60 
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translator, but also the way both the writer of the source text and the producer of the 

target text, i.e. the translator, choose to manipulate the linguistic systems in question.41 

 

Detta har tolkats som att även Baker ser översättarens läsning och förhållningssätt till texten 

som en grundläggande faktor. Denna studie tar inte ställning för någon specifik 

översättningsskola utan ser Bakers teorier som ett möjligt verktyg för att studera 

översättningsstrategier.  

 

 

5.2 Bakers översättningsstrategier:  

Nedan listas de översättningsstrategier Baker har identifierat hos professionella översättare. 

Bakers urval av översättare har dock inget specifikt fokus på kinesiska eller sinologi.   

Kategorierna benämns först på svenska och sedan med Bakers originalterm på engelska.  

  

(a) Översättning via ett överordnat ord – ”Translation by a more general word”42  

Baker beskriver semantiska fält som abstrakta kategorier för ord som kan tänkas tillämpas 

inom samma område.43 Inom fältet ”kök” ses ord som ’skärbräda’, ’stekpanna’ och ’tallrik’ 

som både bekanta och väntade. Alla assietter är till exempel någon form av tallrik, men alla 

tallrikar inte är assietter. Därför ses ”tallrik” som ett överordnat ord till ordet ”assiett”.44   

 

(b) Översättning via ett mer neutralt/mindre uttrycksfullt ord  – ”Translation by a more 

neutral/less expressive word”45  

Kategorin kan bl a användas när målspråkets lexikaliserade form av källspråkets ord har ett 

annat stilvärde än på källspråket. Beroende på kulturell kontext kan ordet väcka olika 

reaktioner, speciellt vad gäller tabuladdade ord såsom svordomar. Därför, menar Baker att ett 

mer neutralt ord, exempelvis en på målspråket svagare svordom, kanbistå i att friktionsfritt 

förmedla textens mening och stilkänsla.46  

 

(c) Översättning via kulturell ställföreträdare –”Translation by cultural substitution”47  

                                                           
41 Baker. In Other Words – a coursebook on translation. s.17 
42 Ibid, s. 26 
43 Ibid, s. 26 
44 Ibid, s. 26  
45 Ibid, s. 28  
46 Baker. In Other Words – a coursebook on translation, s. 27 
47 Ibid, s. 31 
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Kulturella företeelser är ofta packade med information om hur något ser ut/smakar/när i tid 

det är typiskt/vem som utför det osv. Långa förklaringar eller fotnoter kan göra texten svårläst 

och ändå misslyckas med att förmedla just de kulturella konnotationer ordet besitter. Därför 

kan texten ibland gagnas av att byta ut det kulturella begreppet mot ett som i målspråk mer 

eller mindre motsvarar begreppet i källtexten med ett mer kärnfullt resultat.48 Textens helhet 

kan ge ledtrådar till ett lämpligt tillvägagångssätt. Baker exemplifierar med en rolig historia 

där källspråkets huvudkaraktär blivit utbytt i måltexten för att behålla berättelsens slutkläm.49  

 

(d) Översättning via låneord, alternativt låneord plus förklaring – ”Translation using a 

loan word or loan word plus explanation”50  

Ibland ligger språk och/eller kulturer så pass nära varandra att översättare kan utgå ifrån att 

den tilltänkta målgruppen kan ta åt sig ett nytt låneord rent kontextuellt utan vidare förklaring, 

menar Baker.51 Då en viss sorts byxa nyligen spridit sig från USA till Chile användes 

låneordet ’blue jeans’ för att referera till fenomenet. När jeans sedan började förekomma i 

många olika färger och nyanser omnämndes jeans i just färgen blå ofta som ’blue jeans azules’ 

– blåa blåjeans. Det finns således både för- och nackdelar för översättaren att ta till ett låneord.  

 

(e) Översättning via parafrasering med ett relaterat ord –”Translation by paraphrase using 

a related word”52  

Används vanligen när ett ord är lexikaliserat i en annan form på målspråket än på källspråket.  

Baker ger oss ett exempel där ordet ’krämig’ i översättning istället kan bli ’som liknar 

kräm’.53 

 

(f) Översättning via parafrasering med orelaterade ord – ”Translation by paraphrase using 

unrelated words”54  

Till skillnad från kategori (e) ovan menar Baker att denna strategi kan handla om 

att ”modifiera en överordnat term eller enbart paketera om betydelsen hos källtermen”55. 

Baker tar ett exempel på översättning från engelska till kinesiska där fokusorden ”most 

                                                           
48 Ibid, s. 31-32 
49 Ibid, s. 32 
50 Ibid, s. 34  
51 Ibid, s. 34  
52 Ibid, s. 37 
53 Ibid, s. 37 
54 Ibid, s. 38 
55 Ibid, s. 40 
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accessible” med denna strategi blivit ”lättast att ta sig in” zui rongyi jinru 最容易进入 på 

målspråket56. 

 

(g) Översättning via uteslutning – ”Translation by omission”57  

Baker konstaterar att ”en del av betydelsen oundvikligen försvinner”58 när denna strategi 

appliceras men såvidare ordet inte är bärande för texten kan den också avhjälpa utdragna 

förklaringar.59 Här exemplifierar Baker med en text där ordet ”already” uteslutits i måltexten, 

då med resultatet att betydelsen ”tidigare än väntat” försvinner i översättningen.60 Textens 

tillgänglighet måste med andra ord vägas mot ekvivalensen med källtexten.  

 

(h) Översättning via illustration – ”Translation by illustration”61  

Baker menar att denna strategi lämpar sig väl då ”det finns restriktioner vad gäller utrymmet 

och texten måste vara kort och koncis”.62 En förutsättning för strategin är att begreppet som 

ska illustreras ”åsyftar en fysisk entitet som kan illustreras”.63 Ett visst temärke har till 

exempel på den arabiska förpackningen en illustration av hur tepåsarna i paketet ser ut, som 

en strategi för att undvika en långdragen skriftlig översättning av det engelskspråkiga 

uttrycket ”tagged teabags”, dvs tepåsar med ett snöre som slutar i en liten pappersetikett.64 

 

 

6. Tidigare forskning  

 

Det här kapitlet kommer att beröra ett urval av tidigare forskning som behövs för att vidare 

diskutera materialet. Här innefattas dels tidigare kandidatuppsatser som använt sig av Mona 

Bakers teorier, men också korta inlägg om översättningsteori, Pippis språk på svenska samt 

översättning av språkvariationer annan än standard. I så stor utsträckning som möjligt har 

material med fokus på barnlitteratur valts ut. 

 

                                                           
56 Baker. In Other Words – a coursebook on translation, s. 40 
57 Ibid, s. 40 
58 Ibid, s. 41 
59 Ibid, s. 40 
60 Ibid, s. 40 
61 Ibid, s. 42 
62 Ibid, s. 42 
63 Ibid, s. 42 
64 Ibid, s. 42 
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6.1 Studier vid Uppsala universitet av översättningar från kinesiska till engelska  

Som nämnt ovan har även sinologialumnerna Evelina Harryson65 och Amanda Lönngren66 

använt sig av Bakers teorier om översättningsstrategier som analysvertyg för sina respektive 

studier. De centrerade sina analyser på varsitt verk av Lu Xun 鲁迅, och jämförde tre 

respektive två olika översättningar från kinesiska till engelska av verken för att bestämma 

frekvensen av olika strategier hos olika översättare. I det, analyserade de hur översättarna 

förhållit sig till källtexten vad gäller bl a stilvärde och vilka förkunskaper läsarna av måltexten 

förväntades ha, alternativt vad som förklaras via fotnoter eller tillägg. Den här uppsatsen 

kommer, till skillnad från Harrysons och Lönngrens uppsatser, att titta på översättnings-

strategier hos enbart en översättare för att undersöka vilka översättningsstrategier och problem 

som kan identifieras hos ett känt verk av barnlitteratur till kinesiska. Som just barnlitteratur 

får Boken om Pippi Långstrump också speciella förutsättningar (se mer nedan). Att kinesiska 

är målspråk istället för källspråk är också en stor skillnad från tidigare studentstudier inom 

ämnet.  

 

Harryson använde sig i sin kandidatuppsats från år 201267 av Bakers samtliga fem nivåer av 

icke-ekvivalens dvs: på ordnivå, över ordnivå, på grammatisk nivå, på textuell nivå samt på 

pragmatisk nivå.68 Bland dessa hittades 26 förekomster av icke-ekvivalens på ordnivå.69 

Vanligast förekommande på ordnivå var strategin översättning via utelämning.70 Harryson 

fann vid ett flertal tillfällen att översättning med tillägg förekom och beskriver att dessa 

bestod av tillagda ord som höjde den dramatiska tonen på texten.Vid ett tillfälle identifierar 

Harryson t ex att Lyell, en av de tre översättarna i studien, har lagt till ordet ’sinister’ för att 

beskriva vilken typ av blickar som utbyttes mellan karaktärerna – något som inte återfinns i 

källtexten.71 Vid ett annat tillfälle lägger Lyell till en hel fras: ”Now that really felt good”72, 

för att beskriva hur huvudkaraktären känner. Då Baker inte nämner tillägg som en identifierad 

                                                           
65 Harryson, Evelina. En jämförande studie av tre engelska översättningarav Lu Xuns En dåres dagbok. 

Kandidatuppsats, Uppsala universitet, 2012. 
66 Lönngren, Amanda. “Q, old chap!” En jämförande analys av översättningsstrategier i William A. Lyells och 

Gladys och Xianyi Yangs översättningar av Lu Xuns Den sanna historien om Ah Q. Kandidatuppsats, Uppsala 

universitet, 2016 
67 Harryson, Evelina. En jämförande studie av tre engelska översättningarav Lu Xuns En dåres dagbok. 

Kandidatuppsats, Uppsala universitet, 2012 
68 Ibid, s. 17-39 
69 Lönngren. “Q, old chap!” En jämförande analys av översättningsstrategier i William A. Lyells och Gladys 

och Xianyi Yangs översättningar av Lu Xuns Den sanna historien om Ah Q. s. 39    
70 Harryson. En jämförande studie av tre engelska översättningarav Lu Xuns En dåres dagbok, s. 22 
71 Ibid, s. 46 
72 Ibid, s. 47 
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kategori lade Harryson till den som en egen strategi som hon kallar: (i) Översättning med 

tillägg.73 Bakers identifierade strategier sträcker sig till ordningsbokstaven (h), vilket 

Harryson därmed bygger vidare på. 

 

Strategin (j) Felöversättning var ytterligare en strategi som lades till av Harryson.74 Det kan 

exempelvis gälla chengyu 成语, kinesiska fyrteckenidiom, som felaktigt översatts tecken för 

tecken istället för som hela uttryck. Till exempel skriver Grigg, en annan av Harrysons tre 

översättare, vid ett tillfälle ut idiomet renyi daode 仁义道德 som ”compassion, duty, 

propriety and integrity” och missar då att de fyra tecknet tillsammans är ett uttryck som 

snarare åsyftar konfucianska tankar om dygd och moral.75 

 

År 2016 tog Lönngren med sitt kandidatarbete76 avstamp i Harrysons arbete i syfte att stärka 

forskningen på området. Lönngren valde att enbart använda sig av Bakers teori om icke-

ekvivalens på ordnivå och återfann samtliga kategorier i sina utvalda översättningar som totalt 

uppgick i 110 förekomster.77 Hon anammade även Harrysons två kategorier och fann att just 

översättning via tillägg var den vanligast förekommande strategin.78 Ännu en strategi som inte 

listats av Baker lokaliserades av Lönngren: (k) Översättning till ett mer specifikt ord.79 Här 

nämns tillfällen då semantiskt komplexa ord översatts som en specifikt betydelse av den 

ursprungliga mångfacetterade betydelsen. Tecknet gui 桂 kan både betyda kassiaträd och 

lagerträd, vilket lett till att båda översättarna i båda de undersökta måltexterna valt att 

översätta med endast den ena betydelsen, dock valde de olika.80 På så sätt har ett mer specifikt 

ord framställts på målspråket.   

 

 

6.2 Att översätta barnlitteratur    

Litteraturvetaren Astrid Surmatz gör ett viktigt inlägg i frågan om översättningsteori när hon 

konstaterar att flera av översättningsskolorna, trots sina andra olikheter, länge syftat till att 

                                                           
73 Harryson. En jämförande studie av tre engelska översättningar av Lu Xuns En dåres dagbok, s. 44 
74 Ibid, s. 42 
75 Ibid, s. 43-44 
76 Lönngren, Amanda. “Q, old chap!” En jämförande analys av översättningsstrategier i William A. Lyells och 

Gladys och Xianyi Yangs översättningar av Lu Xuns Den sanna historien om Ah Q.  Kandidatuppsats, Uppsala 

universitet, 2016 
77 Ibid, s. 24 
78 Ibid, s. 39 
79 Ibid, s. 34 
80 Ibid, s. 34 
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utjämna skillnader mellan källspråkets och målspråkets kulturer.81 Fenomenet kallas 

även ”cultural leveling” och kan anses försvåra eller t o m aktivt arbeta emot kulturell 

förståelse. Sinologin söker generellt sätt att göra exakt tvärtom, att bygga broar mellan 

kulturerna. Detta blir tydligt i bl a Göran Malmqvists översättningar vilka allt som oftast har 

en inledning där kulturella eller tidsenliga ting beskrivs och förklaras, till synes för att göra 

färre ingrepp i källtexten. Det kan ses bland annat i Malmqvists översättning av Gao 

Xingjians 高行健 novellsamling När jag köpte ett spinnspö åt farfar82, där det i förordet går 

att läsa att ”En li motsvarar ungefär en halv kilometer”83. Senare, i novellen På andra sidan 

floden när ordet li nämns antas läsaren redan vara bekant med begreppet.84  

 

När det kommer till barnlitteratur menar Astrid Surmatz i ”Att översätta berättandet” att det är 

speciellt svårt att avgöra vilka kulturella fenomen ett barns begreppsvärld har tillgång till.85 

Dang Yongjun 党 永 军 tycks i Journal of Heilongjiang College of Education hålla med 

Surmatz genom att argumentera för att översättning av barnlitteratur kan vara oväntat 

arbetssamt. Detta då fraserna ibland är förvillande lätta medan texten i sin helhet bör passa 

barnet som läsare vad gäller vilken utmaning texten utgör, och samtidigt ta hänsyn till att 

barnet möjligtvis inte heller har full förståelse för den egna kulturens alla företeelser.86 

Samtidigt uppmanar Dang till förtydliganden och viss omstrukturering av informationsföljd 

som syftar till att underlätta för barnet som läsare.87 Surmatz frågar sig däremot huruvidare 

det tas större friheter vid översättning av barnlitteratur än vuxenlitteratur, utan hänsyn till 

inskränkningar av såväl källtexten som författaren.88 Surmatz menar också att förläggare såväl 

som översättare har, och har genom tiderna haft, sina tydliga tankar om hur en barnbok ska 

vara.89 För vidare läsning om begränsningar av Pippi i översättning till bl a tyska, franska och 

engelska, se Surmatz artikel ”International Politics in Astrid Lindgren’s work”.90  

 

 

                                                           
81 Surmatz. ”Att översätta berättandet”, s. 62 
82 Gao, Xingjian 高行健。När jag köpte ett spinnspö åt farfar. Uddevalla: Tryckning Mediaprint, 2000  
83 Ibid, s. 9   
84 Ibid, s. 111   
85 Surmatz. ”Att översätta berättandet”, s. 59 
86 Dang, Yongjun 党 永 军, ”Ertong wenxue fanyi zhong de wenhua chayi ji duice fenxi” 儿童文学翻译中的文

化差异及对策分析 [Analys av kulturella skillnader samt motåtgärder i översättning av barnlitteratur], s. 119 
87 Ibid, s. 120  
88 Ibid, s. 63  
89 Surmatz. ”Att översätta berättandet”, s. 62 
90 Surmatz, Astrid. ”International politics in Astrid Lindgren’s works”. I Barnboken: Svenska barnboksinstitutets 

tidskrift. Volym 1-2 (2007), s. 24-37.   
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6.3 Studier om Pippis språk på svenska   

Pippi Långstrumps speciella språk är inte alltid det lättaste att förstå sig på ens för en 

modersmåltalare av svenska. Låt oss därför titta lite närmare på hennes sätt att uttrycka sig. 

Till att börja med kan Lewis Carrolls Alice’s Adventures in Wonderland från år 186591 ses 

som en like, möjlig inspirationskälla, och en karaktärsinversion i förhållande till Pippi. Verket 

översattes till svenska för första gången redan år 1870 men senare, under 1940-talet, utkom 

hela tre nyöversättningar av Alice innan decenniets slut.92 Under samma årtionde började 

berättelserna om Pippi att publiceras, efter att de under flera år växt fram med Astrid 

Lindgrens dotter Karin och Karins vänner som publik, och redigerats för utgivning.93 

Litteraturvetaren Barbara Knochenhauer menar att den engelska nonsenstraditionen i hög grad 

påverkat Carrolls Alice.94  

 

Litteraturvetaren Ulla Lundqvist beskriver närmare Pippis nonsensvärld i 

avhandlingen ”Århundradets barn – fenomenet Pippi Långstrump och dess förutsättningar” 

från år 1979.95 I avhandlingen fastslår Lundqvist Pippis suveränitet i alla aspekter – såväl 

fysiskt mot vuxna översittare, som ren verbalt – en grundförutsättning för karaktärens språk 

och vara.96 Pippis vuxenspråk gör henne aldrig gulligt lillgammal, trots sina ringa nio år, utan 

stärker istället hennes auktoritet, menar Lundqvist.97 Mer än en gång tar hon nästan tonen av 

en fin herre men med viljan hos ett barn, vilket märks i uttryck som ”vi lider stor brist på till 

exempel sprattelgubbar”.98 

 

En annan grundbult, menar Lundqvist, är Pippis många skrönor, också kallade 

skepparhistorier, dvs berättelser som alltid utspelar sig så långt bort att det är omöjligt att 

avgöra om de är sanna eller inte.99 Här följer två exempel:   

 ”Förresten ska jag säja dej att i Egypten går alla människor på det viset och ingen tycker, att 

det är det minsta konstigt.”100  

                                                           
91 Knochenhauer, Barbara. ”Alice på svenska – att översätta nonsens och ordlekar”. I Barnboken: Svenska 

barnboksinstitutets tidskrift. Volym 2 (2004), s. 3 
92 Ibid, s. 3 
93 Li, Zhiyi 李之义。”Lin'gelun he ta chuangzao de ertong shijie” 林格伦和她创造的儿童世界 [Lindgren och 

barnvärlden hon skapat] ]. Chang wazi Pipi 长袜子皮皮, s. 3  
94 Ibid, s. 3  
95 Lundqvist, Ulla. Århundradets barn – Fenomenet Pippi Långstrump och dess förutsättningar. Malmö: 

Rabén&Sjögren, 1979 
96 Ibid, s. 195 
97 Ibid, s. 206 
98 Ibid, s. 217 
99 Lundqvist, Ulla. Århundradets barn – Fenomenet Pippi Långstrump och dess förutsättningar, s. 193  
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 ”Dom sover så i Guatemala, försäkrade hon.”101 

 

Lundqvist skriver att skepparhistoriernas sanningshalt alltid tycks vara tillräckligt hög för att 

Pippi själv ska tyckas falla för dem,102 och poängterar att Pippi gärna håller med lyssnarnas 

invändningar utan att egentligen låta dem störa det fortsätta berättandet av historien.103 Ofta 

erkänner hon också sina lögner, men kompenserar sedan med att ljuga lite till och rättfärdigar 

på så sätt sitt beteende med lite mer av samma dos. Ungefär så här kan det gå till:  

 

” — Det är fult att ljuga, sa Annika, som nu äntligen vågade öppna munnen.  

— Ja, det är mycket fult att ljuga, sa Pippi ännu mer sorgset. Men jag glömmer bort det då och 

då, förstår du. [...] Och förresten, sa hon och strålade upp över hela sitt fräkniga ansikte, ska 

jag säja er att i Belgiska Kongo finns det inte en endaste människa som talar sanning.”104 

 

Lundqvist menar att den viktigaste aspekten av Pippis skrönor och skepparhistorier är att det 

logiskt orimliga aldrig emotsägs, t ex troligheten att kunna ha fem papegojor på näsan.105 

Istället infaller protesten mot det Lundqvist kallar det påtagligt lögnaktiga, exempelvis att 

näsan dessa fem papegojor satt på skulle ha tillhört Pippis morfar, när det är helt uppenbart för 

den ifrågasättande Annika att Pippi inte har någon morfar.106 I pippivärldens logik viker vi oss 

alla förr eller senare för faktumet att de människor som oftast är utan snus är de som inte 

snusar, inte de som brukar snusa.107 

 

Att Pippis språk enbart skulle bestå av nonsens stämmer dock inte, enligt lingvisten Christina 

Heldner.108 Tvärtom tycks Heldner i sin forskning ha funnit tydliga restriktioner för Pippis 

akrobatiska språk:   

         

[...] de regler hon sätter sig emot är aldrig fonologiska, morfologiska eller syntaktiska. Att bryta 

mot sådana regler är oftast bara symptom på dålig språkbehärskning. Nej, de regler hon bryter 

emot är alltid semantiska eller pragmatiska. 109 

                                                                                                                                                                                     
100 Lindgren, Astrid. Boken om Pippi Långstrump, s. 16  
101 Lindgren, Astrid. Boken om Pippi Långstrump, s. 31  
102 Lundqvist, Ulla. Århundradets barn – Fenomenet Pippi Långstrump och dess förutsättningar, s. 196  
103 Ibid, s. 197 
104 Lindgren, Astrid. Boken om Pippi Långstrump, s. 17 
105 Lundqvist, Ulla. Århundradets barn – Fenomenet Pippi Långstrump och dess förutsättningar, s. 196 
106 Ibid, s. 199 
107 Lindgren, Astrid. Boken om Pippi Långstrump, s. 131  
108 Heldner, Christina. ”Pippi Långstrump som lingvist”. Tvärsnitt. Volym 2 (1989): s.41-49 
109 Heldner, Christina. ”Pippi Långstrump som lingvist”. Tvärsnitt. Volym 2 (1989): 41-49, s. 42 
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Semantik har att göra med ord och satsers betydelse medan pragmatik innefattar yttrandes 

kontextuella funktion.110 Fraser som konstaterar hur mycket klockan är, exempelvis ”klockan 

är halv tolv” används vanligen för att tydliggöra skillnaden mellan dessa. Den semantiska 

betydelsen upplyser oss hur mycket klockan är medan dess pragmatiska funktion, som 

Heldner beskriver det, snarare kan vara att informera ens gäster om att det är sent och att de 

borde fundera på hemgång.111 

 

Såväl Lundqvist som Heldner är överens om Pippis ofta okonventionella sätt att tolka enklare 

uttryck, även om Lundqvist kallar det för den infantila logiken112 medan Heldner 

kategoriserar det som olika typer av ambiguitet.113 Pippi väl bekant med det Heldner klassar 

som ’strukturell ambiguitet’, vilket innebär att fraser tolkas annorlunda än gängse norm. 114 

När Pippi så får frågan om hon ”sett en karl gå förbi med så stora öron?”115 svarar hon 

självklart att hon ”aldrig sett någon som går med öronen”116 och att alla hon känner går med 

fötterna.   

 

Brott mot selektionsregler är också något Pippi ofta gör sig skyldig till med sitt språkbruk, 

enligt Heldners kategorisering. Så här beskriver hon selektion: 

 

Grovt förenklat består ett språk av två saker: dels en uppsättning ord, dels  

en uppsättning regler för hur orden får kombineras med varandra.117 

 

Pippi menar att lärdom skvalpar inne i huvudet på henne, och att golvet nog inte förkyler sig.  

På så vis bryter hon mot selektionsreglerna för verben ’skvalpa’ och ’förkyla’ eftersom dessa 

regelmässigt inte uppträder i kombination med substantiven ’lärdom’ respektive ’golv’.118 

 

 

                                                           
110 Crystal. The Cambridge Encyclopedia of Language. Glasgow: Bell and Bain Ltd, 2013, sid. 104-5, 124-5 
111 Ibid, s. 42 
112 Lundqvist. Århundradets barn – Fenomenet Pippi Långstrump och dess förutsättningar, s. 197 
113 Heldner, ”Pippi Långstrump som lingvist”, s. 46  
114 Ibid, s. 44 
115 Lindgren, Astrid. Boken om Pippi Långstrump, s. 50 
116 Ibid, s. 50 
117 Lindgren, Astrid. Boken om Pippi Långstrump, s. 44 
118 Ibid, s. 44 
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6.4 Studier om att översätta dialekter/sociolekter  

Värt att ha i minnet är att översättningen även beror på statusen och relationen mellan 

riksvariation och dialekter inom både källtexten och måltextens språkkulturer. Detta, menar 

Venuti, är i princip uteslutande något som översättaren själv inte kan råda över.119 En källtext 

må vara skriven på dialekt eller talspråk – vilket är fallet med många ord i huvudkaraktärens 

repliker i materialet – men språkpolitik och synen på dialekter eller riksavvikande 

språkvariationer inom målkulturen avgör sedan om/hur det är möjligt för översättaren att 

försöka inkorporera detta i måltexten.120 

 

Målat i enormt breda drag finns det två kedjor av händelser som är absolut avgörande för 

kinesiskans utveckling, framför allt med avseende på skriftspråket. Den första kedjan är 

införandet och övergången till baihua 白话 ’folkligt språk’ från det tidigare höglitterära 

språket wenyan 文言, i och med Fjärde maj-rörelsen år 1919. Den andra är etablerandet av 

rikskinesiska putonghua 普通话, i och med bildandet av Folkrepubliken Kina år 1949, i syfte 

att stärka idealet ”en nation – ett språk”, trots Kinas många regionala dialekter och 

minoritetsspråk. Rörande dessa två händelsekedjor finns otroligt mycket att orda om och 

gräva i. Här tas de dock endast upp för en ytlig förståelse av den rådande språkpolitiken idag, 

där putonghua är det allmänna idealet och en förutsättning vid sidan om eventuell dialekt. Det 

gäller i synnerhet för barn i grundläggande utbildningsålder, som är en förutsättning för vidare 

studier.   

 

När det kommer till valet av språkbruk i källtexten är det inte alltid lätt att avgöra om det rör 

sig om en dialekt eller en sociolekt, kanske är det till och med en kombination av de båda. 

Som fenomen pekar dialekten alltid på en geografisk plats, stor som liten.121 Att de flesta av 

Lindgrens verk har drag av den småländska landsbygd där hon själv vuxit upp, det är ingen 

hemlighet, men var geografiskt den lilla staden Pippi, Tommy och Annika bor i befinner sig 

är däremot okänt. Sociolekter å andra sidan är en homogen blandning av geografi och ett 

socialt perspektiv: förutom ålder, kön och ekonomisk bakgrund behandlar sociolingvistiken 

också språkliga faktorer kring historisk tid, personliga egenskaper och talarsituation.122 I ett 

                                                           
119 Venuti, Lawrence. Traduttore Traditore. Föreläsning på Stockholms universitet den 22 november 2018.   
120 Ibid.  
121 Andersson, Lars-Gunnar. ”Dialekter och sociolekter.” I Sociolingvistik. Eva Sundgren (red.) 34-66. Navarra: 

Graphycems, 2008, s. 35  
122 Nordberg, Bengt. ”Vad är sociolingvistik?” I Sociolingvistik. Eva Sundgren (red.) 11-33. Navarra, 

Graphycems, 2008, s. 11 
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tätt slutet nätverk kan en sociolekt dels motstå tidens generella språkutveckling men även 

utveckla en egen jargong och slang.123 Det är därför inte svårt att tänka sig att Pippi, som växt 

upp på båten Hoppetossa med ett gäng pirater, har ett språk som präglats av en sluten 

sociolekt. Den identitetsmarkören tar hon med sig när hon sedan flyttar in i Villa Villekulla. 

Lingvisten Anna Gunnarsdotter Grönberg menar i artikeln ”Ungdomsspråk”124 att ett kreativt 

förhållningssätt till språket kan ses som en funktion av slang.125 De nya ord, eller neologismer, 

som ingår i Pippis värld bidrar till att skapa en grupptillhörighet, dels mellan Pippi och sina 

nya vänner Tommy och Annika, dels i relation till läsaren. Vad gäller översättning av 

neologismer råder lingvisten B.J. Epstein översättare att se till neologismens komponenter vid 

översättning: ”är neologismen baserad rent på en lek med ljud eller innehåller den en vriden 

sammansättning av betydelser?”126  I Epsteins verk Translating Expressive Language in 

Children’s Literature påpekas dock att ekvivalenser för dialekter och sociolekter, på grund av 

de mångfacetterade associationer de skapar hos läsaren, är mycket svårfunna och att det 

därför inte är ovanligt för översättare att helt utesluta dem på målspråket.127   

 

 

7. Metod   

 

Mellan källtexten och måltexten återfinns många intressanta exempel på vanliga problem vid 

översättning samt översättningsstrategier vid icke-ekvivalens på ordnivå, varav ett antal valts 

ut i enlighet med tidigare nämnda avgränsningar. Undersökningen kommer att inkludera 

samtliga av Bakers identifierade strategier för icke-ekvivalens på ordnivå, och undersöka om 

dessa kan lokaliseras i måltexten. Som ovan diskuterat kommer även Harrysons och 

Lönngrens strategier samt skapade kategorier utifrån Lundqvists och Heldners forskning om 

Pippis språk att inkluderas. Detta för att söka kompensera för att Bakers teorier varken tar 

sinologiskt material eller barnlitteratur i någon större beaktning. Här finns en önskan om att 

föra vidare tidigare forskningsresultat inom sinologin vad gäller översättningsteori.  

 

                                                           
123 Nordberg, Bengt. ”Vad är sociolingvistik?” I Sociolingvistik. Eva Sundgren (red.) 11-33. Navarra, 

Graphycems, 2008, s. 21 
124 Gunnarsdotter Grönberg, Anna. ”Ungdomsspråk”. I Sociolingvistik. Eva Sundgren (red.) 221-251. Navarra: 

Graphycems, 2008 
125Ibid, s. 247 
126 Epstein, B.J. Translating Expressive Language in Children’s Literature – Problems and Solutions. Frankfurt: 

Internationaler Verlag del Wissenschaften, 2012. E-bok, s. 37  
127 Ibid, s. 197 
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Med hjälp av kriterierna för varje strategi har citaten sorterats in i kategorier. I det fall då ett 

problem och/eller en strategi identifieras som inte kan sägas tillhöra någon av ovannämnda 

kategorier, kommer dessa också att lyftas och definieras som uppsatsskrivarens egna 

kategorier och därmed bidra till utvecklingen av flera användbara kategorier för att identifiera 

och analysera översättningar av barnlitteratur från svenska till kinesiska. Därför kommer 

definitionen av, och namnet för, sådana kategorier att diskuteras i analysen av citaten, med 

hänsyn till förutsättningar och problematik vid översättning gällande kinesiska och 

barnlitteratur.  

 

Vad gäller svagheter i metoden menar översättaren Lawrence Venuti att varje text tolkas av 

såväl läsaren som av översättaren, och att måltexten därför alltid är en tolkning av 

översättarens läsning.128 I det här fallet kan Venutis syn användas för att förstå översättaren Li 

i första hand, och uppsatsskrivaren i andra hand då detta är resultatet av närläsning av 

kategorierna och översättningen. Det subjektiva vad gäller läsning, tolkning och urval etc i 

denna studie kommer till viss del kunna uppvägas genom tydliga definitioner av kategorier 

och tydliga citatexempel ur källtexten samt måltexten vad gäller problem och strategier för 

icke-ekvivalens på ordnivå. Därför kommer citat som med otydliga exempel i så stor 

utsträckning som möjligt att exkluderas, dock kan exempel med överlappande kategorier 

förekomma. Här ska också understrykas att det är fullt möjligt att andra och/eller fler 

kategorier skulle kunna identifieras om materialet skulle tolkas av en annan läsare, alternativt 

om resterande kapitel i verket undersöktes. Däremot bör tydliggöras att detta inte är en 

kartläggning av samtliga möjliga problem och strategier i materialet. 

 

 

7.1 Översättningsstrategier identfierade av Baker  

(a) Översättning via ett överordnat ord – ”Translation by a more general word”129  

(b) Översättning via ett mer neutralt/mindre uttrycksfullt ord  – ”Translation by a more 

neutral/less expressive word”130  

(c) Översättning via kulturell ställföreträdare –”Translation by cultural substitution”131  

(d) Översättning via låneord, alternativt låneord plus förklaring – ”Translation using a 

loan word or loan word plus explanation”132  

                                                           
128 Venuti, Lawrence. Traduttore Traditore. Föreläsning på Stockholms universitet den 22 november 2018.   
129 Baker. In Other Words – a coursebook on translation, s. 26 
130 Baker. In Other Words – a coursebook on translation, s. 28  
131 Ibid, s. 31  
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(e) Översättning via parafrasering med ett relaterat ord –”Translation by paraphrase using 

a related word”133  

(f) Översättning via parafrasering med orelaterade ord – ”Translation by paraphrase using 

unrelated words”134  

(g) Översättning via uteslutning – ”Translation by omission”135  

(h) Översättning via illustration – ”Translation by illustration”136  

 

7.2 Översättningsstrategier identifierade av Harryson och Lönngren: 

(i) Översättning via tillägg137 (Harryson) 

(j)  Felöversättning138 (Harryson) 

(k) Översättning via ett mer specifikt ord139 (Lönngren)   

 

 

7.3 Vanliga problem baserade på Lundqvists och Heldners forskning 

Som exempelifierat i delkapitel 6.3 refererar Ulla Lundqvist flertalet gånger till 

nonsensgenren för att summera Pippis språk och persona.140 På så vis är Lundqvist teorier en 

hjälp när det kommer till att förstå en del av problematiken kring översättning av nonsens i 

allmänhet och Pippi Långstrump i synnerhet. Utifrån hennes forskning har en 

problemkategori identifieras som kan fortsätta Bakers lista över vanliga problemen vid icke-

ekvivalens på ordnivå. Bakers identifierade vanliga problem vid icke-ekvivalens på ordnivå 

sträcker sig fram till kategori (K), se bilaga 1. För att addera till den listan har denna 

problemkategori därför fått ordningsbokstaven (L).  

  

(L) Användning av nonsensgenren    

Kategorin får ses som ett paraplybegrepp för flera av de språkliga aspekter såsom lekar med, 

och brott mot selektionsregler och strukturell ambiguitet. Lundqvist beskriver i delkapitlet 6.3, 

inkluderande skepparhistorier och drag av det hon beskriver som infantil logik.  

                                                                                                                                                                                     
132 Ibid, s. 34  
133 Ibid, s. 37 
134 Ibid, s. 38 
135 Ibid, s. 40 
136 Ibid, s. 42 
137 Harryson. En jämförande studie av tre engelska översättningarav Lu Xuns En dåres dagbok, s. 44 
138 Ibid, s. 42 
139 Lönngren. “Q, old chap!” En jämförande analys av översättningsstrategier i William A. Lyells och Gladys 

och Xianyi Yangs översättningar av Lu Xuns Den sanna historien om Ah Q, s. 34 
140 Lundqvist. Århundradets barn – Fenomenet Pippi Långstrump och dess förutsättningar, s. 194-5 
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Även Heldners teorier om Pippis språk är till hjälp för att förstå problematiken kring 

översättningen av materialet. Dessa kan sammanfattas under följande identifierade kategori 

för vanliga problem vid icke-ekvivalens på ordnivå:  

 

(M) Översättning av semantiska och pragmatiska regelbrott.  

Också detta är ett samlingsbegrepp för de språkliga regelbrott Heldner beskriver och som 

exemplifierats i delkapitlet 6.3.  

 

När så exempel på Lundqvist och Heldners kategorier kan identifieras i materialet, kommer 

detta i enlighet med frågeställning nr. 2 att redovisas på samma sätt som Bakers, Harrysons 

och Lönngrens kategorier. Båda problemkategorierna (L) och (M) är formulerade av 

uppsatsförfattaren baserat på forskning gjord av Lundqvist och Heldner.   

 

 

7.4 Problem och strategier identifierade av uppsatsförfattaren 

I det fall då översättningsexempel lokaliserades som inte kunde sägas tillhöra någon av de 

ovanstående, har grupptypiska egenskaper och därefter passande namn diskuterats fram. De 

återfinns i resultatkapitlet under 8.4 uppdelade på problem respektive strategier.   

 

 

8. Resultat  

Här presenteras resultaten av närläsningen av materialet beträffande identifiering av problem 

och strategier vid icke-ekvivalens på ordnivå. Ett översättningsexempel kommer att återges 

för varje kategori, som kommer att listas utefter den som har identifierat kategorin, där Bakers 

strategier presenteras först. Därefter följer Harrysons och Lönngrens strategier, där ett extra 

fall av Harrysons ena kategori har återgivits i bilaga 2. Lundqvists och Heldners 

problemkategorier framtagna i enlighet med deras forskningsarbete om Pippis språk. Eftersom 

dessa två problem inte är namngivna av Lundqvist och Heldner själva, samt för att ge en säker 

grundval för kategorinamnen återfinns ett exempel för vardera av kategorierna i 

resultatkapitlet emedan ytterligare ett exempel för varje problem finns i bilaga 2.   
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Under arbetet med närläsningen av materialet identifierades ett antal exempel vars egenskaper 

inte stämmer överens med de redan listade kategorierna. De återfinns sist i resultatlistan som 

möjliga kategorier identifierade av uppsatsförfattaren, uppdelade på problem (8.4.1) och 

strategier (8.4.2).  

 

 

8.1 Mona Bakers översättningsstrategier 

Nedan presenteras de översättningsexempel som identifierats som Bakers strategier, (a) till (h). 

 

(a) Översättning via ett överordnat ord  

Exempel 1.  

Matroserna ilade av och an för att göra allt klart för avgång.141  

水手们跑来跑去在作着起航准备。142  

[shuishoumen; sjömän]  

 

Begreppet shuishoumen 水手们 översätts snarast till pluralformen av ’sjöman’. Matros 

däremot är en specifik befattning av lägre rank inom flottan.143 Med andra ord är alla matroser 

sjömän, men alla sjömän är inte matroser. Därför bedöms det här citatexemplet tillhöra denna 

strategi. Av helhetstexten framgår det att Pippis pappa Efraim Långstrump är kapten över 

skeppet och i citat ovan beskrivs här hur resterande besättning gör klart för avgång, därmed 

befästs deras ställning under kaptenen i såväl källtext som måltext.    

 

(b) Översättning via ett mer neutralt ord   

Exempel 1. 

Han bet ihop tänderna och såg mordisk ut.144  

... ... 他使劲咬着牙，样子很沮丧。145  

[yangzi hen jusang; på ett nedstämt vis]  

 

Tommy är här mycket ledsen och arg över att Pippi ska lämna den lilla staden för att åter leva 

till sjöss. I källtexten beskrivs känslorna vara så överväldigande att han ser rent mordisk ut. I 

                                                           
141 Källtext, s. 153 
142 Måltext, s. 161 
143 Försvarsmakten, ”MATROS HMS LOKE (OR2)”, hämtat 2019-01-02 
144 Källtext, s. 155 
145 Måltext, s. 162 
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måltexten tycks hans känslor dock svalare då frasen ’på ett nedslaget vis’ istället har använts. 

Det är möjligt att det inte lämpade sig för ett barn att ens kunna se mordisk ut, kanske 

speciellt inte under den turbulenta början av 80-talet i Kina. Kanske har det inget att göra med 

den politiska tiden i mållandet, utan snarare med koppling till det Surmatz beskriver som en 

tydlig bild från förläggare och översättares håll om hur en barnbok ska vara.146 Oavsett vilket 

kvarstår att ”nedstämt” är ett mer neutralt ord än ”mordisk”, vilket gör att detta citatexempel 

kan sållas till denna kategori.   

 

(c) Översättning via kulturell ställföreträdare  

Exempel 1.  

Nu tog hon en badborste som hängde på väggen och började vispa pannkakssmet, så att det 

stänkte kring väggarna.147   

然后把挂在墙上的一把浴刷拿下来搅拌烙饼的面糊，面糊溅得满墙都是。148 

[laobing de miantu; laobingdegen]   

  

De pannkakor som Pippi är på väg att göra av nämnda pannkakssmet är, som Ingrid Vang 

Nymans illustration i båda böckerna visar, tunnpannkakor. Pannkakor återfinns i stora delar 

av världen och i många varianter. Det finns ingen världsstandard för pannkakor och därför får 

just tunnpannkakan ses som ett kulturspecifikt fenomen, även om den inte bara äts i Sverige. 

Detta tillhör alltså Bakers problemkategori (a) Kulturspecifikt fenomen. I måltexten 

har ’pannkakssmet’ översatts via ordet laobing, en kulturell ställföreträdare och variant på en 

mer brödliknande pannkaka som ofta steks i rikligt med olja och serveras med finhackad 

vårlök och någon form av chilisås. Det som är avgörande för hur välfungerande laobing får 

anses vara i sammanhanget sker i berättelsen precis innan vispandet: Pippi knäcker ägg till 

smeten och får dem i håret. Eftersom också laobing kan innehålla ägg får händelseförloppet 

ett logiskt avslut. Även i den spanska översättningen av Blanca Ríos från år 2005149 använder 

sig Pippi Calzaslargas av ägg, men då för att laga tortillas – spansk potatisomelett. 

 

(d)  Översättning via låneord, alternativt låneord plus förklaring  

Exempel 1.  

                                                           
146 Surmatz. ”Att översätta berättandet”, sid 62 
147 Källtext, s. 20 
148 Måltext, s. 9 
149 Lindgren. Pippi Calzaslargas. Barcelona: Editorial Juventud , 2005, s. 15 
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一 Om jag sen kunde få be om sexti klubbor och sjuttitvå paket kola, [...]. 150 

”如果我再要六十块棒棒糖和七十二袋太妃糖的话，... ... 。”151  

[taifeitang; kola]  

  

Här skulle taifeitang 太妃糖 kunna ses som ett låneord i måltexten. Det ursprungliga, 

lexikaliserade ordet taifei 太妃 lär betyda ”konkubin till avliden kejsare”. Utefter vad som 

diskuterats om låneord i delkapitlet om ord och ordbildning kan här dras slutsatsen att 

målordet taifei 太妃 är en transkribering av ’toffee’, smörkola. Tecknet för ’socker’ 

eller ’godis’ tang 糖 har lagts till efter för att beskriva hur de två föregående tecknet ska tolkas. 

Annars är tecknen för mjölk + socker/godis naitang 奶糖, vanligare för att beskriva olika 

sorters mjölk- och kolagodisar. Det skulle kunnas argumenteras för att översättningsexemplet 

snarare bör falla under en kategori baserad på transkribering. Att sätta ihop redan existerande 

tecken på nya sätt är dock, som nämnt i delkapitlet om ordbildning (4.3), ett sätt att nybilda 

ord på kinesiska. Därför placeras detta citat likafullt in i kategorin översättning via låneord.  

 

(e) Översättning via parafrasering med ett relaterat ord 

Exempel 1.  

De hade tagit pengarna ur sina egna spargrisar, [...]. 152 

他们从自己存钱的柜子里拿了钱 ... ... 。153 

[cunqian de guizi; spara-pengar-skåp]  

 

Enligt Baker förekommer denna strategi ofta då källspråkets ord inte är lexikaliserat på 

målspråket. Ordet ”spara-pengar-burk” chuqianguan 储钱罐 lär också finnas lexikaliserat, 

dock framgår inte hur länge det funnits. Därför är det något förvånande att ”spara-pengar-skåp” 

cunqian de guizi 存钱的柜子 används. Likväl framgår i båda texterna att pengarna var 

egenhändigt ihopsparade av Tommy och Annika, speciellt i och med att ”sina egna”, ziji 自己

också medföljt i översättningen. Begreppen ’spargris’ och ’spara-pengar-skåp’ får med andra 

ord ses som relaterade till varandra.  

 

                                                           
150 Källtext, s. 105 
151 Måltext, s. 105 
152 Källtext, s. 89 
153 Måltext, s. 88 
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(f) Översättning via parafrasering med orelaterade ord  

Exempel 1.  

 [...], för gångjärnen till munnen hade rostat igen, så dom fick jag smörja åt honom med lite 

symaskinsolja. 154 

” ... ... ，嘴唇长了锈，我只好给他涂上一点儿缝纫机油。” 155 

[zuichun; läpparna]   

 

Problemet är här identifierat av Heldner och/eller Lundqvist. Enligt det mänskliga språkets 

selektionsregler är gångjärn inte något som används tillsammans med ordet ’munnen’. Därför 

kan källcitatet ses som ett av Heldners selektionsbrott, dvs kategori (M) Översättning av 

semantiska/pragmatiska brott. Frasen kan också tolkas som nonsens, kanske mer specifikt 

infantil logik – det som får munnen att öppnas och stängas måste vara samma som det som får 

en dörr att öppnas och stängas. Det skulle tillhöra Lundqvists kategori (L). Ordet ’läppar’ 

zuichun 嘴唇 har valts i måltexten. Eftersom läppar varken bryter mot selektionsregler om hur 

ordet ”munnen” används, eller är det som gör att dörrar/andra ting kan öppnas, klassas 

översättningsexemplet här som parafrasering med orelaterade ord. Märk även den vardagliga 

stavningen på ’dom’.  

 

(g) Översättning via uteslutning  

Exempel 1.  

一 Jo, ursäkta, snälla aputtekaren, sa Pippi, men jag kom att tänka på en sak. 156 

”啊，对不起，好心的药剂师，”  皮皮说， ”我想起了一件事。”157 

[yaojishi; apotekare]  

 

Översatt tecken-för-tecken betyder yaojishi 药剂师 ’medicin-dos-mästare’. Tecknet för 

medicin yao 药 figurerar i andra delar av kapitlet då Pippi använder neologismen ’medusin’, 

varpå detta kompenseras med ett förtydligande i den löpande texten (se kategori (n) ex. 1/3). I 

det här fallet har istället översättning via uteslutning valts trots att förutsättningarna är 

liknande: en neologism i källtexten motsvaras bland annat av yao 药 i måltexten.  

                                                           
154 Källtext, s. 153 
155 Måltext, s. 160 
156 Källtext, s. 111 
157 Måltext, s. 112 
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Här ser vi att Li, i enlighet med vad Epstein skriver om svårigheten med att översätta 

sociolekter och neologismer, har valt att utesluta neologismen, men i övrigt behållit 

meningens ursprungliga denotation. Under problemkategorin (N) Användning av sociolektiska 

neologismer beskrivs översättningsproblemet med neologismer i större utsträckning. Den 

andra halvan av den tudelade problemkategorin är skillnaden i skriftsystem, där en medveten 

felstavning med ett alfabetiskt skriftsystem inte direkt kan finna en ekvivalens i det 

logografiska målspråket. Mer om detta under problemkategorin (O) Skillnad i skriftsystem.  

 

(h) Översättning via illustration 

Exempel 1.  

TIL TMMY Å ANIKA, stod det utanpå. Och när de öppnade det, hittade de ett kort, där det 

stod så här: TMMY Å ANIKA SKA KOMA TIL PIPPI PÅ FÖLSEKALAS I MÅRRGÅN 

ÄFTERMIDDAG. KLEDSEL: VA NI VILL. 158 

 

信上歪歪斜斜地写着 ”杜米和阿尼卡收 ”。他们打开信，看见里边有一张请帖，上面写

着:  ” 杜米和阿尼卡明天下午来参加皮皮的生日宴会。衣服要求·随便。”159 

[mingtian; imorgon]  

              

 

Här översätter måltexten via en slarvig handstil, varför målcitatet finns återgivet både i figur 1 

och med datorskrivna tecken, där det som står inom citattecken motsvarar den slarviga 

handstilen och fokusordet är fetmarkerat. Likt översättningsexemplet ovan där strategin 

uteslutning använts beror problemet här på att felstavningarna i det alfabetiska skriftsystemet 

källtecken använder är svåra att översätta till en ekvivalent i ett logografiskt skriftsystem (se 

problemkategori (O) Skillnad i skriftsystem). Eftersom strategin uteslutning här skulle leda till 

att Pippis brev till Tommy och Annika helt skulle försvinna – och därmed givetvis skapa en 

lucka i berättelsen – lämpar den sig inte här. Noteras ska att tecken förvisso används i 

kalligrafi samt i andra konstformer som använder de visuella dragen i de logografiska tecknen. 

                                                           
158 Källtext, s. 88 
159 Måltext, s. 87 

Figur 1.  
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Däremot ritas tecken aldrig, de skrivs. Strategin som istället valts klassas här som en 

illustration enbart baserat på sättet vilket tecknen förställts för att likna en slarvig handsstil (se 

figur 1), inte för att tecken i sig är illustrationer. Som ett resultat av skillnaden i skriftsystem 

finns det inget sätt för Pippi att stava fel på kinesiska. En liten alteration av ett tecken skulle 

mest troligt endast leda till att ett annat lexikaliserat tecken skrivits. Det andra mycket 

svårnådda resultatet är att ett helt nytt tecket skapats, varpå Pippis brev skulle bli helt 

obegripligt.  

 

 

8.2 Harrysons och Lundqvist översättninsstrategier 

Här presenteras översättningsexempel identifierade som Harrysons och Lundqvist strategier.  

 

(i)  Översättning via tillägg  

Exempel 1/1.  

Nu hade de emellertid kommit ut i köket, och Pippi skrek:  

- Nu ska här bakas pannekakas, 

nu ska här vankas pannekankas, 

nu ska här stekas pannekekas.160 

这时他们走进了厨房，皮皮说着绕口令:  

现在我要在这里烙烙饼， 

 这里的烙饼马上就做成， 

这里烙饼烙烙饼。161  

[shuozhe raokouling; sade en tungvrickare]  

 

Båda texterna återger en ramsa i nonsensstil. Källäsaren får först informationen ”och Pippi 

skrek”, och får själv uttolka det som följer. Målläsaren får informationen ”Pippi sade en 

tungvrickare” och får därmed inte själv möjligheten att bestämma vad det är Pippi häver ur sig. 

Denna typ av tillägg av information i måltexten som inte finns i källtexten, är det Harryson 

definierar som (i) Översättning via tillägg. En möjlighet är att detta tillägg finns på grund av 

bristande tro på att målläsaren – barnet – själv ska förstå att det just är en ramsa. En annan 

                                                           
160 Källtext, s. 19 
161 Måltext, s. 8 
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möjlighet är att formen på ramsan är obekant för målkulturen och att det är därför som Li 

ansett att ett mindre tillägg behövts.  

 

(j)  Felöversättning  

Exempel 1/2.  

一 Jag är fin på käglor. 162 

”我特别喜欢看九柱戏。” 163 

[wo tebie xihuan kan jiuzhuxi; jag tycker väldigt mycket om att titta på bowling]  

 

Citatexemplet är ett påstående av Pippi och har skrivits ut i sin helhet i hakparentesen ovan. 

Med reservation för ett eventuellt feltryck tycks ordet ’fin’ ha missförståtts i sammanhanget. 

En modersmåltalare av svenska skulle mest sannolikt här tolka fokusordet som att jaget i 

meningen är ”skicklig på” käglor, med andra ord är det Pippi som ska spela bowling. I 

måltexten påstår hon istället att hon tycker väldigt mycket om att titta på bowling, vilket då 

antyder att det är någon annan som ska spela och Pippi blir passiv i sammanhanget. Citatet har 

därför klassats som en felöversättning.  

 

(k) Översättning via ett mer specifikt ord  

Exempel 1/1.  

Det fanns gott om affärer i den lilla staden.164 

 小镇上有很多商店。165 

[xiao zhen; lilla staden]  

 

Problemet som här bäddat för översättningen via ett mer specifikt ord är Bakers kategori (e) 

Målspråket saknar en överordnad term (se bilaga 1). Såväl det lite mindre zhen 镇 som det 

lite större chengshi 城市 på kinesiska, kan motsvara det svenska ordet ’stad’. Detta gör att 

översättaren måste utröna vilken av termerna som lämpar sig bäst i sammanhanget. Li kan ha 

valt zhen 镇 baserat på tidigare beskrivningar om platsen. Attributet ’lilla’ kan också ha 

bidragit till valet, eftersom om det återfinns i båda versionerna. 

 

                                                           
162 Källtext, s. 94 
163 Måltext, s. 94 
164 Källtext, s. 102 
165 Måltext, s. 102 
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8.3 Lundqvist och Heldners problem vid översättning  

Här presenteras identifierade fall av de två kategorier som tagits fram på basis av Lundqvists 

och Heldners forskning.  

 

(L) Användning av nonsensgenren 

Exempel 1/2.  

Och sen kom det:  ”U buj uje muj!”166  

后来他说: ’乌 – 伯伊 – 乌叶– 莫伊!’ 167 

[wu - boyi - wuye - moyi!; U buj uje muj! ]  

 

Uttalandet – eller snarare försöket till något som liknar ett uttalande – lär ha kommit från en 

kakelugnsmakare i Kalkutta: i sig ett tydligt exempel på det Lundqvist kallar skepparhistorier, 

och en tydlig grundbult i Pippiformen av nonsensgenren. Det denne kakelugnsmakare sedan 

påstås säga är en annan form av nonsens, ickeord som är ämnade att vara just det. På dessa 

grunder har översättningsexemplet klassats som problemkategorin (L) Användning av 

nonsensgenren. För att lösa problemet tycks strategin (o) Transkribering ha använts. För 

vidare diskussion se strategi (o), under delkapitlet 8.4.2. 

 

 (M) Översättning av semantiska och pragmatiska regelbrott  

Exempel 1.  

Den lilla staden såg rätt behändig ut så här i vårsolen.168  

这座小镇在春天的阳光下，显得异常安宁。 169 

[yichang anning; ovanligt lugn]  

 

Strategin att parafrasera ’behändig’ med ’ovanligt lugn’ kan här ses som Bakers strategi (f) 

Översättning via parafrasering med orelaterade ord. Orsaken till att strategin nyttjas kan 

däremot beskrivas med Heldners teorier om Pippis semantiska/pragmatiska regelbrott. Mer 

specifikt är detta det Heldner kallar selektionsbrott, eftersom det bryts mot de språkliga 

reglerna om hur ord kan kombineras med varandra när bestämningen ’behändig’ sätts 

                                                           
166 Källtext, s. 153 
167 Måltext, s. 160 
168 Källtext, s. 101 
169 Måltext, s. 102 
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tillsammans med huvudordet ’staden’. Ordet ’behändig’ antyder att något är lätthanterligt 

alternativt ’litet och nätt’ och appliceras sällan på fenomen så stora som städer.  

 

8.4     Problem och strategier identifierade av uppsatsförfattaren  

Dessa har fått ordningsbokstäver som fortsätter på de ordningsbokstäver ovannämnda 

problem och strategier redan fått. Kategorierna består av, för materialet vanliga problem samt 

strategier för översättning av icke-ekvivalens på ordnivå. I samtliga kategorifall är det 

fetmarkerade fokusordet återgivet på pinyin samt grovöversatt i en hakparentes. Då siffror 

förekommer i samband med pinyin anger dessa toner. I fotnoterna finns sidhänvisningar till 

citaten där orden ’källtext’ och ’måltext’ används istället för de fullständiga verkreferenser 

som återfinns i sin helhet under delkapitlet om material samt i källförteckningen. Det ska igen 

understrykas att läsning av andra ögon alternativt andra delar av materialet skulle kunna 

resultera i andra framtagandet av andra citatexempel eller andra identifierade kategorier. 

 

 

8.4.1 Problemkategorier identifierade av uppsatsförfattaren 

Här introduceras strategier identifierade av uppsatsförfattaren. Varje kategori definieras och 

exemplifieras sedan med ett exempel nedan; i bilaga 2 återfinns fler exempel. För att ta vid 

där Bakers, Lundqvists och Heldners ordningsbokstäver för problemkategorier slutar, har 

följande kategorier fått ordningsbokstäver i versaler som börjar på (N).   

 

(N)  Användning av sociolektisk neologism 

Här argumenteras för att Pippis språkstil är en sociolekt som bevarats och kunnat frodas i en 

sluten krets, närmare bestämt under Pippis uppväxt ombord på båten Hoppetossa i sällskap av 

ett gäng matroser och sin pappa kaptenen. Pippis svårspårade dialekta drag grundar sig snarast 

i den ospecifika platsen ”till sjöss”. Det är möjligt att hennes språkliga kreativitet i den slutna 

sociala kretsen ombord på Hoppetossa inte bara uthärdats utan också uppmuntrats som ett sätt 

att skapa bygga identitet och stärka samhörighet. Den slutledningen skulle inte heller skära sig 

med det Gunnarsdotter Grönberg påpekar om kreativt språkbruk och identitetsbygge, vilket 

tidigare beskrivits i uppsatsens delkapitel om att översätta dialekter och sociolekter. Där 

understryks även hur komplexiteten i läsarassociationer hos språkvarianter som dessa inte 

sällan översätts via uteslutning.  
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Pippi Långstrump är en fiktiv karaktär, därom råder ingen tvekan. Så när hon uttalar något på 

ett sätt som inte överensstämmer med gängse språknorm får detta ses som Lindgrens 

medvetna felstavningar. Det utgör dock ingen motsättning till att dessa nya ord, neologismer, 

Pippi i tid och otid häver ur sig kan ses som rotade i slang specifik för sociolekten ombord på 

Hoppetossa. Speciellt då de ofta används mer än vid ett tillfälle per neologism, emedan 

felsägningar tenderar att rättas till efter en användning eftersom poängen om karaktärens 

bristande kunskap redan då framgått. Pippi upprepar sina neologismer eftersom de är en del 

av hennes sociolekt. 

 

När det kommer till att översätta neologismer kan flera svårigheter uppstå. Epstein 

förespråkar att syna det nya ordets komponenter vad gäller ljudlekar kontra förställd 

sammansättning av betydelser.170
 Likväl kan det vara besvärligt att hitta en fungerande 

ekvivalent när skriftsystemet skiljer sig mellan käll- och målspråk. Det kommer i 

nedanstående exempel framgå att problemen vid icke-ekvivalensen på ordnivå i dessa citat är 

tudelade: dels utmaningen med sociolektiska neologismer, dels svårigheten med skillnaden i 

skriftsystem. Det ska dock poängteras att dessa problem är rotade i två olika svårigheter. Vid 

flera tillfällen förekommer de i kombination med varandra inom uppsatsens material, 

samtidigt som de i andra fall – såväl i detta material som i vidare studier – även förekommer 

isolerade från varandra. Mer om detta diskuteras under problemkategori (O) Skillnad i 

skriftsystem.  

 

Exempel 1/3.  

”Fina lilla krumelur, 

jag vill inte bliva stur.” 171 

小巧的天书药片呀 

我不愿意长达。 172 

[changda; sträcka ut/sträcker sig]  

 

Fokusordet ’stur’ är inte någon felsägning, tvärtom, vilket det görs en poäng av i berättelsen. 

Den som råkar säga ’stor’ kan det gå illa för. Det sägs att det fick en pojke att börjat växa sig 

så lång och stor att hans kropp till slut försvann bland molnen. Ordet fick hans längd att 

                                                           
170 Epstein, B.J. Translating Expressive Language in Children’s Literature – Problems and Solutions. Frankfurt: 

Internationaler Verlag del Wissenschaften, 2012. E-bok, s. 37 
171 Källtext, s. 243 
172 Måltext, s. 259 
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sträckas ut till skyarna. Genom användningen av neologismen ’stur’ fjärmar sig Pippi från 

gruppen ’stora’. På så sätt används sociolekten för att markera hennes ställning och identitet 

som barn: ’stor’ är något ett riktigt barnabarn som Pippi inte ens uttalar.   

 

Den strategi som Li har valt skulle klassas som (n) Översättning via parafrasering med ett 

relaterat uttal. En närmare skärskådning av fokusordet förklarar hur det relaterade uttalet och 

leken med neologismen blev möjlig. Verbet chang2da2 长达 kan användas för att peka på en 

utsträckning eller utbredning i antingen tid eller längd. Samtidigt är det en lek med ordet 

för ’att växa upp’ zhang3da4 长大, vilket är det Pippi inte vill göra och själva anledningen till 

den lilla ramsan: Pippi vill inte bliva stur. Det är en tacksam lek med ord på så sätt att det 

första tecknet 长 har två möjliga uttal: chang2 och zhang3. Vilket uttal som är relevant blir 

tydligt av det efterföljande tecknet. Li har bytt ut det andra tecknet i fokusordet – da2 达 – till 

ett som är tämligen likt till utseendet, nämligen da4 大. Båda transkriberas alltså da med 

pinyin, men 达 uttalas i ton två medan 大 uttalas i ton fyra. Således har Li skapat en lek med 

ord som fångar komponenterna i neologismen ’stur’, nämligen: ”jag vill inte sträckas ut”.  

 

(O) Skillnad i skriftsystem   

Baserat på diskussionen under uppsatsens delkapitel om ordbildning, visar nedanstående 

exempel hur skillnaden i skriftsystem kan utgöra ett problem för ekvivalens på ordnivå. Som 

tidigare berört under Bakers strategi (h) Översättning via illustration skulle en liten alteration 

av ett tecken mest sannolikt endast leda till ett annat lexikaliserat tecken. Alternativt, om ett 

nytt tecken faktiskt lyckas produceras, skulle berättelsen kunna bli obegriplig för målläsaren.  

 

Baker understryker att en viss problemkategori inte automatisk hör ihop med någon specifik 

strategi samtidigt som vissa kategorier genom sin definition tyr sig till varandra oftare än till 

andra.173  Bakers problem (a) Kulturspecifika koncept, och strategi (c) Översättning via 

kulturell ställföreträdare tycks ofta bero ömsesidigt på varandra. Så tycks även vara fallet för 

problemet (O) Skillnaden i skriftsystem och strategin (o) Översättning via transkribering, 

även om det också finns undantag. Det brännande i frågan är snarast att särskilja problemen 

och strategierna likt symptom och läkemedel.  

 

Exempel 1/2.  

                                                           
173 Baker. In Other Words – a coursebook on translation, s. 20 
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Visserligen hade hon inte känts vid bokstaven ”i” den där gången i skolan, men faktum var att 

lite grann kunde hon skriva i alla fall. 174 

尽管上次在学校里她连 ”刺” 字也不认识， 但是事实上她还是会写一些字。175 

[ci; tagg/hugg/rivande ljud]  

 

Ekvivalensproblemet består här av att en enskild bokstav ska överföras till ett icke-alfabetiskt 

språk. Som redan diskuterat kan logografiska språk som kinesiska generellt sätt inte isolera 

enskilda teckenelement med motsvarande resultat. Därför har bokstaven istället blivit till 

tecknet 刺 med de möjliga uttalen ci4 och ci1, därav att tecknet översatts med flera betydelser 

i hakparentesen. Dessutom får uttalet nästan anses ligga i gränslandet av vad som kan anses 

vara relaterat vad gäller transkribering. Betydelserna av tecknet är egentligen inte särskilt 

relevanta för att återskapa det källtexten söker åstakomma, istället är det just uttalet som står i 

centrum. Tecknet 刺 kan dock inte ses vara så pass frekvent att det skulle vara helt givet för 

målläsaren att det är ett tecken vilket nioårigt barn som helst borde kunna, oavsett vilken av 

uttalen som avses. Dessutom råkar bokstaven i fråga vara just ’i’ som är ett mycket snarlikt 

uttal i pinyin yi, varför det är intressant att ett välkänt tecken i valfri ton med pinyin yi inte 

valdes istället. Detta kunde förslagsvis ha varit tecknet yi 一, som betyder ’ett’ men som 

dessutom skrivs på samma sätt som strecket och den vanligt förekommande 

teckenkomponenten som kallas heng. I egenskap av teckenkomponent kan dock storleken på 

heng variera. 

 

 

8.4.2   Strategikategorier identifierade av uppsatsförfattaren 

Här introduceras strategier identifierade av uppsatsförfattaren. Varje kategori definieras och 

exemplifieras sedan med ett exempel nedan; i bilaga 2 återfinns fler exempel. För att ta vid 

där Bakers, Harrysons och Lönngrens ordningsbokstäver för strategikategorier slutar, har 

följande kategorier fått ordningsbokstäver i gemener som börjar på (l).    

 

(l) Översättning via ett mindre neutralt/mer uttrycksfullt ord 

Baker definierar strategi (b) Översättning via ett mer neutralt/mindre uttrycksfullt ord som ett 

sätt att översätta källordet utan att skapa friktion eller dra till sig onödig uppmärksamhet i 

                                                           
174 Källtext, s. 88 
175 Måltext, s. 87 
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framför allt olika målkulturer för ord vars denotationer är ekvivalenta medan stilvärdet är 

icke-ekvivalent.176 Däremot listar Baker ingen motpol, det vill säga då ett mindre neutralt/mer 

uttrycksfullt ord har använts i översättningen än på källspråket.  

 

Lönngren identifierade strategikategori (k) Översättning via ett mer specifikt ord i sitt 

material, och exempel på det har identifierats även i materialet för denna uppsats, likt 

redovisat ovan. Denna vägdes in innan någon ny kategori för de identifierade fallen skapades. 

Lönngren definierar strategi (k) som tillfällen då källspråkets ord har flera, skilda betydelser 

och översättaren har valt en utav dem.177 Hon beskriver att detta ofta uppstår som en strategi 

på Bakers problemkategori (e) Målspråket saknar en överordnad term.178 Eftersom 

egenskaperna i nedanstående exempel inte heller sammanfaller med det som Lönngren 

beskriver, har denna kategori – som tar avstamp i Bakers strategi (b) – formulerats just för de 

tillfällen då ett mer uttrycksfullt ord än vad som använts i källtexten har applicerats av 

översättaren.  

 

Exempel 1/2. 

一 Är det nån som har kommit lös?179  

”是不是有什么野兽从笼子里跑了出来? ” 180 

[you shenme yeshou cong longzi li; något vilddjur från inuti buren]  

  

Citatet föregås av frågan ”Jag kan undra om det finns någon spunk härinne?” varpå en 

förskräckt dam ställer citatfrågan. Fokusordet ’nån’ syftar således på det okända ’spunk’, och 

lämnar – i likhet med exempel nummer två under Lundqvist kategori (L) Användning av 

nonsensgenren – det fritt för källäsare att själva föreställa sig eller fantasiera fram vad 

detta ’nån’ eller ’spunk’ kan tänkas vara. Märk väl att andra än Pippi – här en dam – kan 

slänga sig med en talspråklig variant som ’nån’ i källtexten.   

 

I måltexten undrar den förskräckta damen istället om ”något vilddjur sprungit ut ur sin bur”, 

vilket återigen ger målläsaren mer information om spunkens vara än vad som finns i 

                                                           
176 Baker. In Other Words – a coursebook on translation, s. 54-5 
177 Lönngren. “Q, old chap!” En jämförande analys av översättningsstrategier i William A. Lyells och Gladys 

och Xianyi Yangs översättningar av Lu Xuns Den sanna historien om Ah Q. s. 34 
178 Ibid, s. 34 
179 Källtext, s. 168 
180 Måltext, s. 177 
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källtexten. Förutom att sätta dessa egenskapsramar för neologismen spunk, höjer strategin 

också dramatiken i berättelsen. Det är möjligt att denna strategi är vanligare i barnlitteratur 

eftersom passager av höjd dramatik eller plötsliga vändningar i sig kan vara strategier som 

kan användas för att hålla kvar uppmärksamheten för berättelsen hos nyfikna barn. Surmatz 

argumenterar, som genomgånget i uppsatsens delkapitel 6.2, för att en viss bild av barnböcker 

länge varit rådande hos förläggare och översättare. Det är därför inte otänkbart att 

översättning via ett mindre neutralt/mer uttrycksfullt ord än i källtexten är ett av sätten vuxna 

tar sig större friheter med barnlitteratur än vad de skulle med vuxenlitteratur.    

 

(m) Översättning via idiom   

Bakers teorier om icke-ekvivalens på ordnivå i boken In Other Words inkluderar vissa 

översättningsexempel till kinesiska men har, som tidigare nämnt, inget fokus på kinesiska. Att 

exempel på hur enskilda källord ibland motsvaras av kinesiska fyrteckenidiom, eller chengyu-

idiom, i måltexten inte återfinns bland strategierna är därför inget underligt. I nämnda bok 

listar Baker även identifierade kategorier för icke-ekvivalens på idiomnivå, vilket behandlar 

komplexiteten i icke-ekvivalens från idiom till idiom. Det denna nyidentifierade strategi syftar 

till att beskriva är hur ett enskilt källord kan komma att motsvaras av ett idiom i måltexten. 

Kategorin rör följaktligen fortfarande icke-ekvivalens på ordnivå.  

 

Kinesiskans chengyu-idiom, som i princip alltid består av fyra tecken, är en vanlig stilfigur 

som anses höja stilvärdet i alla typer av texter. Många idiom har en lång historia bakom sig, 

där en berättelse eller sensmoral kokats ner till endast fyra tecken. När ett sådant idiom 

används kan därför mycket information förmedlas på ett väldigt kortfattat sätt. Harryson 

diskuterar chengyu-idiom som företeelse och svårighet i sin strategi (j) Felöversättning. I sitt 

material fann hon chengyu-idiom som felaktigt översatts tecken för tecken istället för som 

hela uttryck. 

 

Att inkorporera chengyu-idiom i texten kan ses som ett drag av ’cultural leveling’ eftersom ett 

för målkulturen bekant stilgrepp har infogats från en annan kultur. I uppsatsens delkapitel 6.2 

diskuteras hur ’cultural leveling’ kan anses försvåra kulturellt brobyggande och förståelse 

genom att utjämna skillnader mellan kulturerna. Det ska dock understrykas att fenomenet i 

vissa – väl avvägda – fall, kan verka i en diametralt motsatt riktning. Så kan till exempel vara 

fallet i denna situation: en barnbok, i början av 80-talet, från en källkultur som inte sällan 

skilde sig åt från målkulturen. Användningen av en bekant stilfigur kan då göra texten mer 



40 
 

bekant för målläsaren på ett sådant sätt att texten – och i slutänden berättelsen – därigenom 

tillgängliggörs. 

 

Exempel 1/2.  

— Jaså minsann, sa Pippi eftertänksamt. 181 

真的？皮皮若有所思地说 [...]。182  

[ruoyou suosi; verkar ha tankar]  

 

På samma sätt finns i hakparentesen för tydlighetens skull en grovöversättning av idiomet 

tecken-för-tecken. Bildligt sett kan det översättas med ’se eftertänksam ut’ eller ’till synes 

förlorad i tankar’.  På så vis kan det, likt exemplet ovan, argumenteras för att utdraget tillhör 

Baker strategi (e) Översättning via parafrasering med ett relaterat ord, men detta idiom är 

inte den enda ekvivalenten i målspråket till ’ eftertänksam’. Intressant för det här 

översättningsexemplet är att källordet ’eftertänksamt’ består av tre byggstenar: de två 

avledningsmorfemen – ’efter-’ och ’samt’ och rotmorfemet ’tänk’ som de modifierar. Likt 

sammansättningar där två substantiv sammanfogas är också detta ett sätt svenska bildar ord. 

Ett starkt isolerande språk som kinesiska har andra strategier för att skapa den ekvivalenten, 

där chengyu-idiom kan vara en sådan. Det kan hända att kategorin kan appliceras på andra 

målspråk, förekomsten av fall då ett ord på källspråket blir ett idiom på målspråket är inte 

unikt för kinesiska. Den höga förekomsten av chengyu-idiom, som ett resultat av de många 

roller de fyller både semantiskt och stilmässigt, är däremot något som kan ses som 

utmärkande för målspråket.    

 

(n) Översättning via parafrasering med ett relaterat uttal     

Det kan argumenteras för att denna grupp av exempel bör falla under Bakers kategori (e) 

Översättning via parafrasering med ett relaterat ord. Av allt att döma definierar Baker 

kategorin som att ordet ska vara relaterat vad gäller betydelse. Visserligen är tecknen med det 

relaterade uttalet i samtliga fall liknande de ekvivalenta tecknen till utseendet men de delar 

inte närliggande betydelser. Gruppen bedöms inte heller tillhöra Bakers strategi (f) 

Översättning via parafrasering med orelaterade ord eftersom det närliggande uttalet tecknen 

delar är det som ersätter källtextens effekt på berättelsen, emedan den egenskapen inte passar 

                                                           
181 Källtext, s. 103 
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in på Bakers definition av orelaterade ord.183 Enligt uppsatsens diskussion om rådande 

dominerande språknormer i delkapitel 6.4, skulle detta kunna ses som en strategi som syftar 

till att barn inte ska lära sig något annat än riksvarianten, därav att det rätta tecknen också 

återfinns i det löpande texten inom parentes. Dels kan man tänka sig att neologismerna ska 

kunna uppfattas även av ett barn som får berättelsen läst för sig, vilket skulle göra valet av ett 

neologismtecken med exakt samma uttal som det ekvivalenta ordet problematiskt.  

 

Exempel 1/3.  

一 Jag skulle be att få köpa fyra liter medusin, sa Pippi. 184 

”我能不能买四公斤半约 ( 药 ) ? ”皮皮说。185     

[si gongjin ban yao/yue (yao); fyra och ett halvt kilo avtal/väga på våg (medicin)] 

 

En neologism som upprepas i berättelsen är ’medusin’, Pippis sociolektslang för 

vuxenordet ’medicin’. I och med problematiken att försöka uppfinna ett tecken, som 

beskrivits i uppsatsen delkapitel om ordbildning, har vuxenordet satts inom parantes i 

måltexten. För att skildra källtextens neologism har ett tecken med ett relaterat uttal infogats 

framför parentesen. Tecknet 约 har två möjliga uttal: yue1 eller yao1’. Eftersom vuxenordet

药 ’medicin’ uttalas yao4 får det antas att det är det senare uttalet yao1 som åsyftas. Med det 

uttalet är 约 ett verb som betyder ungefär ’att väga på en våg’.   

 

Intressant är också hur det kommer sig att mängden medicin Pippi ber att få köpa förändras 

från fyra liter i källtexten till fyra och ett halvt kilo i måltexten. Kanske är det halva kilot ett 

försök att införa en känsla av godtycklighet i stil med nonsensgenren.  

 

 (o) Översättning via transkribering 

På basis av översättningsproblemet (O) Skillnad i skriftsystem används transkribering ofta 

som strategi på ordnivå för att översätta egennamn och dylikt till kinesiska. Ett fåtal tecken 

har med tiden kommit att ofta förekomma i transkriberingar, varpå dessa teckens egentliga 

betydelse lättare förbises. Det klassiska pronomenet/konjunktionen för ’detta’ eller ’då, därav’ 

si 斯 är ett sådant. Beroende på situation kan detta komma att vara av stor vikt, eftersom 

transkriberingen kan slå väldigt fel om tecken med negativ betydelse används. Transkribering 
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till kinesiska tecken tycks ofta återge källord så att en stavelse motsvarar ett tecken. I vissa 

fall, som med ’Stockholm’, har transkribering dock gjorts från två stavelser på källspråket till 

fem tecken på målspråket: Sidegeermo 斯德哥尔摩. Ett alternativ till transkribering är att 

överföra betydelsen i ett namn om en sådan går att utröna, även om en koncentrerad 

ekvivalent kan vara svårfunnen.  

 

Exempel 1/3.  

一 Men först måste jag presentera er för Herr Nilsson, sa Pippi. 186 

”不过先让我向你们介绍一下尼尔松先生。” 皮皮说。187  

[Ni'ersong xiansheng; Herr Nilsson]   

 

Ytterligare ett alternativ till transkribering kan vara att byta ut ett personnamn till ett som är 

lika vanligt förekommande i målkulturen. I fallet ’herr Nilsson’ vore det således inte helt 

otänkbart att Pippis apa istället skulle heta till exempel ’herr Wang’ Wang xiansheng 王先生. 

Här har Li valt strategin transkribering med tre stavelser (Ni'ersong) som ska motsvara 

källordets två stavelser: ’Nils-son’, vilket för en svensk modersmålstalare kan göra att 

efternamnet framstår som något stolpigt. Med titeln xiansheng 先生 ’herr’ framgår det direkt 

att tecknen som föregår är ett personnamn. Hur vanligt förekommande de tre tecken Ni'ersong 

尼尔松 är inom denna strategi finns det dessvärre inte utrymme till att söka reda i denna 

uppsats.   

 

 

9. Slutsatser och diskussion  

Studiens syfte var att undersöka vilka strategier och problem vid icke-ekvivalens på ordnivå 

som kunde identifieras i materialet. Totalt sett identifierades 19 kategorier: fyra vanliga 

problem som inte tidigare har listats av Baker, och 15 strategier, inklusive Bakers åtta 

strategier. Bakers problemkategorier fanns också som stöd och uppmärksammades där möjligt. 

Studien utfördes enligt fyra delfrågeställningar: 

 

                                                           
186 Källtext, s. 18 
187 Måltext, s. 7 



43 
 

1. Vilka av Bakers kategorier för översättningsstrategier vid icke-ekvivalens på ordnivå 

kan identifieras?  

Citatanalysen visar att samtliga av Bakers åtta strategier, (a) till (h), kunde identifieras i 

materialet. I resultatkapitlet redovisades ett översättningsexempel för varje kategori.  

 

2. Vilka av Harrysons och Lönngrens respektive kategorier för översättningsstrategier vid 

icke-ekvivalens på ordnivå kan identifieras? 

De tre strategier som Harryson och Lönngren lokaliserades, definierade och namngav i sina 

respektive material kunde identifieras även i det här undersökta materialet. Ett exempel på 

varje kategori redovisades i resultatkapitlet. Därmed får deras kategorier anses stärkta.  

 

3. Vilka av Heldners och Lundqvist teorier om Pippis språk kan identifieras som problem 

för icke-ekvivalens på ordnivå? 

De två problemkategorier som lokaliserades och formulerades utifrån Heldners och Lundqvist 

forskning om Pippis språk kunde båda identifieras i materialet. Två exempel från varje 

översättningsproblem analyserades, varav ett av varje redovisades i resultatkapitlet medan 

resterande två finns i bilaga 2. Nonsensgenren såväl som semantiska/pragmatiska regelbrott 

tycktes på ordnivå utgöra flera svårigheter i översättning till en målkultur med ett annat 

skriftsystem. Möjligen grundar sig en mindre del av icke-ekvivalensen i skilda uppfattningar 

om barnlitteraturens förutsättningar.  

 

4. Vilka övriga kategorier för vanliga problem vid icke-ekvivalens samt 

översättningsstrategier vid icke-ekvivalens på ordnivå kan identifieras? 

Med avstamp i Bakers samtliga kategorier för icke-ekvivalens på ordnivå – både vanliga 

problem och strategier – identifierades, definierades och namngavs ur materialet sex 

kategorier av uppsatsförfattaren: två vanliga problem och fyra strategier. Under kapitlet om 

tidigare forskning behandlades först två tidigare kandidatuppsatser vid Uppsala universitet 

som använt sig av Bakers teorier om icke-ekvivalens på ordnivå. Därefter redovisades en kort 

inblick i översättningsteori med fokus på barnlitteratur. Funktioner och utmaningar med att 

överföra sociolekter och neologismer på ordnivå på ett ekvivalent sätt diskuterades och 

tillsammans med en bakgrund om ordbildning bistod dessa komponenter i framtagandet av 

sex nya möjliga kategorier. 
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Uppsatsen argumenterar för Pippis språk som tillhörande en sluten sociolekt med neologismer 

som metod för att stärka identiteten barn och fjärma sig från gruppen vuxna. Det baserades på 

sättet att använda ”felstavade” ord som självklara, regelbunda uttryck. Problemkategori (N) 

Användning av sociolektiska neologismer blev resultatet av det. När såväl neologismer som 

drag av nonsensgenren tedde sig särskilt svåra att överföra på ett ekvivalent sätt, visade 

närläsningen att effekterna i källtexten istället kunde kompenseras på andra ställen. Det lästes 

som ett alternativ till uteslutning, vilket också förekom vid vissa tillfällen av sociolektism 

samt vid användning av talspråk i texten såsom ’dom’ och ’nån’. 

 

Skiftet mellan det alfabetiska skriftsystemet i källspråket och det logografiska i målspråket 

gav upphov till problemet (O) Skillnad i skriftsystem och strategierna (n) Översättning via 

parafrasering med ett relaterat uttal samt (o) Översättning via transkribering. Att använda 

transkribering för att överföra personnamn, platsnamn etc är en sedan länge befäst strategi för 

översättningar till kinesiska och är på inget sätt unik för materialet. Däremot fanns kategorin 

inte identifierad bland Bakers använda teorier. Den höga förekomsten av idiom klassades som 

utmärkande, men inte specifik, för kinesiska då chengyu-idiom har en särskild ställning som 

stilgrep. Således sågs detta som ett svagt drag av ’cultural leveling’; ett sätt att göra 

målläsaren mer bekant med texten. Utifrån detta togs strategin (m) Översättning via idiom 

fram. Vidare identifierades fall som ledde till att strategi (l) Översättning via ett mindre 

neutralt/mer uttrycksfullt ord togs fram som en uppföljning på Bakers kategori (b) 

Översättning via ett mer neutralt/mindre uttrycksfullt ord. Detta sågs som ett sätt bibehålla 

barnets uppmärksamhet genom dramatiska höjningar i berättelsen. 

 

Det är möjligt att andra ögon kan argumentera för att vissa av kategorierna överlappar 

varandra och dessutom kan finna argument som styrker att de borde sammanfogas till ett 

mindre antal kategorier. Det ska dock understrykas att flera av kategorierna, enligt 

resonemang för respektive kategori, kan anses vara utmärkande – om än inte helt specifika – 

för barnlitteratur och/eller översättningar till kinesiska. Följaktligen är det föga förvånande att 

dessa inte återfinns bland Bakers identifierade kategorier; hennes material har inte ett 

sinologiskt fokus. Därför finns inte heller någon utsikt om att möjliga kategorier identifierade 

av uppsatsförfattaren ska komma att anses allmängiltiga inom översättningsteori för andra 

käll- och målspråk. Däremot kan de förhoppningsvis utgöra ett litet bidrag till fältet för 

forskningen om översättning och icke-ekvivalens på ordnivå inom barnlitteratur från svenska 

till kinesiska. 
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Förslag på vidare forskning 

För vidare forskning vore det ett första steg att utföra studien på hela verket Boken om Pippi 

Långstrump. Eftersom Li är den som översatt nästan alla Lindgrens barnböcker vore det 

intressant att analysera fler av dessa verk för att se om fler/andra kategorier kan identifieras. 

Det vore också spännande att utföra en studie om synen på Pippi Långstrump i Kina. Av allt 

att döma tycks hon tämligen populär men frågan är om det beror på att hon delar vissa 

egenskaper med kung Markatta (järv, lekfull, rebellisk) eller om det kan vara så att Pippi har 

omfamnats som en busunge vars felaktiga beteende utgör en exemplarisk motpol till god 

moral. 
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Bilaga 1. Bakers vanliga problem vid översättning 

I arbetet med olika översättningsstrategier underlättar det att känna till orsaken till att strategin 

har behövts. Därför presenteras nedan Bakers identifierade vanliga problem vid icke-

ekvivalens på ordnivå. Noteras bör att en viss problemkategori inte automatisk hör ihop med 

någon specifik strategi.188 Teoretiskt sett skulle samtliga problemkategorier kunna lösas med 

samtliga av lösningsstrategierna. Svårigheten ligger i att välja den strategi som är bäst lämpad 

för problemet i sin specifika kontext utifrån bland annat textens helhetsbild och målkultur. 

Kategorierna benämns först på svenska och sedan med Bakers originalterm på engelska.   

 

(A) Kulturspecifika koncept – ”Culture-specific concepts”189  

Det kan röra sig om allt mellan himmel och jord, både konkreta och abstrakta företeelser. 

Såväl sekulariserade som religiösa traditioner och sociala vanor, som matkultur och 

internetslang faller under denna kategori.190 I kinesiskan är ’sonlig vördnad’ xiao 孝 ett 

centralt koncept där ett enstaka ord besitter lång historisk konnotation tillbaka till Konfucius 

uppmaningar om hierariska relationer, ända fram till dagens Kina där begreppet fortfarande 

tar sig uttryck i det moderna samhället.  

 

(B) Källspråkets koncept är inte lexikaliserat på målspråket  – “The source-language 

concept is not lexicalizes in the target language”191  

Lexikaliserat innebär att ordet har fått en plats i språkets ordförråd.192 Baker skriver att detta 

kan gälla ord som är allmänt kända inom målspråket och dess kultur men helt enkelt inte finns 

lexikaliserade. Så är t ex fallet med engelskans ”savoury” i översättning till svenska, 

konceptet är lättbegripligt men det tycks inte finnas något enskilt ord som kan uttrycka det.193 

 

(C) Källspråkets ord är semantiskt komplext  – “The source language word is semantically 

complex”194 

Baker exemplifierar med den brasilianska portugisiskans ”arruação” som betyder ungefär: ”att 

röja marken under kaffeträd från skräp och skjuta det till mitten av raden för att kunna lättare 

kunna rädda bönor som faller till marken under skörd”.195  

                                                           
188 Baker. In Other Words – a coursebook on translation, s. 20 
189 Ibid, s. 21 
190 Ibid, s. 21  
191 Ibid, s. 21  
192 Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of Language. Glasgow: Bell and Bain Ltd, 2013, s. 108 
193 Baker. In Other Words – a coursebook on translation, s. 21 
194 Ibid, s. 22 
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(D) Källspråket och målspråket gör olika distinktioner i betydelse  – ”The source and target 

languages make different distinctions in meaning”196  

Här åsyftas de tillfällen då det ena språket gör skillnad på orden för ett och samma fenomen 

beorende på t ex aktör eller resultat, medan det andra språket istället modifierar begreppet 

utanför ordet. Inom kinesiska kan ett sådant exempel vara ’att felaktigt tro något’ yiwei 以为. 

På ordnivå skiljer inte svenskan på huruvida det man trodde visade sig vara fel eller inte.197  

 

(E) Målspråket saknar en överordnad term – ”The target langugage lacks a 

superordinate”198  

 I vissa språk finns det så gott om specifika termer att en överordnad term saknas. I det ryska 

språket, menar Baker, finns ingen ekvivalens för den överordnade termen ’faciliteter’ men 

istället många hyponymer för olika sorters sådana.199  

 

(F) Målspråket saknar en specifik term (hyponym) – ”The target language lacks a specific 

term (hyponym)”200  

Språk tenderar att endast skapa hyponymer för de företeelser som är nödvändiga inom sin 

språkvärld, varför målspråket kan sakna en specifik term ekvivalent med källspråkets, menar 

Baker.201 Svenskan har många hyponymer för snö: nysnö, pudersnö, kramsnö, slask, blötsnö 

etc. För ett språk som inte gör den distinktionen kan detta skapa en svårighet.  

 

(G) Skillnad i fysiska och mellanmänskliga perspektiv –  ”Difference in physical or 

interpersonal perspective”202  

Ett exempel på detta är kinesiskans dailai 带来 och daiqu 带去 som på svenska både 

motsvarar verbet ’att ta med’, medan kinesiskan skiljer på dessa beroende på var talaren 

befinner sig i relation till den plats något/någon ska tas med.      

 

(H) Skillnad i betydelsens uttrycksgrad – ”Difference in expressive meaning”203  

                                                                                                                                                                                     
195 Baker. In Other Words – a coursebook on translation, s. 22 
196 Ibid, s. 22 
197 Ibid, s. 22  
198 Ibid, s. 22 
199 Ibid, s. 22-23 
200 Ibid, s. 23 
201 Ibid, s. 23  
202 Baker. In Other Words – a coursebook on translation,  s. 23  
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Detta kan gälla känsligare ämnen, då även en liten skillnad i uttrycksgraden mellan de båda 

språkens, i övrigt sett ekvivalenta ord, kan få stor betydelse.204 Det kan gälla uttryck där en 

motsvarighet visserligen finns lexikaliserad i målspråket men med en något annorlunda 

underförstådd värdering. Som exempel kan ordet renmin 人民 ges, som på kinesiska har en 

underförstådd positiv betydelse av ett samlat, enat folk. På svenska skulle ordet ’folk’ mest 

sannolikt användas som ekvivalens, varpå den vidare uttrycksgraden försvinner.    

 

(I) Skillnad i form  –”Differences in form”205  

Kinesiskan bildar gärna ord genom att modifiera med suffix som –zhe –者, som enbart i sig 

kan sägas betyda ”den som”. När suffixet så hakas på ett tecken, förslagsvis ett verb, 

indikeras nu att det är en person som utför verbet. Ordet ’läsare’ duzhe 读者 består 

exempelvis av ’att läsa’ du 读 (V) och suffixet –zhe –者. En läsare är alltså ’den som läser’. 

Svenskan har inget motsvarande suffix som fungerar på samma sätt.   

 

(J) Skillnad i frekvens och syfte vad gäller användningen av specifika former – ”Difference 

in frequency and purpose of using specific forms”206  

Baker exemplifierar med hur gerundium används i engelska respektive andra germanska 

språk såsom tyska eller svenska.207 På engelska är verbformer med ändelsen’ –ing’ mycket 

frekventa. Trots att dessa visserligen finns även på svenska kan de i överflöd göra texten 

stolpig – en modersmåltalare förstår men skulle helt enkelt inte uttrycka sig på det sättet.   

 

(K) Användningen av låneord i källtexten – “The use of loan words in the source language”  

Baker menar att det stilvärde som låneord ofta tillför, är ytterst svårt att överföra till måltexten 

om inte samma/motsvarande låneord också finns på målspråket. Dels, menar hon, uppstår 

falska vänner lättare via låneord eftersom låneord tenderar att förändra betydelse. Här 

exemplifierar Baker med japanskans ord för ’feminist’ som hon menar på japanska har ändrat 

betydelse till att beskriva ”a man who is excessively soft with women”.208 

 

  

                                                                                                                                                                                     
203 Ibid, s. 23  
204 Ibid, s. 23 
205 Ibid, s. 24  
206 Ibid, s. 25  
207 Ibid, s. 25  
208 Baker. In Other Words – a coursebook on translation, s. 25  



53 
 

Bilaga 2. Ytterligare översättningsexempel  

 

8.2 Harrysons strategi 

(j) Felöversättning   

Exempel 2/2.  

一 Tänk i alla fall, sa Pippi drömmande, tänk att jag har hittat på det. 209 

”多好啊，”皮皮像是在说梦话，”多好啊，是我找到了它，... .. 。”210  

[zhaodaole; har funnit]   

 

Det Pippi så drömmande tänker på är neologismen ”spunk”, givetvis påhittat av Pippi själv.  

Här kan problemet sägas ligga i Bakers problemkategori (I) Skillnad i form. Svenska är rikt på 

så kallade partikelverb, det vill säga när ett verb + en partikel tillsammans bildar ett nytt verb 

med annan betydelse än det enskilda verbet. Verbet ’hitta’, med betydelsen ’att finna’, bildar 

tillsammans med prepositionen ’på’ det nya partikelverbet ’hitta på’ – att uppfinna något. 

Källäsaren kan se att Pippi ’hittat på’ – uppfinnit något. I måltexten har Pippi däremot, på 

grund av den förlorade partikeln – istället ’funnit något’. Då det påverkar betydelsen av vad 

som utspelar sig i resten av kapitlet i fråga, klassas detta som en felöversättning.  

 

 

8.3 Lundqvist och Heldners problem vid översättning 

(L) Användning av nonsensgenren 

Exempel 2.  

一 Jag skulle vilja köpa en spunk, sa Pippi. Men det ska vara av den bästa sorten, den som 

man dräper lejon med. 211 

”我想买一把斯彭克，” 皮皮说，”不过我要买最好的一种，我要用它去打死狮子。” 212 

[wo yao yong ta qu dasi shizi; jag vill/ska använda den för att slå ihjäl lejon]  

 

Här försöker Pippi lista ut vad en spunk kan tänkas vara genom att försöka köpa det i olika 

affärer. Först hos konditoriet, ber hon om en påse spunk men ”den måste vara knaprig”.213 

                                                           
209 Källtext, s. 161 
210 Måltext, s. 169 
211 Källtext, s. 164  
212 Måltext, s. 174 
213 Källtexten, s. 163  
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Genom olika föreställda krav på spunkens egenskaper försöker hon närma sig fenomenets 

karaktär. I översättningsexemplet ovan befinner sig Pippi i en järnaffär. Med Pippis infantila 

logik och nonsensjargong målar hon upp en hypotetisk plats där – när man dräper lejon – 

använder den bästa sortens spunk. För tydlighetens skull finns hela bisatsen i hakparentesen; 

enbart fokusorden är fetmarkerade. Det som skulle följa i en alternativ fortsättning på 

Lindgrens berättelse är snarare början på en skepparhistoria, inte att Pippi dräper ett lejon. När 

det således i måltexten står ”jag vill/ska använda den till att slå ihjäl lejon” förloras den 

hypotetiska nonsenstanken, en detalj som avgör inte bara meningen utan också Pippi som 

karaktär: en barnens Robin Hood som hon skulle aldrig dräpa ett lejon. Därför kan det 

argumenteras för att citatexemplet hör hemma under Harrysons kategori (j) Felöversättning – 

vilket visserligen inte skulle utgöra någon motsättning mot klassifieringen under denna 

problemkategori. För att kunna resonera fram varför detta skedde i översättningen placerades 

citatexemplet här.  

 

Här kan även ett annat intressant översättningsexempel identifieras: måttsordet ba 把. 

Måttsord bestäms i hög utsträckning av form, egenskap eller semantisk grupp hos det som 

måttsordet bestämmer. I och med att spunk är en neologism finns inget förutbestämt måttsord, 

vilket gör att översättaren måste välja ett som kan anses passande. Li har här valt måttsordet 

ba, gissningsvis för att det är ett hyffsat ovanligt sådant. Måttsordet ba tenderar att användas 

för saker med handtag eller greppbara ting. Sked  shaozi 勺子, svärd jian 剑 och paraply san 

伞 är alla substantiv vars antal bestäms av ba.  Källäsaren får således en adderad information 

om att en spunk är något fysiskt greppbart.  

 

(M) Översättning av semantiska och pragmatiska regelbrott  

Exempel 2/2.  

Pippi kom fram till dem med nattskjortan slafsande om benen. 214 

皮皮穿着睡衣向他们走去，睡衣扑打着她的腿。215 

[pudazhe; slåendes/smällandes]  

 

Här sker ett brott mot semantiska/pragmatiska regler, eftersom ordet ’slafsande’ föreslår att 

något är kladdigt eller blött. I det här fallet är det nattskjortan som är slafsar om benen, men 

                                                           
214 Källtext, s. 96 
215 Måltext, s. 96 
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karakteristiskt för nattskjortor är inte att de är kladdiga eller blöta. Strategin för problemet kan 

här sägas vara en parafrasering, förslagsvis Bakers kategori (e) Översättning via 

parafrasering med ett relaterat ord, när ’slafsande’ i källtexten blir ’slåendes/smällandes’ i 

måltexten  

 

 

8.4.1 Problemkategorier identifierade av uppsatsförfattaren 

(N) Användning av sociolektisk neologism 

Exempel 2/3.  

一 Dom har bara en hoper tråkigt arbete och fåniga kläder och kumminalskatt.216 

”他们总是有一大堆麻烦事情，什么衣服呀，鸡眼病啊和地上税呀之类的东西。” 217 

[di shang shui; neologism från ordet för ’lokal skatt’ difangshui 地方税]  

 

Det första uttalandet görs av Pippis. Genom slangneologismen ’kumminalskatt’ fjärmar hon 

sig från meningens ”dom” – nämligen vuxna. Så kallat kreativt språkbruk är också 

kännetecknande för barn innan de lär sig ”vad det bör heta”218 På så vis kan funktionen av 

identitetsbygget här ses som tillhörande barnlitteratur, men slang och neologismer inom slutna 

sociolekter kan även användas för att förtydliga uppdelningen mellan två parter i en rad olika 

sammanhang, ofta med koppling med till ekonomisk och intellektuell makt eller – som här – 

ålderskillnad. Se kategori (n) Översättning via parafrasering med ett relaterat uttal för mer 

om strategin. 

 

Exempel 3/3.  

一 Det är krumelurpiller.219 

” 这是天书药片。 ”220 

[tianshu yaopian; kejserligt-påbuds-tablett/himmelsk-bok-tablett]  

 

Fokusordet är en neologism kopplad till en skepparhistoria förlagd i Rio de Janeiro, varpå 

ordets sanningshalt eller existens inte ifrågasätts. Förledet ’ krumelur-’ kan sägas tillhöra 

                                                           
216 Källtext, s. 242 
217 Måltext, s. 258 
218 Liljestrand, Birger. Så bildas orden – Handbok i ordbildning. Lund: Studentlitteratur, 1993, s. 99 
219 Källtext, s. 243 
220 Måltext, s. 258  
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nonsensgenren, och i sammansättningen med efterledet ’-piller’ har en neologism skapats. I 

hakparentesen finns fokusordet översätt tecken-för-tecken, men sett bildligt är de första två 

tecknen tianshu 天书 ett uttryck som närmast liknar svenskans ”rena grekiskan”, det vill säga 

för att beskriva något som tycks helt obegripligt.221 Som kommer att framgå under kategori (o) 

Översättning via transkribering är just transkribering en vanlig strategi inom kinesiska, 

istället för att försöka transkribera ’krumelur’ har Li istället valt en strategi som fångar 

nonsensgenren i ett för målkulturen känt begrepp.   

 

(O)  Skillnad i skriftsystem   

Exempel 2/2.  

一 A-p-o-t-e-k, nämen, är det inte där man köper medusin, sa hon. 222 

”约 (药) —— 房，在这里可以买约  (药) 吧？” 她说。223 

[yue/yao (yao) —— fang; avtal/balansvikt (medicin) —— hus]  

 

Ett exempel på hur skillnaden i skriftsystem inte alltid leder till transkribering. Att på detta 

sätt stava ut ordet ’apotek’ utgör ett problem för ekvivalens på ordnivå när källspråket 

använder sig av ett annat skriftsystem. Detta eftersom ett logografiskt språk inte har 

möjligheten att på detta sätt sära på delarna i ett ord, rada upp dem efter varandra och 

fortfarande behålla den usprungliga betydelsen av ordet. Se kategori (n) Översättning via 

parafrasering med ett relaterat uttal för mer om strategin.  

 

 

8.4.2 Strategikategorier identifierade av uppsatsförfattaren 

 

(l)  Översättning via ett mindre neutralt/mer uttrycksfullt ord  

Exempel 2/2.  

一 Det är fult att ljuga, sa Annika som nu äntligen vågade öppna munnen. 224 

”说谎话可耻。”  阿妮卡说。这时她总算敢讲话了。225 

[kechi; skamligt/vanhedrande]  

                                                           
221 Hanying cidian 汉英词典 –A Chinese-English  Dictionary. Peking: Waiyu jiaoxue yu yanjiu chubanshe  外

语教学与研究出版社[Foreign Language Teaching and Research Press], 2009, s. 1370-1)   
222 Källtext, s. 109 
223 Måltext, s. 110 
224 Källtext, s. 17 
225 Måltext, s. 6 
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Fokusordet ’fult’ kan som ett generellt ord som uttrycker relativt låg styrka av ogillande. Det 

är något även en timid karaktär som Annika kan ta mod till sig för att använda mot något 

annan. Målordet kechi 可耻 betyder snarare ’skamligt’ eller ’vanhedrande’, visserligen 

relaterade ord men med betydligt högre styrka av fördömande, varför exemplet inte klassas 

som Bakers (e) Översättning via parafrasering med relaterat ord.  

 

 (m) Översättning via idiom   

Exempel 2/2.  

Och så gick de in genom Villa Villekullas fallfärdiga trädgårdsgrind uppför grusgången, 

[...].226  

他们穿过维拉 维洛古拉院子东倒西歪的大门，走在一条石子路上。 227 

[dongdao xiwai; öster upponer väster krokig]  

 

I hakparentesen finns för tydlighetens skull en grovöversättning tecken-för-tecken av idiomet. 

Bildligt betyder idiomet ungefär ’vinglande’ eller ’skrangliga’ och kan därför ses som ett fall 

av Bakers strategi (e) Översättning via parafrasering med ett relaterat ord där ’vinglande’ 

eller ’skrangliga’ är relaterade till ’fallfärdigt’. Å andra sidan vore det om något ’cultural 

leveling’ att klassa ett chengyu-idiom som ett ord, dels eftersom stilgreppet då förbises och 

dels eftersom stilfiguren i sig får ses som ett kulturspecifikt fenomen. Därför har även Bakers 

strategi (c) Översättning via kulturell ställföreträdare tagits i beaktning som en eventuellt 

lämplig kategori för översättningsexemplet. Baker identifierar strategin som ett kärnfullt sätt 

att undvika långa förklaringar av kulturspecifika fenomen, eftersom dessa ofta är av komplex 

betydelse och har en särskild ställning i källkulturen228. Eftersom ordet ’fallfärdiga’ inte 

passar in på den beskrivningen i svensk språkkultur avfärdas också den möjligheten till 

klassificering.  

 

(n) Översättning via parafrasering med ett relaterat uttal   

Exempel 2/3. 

                                                           
226 Källtext, s. 18 
227 Måltext, s. 7 
228 Baker. In Other Words – a coursebook on translation, s. 7 
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一 Tja, ta en som hjälper för kikhosta och skoskav och ont i magen och röa hunn och om man 

råkat pilla in en ärta i näsan och lite sånt där. 229 

” 噢，买一种能治百日咳、烂脚，肚子通和出疹子的约 （药）。要是一粒碗  ( 豌 ) 豆

掉进鼻子也能用这种约 ( 药 ) 来治，... ... 。”230  

[yili wan3 (wan1) dou; en stycken skål (ärta) ärta/böna]  

 

Det kan tyckas underligt att ’en ärta’ valts som fokusord i källtexten, eftersom ordet i sig inte 

tycks utgöra något större hinder för ekvivalens. Trots att ordet för ’ärta’ är wan1dou4  豌豆

har Li valt att sätt det första av tecknet wan1 豌  inom parentes för att framför infoga ordet 

wan3 碗 ’skål’. Ett relaterat uttal, där endast tonen skiljer sig från ton ett till ton tre, har 

således valts som strategi. Här tolkas det som ett resultat av svårigheten i att översätta 

sociolekter och neologismer, lik det resonemang Epstein behandlar i delkapitel 6.4. Däremot 

har en fulltständig uteslutning inte gjorts. Istället har strategin att översätta med ett relaterat 

uttal här tolkats som en kompensation för den uteblivna ekvivalensen i det sociolektiska ’röa 

hunn’ som förekommer tidigare i källmeningen.  

 

Exempel 3/3.  

”[...] dom kan pluttifikation. ” 231 

’ ... ... 他们会做 剩（乘 ) 法 ... ... 。’232 

[sheng (cheng) fa; att bli över (multiplicera) sätt] 

 

Fokusordet har isolerats för tydlighetens skull. Det kan argumenteras för att problemkategori 

här är antingen (N) Användningen av sociolektisk neologism eller (O) Skillnad i skriftsystem, 

även om uppsatsskrivaren inte ser någon motsättning mot att båda problemen ingår eftersom 

det så tydligt visar på komplexiteten hos dels översättning av barnlitteratur och dels av 

ekvivalensöverföring av bokstavsbaserat nonsens mellan olika skriftsystem. En närmare titt på 

fokusordet förklarar hur denna strategi blev möjlig. Ordet cheng2fa3 乘 法 

betyder ’multiplikation’. Här har det första tecknet i ordet satts inom parentes precis som i 

övriga fall inom kategorin. Framför har tecknet för ’att bli över’ sheng4 剩 infogats som ett 

sätt att motsvara neologismen ’pluttifikation’.  

                                                           
229 Källtext, s. 110-11 
230 Måltext, s. 112  
231 Källtext, s. 156 
232 Måltext, s. 164 
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(o) Översättning via transkribering 

Exempel 2/3. 

Bredvid Villa Villekulla låg en annan trädgård och ett annat hus. 233 

维拉 维洛古拉 的旁边还有另一座院子和另一幢房子。234  

[Weilaweiluogula; Villa Villekulla]  

 

Ett exempel på hur åtminstone en del av begreppet hade kunnat översätts via överförd 

betydelse, med andra ord: likt i exemplet med ’herr Nilsson’ hade ’Villa’ kunnat få sin 

ekvivalent som ett ord med den ungefärliga betydelsen ’ett stort, fristående hus’ istället för att 

transkriberas med individuella tecken enbart för ljudets skull. Ett sätt att översätta den 

fullständiga transkriberingen tecken-för-tecken kan tänkas se ut så här:  

[upprätthålla-släpa  upprätthålla-’efternamn’-forntida-släpa; Villa Villekulla]  

 

Exempel 3/3.  

一 Spunk, sa Tommy. Vad betyder det?235 

”斯彭克，”  杜米说，”这是什么意思 ?” 236 

[Sipengke; spunk]    

 

Det är förhållandevis ovanligt förekommande att substantiv transkriberas. Generellt sätt kan 

en rad av Bakers strategier vara till hjälp i jakten på en ekvivalent på ordnivå. Användningen 

av en sociolektisk neologism utgör dock ett specialfall på så sätt att det fram till kapitlets slut 

är okänt även för påhitterskan av neologismen (Pippi) vad ordet innebär. Således försvåras 

metoden att först försöka utröna betydelsen, och därefter finna en ekvivalent. Både si 斯 och 

ke 克 är tecken som ofta förekommer i transkriberingar av såväl platsnamn som personnamn. 

Mittentecknet peng 彭 är ett efternamn. Följaktligen kan här argumenteras för att Li försökt 

att undvika starkt betydelseladdade tecken, för att lämna det så osagt som möjligt vad en 

spunk är.     

                                                           
233 Källtext, s. 12 
234 Måltext, s. 2  
235 Källtext, s. 162 
236 Måltext, s. 170 


