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Abstrakt 

Syftet med studien är att undersöka hur den finska passiven översätts till svenska. Materialet 

består av tre moderna finska skönlitterära romaner och deras svenska översättningar. Ur dessa 

excerperas de 100 först förekommande finska passiverna i varje roman tillsammans med deras 

svenska översättningsmotsvarigheter. Passiverna analyseras med utgångspunkt i de 

översättningsstrategier och -procedurer som ingår i modellen jämförande stilistik (Vinay & 

Darbelnet, 1995). Av resultaten framkommer att den finska passiven oftast översätts till svenska 

genom olika omskrivningsstrategier, varav närmare två tredjedelar resulterar i en aktiv sats i 

svenska. Av den tredjedel som översätts till passiv i svenska är den stora merparten s-passiver. 

Resultaten visar också att definita subjekt, såsom vi och de, är vanligare i de svenska aktiva 

satserna än indefinita subjekt, såsom man. Slutsatsen är att den finska passiven i översättning till 

svenska uppvisar en betydligt större variation än vad som framkommer i tidigare forskning och 

finska grammatikor. 

Abstract 

The purpose of this study is to examine how Finnish passives are translated into Swedish. The 

material consists of three modern Finnish fictional novels and their Swedish translations. The 

first one hundred occurrences of Finnish verb forms in the passive from each novel are included 

in the study together with their Swedish translations. The passives are analyzed using translation 

strategies and procedures from the Comparative Stylistics model (Vinay & Darbelnet, 1995). 

The results show that the majority of the Finnish passives are translated into Swedish with 

oblique strategies, of which almost two thirds result in sentences with an active voice. One third 

translates into Swedish passives, the majority into s-passives. The results also show that definite 

subject pronouns, such as vi ‘we’ and de ‘they’, are more common in active sentences than 

indefinite subject pronouns, such as man ‘one’. The conclusion is that the translation of the 

Finnish passive verbs into Swedish exhibits a significantly greater variation than what has been 

reported in previous research and Finnish grammar books. 

Tiivistelmä 

Tutkimuksen tavoite on selvittää miten Suomen passiivi käännetään ruotsiksi. Aineisto koostuu 

kolmesta modernista suomalaisesta romaanista ja niiden ruotsalaisista käännöksistä. 

Tutkimuksessa jokaisesta romaanista kerättiin ensimmäiset sata passiivimuotoa sekä niiden 

ruotsalaiset käännökset. Ne analysoitiin rinnakkain käyttämällä Comparative Stylistics-teorian 

(Vinay & Darbelnet, 1995) strategioita ja menettelyjä. Tulosten perusteella voidaan todeta, että 

yleisimmät käännösstrategiat Suomen passiivin käännöksissä ruotsiin ovat vapaita käännöksiä ja 

kaksi kolmasosaa käännetään aktiivilauseiksi. Yksi kolmasosa Suomen passiiveista käännettään 

Ruotsin passiiveiksi, joista suurin osa on s-passiiveja. Tuloksista käy myös ilmi, että käännösten 

subjektit aktiivilauseissa viittaavat useammin määräisiin tekijöihin kuten vi ’me’ ja de ’ne’, kuin 

epämääräisiin tekijöihin kuten Ruotsin man. Tutkimuksen johtopäätös on, että Suomen passiivin 

ruotsalaisen käännösvastineen variaatio on huomattavasti suurempi, kuin mitä tavallisesti 

tutkimuksissa ja Suomen kieliopeissa väitetään. 

 

Nyckelord: Finskans passiv, aktiv, översättning, jämförande stilistik, svenska, man-

konstruktion, s-passiv, Finnish passive, Comparative Stylistics, Swedish, Suomen 

passiivi, kääntäminen, Ruotsi 
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1 Inledning 

Översättning av finskans passiv till svenska kan vara en utmaning. De finska passivernas 

användningsområde är stort (Hakulinen, 2001 [1987]; Shore, 1986) och förekomsten av 

passiver i finska texter frekvent (Hanell, 2011). Därutöver saknar passivsatser i finskan 

både subjekt och möjlighet att uttrycka den semantiska agentrollen, alltså vem som utför 

verbhandlingen (Löflund, 1998: 194), till skillnad från den svenska passiven.  

Uppfattningarna om den finska passivens översättning till svenska i forskning och 

finska grammatikor är motstridiga. Enligt Löflund (1998: 163) motsvarar finskans passiv 

svenskans s-passiv medan Karlsson (2009: 224) hävdar att finskans passiv oftast översätts 

till svenskans man-konstruktion. Den förhärskande slutsatsen inom fennistiken är enligt 

Tolvanen (2016: 117) att finskans opersonliga konstruktioner, såsom den finska passiven, 

egentligen inte är opersonliga, trots avsaknad av en uttryckt personreferens. Som 

modersmålstalare av båda språken är mitt intryck att de finska passiverna ofta översätts till 

aktiva satser med ett pronominellt subjekt i svenskan som antingen är indefinit och syftar 

på ospecifika aktörer (t.ex. man/någon/alla) eller definit och syftar på bestämda 

identifierbara aktörer (t.ex. vi, de, han/hon). 

De undersökningar som behandlat översättning av finskans passiv till svenska består 

huvudsakligen av sak- och myndighetstexter, texttyper som av naturliga skäl ofta är 

översättningar av finska till finlandssvenska i Finland. Valet av dessa texttyper kan påverka 

resultaten enligt studier som jämfört finlandssvenska och sverigesvenska (svenskan i 

Sverige) sak- och myndighetstexter. Exempelvis hävdar både Tolvanen (2016: 136) och 

Hanell (2011: 14) att finlandssvenskan influeras av finskan i dess bruk av passiver medan 

jämförbara sverigesvenska texter oftare använder aktiva satser. Noterbart är att de 

jämförbara texterna i dessa undersökningar inte är översättningar varför slutsatserna är 

svåra att värdera. Min sammantagna bedömning är att området behöver undersökas 

ytterligare, med flera texttyper och ett sverigesvenskt perspektiv på hur den finska passiven 

översätts till svenska.  

I syfte att så långt som möjligt undvika ett eventuellt finskt inflytande på svenskan 

består föreliggande studies material av finsk skönlitteratur samt dess svenska 

översättningar. Materialet analyseras med utgångspunkt i de översättningsstrategier och -

procedurer som ingår i modellen Comparative Stylistics ’Jämförande stilistik’ (Vinay & 

Darbelnet, 1995), en kontrastiv lingvistisk teori som lämpar sig för analys av färdiga 
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översättningar. Avsikten är att utvidga forskningsfältet med ett sällan undersökt material, 

med förhoppningen att kunna bidra till att nyansera bilden av hur den finska passiven 

översätts till svenska, till gagn för studenter, översättare och forskare. 

2 Syfte 

Syftet är att undersöka hur den finska passiven översätts till svenska i skönlitterära texter. 

Undersökningen kommer att besvara följande forskningsfrågor: 

 

Frågeställning 

1. Vilka översättningsstrategier och -procedurer framkommer i översättningen av den 

finska passiven till svenska?  

2. Hur ofta översätts den finska passiven till aktiva satser, s-passiv och perifrastiska 

passiv i svenska? 

3. I de fall där den finska passiven översatts till svenska aktiva satser, hur fördelar sig 

subjekten mellan inanimata subjekt (t.ex. det, den), indefinita animata pronomen 

(t.ex. man, de) och definita animata pronomen (t.ex. jag, hon/han, ni) i de svenska 

översättningarna? 

3 Bakgrund 

I detta kapitel ges en kort överblick över den språkliga relationen mellan finskan och 

svenskan, forskningen om finskans passiv samt avgränsningar i denna undersökning. 

Därefter beskrivs finskans passiv allmänt i 3.1, finska passivens struktur i 3.1.1 samt 

svenskans passiv i 3.2. Ett urval av utmaningar vid passivens översättning till svenska 

beskrivs i 3.3. 

Finland och Sverige är tätt sammanlänkade historiskt och kulturellt. Befolkningarna 

har i alla tider delat intresseområden genom handel och bosättningar på båda sidor om 

Östersjön. Trots att finskan och svenskan tillhör skilda språkfamiljer har båda språken 

officiell status i Finland, och i Sverige är finskan ett nationellt minoritetsspråk. 

Översättning mellan språkparen är därför vanligt förekommande, nödvändigt för 

samhällsfunktionerna och en rättighet för befolkningen i båda länderna att kunna ta del av.  
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Finskans passiv har genom tiderna undersökts och debatterats. Man har försökt att 

passa in den i de indoeuropeiska språkramarna, och man har gjort försök att särskilja den – 

ibland till den grad att dess hela existens ifrågasatts (t.ex. Shore, 1986: 15; Sulkala & 

Karjalainen, 1992: 218). Passivens benämning har med dessa försök varierat och 

exempelvis kallats indefiniitti ’indefinit’ (Shore, 1986: 15), neljäs persoona ’den fjärde 

personen’ (Hakulinen och Karlsson, 1979: 255), tekijätön ’utan någon som handlar’ 

(Eurén, 1870: 61), persoonaton ’utan person’ (Setälä, 1884: 51–52), impersonaali 

’opersonlig’ (Nuutinen, 1981: 23; Hakulinen, 2001 [1987]: 208) och enligt Iso Suomen 

Kielioppi (ISK) (2010: 1254), yksi- ja monipersoonainen ’en- och flerpersonlig’. 

Utöver passiven har finskan flera konstruktioner som saknar ett subjekt. I några av de 

ovanstående benämningarna har definitionerna inkluderat aktiva konstruktioner, såsom den 

finska generiska satsen med nollperson som ofta översätts till svenskans man (Saako täältä 

kahvia? ’Kan man få kaffe här?’ eg. *Få härifrån kaffe?), samt den talspråkliga varianten 

av passiv där subjektet visserligen anges men där verbet har en passivform (Me mennään 

kotiin! ’Vi går hem!’). Denna undersökning har avgränsats till att endast omfatta 

passivkonstruktionen där verbet har en passivform och satsen saknar ett subjekt samt de 

nekande passivformerna av desamma. 

3.1 Finskans passiv 

Finskans passiv kan enligt ISK (2010: 1254) delas upp i två kategorier: yksipersoonainen 

passiivi ’en-persons passiv’ och monipersoonainen passivi ’fler-persons passiv’. 

Yksipersoonainen passiivi är den vanligaste passiva formen och har ett brett 

användningsområde. Benämningen ’en-persons passiv’ kommer av att verbformen inte 

växlar i person, d v s inte kongruerar med ett subjekt, eftersom subjekt saknas i dessa 

passiva satser. Denna passivform känns igen genom att verbet har en passivböjning (se 

tabell 1) och är den formen som ingår i denna undersökning.  

Monipersoonainen passiivi kan delvis liknas vid svenskans perifrastiska passiv (se 3.2) 

genom att de markerar förändring eller tillstånd och använder hjälpverb samt har ett 

subjekt. De är sällsynta i finskan och fungerar endast med hjälpverben tulla ’bli’, joutua 

’tvingas/vara tvungen’ och olla ’vara’ tillsammans med ett particip böjt i passiv, 

exempelvis Kosonen tuli valituksi ’Kosonen blev vald’ (ISK, 2010: 1270). Då denna form 

är sällsynt och skulle behöva ett mycket större underlag för att undersökas ingår 

monipersoonainen passiivi inte i denna undersökning.  
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3.1.1 Finska passivens struktur 

Finska passiv förekommer i alla tempus (presens, imperfekt, perfekt, pluskvamperfekt) och 

till skillnad från svenska passiv även i alla finskans modus (indikativ, konditionalis, 

imperativ, potentialis). Passivens struktur byggs upp av verbets rot med följande morfem: 

passivbeteckning, tempus/modus, passivändelse samt eventuell tilläggsändelse. I tabell 1 

exemplifieras verbet sanoa ’att säga’ i jakande passiv konditionalis med tilläggsändelsen  

-ko som markerar att verbet ingår i en fråga. De möjliga variationerna i tempus och modus 

illustreras i tabell 2. Observera att passiven i nekande form samt i perfekt och 

pluskvamperfekt saknar passivändelsen och istället använder perfekt particip i passiv. 

Morfemindelningen i tabell 1 och 2 är hämtad från ISK (2010: 137) och Karlsson (2009: 

225). 

 

Tabell 1. Passivens morfemindelning. 

ROT Passivbeteckning Tempus/modus Passivändelse Tillägg 

SANO TTA ISI IN KO 

 

Tabell 2. Variationerna av passiv i tempus och modus. 

Tempus/Modus Jakande Nekande 

Presens sano-ta-an ’det sägs’ ei sano-ta ’ det sägs inte’ 

Imperfekt sano-tt-i-in ’det sades’ ei sano-ttu ’ det sades inte’ 

Perfekt on sano-ttu ’ det har sagts’ ei ole sano-ttu ’ det har inte sagts’ 

Pluskvamperfekt oli sano-ttu ’ det hade sagts’ ei ollut sano-ttu ’ det hade inte 

sagts’ 

Indikativ sano-ta-an ’ det sägs’ ei sano-ta ’ det sägs inte’ 

Imperativ sano-tta-ko-on ’ låt det sägas’ älköön sano-tta-ko ’ låt det inte 

sägas’ 

Konditionalis sano-tta-isi-in ’ det torde sägas’ ei sano-tta-isi ’ det torde inte 

sägas’ 

Potentialis sano-tta-ne-en ’ det lär sägas’ ei sano-tta-ne ’ det lär inte sägas’ 
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3.2 Svenskans passiv 

Passiv i svenskan används enligt Svensk ordbok (2009: 2302) då handlingen är viktigare än 

den som handlar, när den som utför handlingen är irrelevant eller okänd. Den används även 

enligt ordföljdsprincipen där känd information anges först och ny information sist i en 

mening, såsom i exempel 4 där ett koppel hundar är den nya informationen. Enligt Svenska 

Akademiens Grammatik (SAG) (1999c: 360–361) delas den svenska passiven upp i s-

passiv vars verb får suffixet -s (exempel 4) och perifrastisk passiv som har ett 

passivbildande hjälpverb, bli eller vara, såsom i exempel (5). S-passiv är vanligare än 

perifrastisk passiv.  

 (4)  Det sprang en räv över fältet, och den jagades av ett koppel hundar.  

 (5)  Räven blev/var jagad. 

Skillnader i subjektets roll i svenskan och finskan blir viktiga vid översättning av finskans 

passiv till svenska. Svenskan kännetecknas av subjektstvång, vilket innebär att en sats 

kräver ett subjekt
1
. Om en sats saknar ett semantiskt subjekt upprätthålls 

subjektsfunktionen av en syntaktisk platshållare, vanligen ett expletivt det såsom i satsen 

det regnar (SAG, 1999c: 30–31). Till skillnad från svenskan har finskan endast 

predikatstvång i en sats, och därför kan man på finska uttrycka svenskans det regnar med 

ett ord, sataa ’regnar’. Att svenska passiva satser kräver ett subjekt medan finska passiva 

satser alltid saknar subjekt blir en utmaning vid översättning från finska till svenska. 

Subjektstvånget i svenskan ändrar den aktiva satsens objekt till subjekt i passiva satser 

(förutom vid passiv av intransitiva verb då subjektets roll fylls av expletiva det). I finskan 

behåller objektet sin satsdelsfunktion även i passiv. Skillnaderna i svenskans och finskans 

satsdelar i aktiv och passiv illustreras i exempel (6).  

 (6a) Svenska: Aktiv sats: Barnen åt gröten. (subjekt, predikat, objekt)  

  Finska: Aktiv sats: Lapset söivät puuron. (subjekt, predikat, objekt) 

 (6b) Svenska: Passiv sats: Gröten åts. (subjekt, predikat) 

  Finska: Passiv sats: Puuro syötiin. (objekt, predikat) 

Ytterligare en skillnad mellan finskans och svenskans passiv är att man till den 

svenska passiva satsen kan foga ett agentadverbial, ett agentativt subjekt som avslöjar vem 

                                                      

 
1
 Undantaget från subjektstvånget är imperativsatser (SAG, 1999c: 709 – 710) 
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som handlar, vilket i finskan inte är möjligt. Den passiva satsen Gröten åts med ett 

agentadverbial, av barnen, och ett försök till en finsk översättning illustreras i exempel (7). 

 (7a)  Gröten åts av barnen. 

 (7b) Puuro syötiin *lasten toimesta/avulla. 

I den svenska satsen (7a) skapar agentadverbialet av barnen en sats med samma betydelse 

som den aktiva satsen barnen åt gröten. Den finska översättningen i (7b) är semantiskt 

inkorrekt. I finskan, där de flesta prepositioner uttrycks med hjälp av kasus, saknas 

prepositionen av. Ett försök att lägga till ett agentadverbial resulterar istället i att barnen får 

en instrumentalisroll och betydelsen med barnens handlande/med hjälp av barnen. En 

semantiskt korrekt översättning av en svensk passiv sats med agentadverbial till finska 

kräver en aktiv sats. 

Avslutningsvis måste påpekas att vissa svenska verb har suffixet -s utan att vara 

passiva verb, s.k. deponensverb (SAG, 1999b: 554–557). Dessa verb innefattar alla s-

former som inte har passiv funktion, exempelvis vi träffades i Berlin, och är inte 

medräknade som passiver i denna undersökning. 

3.3 Några exempel på utmaningar i översättning av finskans 
passiv till svenska 

Den finska passivens breda användningsområde kan vara en utmaning för översättare och 

riskerar ibland vid översättning till en svensk passiv att förlora de betydelsekomponenter 

passiven bär. Exempelvis används den finska passiven för att uttrycka en mängd saker som 

i svenskan ofta kräver en aktiv sats (exempel 1). 

För att tydliggöra problematiken följer här ett exempel på att en och samma passivsats 

i finskan i en översättning till svenska kan ha många olika betydelser. Exempel 1 baseras 

på en jämförelse mellan finska och engelska från Shore (1986: 37), med mina egna tillägg 

av ytterligare möjliga översättningar. Den passiva satsen Suomessa juodaan vodkaa kan 

översättas på följande sätt till svenska: 

 (1a)  ’I Finland dricker vi vodka’  

 (1b)  ’I Finland dricker de vodka’ 

 (1c)  ’I Finland dricker ni vodka’ 

 (1d)  ’I Finland dricker man vodka’ 

 (1e)  ’I Finland dricks (det) vodka’ 
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Vilken av dessa översättningar som väljs baseras på kontexten, på vad som är viktigt att 

förmedla, vem som uttrycker handlingen och vem mottagaren är. (1a) används om talaren 

själv är finsk (eller vill uttrycka en gemenskap med Finland). (1b) används om varken 

talaren eller mottagaren är finsk. (1c) används om endast mottagaren är finsk. (1d) används 

om satsen tolkas som ett allmängiltigt påstående. (1e) används om författaren av källtexten 

specifikt velat poängtera själva handlingen. 

 Den finska passiven används också oftast för att markera en eller flera mänskliga 

bakomliggande aktörer (Hakulinen, 2001: 208) vars handlingar är avsiktliga eller medvetna 

(Sadeniemi, 1989). I exempel 2 jämförs ett finskt verb i passiv (2a) och ett intransitivt
2
 verb 

(2b) för att tydliggöra att en översättning till ett svenskt passiv kan skapa en semantisk 

förlust.  

 (2a)  Mies pelastettiin (medvetet, av en eller flera personer)  

  ’Mannen räddades’  

 (2b)  Mies pelastui (oklart eller oviktigt hur eller av vem)  

  ’Mannen räddades’  

I exempel (2a) är det uppenbart att en medveten handling av en eller flera personer räddat 

mannen medan det i (2b) är oklart eller oviktigt om mannen räddat sig själv, om någon 

räddat honom eller om omständigheterna eller turen räddat honom. Till skillnad från 

finskan är det på svenska fullt möjligt att uttrycka båda meningarna med passiv. Följden av 

denna skillnad i översättning till svenska kan kräva en omskrivning. Exempelvis kan (2a) 

kräva ett tillägg av ett agentadverbial, mannen räddades av förbipasserande, för att 

tydliggöra vem eller vilka som räddade honom. 

Slutligen kan den finska passiven användas under särskilda omständigheter och i 

speciella situationer (exempel 3). En passiv konstruktion i finskan kan användas för att 

referera till 1:a och 2:a person singular samt till att undvika att säga något uttryckligt (3a), 

eller för att skapa en distans mellan aktörerna i svåra emotionella situationer (3b). Den kan 

även användas som en artighetsstrategi när man inte vet om man ska nia eller dua (3c). 

Dessa kan vara svåra att översätta till en svensk passiv. Exemplen i 3 är hämtade från 

Hakulinen (2001: 213–214).  

  (3a) Sitä lähdettiin kotilomille. (eg. ’det fors på permisson’) 

  ’Jag åker på permission.’  

                                                      

 
2
 Verb som normalt saknar objekt (SAG, 1999a: 186) 
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 (3b)  Luuletko sinä että sen sällin kakaroita tässä elätetään?  

  (eg. *’tror du att den karlslokens ungar här försörjs?’) 

  ’Tror du att jag/vi tänker försörja den karlslokens ungar här/hos oss?’  

 (3c)  Ja 150 markkaa nostetaan? (eg. *’och 150 mark lyfts?’) 

  ’Och du/ni vill ta ut 150 mark?’  

Exempel (3a) är en soldat som i ett känsligt läge i kriget meddelar att han fått permission. 

Genom att välja att använda en passiv undviker han att explicit uttrycka att han lämnar 

gruppen. Exempel (3b) är en fråga en rasande far ställer sin dotter som blivit gravid med en 

gift man. Genom att använda passiv skapar han en distans mellan sig och dottern. Exempel 

(3c) är en artighetsstrategi, ett sätt att undvika valet att nia eller dua genom att välja en 

passiv. 

4 Tidigare forskning 

Forskning har visat att den finska passivens användningsområde är brett och inte går att 

jämföra med passiver i indoeuropeiska språk. Shore (1986: 10, 51–63) argumenterar med 

sin undersökning mot uppfattningen att den finska passivens primära funktion är densamma 

som i indoeuropeiska språk, d.v.s. att lyfta fram handlingen istället för den som handlar. 

Huvudskälet att nyttja passiver i finskan är enligt undersökningen att undvika att explicit 

uttrycka vem som handlar. Orsakerna till detta kan vara många. Passiven kan användas för 

att uttrycka något i allmänhet, uttrycka empati, uttrycka artighet, visa ödmjukhet eller 

undergivenhet, undvika ansvarstagande, undvika att säga något rakt ut eller för att dölja 

något. Passiver kan även väljas för att ge ett uttryck en ironisk ton eller att för att få ett 

påstående att verka mer objektivt. Hakulinen (2001 [1987]: 208–218) har visat att den 

finska passiven används för att referera till alla personer trots avsaknad av subjekt. Förutom 

behovet av att undertrycka vem som handlar, t.ex. när den som handlar är irrelevant eller 

okänd, har användningen av passiv i dialoger andra funktioner. Den aktiva 

imperativformen av 1:a person plural, t.ex. menkäämme ’låt oss gå’, är i nufinskan en 

arkaism som ersatts av passivformen mennään som kan uppfattas referera till både 1:a och 

2:a person singular. Utöver detta utforskar undersökningen passivens funktion som en 

artighetsstrategi, att inte alltför explicit uttrycka deltagare i situationer som hotar någon att 

tappa ansiktet (se även exempel 3).  
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Den finska passivens svenska översättningsmotsvarighet har föreslagits vara både en 

aktiv och en passiv sats. En vanlig uppfattning som påträffas i finska grammatikor 

utarbetade för att användas av studenter av finska i Sverige (Karlsson, 2009: 224 m.fl.) är 

att finskans passiv oftast motsvaras av svenskans man-konstruktion eftersom den enligt 

grammatikorna uttrycker att en obestämd person utför handlingen. Detta kan vara 

förvirrande eftersom man-konstruktionen i sig är en aktiv sats.  

Löflund (1998: 163) hävdar i sin avhandling att finskans passiv motsvarar svenskans 

s-passiv. Han presenterar en mindre kontrastiv undersökning av vad finskans passiv 

motsvaras av i svenskan genom att låta översätta delar av sitt material. Materialet i 

avhandlingen består av alla slags skrivna texter, undantaget texter med dialoger. 

Avhandlingens resultat är svårvärderade av flera orsaker. Urvalskriterierna för och 

karaktären av materialet som han baserar sina resultat på är otydliga, vilket kan påverka 

resultatets validitet. Därtill beskrivs den kontrastiva jämförelsen som liten men tydlig 

information om omfattning saknas. Reliabiliteten kan också ifrågasättas eftersom det endast 

är en person som har gjort översättningarna. Information om hur denna person påverkats av 

översättningssituationen samt vad denne vetat om sitt uppdrag eller syftet med uppdraget 

saknas. 

Det finns forskning som visar att de språkliga skillnader som existerar mellan 

finlandssvenska och sverigesvenska kan påverka översättningen av finskans passiv till 

svenska. Tolvanen (2016: 136) anser att passiver förkommer oftare i översättningar av 

myndighetstexter från finska till finlandssvenska i Finland än i motsvarande svenska texter 

i Sverige. Resultatet förklaras av den kulturella kontexten; i Finland används i större 

utsträckning ett mer formellt språk än i Sverige och de finlandssvenska texterna är 

översättningar av de finska texterna. Hanell (2011:14) som tittat på skillnaderna mellan 

finlandssvenska och sverigesvenska sak- och myndighetstexter anser att finlandssvenskan 

uppvisar så kallade finlandismer, drag i finlandssvenskan som inte finns i sverigesvenskan. 

Däribland förekommer en överanvändning av passiva verb som ofta undviks i 

sverigesvenska texter eftersom de anses göra texten tungläst och riskerar att skapa 

missförstånd i avsaknad av information om vem som utför verbhandlingen (jmf. 

Språkrådet, 2014). Dessa forskningsresultat skulle i förlängningen kunna innebära att 

uppfattningen om vad finskans passiv motsvaras av i svenska översättningar är starkt 

influerad av finlandssvenskan och inte nödvändigtvis motsvarar en sverigesvensk 
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uppfattning. Föreliggande studie avser att komplettera den befintliga forskningen med en 

undersökning av ett sverigesvenskt material. 

5 Teori 

Översättningsvetenskap är ett tvärvetenskapligt och relativt nytt forskningsområde med 

influenser från ämnesområden som filologi, lingvistik, informationsteori, 

litteraturvetenskap och filosofi. De skilda ämnesområdena har sedan 50-talet fokuserat på 

flera olika översättningsteoretiska delområden (Ingo, 1991: 9–14).  

Eftersom forskarna inom översättningsvetenskap kommit från skilda ämnesområden 

har också en definitionsproblematik uppstått vad gäller översättningstermerna. Exempelvis 

kan en benämning betyda olika saker beroende på vilken teori den används i eller så kan ett 

begrepp ha olika benämningar i olika teorier (Munday, 2016: 58–79, 95). Termerna som 

används i denna undersökning är de som är beskrivna i Ingo (1991, 2007) med ett 

förtydligande på engelska då situationen kräver det. 

5.1 Vinay och Darbelnet (1995): Jämförande stilistik 

I denna undersökning används en kontrastiv översättningsteori utvecklad av Vinay och 

Darbelnet 1958 som omarbetades, översattes till och publicerades på engelska 1995 i boken 

Comparative Stylistics of French and English. A methodology for translation (Vinay & 

Darbelnet, 1995). Teorin skapades ursprungligen som en vetenskaplig metod för 

översättningsprocessen mellan språkparet franska-engelska, men som teoretisk modell kan 

den även användas för lingvistiska analyser av översättningsprodukter. Vinay och 

Darbelnet ville med sin teori röra sig bort från synsättet att översättning endast är en 

konstform och identifierade två strategier med tillhörande procedurer som utgör grunden i 

deras modell för översättning mellan franska och engelska, Comparative Stylistics 

’jämförande stilistik’. Modellen har även använts för andra europeiska språkpar (Vinay & 

Darbelnet, 1995: 4). Jämförande stilistik kan användas för hela översättningsprocessen, 

men då denna undersökning fokuserar på analys av översättningsprodukten beskrivs endast 

de delar som är av vikt för analysprocessen.  

Begreppet translation units ’översättningsenheter’ är centralt i teorin. Vinay och 

Darbelnet (1995: 21) definierar en översättningsenhet som ”the smallest segment of the 

utterance whose signs are linked in such a way that they should not be translated 
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individually”. En översättningsenhet är detsamma som de lexikala enheterna som bygger 

upp en enhetlig tanke, unit of thought, och definitionen är därför semantisk snarare än 

syntaktisk. Varje översättningsenhet översätts till en översättningsmotsvarighet. 

Författarna delar upp översättningen i två strategier: direct translation ’direkt metod’ 

och oblique translation ‘indirekt metod’ som i sin tur delas upp i sju procedures 

’procedurer’. Strategiernas procedurer är numrerade efter svårighetsgrad av översättning i 

stigande ordning, där procedurerna för direktöversättning anses enklare än proceduren för 

indirekt översättning. Översättningsexemplen är tagna ur författarnas verk (markerade 

V&D) eller ur Ingo (1991) (markerade RI). Övriga är egna exempel (markerade JP). 

 

Den första strategin direkt metod har tre procedurer (Vinay & Darbelnet, 1995: 31–35): 

1. Borrowing ’Direkta lån’: Att låna in ord såsom de uttrycks i källtexten. Vissa 

direkta lån är så vanliga i ett språk att talarna inte ens tänker på dem, exempelvis 

Déjà vu (V&D). Ibland används direkta lån för att skapa en stilistisk effekt i 

måltexten med exempelvis titlar Mylady (V&D).   

2. Calque ’Översättningslån’: En speciell typ av lån som innebär att ett språk lånar in 

ett uttryck eller sammansatt ord från ett annat språk men översätter det, ord för ord 

eller i sina beståndsdelar, exempelvis näs-duk ’nenä-liina’ (RI)   

3. Literal translation ’Direktöversättning’: En översättning ord för ord från 

källtexten till en grammatisk korrekt och idiomatisk måltext. Den karaktäriseras av 

att både källtexten och måltexten går att översätta och översätta tillbaka till samma 

mening, exempelvis finskans Tule tänne! till svenskans ’Kom hit!’ (JP). 

Den direkta metodens procedurer har gemensamt att de inte involverar några speciella 

stilistiska övervägningar. Enligt Vinay och Darbelnet (1995: 34) ska dessa vara 

förstahandsvalet vid all översättning. 

 

Den andra strategin indirekt metod har fyra procedurer (Vinay & Darbelnet, 1995: 36–40, 

94, 246–255, 277): 

4. Transposition ’Transposition’: Att ersätta ett ord ur en ordklass med en annan 

utan att budskapet förändras, exempelvis det är nyttigt att gå ’käveleminen on 

terveellistä’ (*’gående är nyttigt’) (JP). 

5. Modulation ’Modulation’: Att uttrycka ett budskap ur en annan synvinkel i 

måltexten. Översättning med modulation motiveras av metalingvistisk information. 
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Alla språk har sitt sätt att se på världen, och därför också ett sätt att uttrycka sin 

verklighet som inte alltid går att översätta till ett annat språk i sin ursprungliga 

form. Modulation används för att bevara budskapet och skapa idiomatisk text, 

exempelvis minulla on koira (eg. ’hos mig är/finns en hund’) ’jag har en hund’ (JP). 

Modulation är en omfattande grupp där proceduren används för flera typer av 

fenomen. Eftersom resultaten i min undersökning berörs av specifikt fenomenet passiv < > 

aktiv, exemplifieras endast en del av dem här i korthet, identifierade som bland de 

viktigaste av Munday (2016: 90–91) (tecknet < > betyder att proceduren kan avse både 

aktiv till passiv eller passiv till aktiv men avser i denna undersökning endast passiv till 

aktiv): 

 Byte av termer: Du kan få den ’Annan sen sinulle’ (eg. ‘jag ger den till dig’) 

(JP). 

 Positivt < > negativt uttryck: He’s not so tall ’Hän on aika lyhyt’ (eg. ’Han är 

ganska kort’) (RI). 

 Passiv < > Aktiv: Sanotaan niin ’Vi säger så’ (eg. *’sägs så’) (JP).  

 Avstånd, rum och tid: Med den kärran kör du nog inte länge! ’Tuolla kärryllä 

et kylläkään aja pitkälle!’ (eg. ’Med den kärran kör du nog inte långt’) (RI). 

6. Equivalence ’Ekvivalens’: Ekvivalens är ett omtvistat översättningsvetenskapligt 

begrepp. Bland forskare med olika uppfattningar om vad som är viktigt att översätta 

har ekvivalens definierats på många sätt (Ingo, 1991: 81–91). I denna undersökning 

används ekvivalens endast för att beskriva proceduren i översättningsmodellen.  

Ekvivalens är att uttrycka samma situation med två helt olika stilistiska och 

strukturella metoder. Proceduren används ofta för översättning av syntagmer, 

exempelvis idiomatiska uttryck, ordspråk och interjektioner. I finskan säger tuppen 

kukkokiekuu  (ordagrant ’tuppengaler’) men i svenskan säger den kuckeliku (JP). I 

svenskan kan man vara som ler och långhalm, i finskan är man som paita ja peppu 

(eg. ’tröja och rumpa’) (JP).  

7. Adaptation ’Adaption’: Adaption är en symbolisk översättningsmotsvarighet 

snarare än en semantisk motsvarighet och handlar om att beskriva ett fenomen med 

två olika lösningar. Behovet uppstår när det i målspråket saknas ett motsvarande 

uttryck för att beskriva en situation. Det skulle exempelvis kunna vara att beskriva 

snö för människor som saknar en uppfattning om snö. Adaptioner kan även 

användas i sammanhang där man i översättningen vill framföra en likvärdig 
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situation, exempelvis i en beskrivning om hemlängtan där en svensk längtar efter 

mammas köttbullar medan en italienare längtar efter mammas spaghetti (RI). 

6 Material 

Valet att undersöka ett skönlitterärt material grundar sig på behovet av sverigesvenska 

översättningar. De flesta andra texttyper där översättningar från finska till svenska (och 

tvärtom) finns att tillgå är utformade för att läsas av målspråkets talare i det egna landet, 

alltså översättningar från finska till finlandssvenska i Finland och från svenska till 

sverigefinska
3
 i Sverige. Skönlitterära översättningar har en räckvidd utanför nationen. 

Dessutom har de större krav på form och stilnivå än översatta saktexter eller 

myndighetstexter vars främsta krav ofta är att överföra informativa budskap utan större 

stilkrav (Ingo, 2007: 218–236). En översättare av skönlitteratur måste kunna återge många 

olika dimensioner av källtexten till måltexten, t.ex. språkliga varieteter, sinnesstämningar, 

miljöbeskrivningar och outtalad symbolik (Ingo, 2007: 243), vilket kan tänkas kräva en 

större variation av översättningsstrategiska val. Min erfarenhet är också att skönlitterära 

texter har möjlighet att presentera ett språk såsom det faktiskt används, att få en fiktiv 

verklighetsbeskrivning att kännas verklig och äkta genom ett språkbruk som inte skiljer sig 

från verkligheten. 

Att analysera redan färdiga översättningsprodukter istället för att exempelvis låta 

översätta olika texter har ytterligare en fördel. Översättningsprodukten är utformad av 

översättare som vid översättningstillfället varit ovetande om att översättningarna kommer 

att granskas med detta syfte, vilket eliminerar risken att översättaren påverkas av 

översättningssituationen. Det bör dock påpekas att undersökningen inte värderar 

översättningarnas kvalitet varför tillvägagångssättet inte bedöms kunna bringa någon skada 

för översättarna. 

6.1 Skönlitterära romanerna 

Materialet består av tre finska skönlitterära romaner och deras svenska översättningar. Två 

kriterier har varit vägledande vid urvalet. Eftersom syftet är att undersöka översättning från 

finska till sverigesvenska var det första kriteriet att översättaren ska bo och verka i Sverige 

                                                      

 
3
 Finska vars målgrupp är finsktalande i Sverige. 
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samt att den svenska översättningen givits ut av ett förlag i Sverige. För att säkerställa att 

materialet speglar samtida språkbruk var det andra kriteriet att romanerna skrivits på 

relativt modern finska (senast på 90-talet). För ett så brett underlag som möjligt har olika 

genrer valts. Följande romaner ingår i undersökningen:  

Bok 1: Leena Lehtolainen, Minne tytöt kadonneet, 2011. Översatt titel: Var är alla 

flickor nu? Översättare Marjut Hökfelt, 2012. Genre: Deckare. Exempel från finska 

originalverket refereras till som F1/exempelnummer/sidnummer och dess svenska 

översättning som S1/exempelnummer/sidnummer. 

Bok 2: Arto Paasilinna, Hurmaava joukkoitsemurha, 1990. Översatt titel: Kollektivt 

självmord, 1997. Översättare Camilla Frostell. Genre: Humor. Exempel från finska 

originalverket refereras till som F2/exempelnummer/sidnummer och dess svenska 

översättning som S2/exempelnummer/sidnummer. 

Bok 3: Tommi Kinnunen, Neljäntienristeys, 2014. Översatt titel: Där vägarna möts, 

2016. Översättare Ann-Christine Relander. Genre: Prosa. Exempel från finska 

originalverket refereras till som F3/exempelnummer/sidnummer och dess svenska 

översättning som S3/exempelnummer/sidnummer. 

7 Genomförande och dataanalys 

De tre finska originalverken har lästs igenom var för sig, och de 100 första förekomsterna 

av passiva verb i varje verk har identifierats som översättningsenheter. Dessa har 

tillsammans med meningarna som de förekommer i samlats i en databas i Excel. 

Undersökningens datasamling omfattar totalt 300 översättningsenheter (passiva verb) i 

något färre meningar eftersom flera översättningsenheter kan förekomma i samma mening. 

Som ett passivt verb har räknats de finska passiva verbformer som byggs upp av verbets 

rot, passivbeteckning, tempus/modus, passivändelse och eventuellt tillägg (se tabell 1 

ovan). 

Fraser med passiva particip har exkluderats, t.ex. Kuten sanottu ’som sagt’. Vidare har 

passivliknande konstruktioner som uttrycker vem som handlar exkluderats, såsom passiva 

infinitiver böjda i kasus, t.ex. Olimme saaneet jo soluamme perustettaessa luvan ’vi hade 

redan vid cellens grundande’, passiva (tal)språkliga konstruktioner som inkluderar ett 

subjekt, t.ex. me oltaisiin ’vi skulle vara’, samt former som oltaisiin molemmat ’vi borde 
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båda vara’. Därtill har den passiva konstruktionen monipersoonainen passiivi (se 3.1), som 

har ett subjekt och inkluderar ett hjälpverb, exkluderats. 

I de översatta verken har motsvarande svenska meningar excerperats och samlats 

parallellt med de finska meningarna i samma databas. Därefter har de finska passivernas 

svenska översättningsmotsvarighet identifierats i sin helhet, såsom i exempel (8) där 

översättningsenheten och översättningsmotsvarigheten strykts under.  

 (8)  Saatiin kolme haukea […] (F2/ex.152/s.23) 

 ’De drog upp tre gäddor […]’ (S2/ex.152/s.23) 

För att besvara frågeställning 1 och 2 analyserades översättningsmotsvarigheterna med 

hjälp av Vinay och Darbelnets (1995) modell Jämförande stilistik och tilldelades en 

procedur. Därefter delades procedurerna in i de två översättningsstrategiska 

huvudgrupperna direkt metod och indirekt metod. Observera att frågeställning 2 besvaras 

av fördelningen på procedur 5 Modulation passiv < > aktiv samt på den sammanräknade 

fördelningen av övriga procedurer. Nedan beskrivs hur översättningsstrategierna och -

procedurerna har operationaliserats i denna studie. 

Då undersökningens syfte främst är att kvantitativt klargöra vad de finska passiverna 

översätts till i svenska samt för att begränsa undersökningens omfattning, har endast en 

procedur identifierats till varje översättning. Procedurerna direktöversättning och 

modulation passiv < > aktiv har fått företräde före andra möjliga kategoriseringar. 

Företrädesregeln gäller endast i de fall det varit möjligt att kategorisera en 

översättningsmotsvarighet som flera olika procedurer, såsom i exempel (9).  

 (9)  – Nyt jos hypättäisiin järveen hukkumaan [...] (F2/ex.199/s.40) 

 ’- Om vi nu gick och dränkte oss [...]’ (S2/ex.199/s.49) 

I ovanstående satser har passiv översatts till aktiv och tillhör proceduren modulation passiv 

< > aktiv. Det finska passiva verbet står dock i konditionalis och skulle därmed även kunna 

kategoriseras som adaption eftersom konditionalis saknas i svenskan. Hypättäisiin betyder 

’hoppa’ i sin grundform, men eftersom den översatts till ’gick’ skulle den dessutom även 

kunna kategoriseras som transposition. I enlighet med företrädesregeln har alltså 

översättningsmotsvarigheten i (9) endast kategoriserats som modulation aktiv < > passiv.  

Procedur 3, direktöversättning, är den enda proceduren till strategin direkt metod som 

identifierats i materialet. Direktöversättning innefattar i denna undersökning uteslutande 

passiva verb vars översättningsmotsvarighet också är ett passivt verb i samma 

tempus/modus. Passiva verb med mindre semantiska skillnader mellan den finska 
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översättningsenheten och den svenska översättningsmotsvarigheten har inkluderats, såsom i 

exempel (10). Grundformen av tutkitaan är tutkia ’att undersöka’, men i Suomi-ruotsi-

suomi sanakirja (Cantell m.fl., 2011:514) anges ’att utreda’ som en möjlig översättning av 

tutkia. Den svenska översättningen utreds tolkas därför vara en synonym och kategoriseras 

som en direktöversättning. 

 (10)  […]oikeusvaltiossa ihmisten katoamiset tutkitaan (F1/ex.42/s.26) 

 ’[…] i rättsstater utreds människors försvinnanden’ (S1/ex.42/s.27) 

I materialet har samtliga procedurer till strategin indirekt metod identifierats.  

Procedur 4, transposition, har förutom att innehålla byte av ordklass tolkats i en vidare 

bemärkelse och inkluderar även Mundays (2016: 90) tolkning: ”a change of one part of 

speech for another without changing the sense”. Till denna kategori har inkluderats de 

finska passiva verb som i en översättning till svenska passiva verb ändrats utan att påverka 

satsens övergripande betydelse och utan förändring i tempus/modus. I exempel (11) skulle 

exempelvis en direktöversättning av käytettiin vara ’används’, vilken inte har en synonym 

relation med ’kördes’. Den kan dock inte heller anses förändra hela satsens betydelse 

eftersom mojängen i detta fall är en cykel och alternativet ’används’ kan tolkas ha en 

hyperonym relation till ’kördes’. 

 (11)  Polkemalla tätä laitetta käytettiin […] (F3/ex.223/s.40) 

 ’Mojängen kördes ju genom att trampa […]’ (S3/ex223/s.33). 

Procedur 5, modulation, omfattar två fenomen i denna undersökning. Modulation 

passiv < > aktiv har genomgående valts att omfatta satser med passiva verb som översatts 

till aktiva satser, såsom i exempel (12). Modulation positivt < > negativt uttryck har 

använts när synvinkeln mellan översättningarna förändrats så att en nekande 

översättningsenhet översatts till en jakande passiv sats, såsom i exempel (13).  

 (12)  Synnyttäjä oli asetettu kontalleen lattialle […] (F3/ex.204/s.21) 

 ’Hon som skulle föda stod på alla fyra på golvet […]’ (S3/ex.204/s.17) 

 (13)  Huoneen verhoja ei ole avattu […] (F3/ex.229/s.49) eg. ’har inte öppnats’ 

 ’Gardinerna är fortfarande fördragna.’ (S3/ex.229/s.41) 

Procedur 6, ekvivalens, har begränsats till att enbart omfatta översättningsskillnader i 

tempus mellan en finsk passiv som översatts till en svensk passiv. I exempel (14) anges 

översättningsenheten i pluskvamperfekt och översättningsmotsvarigheten i imperfekt. 

 (14)  Mutta päätös oli tehty […] (F2/ex.116/s.12) 

 ’Men beslutet var fattat […]’ (S2/ex.116/s.12) 
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Procedur 7, adaption, har i denna undersökning utnyttjats uteslutande då det finska 

passiva verbet översatts till en svensk passiv och det finska passiva verbets modus varit 

konditionalis. Svenskan har endast tre modus - indikativ, imperativ och konjunktiv - varav 

imperativen inte förekommer i passiv och konjunktiven har få verbformer som fortfarande 

är i bruk. För att uttrycka olika modus används istället modala hjälpverb eller ett passande 

tempus, såsom exempel (15) illustrerar. 

 (15)  Vaihtokauppana siitä, että lemmikkisika teurastettaisiin […] (F3/ex.264/s.77) 

 ’I utbyte mot att Annas favoritgris slaktades […]’ (S3/ex.264/s.65) 

För att besvara frågeställning 3 granskades de översättningsenheter som översatts till 

aktiva satser vidare. Subjekten kategoriserades efter animacitet som inanimata (icke 

levande) och animata (levande) subjekt. De inanimata subjekten, såsom expletiva det, 

inanimata föremål/händelser och de/den som syftar på inanimata föremål/händelser, tillhör 

alla samma grupp. De animata subjekten delades vidare in i indefinita och definita subjekt. 

Indefinita subjekt är alla pronominella subjekt som syftar på obestämda personer eller 

grupper (t.ex. man, alla och någon), medan subjekt som syftar på bestämda personer 

räknats som definita (t.ex. hon/han och de/dem). Subjekt med personnamn har omtolkats 

till deras pronominella motsvarigheter efter numerus (t.ex. hon/han och de) och räknats 

som definita. Det som refererar till en specifik person, såsom exempelvis det barnet, har 

också kategoriserats som definit. Ingen analys av subjektets semantiska roll (agent, patient) 

har gjorts. 

8 Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras och analyseras resultaten av undersökningen per frågeställning. 

Avsnitt 8.1 redogör för strategier och procedurer i materialet, avsnitt 8.2 redogör för 

förekomsten av översättningar till svenskans aktiv och passiv, avsnitt 8.3 redogör för 

förekomsten av de aktiva satsernas subjekt. Varje avsnitt inleds med en presentation av 

resultaten, därefter ges en översikt i en sammanfattande tabell som följs av en analys. 

Procentsatsen visar del av totalen om inget annat anges och har avrundats till en tiondel. 

8.1 Översättningsstrategier och -procedurer 

Av materialets 300 exempel har 19,7 % översatts med direkta strategier och 80,3 % med 

indirekta strategier. Endast en procedur som tillhör de direkta strategierna har påvisats, 
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proceduren direktöversättning som alltså förekommer i 19,7 % av antalet översättningar 

(exempel 10 ovan). 

Vanligaste proceduren, både totalt och inom indirekta metoderna, är modulation passiv 

< > aktiv. Den förekommer i 65 % av översättningarna (exempel 12 ovan). Transposition 

är den näst vanligaste proceduren och förekommer i 8,3 % av översättningarna (exempel 11 

ovan). Ekvivalens förekommer i 5,7 % av översättningarna (exempel 14 ovan). Adaption 

förekommer endast i 3 översättningar och utgör 1 % av översättningarna (exempel 15). 

Tabell 3 sammanfattar de översättningsstrategier och -procedurer som förekommer i 

materialet. Dessa utgör svar på forskningsfråga 1. 

 

Tabell 3. Översättningsstrategier och -procedurer i det undersökta materialet. 

Metod Procedur Antal Procent 

Direkt metod  59 19,7 

 Direktöversättning 59 19,7 

Indirekt metod  241 80,3 

 Modulation passiv < > aktiv 195 65,0 

 Modulation positiv < > negativ 1 0,3 

 Transposition 25 8,3 

 Ekvivalens 17 5,7 

 Adaption 3 1,0 

Totalt  300 100 

 

Resultaten visar att de vanligaste översättningsstrategierna av finskans passiv till 

svenska är indirekta. Enligt Vinay och Darbelnet (1995: 34) är procedurerna tillhörande de 

direkta metoderna förstahandsvalet vid översättning eftersom de inte kräver några större 

stilistiska värderingar och därför på ett enklare sätt levererar idiomatisk måltext. De 

indirekta metoderna används endast då budskapet med en översättning med en direkt metod 

inte fungerar i måltexten genom att den exempelvis får en annan betydelse, blir strukturellt 

felaktig eller om målspråket saknar ett motsvarande uttryck inom samma register.  

Utfallet av användningen av direkt och indirekt metod mellan romanerna är små, de 

skillnader som finns uppträder på procedurnivå. I Var är alla flickor nu har 28 finska 

passiv översatts med direktöversättning och 56 med modulation aktiv < > passiv. Där 

vägarna möts uppvisar 18 direktöversättningar och 60 modulation aktiv < > passiv. I 
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Kollektivt självmord finns 13 direktöversättningar och 78 modulation aktiv < > passiv. En 

analys av skillnaderna mellan förekomster av övriga procedurer i romanerna har inte utförts 

då det i flera fall varit möjligt att kategorisera översättningsmotsvarigheten i flera 

procedurer och resultatet därför blir missvisande då två procedurer fått företräde och endast 

en valts för varje översättningsmotsvarighet. 

Den stora förekomsten av indirekta procedurer i denna studie kan tolkas som 

motiverad av strukturella skillnader mellan finskan och svenskan. På grund av de 

strukturella skillnaderna mellan språken kan direkta strategier inte leverera en idiomatisk 

måltext. Sammantaget indikerar alltså resultaten att de strukturella skillnaderna mellan 

finska och svenska utgör en utmaning i översättningssituationer, åtminstone när det gäller 

översättning av passiva satser.   

8.2 Översättningar till svenskans aktiv och passiv 

Den vanligaste översättningen av finskans passiv är en aktiv sats i svenskan. De finska 

passiva satserna översätts till svenska aktiva satser i 65 % av översättningarna och till 

passiva satser i 35 %. Uppdelat på olika typer av passiv utgör s-passiv 26,3 % av 

förekomsterna i materialet och perifrastisk passiv 8,7 %. En översättning, som utgör 0,5 % 

av de aktiva satserna, är ett reciprokt deponensverb (SAG, 1999b: 555) i imperativ och 

saknar därför subjekt. En sammanfattning av fördelningen av översättningarna till 

svenskans aktiv och passiv ges i tabell 4. Dessa utgör svar på forskningsfråga 2. 

 

Tabell 4. Översättningar till aktiv sats, s-passiv och perifrastisk passiv. 

Aktiv/passiv sats Varav passivtyp Antal Procent 

Antal aktiva satser  195 65,0 

Antal passiva satser  105 35,0 

 s-passiv 79 26,3 

 perifrastiska passiv 26 8,7 

Totalt  300 100 

  

Översättningar till perifrastiska passiv i materialet är relativt få, vilket var väntat eftersom 

de i svenskan förekommer mer sällan än s-passiv (SAG, 1999c: 360–361).  
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Löflund (1998: 163) menar att finskans passiv motsvaras av svenskans s-passiv. I 

denna undersökning förekommer översättning till s-passiv i totalt 26,3 % av materialet, ett 

resultat som inte stödjer Löflunds slutsats. Till skillnad från i Löflunds undersökning 

innehåller materialet i denna undersökning också dialoger, något som skulle kunna förklara 

skillnaderna i resultat. För att kontrollera för förekomsten av dialoger i denna studies 

material har resultaten även analyserats efter att dialoger har exkluderats. Utesluter man 

dialogerna i materialet finns 220 exempel kvar varav 65 översatts till s-passiv. Andelen 

finska passiv översatta till s-passiv ökar då med drygt 3 % till 29,5 %, samtidigt som 

majoriteten av översättningarna fortfarande motsvaras av aktiva satser som förekommer i 

62,7 % av översättningarna. Sammantaget motsäger resultaten av denna studie Löflunds 

(1998) slutsats att finskans passiv motsvaras av svenskans s-passiv. Föreliggande studie 

indikerar snarare att finskans passiv ofta motsvaras av svenskans aktiv. 

8.3 De aktiva satsernas subjekt 

En närmare undersökning av de olika typerna av subjekt i de aktiva satserna visar att 

subjekten i översättningarna är inanimata i 15,9 % och animata i 83,6 %. De animata 

subjekten är indefinita i 35,4 % och definita i 48,2 % av totala antalet översättningar till 

aktiv sats. 0,5 % är imperativsatser, vilka saknar subjekt i svenskan (se avsnitt 3.2). 

Som svar på forskningsfråga 3 presenterar tabell 5 fördelningen av översättningar till 

svenskans aktiva satser.  

 

Tabell 5. Förekomst av (in)animata och (in)definita subjekt i svenskans aktiva satser. 

Animacitet  Subjektstyp Antal Procent av 

aktiva satser 

Procent av 

totalen 

Inanimata  31 15,9 10,3 

Animata  163 83,6 54,3 

Indefinita 69 35,4 23,0 

Definita 94 48,2 31,3 

Imperativsats 

utan subjekt 

 1 0,5 0,3 

Totalt  195 100,0 65,0 
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Av de 31 inanimata subjekten är 11 expletiva det medan övriga 20 refererar till föremål, 

känslor eller händelser, såsom i exempel (16) där passiven samt dess 

översättningsmotsvarighet är fetmarkerade och subjektet understruket i översättningen. 

 (16)  Murhia ja tappoja tehtiin sata (F2/ex.157/s.24) eg. ’*mord och dråp gjordes 

hundra’ 

 ’Morden och dråpen uppgick till etthundra’ (S2/ex.157/s.24)  

En vanlig uppfattning i finsk forskning och i finska grammatikor är att den finska passiven 

refererar till levande, oftast mänskliga aktörer (bl.a. Shore, 1986: 17; Löflund, 1998: 44; 

Karlsson, 2009: 224). I gruppen inanimata subjekt i denna studie är subjekten visserligen 

icke levande, men klart är att förutom expletiva det refererar de övriga subjekten till 

händelser, känslor eller föremål som endast kan utföras, kännas eller användas av 

människor.  

Fördelningen av subjekt som refererar till definita och indefinita pronomen är 

intressant. Majoriteten, 48,2 % refererar till definita subjekt snarare än indefinita som 

förekommer i 35,4 % av översättningarna, vilket motsäger en vanlig uppfattning i 

grammatikor och forskning där passiva verbets uppfattade aktörer beskrivs som ospecifika 

eller obestämda (Shore, 1986: 10; Karlsson 2009: 224 m.fl.). 

Av de indefinita subjekten översätts merparten till man som utgör 81,1 % av antalet 

översättningar till indefinit subjekt. Därefter förekommer de i 7,2 %, någon i 4,3 % alla i 

3,6 %, vem i 2,9 % och den i 1,4 % av översättningarna i materialet. I tabell 6 sammanfattas 

fördelningen av de indefinita subjekten. 

 

Tabell 6. Fördelning av de indefinita subjekten. 

Indefinit 

subjekt 

Antal Procent av indefinita subjekt Procent av aktiva 

satser 

man  56 81,1 28,7 

alla 2 3,6 1,0 

de 5 7,2 2,6 

den 1 1,4 0,5 

någon 3 4,3 1,8 

vem 2 2,9 1,2 

Totalt 69 100,0 35,4 
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De definita subjekten uppvisar en större variation än de indefinita. Av de definita 

subjekten översätts majoriteten till vi med 40,4 % av förekomsterna samt till de med 36,2 

% av förekomsterna. De finska passiven översätts till han/hon i 16,0 %, till du i 4,2 % och 

till  jag i 3,2 %. I tabell 7 sammanfattas fördelningen av de definita subjekten.  

 

Tabell 7. Fördelning av de definita subjekten. 

Definit subjekt Antal Procent av definita subjekt Procent av aktiva 

satser 

jag 3 3,2 1,5 

du 4 4,2 2,1 

hon/han 15 16,0 7,7 

vi 38 40,4 19,5 

ni 0 0 0 

de 34 36,2 17,4 

Totalt 94 100,0 48,2 

 

Enligt Karlsson (2009: 224–230) översätts finskans passiv oftast till svenskans man, 

undantaget vissa talspråkliga situationer där passiven används imperativt och uppfattas 

inkludera talaren och mottagaren med subjektet vi (jmf. Hakulinen, 2001). I denna 

undersökning förekommer man i totalt 28,7 % av översättningarna till aktiv sats (utgörande 

19,7 % av totala antalet översättningar i materialet), vilket inte stödjer Karlssons 

uppfattning. Eftersom dialogerna i materialet skulle kunna tänkas motsvara talspråk har 

resultaten granskats även utan dem. Utesluter man dialogerna i materialet finns 220 

exempel kvar varav 138 är aktiva satser och 48 översatts till man. Antal översättningar till 

man ökar då från 28,7 % till 34,8 % men majoriteten, 65,2 %, översätts fortfarande till 

andra pronominella subjekt. 

Sammantaget indikerar resultaten att de aktiva satsernas subjekt oftare är definita än 

indefinita. När den finska passiven refererar till definita subjekt översätts de oftast till vi, de 

eller hon/han, och när de refererar till indefinita subjekt så översätts de oftast till man. Inom 

både den definita och indefinita gruppen fungerar subjekten oftast pluralistiskt, de refererar 

alltså oftast till flera personer än en, vilket väl överensstämmer med tidigare forskning och 

grammatikor.  
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9 Diskussion 

Studien undersökte hur den finska passiven översätts till svenska i finska romaner översatta 

till svenska. Sammanfattningsvis visar undersökningen att procedurerna som oftast används 

tillhör de indirekta metoderna. Därtill framkommer att nästan två tredjedelar av de finska 

passiven översätts till en aktiv sats i svenska. Översättningar till svenskans passiv utgör 

cirka en tredjedel av översättningarna. Majoriteten av dessa består av s-passiv och utgör 

cirka en fjärdedel av det totala antalet översättningar, vilket motsäger att den finska 

passiven motsvaras av svenskans s-passiv (Löflund, 1998: 163). I nästan hälften av 

översättningarna refererar de aktiva satsernas subjekt till definita aktörer, varav de mest 

frekvent förekommande pronomenen är vi, de och hon/han. Detta talar emot uppfattningen 

att den finska passiven oftast refererar till indefinita aktörer (t.ex. Karlsson, 2009: 224), 

som endast utgör en dryg tredjedel av de aktiva satserna. Pronomenet som oftast används 

för att referera till indefinita aktörer är dock man. Eftersom översättningar till man endast 

förekommer i mindre än en femtedel av totala antalet översättningar, talar resultaten emot 

att den finska passiven motsvaras av den svenska man-konstruktionen (Karlsson, 2009: 

224).  

Resultatet att finskans passiv oftare översätts med indirekta metoder än med direkta 

metoder var väntat. Finska och svenska tillhör olika språkfamiljer och skiljer sig syntaktiskt 

och morfologiskt från varandra, vilket kan tänkas kräva mer bearbetning vid översättning 

och därmed fler indirekta översättningstekniska lösningar än vid översättning mellan språk 

som är nära besläktade med varandra och uppvisar stora syntaktiska och morfologiska 

likheter. 

Kritiken som framkommit mot Vinay och Darbelnets (1995) Jämförande stilistik är att 

en översättningsenhet kan tillhöra flera olika procedurer samtidigt (Ingo, 1991: 185) samt 

att modellen fungerar sämre för översättning mellan utomeuropeiska språk (Munday, 2016: 

95). I denna undersökning kan denna kritik delvis bekräftas. Det har återkommande varit 

möjligt att välja ett flertal procedurer för samma översättningsenhet vilket resulterat i 

avgränsningar för att garantera undersökningens validitet samt för att begränsa 

undersökningens omfattning. Avgränsningarna bestod av att tilldela endast en procedur till 

varje översättningsenhet och att ge företräde för två procedurer: direktöversättning och 

modulation aktiv < > passiv. Fördelen med förfarandet är att resultatet till frågeställning 2 

speglar det reella antalet förekomster av översättningar av finskans passiv till svenskans 
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passiv och aktiv. Det har också underlättat analysen av frågeställning 3 då den insamlade 

datan på ett översiktligt sätt kunnat analyseras. Nackdelen är att förfarandet påverkar 

reliabiliteten för forskningsfråga 1 eftersom svaret endast kan tolkas som en generell 

indikation på vilka procedurer som förekommer i översättningen av finskans passiv till 

svenska. Resultatet ger alltså inte en helt korrekt bild av det verkliga antalet procedurer 

eftersom flertalet av de finska passiverna som översatts till aktiva satser och markerats som 

modulation passiv < > aktiv samtidigt även kunnat kategoriseras i andra procedurer 

tillhörande de indirekta metoderna.  

Mundays (2016: 95) kritik att modellen fungerar sämre för översättning mellan 

utomeuropeiska språk fokuserar på språkparet engelska-kinesiska och mynnar ur en 

jämförelse mellan två kontrastiva översättningsteorier, varav den ena är Jämförande stilistik 

(Meifang & Li, 2009). Föreliggande undersökning har visat på brister som kan hänföras till 

de strukturella skillnaderna mellan finskan och svenskan, något som stödjer kritiken mot 

modellen. Exempelvis saknas procedurer för tempus- och modusskillnader i modellen 

vilket tyder på att modellen inte har skapats för att enkelt kunna tillämpas på språk som 

skiljer sig från indoeuropeiska språk.  

Resultatet att närmare två av tre finska passiver översätts till aktiva satser i svenska var 

överraskande. Resultaten kan till viss del bero på de faktorer som skiljer denna 

undersökning från tidigare undersökningar av översättning av finskans passiv till svenska. 

Det skönlitterära materialvalet misstänks spela en nyckelroll. Tidigare undersökningar har 

mestadels fokuserat på finska sak- och myndighetstexter vilka har en mer formell 

framtoning än liknande texter producerade i Sverige. Översättning av sådana texter har 

visat sig behålla sin formella och byråkratiska stil med många passiver (Hanell, 2011: 59). 

En annan faktor kan vara att tidigare studier till stor del har fokuserat på finlandssvenska 

översättningar och denna enbart på sverigesvenska översättningar. Finlandssvenskan 

innehåller en del finlandismer (bl.a. Hanell 2011, 32–51), som ur ett sverigesvenskt 

perspektiv kan uppfattas som främmande. Om skillnaderna mellan sverigesvenska och 

finlandssvenska kan påverka översättningarna av finskans passiv till svenska har dock inte 

undersökts men det vore angeläget att i framtida forskning utröna om resultaten av denna 

undersökning beror på texttypen eller på varianten av svenska. Ytterligare en faktor som 

troligen spelar roll är finska passivens breda användningsområde. Som visats i avsnitt 3.3 

används de för att beskriva fenomen som i svenskan kräver en aktiv sats. Att de finska 

passiverna används i fler situationer än de svenska passiverna, i kombination med att en 
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svensk text med många passiver betraktas som tung och svårbegriplig (Hanell, 2011: 60, 

Språkrådet, 2014) påverkar troligtvis resultaten till de aktiva satsernas fördel.    

Skillnader i antalet översättningar från finskans passiv till svenskans passiv och aktiv 

förekom mellan de undersökta romanerna. Av de tre romanerna förekom flest 

översättningar till passiva satser i Var är alla flickor nu, 44 passiv och 56 aktiv. I Där 

vägarna möts översattes 40 stycken till passiv och 60 till aktiv. Slutligen innehöll Kollektivt 

självmord 21 översättningar till passiva satser och 79 till aktiva satser. Skillnaderna mellan 

romanerna tros främst bero på två faktorer: omfattningen av föreliggande studies material 

och romanernas innehåll. I denna studie har de 100 första finska passiverna i varje roman 

ingått. Detta är ett relativt litet antal som lätt påverkas av längre stycken med exempelvis 

formell och gammaldags text. Genremässigt är Var är alla flickor nu en deckare; att behålla 

spänning och mystik är själva poängen med deckare, och till detta fungerar passiva satser 

bättre. Hjältinnan är också polis, och delar av romanen utspelar sig i miljöer där ett mer 

byråkratiskt språk används, vilket skulle kunna vara ytterligare en anledning till det något 

större bruket av passiva satser i de svenska översättningarna. Där vägarna möts innehöll en 

del formell gammaldags text, såsom anslag och utlysningar, vilka skulle förlorat i stilnivå 

om de översatts på annat sätt, exempelvis Härmed tillkännagives […] (S3/ex.216/s.28). 

Romanen innehöll även forntida beskrivningar där man omöjligtvis kan veta vem som 

handlade, exempelvis Dyra offergåvor bars fram (S3/ex.284/s.81). Kollektivt självmord 

skiljde ut sig från de båda andra; den innehöll flest antal översättningar till aktiva satser och 

därigenom även minst antal passiver. Även det finska originalverket Hurmaava 

joukkoitsemurha skiljde sig från de andra originalverken. Författaren Paasilinna skapar en 

speciell stil genom att använda många passiver i sina berättelser, och att översätta alla dessa 

till svenska passiver hade kunnat uppfattas som främmande och krångligt av 

svenskspråkiga läsare.   

Resultaten i denna studie visar att den finska passivens svenska motsvarighet är 

mycket mer nyanserad och mångskiftande än vad som framgår i de flesta finska 

grammatikor riktade till studenter av finska i Sverige. I föreliggande undersökning 

motsvarar de varken svenskans s-passiv eller man-konstruktion och kan inte sägas entydigt 

referera till obestämda indefinita personer. Detta resultat aktualiserar frågan om det 

verkligen är en korrekt bild av finskans passiv som förmedlas i befintligt 

undervisningsmaterial. Den sammanlagda bilden av tidigare studier och föreliggande 

studie, som tillsammans omfattar ett flertal olika genrer, antyder att det inte finns något 
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enkelt svar på frågan vad den finska passiven motsvarar i svenskan. En slutsats är således 

att det behövs en mer nyanserad beskrivning av den finska passiven i finska grammatikor 

och undervisningsmaterial avsett för studenter av finska i Sverige. 

För att utröna underliggande orsaker till vad som avgör den finska passivens svenska 

översättningsmotsvarighet krävs en djupare kvalitativ analys. En sådan analys har av 

utrymmesskäl inte kunnat genomföras i denna studie. En översiktlig överblick som dock 

måste ses i dess spekulativa ljus har gjorts och indikerar att den finska passiven översätts 

till svenska passiv då den vill förmedla samma budskap som svenska passiv normalt gör. 

När den finska passiven översätts till svenskans man syftar den oftast på en/ett indefinit 

person/grupp/kollektiv eller används av talaren om sig själv i syfte att inte hävda sig, dvs. 

som man normalt används i svenskan. Den finska passiven refererar ofta till vi i imperativa 

sammanhang, och när den refererar till andra definita subjekt, såsom de och hon/han, 

verkar det som att översättaren i flera fall kunnat välja en svensk passiv men har valt att 

inte göra det eftersom det troligen för en sverigesvensk läsare kunnat framstå som 

främmande. Jag lämnar till framtida studier att bekräfta huruvida dessa spekulationer kan 

bidra till förståelsen av hur den finska passiven översätts till svenska.  
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