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personliga pronomina. Skillnaden i antal användningstillfällen jämförs också 
eftersom även det har att göra med kulturen i språken i fråga. För att besvara syftet 
görs dels en kvalitativ undersökning, dels en kvantitativ. Resultatet tyder på att den 
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1 Inledning 
Man skulle kunna säga att grammatiken är skelettet i ett språk. Den skapar struktur 

och mönster som vi lär oss att känna igen. Alla språk har den. Utan den kan man 

undra hur språket skulle se ut. Det är troligt att vi inte skulle ha möjligheten att 

uttrycka oss så precist och nyanserat som vi kan med den. När Platzack (2011, s. 1-4) 

talar om grammatik beskriver han den som dels ett socialt fenomen, dels som 

biologiskt. Grammatiken som ett socialt fenomen kallar han för den yttre 

grammatiken. Den yttre grammatiken kan vi hitta i verk där vi sammanställer 

grammatiska strukturer och framhäver mönster och regler. Den biologiska 

grammatiken kallar han i sin tur för den inre grammatiken. Den sker automatiskt. 

När vi talar vårt modersmål behöver vi inte tänka på den yttre grammatiken. 

Grammatiken är redan där, osynlig, i våra hjärnor. 

   Många språkforskare menar att språket, och därmed även språkets grammatiska 

mönster, till viss del påverkar hur vi ser världen. Detta gäller inte minst i filmvärlden. 

Talet utgör oftast en stor del av innehållet i filmen – det formar handlingen, utvecklar 

händelseförloppet och ger karaktär hos rollfigurerna. Å ena sidan kan det tyckas låta 

lätt att översätta ett språk till ett annat så länge man behärskar båda språken. Å andra 

sidan, om man tittar närmare på uppgiften är det inte fullt så enkelt som man skulle 

kunna tro. Miyako Inoue (2003) beskriver översättningsprocessen på följande vis: 

 

Translation is an intertextual relationship that “involves two equivalent messages in 
two different codes” (Jakobson, 1959, p. 233). While this might sound like a politically 
neutral and mere mechanical procedure, negotiating the terms of this “equivalence in 
difference” is not so much a linguistic as a social matter. For two languages to engage 
in a translational relationship of equivalence, it must be first recognized 
metalinguistically that they are incommensurable, mutually distinctive linguistic 
codes. (Inoue, 2003, s.318)  

 

Ett språk innefattar kulturella aspekter – hur man talar till vem, vem som får tala när, 

vem som får tala med vem såväl som vilka ord och uttryck som får användas i olika 

sociala situationer. Eftersom kulturen samspelar med språket kan man säga att den 

hör samman med den inre grammatiken. Man vet oftast utan att tänka efter hur man 

ska tala med hänsyn till kulturella regler och vanor. Varje enskilt språk har sin egen 

form och struktur. En del språk kan ha strukturer som liknar varandra mer än andra, 

men sällan är fallet att det går att applicera ett språk direkt på ett annat där de 
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språkliga mönstren helt stämmer överens med varandra. När man tar del av ett 

översatt verk är översättningen avgörande för vilken upplevelse den som tar del av 

verket får.  

   Det jag kommer se närmare på i undersökningen berör grammatiska strukturer och 

språkkulturella fenomen, närmare bestämt personliga och possessiva pronomina och 

språkkulturen som berör dem. Användningen av pronomina i svenskan och 

japanskan skiljer sig åt en del trots att de fyller samma funktion och fungerar på ett 

snarlikt vis grammatiskt sett. Det svenska språket är uppbyggt med många 

pronomina. De flesta meningar har tydliga subjekt och objekt, ofta i form av ett 

personligt pronomen. Vi böjer dem till och med beroende på om det är frågan om 

subjekt, objekt, singular, plural eller genitiv. Å ena sidan böjer inte japanskan sina 

pronomina på samma sätt som vi gör i svenskan. Varje pronomen har sin egen 

bestämda form, oavsett om det är subjekt eller objekt, singular eller plural etc. Å 

andra sidan är funktionen densamma – de ersätter substantiv och egennamn. Dock, 

som tidigare nämnt bjuder inte den här ordklassen endast på likheter. För den som 

behärskar båda språken är det inte svårt att upptäcka att antalet personliga och 

possessiva pronomina är betydligt färre i japanskan än i svenskan. Detta kan dels 

bero på grammatiska strukturer, dels på kulturella aspekter i språket. Iwasaki och 

Yap (2015) menar att kultur gärna visar sig på olika vis i språken: ”Stance may be 

indicated through established lexical, morphological, and prosodic devices, or 

indexed indirectly via speakers’ strategic use of particular linguistic signs or 

interactional patterns in the speech situation” (s. 1). Avsaknaden av dessa pronomina 

gör att meningsuppbyggnaden i svenska, där man helst inte hoppar över 

subjekten/objekten, låter annorlunda jämfört med japanskans sparsamma vis att 

använda dem. 

   Eftersom uppsatsens huvudsakliga ämne är svenska kommer fokus ligga på den 

svenska undertexten, men för att göra det möjligt för en läsare som inte behärskar det 

japanska språket kommer jag under kapitel 2 förklara de japanska språkliga 

aspekterna som är relevanta för att kunna göra en jämförelse. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Vad som gör just dessa pronomina intressanta i det här fallet är med tanke på hur 

kulturen påverkar språken. I japanskan har man en rad varianter av olika personliga 

pronomina som besitter egna nyanser. De är jämförbara med svenskans artiga Ni, 
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som har en annan nyans än det vardagliga duet. Man väljer pronomina efter situation 

och en rad olika faktorer, så som kön, ålder, social status etc. Man utelämnar också 

personliga pronomina, vilket ofta kan ha med kulturella skäl att göra. Ser vi vidare på 

svenskan visar sig en annan struktur. En struktur där personliga pronomina används 

på ett annat vis, dels ur ett grammatiskt perspektiv, dels inte minst ur ett 

språkkulturellt perspektiv. Den japanska inre grammatiken ska tolkas av den svenska 

inre grammatiken med målet att skapa en undertext som den svenska tittaren förstår 

samtidigt som den ska vara trogen språkkulturen som tolkas.  

   Materialet, som presenteras mer ingående under kapitel 3, är delar ur en film 

producerad i Japan med japanskt tal som sedan kommit till västvärlden och blivit 

översatt bland annat till svenska. Både en undertext och en dubbning till svenska har 

gjorts men fokus kommer ligga på den svenska undertexten.    

   Uppsatsens syfte är dels att ta reda på hur stor skillnaden är mellan svenskan och 

japanskan i antal personliga pronomina, samt possessiva pronomina och dels 

huruvida den kulturella aspekten avspeglar sig i den svenska översättningen av en 

filmdialog.  

   Mina frågeställningar är: 

 Hur stor är skillnaden mellan svenskan och japanskan i antal personliga 

pronomina, samt possessiva pronomina?  

 Hur ser den svenska översättningen ut – med fokus på personliga och 

possessiva pronomina – efter att den blivit översatt från japanskan? 

 Hur översätts personliga och possessiva pronomina till svenska som i 

japanskan har nyanser som indikerar social status? 

Inspirationen till valet av den här studien kommer av att ha studerat japanska och 

den japanska kulturen, både i Sverige och i Japan, under ca fem års tid. Intresset för 

språket och kulturen har funnits längre än den tid jag studerat dessa. Förr tittade jag 

på japanska filmer och läste undertexten för att förstå. Idag kan jag se på samma 

filmer med andra ögon eftersom jag kan ta del av både primärdialogen på japanska 

samt den svenska undertexten. 
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2 Bakgrund och tidigare forskning 
I det här kapitlet går jag igenom språkliga strukturer som är viktiga för förståelsen av 

resultatet, samt en del tidigare forskning. Det första avsnittet (2.1) handlar om 

pronominas roll i svenskan. Därefter kommer två avsnitt om pronominas roll i 

japanskan (2.2 & 2.3). Sist i avsnitt 2.4 nämner jag en del om audiovisuell 

översättning eftersom typen av översättning påverkar resultatet.  

 

2.1 Pronominas roll i svenskan 
Varje språk har sin egen struktur och besitter egenskaper som kan likna egenskaper 

hos ett annat språk eller vara unikt. Pronomina är en egenskap i svenskan som 

används flitigt, antagligen flitigare än vi lägger märke till i vardagliga samtal. Våra 

pronomina går att dela in i många olika grupper och en del av dem får en helt egen 

form beroende på om pronomenet står i subjekts- eller objektsform. Vi gillar 

meningar med tydliga subjekt och objekt. Vet vi inte exakt vem subjektet eller 

objektet i meningen är använder vi oss gärna av opersonliga pronomina så som det 

eller man (indefinita pronomen). Viberg (2010, s. 123-124) poängterar i sin 

undersökning om opersonliga pronomina i svenskan att de spelar en viktig roll för 

hur en mening uppfattas. Placeringen av pronomenet kan komma att bestämma 

huruvida meningen är ett påstående eller en fråga, t. ex. ”Det regnar” och ”Regnar 

det?”. Han menar också att om man utelämnar det helt kan meningen förlora 

struktur eftersom det enda återstående ordet i så fall är ”Regnar.” Jämfört med 

japanskan är indefinita det och man unikt för svenskan. Ännu ett pronomen som 

finns i svenskan men inte i japanskan är vårt relativa pronomen som. Vi arbetar 

ständigt med att synliggöra subjekten och objekten i svenskan. 
   Vi kan också se på pronominas roll i svenskan ur en kulturell synvinkel. Ur den 

kulturella synvinkeln blir personliga pronomina extra intressanta eftersom de utgör 

en viktig roll i den här undersökningen. Till skillnad från många andra språk kan man 

i svenskan använda personliga pronomina relativt fritt. Vad jag menar med det är att 

svenskan inte har en språkkultur där personliga pronomina markerar social status 

eller artighet lika tydligt som många andra språk gör. Ilie (2009, s. 890-891) 

undersökte hur riksdagsledamöter tilltalar varandra i Sveriges riksdag jämfört med 

Storbritanniens parlament. En av hennes iakttagelser gällande personliga pronomina 

är att medan Storbritanniens parlament använder sig av personliga pronomina i 
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tredje person använder ledamöter i Sveriges riksdag personliga pronomina i tredje 

person, så väl som andra personformen. Den röda tråden i hennes studie tyder på ett 

intimare pronomenbruk i Sveriges riksdag jämfört med Storbritanniens parlament. 

Vad som är intressant med den iakttagelsen är just det intimare pronomenbruket i 

svenskan eftersom det är en av svenskans kännetecken. Ser man tillbaka på 

svenskans språkhistoria har dock bruket av personliga pronomina förändrats under 

åren, inte minst duet. Svenskans pronomenbruk har inte alltid varit så intimt som det 

är idag. Under 1500-tal och 1600-tal tilltalade man folk med högre maktpositioner 

med deras titlar, så som direktörn eller doktorn. Ni, som idag är känt som ett artigt 

tilltalsord, användes för att tala till någon med lägre status än sig själv (Nilsson, 

Norrby & Nyblom, 2007, s. 8). Även Niet behövde tid att utvecklas till det Ni vi 

känner till idag. Duet var ända fram till 1960-talet ett tilltalsord man använde för sin 

närmare bekantskapskrets. Efter den så kallade du-reformen i slutet av 1960-talet 

normaliserades duet sakta men säkert och började användas allt oftare mellan folk 

med olika social status och till vänner så väl som främlingar. Harrison (2017) 

diskuterar du-reformen och hur vi tilltalar varandra idag i en artikel där han 

problematiserar hur duet påverkar dagens samhälle. Han menar å ena sidan att du-

reformen har fungerat som ett verktyg för jämlikhet i språket – att titelbruket sakta 

försvunnit och att distansen mellan folk med olika social status minskat. Han menar 

å andra sidan att duandet fortfarande utvecklas och att det ibland kan inkräkta i den 

privata sfären. Att kalla någon för du har inte bara varit en fråga om jämställdhet 

utan även en fråga om distansen mellan en själv och en främling. För 100 år sedan 

var du ett pronomen man använde till den närmare bekantskapskretsen. Att kalla en 

främling för du är idag norm och oftast inget man reagerar på. Harrison hävdar dock 

att du-reformen än idag förändras. Inte till ett annat pronomen, utan med hjälp av 

tonfall, frasering och användning av förnamn. Han ger telefonförsäljare som exempel 

på detta fenomen, eftersom de ofta talar till sina kunder som om de kände varandra. 

Han menar att detta både kan skapa förtroende hos en del, medan andra blir 

förnärmade av det påträngande tilltalssättet.  

   Historiskt sett stämmer svenskans personliga pronomina bättre överens med hur 

personliga pronomina fungerar i japanskan idag. De är fortfarande långt ifrån 

identiska, men det finns fler bra exempel att ställa mot varandra i språken för att få 

en bättre förståelse för hur personliga pronomina används i japanskan idag. Vårt 

artiga Ni är ett bra exempel på pronomina med nyans som jag kommer nämna lite 



9 
 

senare när jag skriver om pronominas roll i japanskan i avsnitt 2.3. 

 

2.2 Japanska, ett pro-drop language 

Japanska är vad man på engelska kallar ett pro-drop language, där pro står för 

pronoun. Sato och Bergen (2013) förklarar ett pro-drop language på följande vis: 

“Some languages, so-called pro-drop languages, allow subjects and other arguments 

to be omitted if they are inferable from context” (s. 363). Japanskan är ett språk där 

man ofta tar bort subjektet i meningen om subjektet är givet av kontexten. Eftersom 

kontexten talar om vem som gjort vad mot vem förstår språkbrukaren av ett pro-drop 

language fortfarande vem som är subjektet i meningen utan att det behöver sägas. De 

subjekt som faller bort i japanskan skulle ofta grammatiskt sett kunna lämnas kvar, 

men eftersom standarden ofta är att plocka bort dem skulle det låta överflödigt och 

kanske onaturligt. Resultatet av detta blir med andra ord att många pronomina faller 

bort, inte minst personliga och possessiva sådana. Om svenskan skulle varit ett pro-

drop language skulle t ex jaget i meningen ”jag är hungrig” vara försumbart. 

Pronomenet hon i meningen ”hon kastade bollen till Lina” skulle falla bort om 

kontexten är tillräckligt tydlig, så att meningen lyder ”kastade bollen till Lina”, eller i 

japansk ordföljd ”(hon) Lina till boll kastade”. Svenska är emellertid inte ett pro-drop 

language och utelämnar därför sällan subjektet i meningen. Sett från japanskans sida 

är svenskan därför mycket rikt på explicita subjekt. För oss som talar svenska där 

subjektet är mer eller mindre en självklarhet kan det tyckas konstigt med bortfallet av 

det. Okumura och Tamura (1996, s. 871) menar emellertid i sin studie att 

språkbrukare av ett pro-drop language, så som japanskan, plockar information ur 

samtalets kontext och kan utan större problem räkna ut vem det osynliga subjektet är 

utan att det behöver yttras. 

   Kort sagt gör de olika egenskaperna i språken att de skiljer sig åt en del i 

användandet av pronomina, något som måste tas i beaktning under översättandet. 

Det kan vara värt att nämna att bortfall av personliga pronomina förekommer även i 

svenskan ibland. I talspråk kan man säga ”går nu” istället för ”jag går nu” och 

liknande. Detta gäller dock mestadels talspråket och är inte alls utbrett på samma vis 

som i japanskan. I japanskan faller pronomina bort både i tal- och i skriftspråk. 
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2.3 Pronominas roll i japanskan 

Trots att japanskan är ett pro-drop language används naturligtvis ändå olika slag av 

pronomina i språket. De personliga och possessiva pronomina använder vi 

grammatiskt sett på samma vis – de ersätter substantiv (国語文法, 

2017/hemspråksgrammatik, 2017). Men trots de grammatiska likheterna visar 

språken på stora skillnader i användandet av dessa.  

   I japanskan delar man upp pronomina i två stora grupper – personliga pronomina 

och demonstrativa pronomina, samt den mindre gruppen reflexiva pronomina, alltså 

tre grupper totalt. Det kan tyckas vara få jämfört med svenskan som har betydligt fler 

grupper, men detta beror på att andra former av pronomina vi har i svenskan 

kategoriseras under personliga och demonstrativa pronomina i japanskan. Som ett 

kort exempel kan vi ta ordet vem. I svenskan är ordet vem ett interrogativt pronomen 

medan japanskan kallar det personligt pronomen i obestämd form. De japanska 

pronomina är alltså inte färre även om de delas in i färre grupper. Under denna 

sektion beskriver jag kortfattat och med exempelmeningar hur de pronomina som 

dyker upp i materialet fungerar i japanskan. 

   Till att börja med är det japanska språket rikt på personliga pronomina. Först ut 

bland de personliga pronomina är det i första person – jag eller watashi på japanska. 

Förutom watashi, som fungerar som ett standard-jag, har japanskan många fler 

varianter av ordet jag. Det finns en rad olika anledningar till varför det finns så 

många synonymer till olika personliga pronomina. Som Shoji (2016, s. 18-24) 

redogör för i sin magisteruppsats beror valet av pronomina på sociokulturella 

faktorer så som ålder, kön, dialekt och social position mellan samtalsparterna. Man 

kan säga att de olika varianterna har olika nyanser. 

 

These variations are correlated with socio-cultural factors such as the gender, age, 
and relative social standing of the speaker and the addressee, as well as with other 
discourse-related and language-related variables such as speech level (i.e. formality-
familiarity), and dialectal differences. For example, watasi and watakusi, which are 
perhaps the most general 1 st person pronouns, are the only forms normally used in 
formal situations such as business meetings, ceremonial speeches, or employment 
interviews. 8 If one does not call himself/herself watasi or watakusi in an interview, 
and instead uses a cruder, more vernacular form of the 1st person pronoun, such as 
ore, he/she would most likely not be hired, at least in the whitecollar job market. 
(Shoji, 2016, s.18) 

 

Olika jag används alltså i olika sociala situationer. Watashi, som är könsneutralt går 
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att använda i de flesta situationer. Men även andra jag används flitigt. Till exempel 

det maskulina boku eller ore (maskulint jag i tal med vänner och familj) eller det 

feminina atashi (feminint jag i tal med vänner och familj) med flera. Det finns även 

många äldre former av pronomenet jag som gått ur tiden, så som onore, ware och 

sessha som idag främst används i film och tv-serier. 

   Näst ut är andra person-formen, nämligen du eller anata på japanska. Anata är, 

precis som watashi, könsneutralt och kan ses som en standardform av pronomenet 

du. Även här finns många varianter av ordet som bär på olika nyanser. Att säga du i 

Japan kan dock låta väldigt direkt och blir lätt oartigt. Att t. ex. kalla sin chef anata 

skulle inte vara okej. Man undviker därför gärna i många situationer att använda 

pronomenet du. Det är därför vanligt att kalla personer vid namn eller utelämna 

pronomen helt i situationer där vi i svenskan skulle säga du. I tabell 1 ger jag några 

exempel på meningar där man i japanskan kan ta bort pronomina du. Alla du är 

fetmarkerade. 

 

Tabell 1: Exempelmeningar med pronomina du 

Svenska Japanska Direkt översättning 

Vad tycker du? Emma wa dō1 omou? Emma hur tycker? 

Är du hungrig? Onaka ga suita? Mage tom? 

Du kan sitta här om du 

vill. 

Yokattara koko ni suwatte 

ne. 

Om okej här sitt. 

Tänker du äta den där? Sore taberu? Den där äta? 

Du är snäll. Yasashī ne. Snäll. 

 

I mitten- och högerkolumnen hittar vi inte ett enda du. I många fall går ett personligt 

pronomenen att lägga till – den sista meningen i tabellen går att skriva som anata wa 

yasashī ne – men kontexten tillåter ofta att dessa utelämnas.  

   Sedan kommer personliga pronomina i tredje person – ord som han och hon, kare 

och kanojo på japanska, eller de/dem, karera på japanska. 

   Nästa pronomenform jag kommer beröra är possessiva pronomina. I svenskan har 

ägande-jaget en helt egen form – min, mitt eller mina. Detsamma gäller alla andra 

personliga pronomina i ägandeform – du blir din, ditt eller dina och de blir deras etc. 

I japanskan fungerar det lite annorlunda. Ett possessivt pronomen i japanska faller 
                                                           
1 Vokal med horisontalt streck på toppen betyder långt vokalljud. 
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nämligen under gruppen personliga pronomina i japansk grammatik som sätts ihop 

med en ägandemarkör – no. Dessa markörer finns i fler former och kallas partiklar. 

Man skulle kunna säga att de fungerar som hakar mellan tågvagnar, där tågvagnarna 

symboliserar verb, substantiv och andra ordklasser. Min på japanska låter watashi no.  

Watashi betyder jag och no indikerar ägandet. Vi ser på några exempel i tabell 2 

nedan. Alla pronomina med tillhörande no är markerade med fet text. Liknande 

meningar kommer dyka upp under avsnitt 4.2 Possessiva pronomen. 

 

Tabell 2: Exempelmeningar med possessiva pronomina – i japanskan personligt 

pronomen + ägandemarkör ”no” 

Svenska Japanska Direkt översättning 

Min cykel. Watashi no jitensha. Jag + ägandemarkör 

cykel. 

Det där är hans väska. Sore wa kare no kaban. Det där han + 

ägandemarkör väska. 

Din hund är söt. Anata no inu wa kawaii. Du + ägandemarkör 

hund söt. 

 

För att underlätta kommer jag i resultatet kalla alla personliga pronomina med 

ägandemarkör för possessiva pronomina, även om de i japansk grammatik faller 

under personliga pronomina. De fyller trots allt precis samma funktion som i 

svenskan.  

 

2.4 Audiovisuell översättning med fokus på undertext 

Slutligen vill jag introducera den audiovisuella översättningen eftersom den påverkar 

en översättares val under översättningsprocessen. Audiovisuell översättning är ett 

samlingsnamn för några olika former av översättning, bland annat undertexten. 

Förutom undertextning ingår även dubbning, voice over, syntolkning och textning för 

hörselskadade. Den audiovisuella översättning jag kommer ägna mig åt i den här 

uppsatsen är den på engelska så kallade interlingual translation, alltså översättning 

mellan två olika språk (i jämförelse med intralingual translation). Vikten av 

audiovisuell översättning är idag större än någonsin med tanke på hur dagens 

mediesamhälle ser ut. Film, nyheter, dokumentärer, underhållning etc., från hela 

världen delas globalt. Det säger kanske sig själv att utan den audiovisuella 
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översättningen skulle det inte vara lika lätt att ta del av utländska media då risken är 

stor att vi inte skulle förstå innehållet. Den audiovisuella översättningen skiljer sig en 

aning från t. ex. översättningen av en bok till en bok eftersom den har en del regler 

och riktlinjer att följa. Detta medför både för- och nackdelar. Schröter (2005, s.32-

34) beskriver några av dessa. En nackdel, som påverkar resultatet av min 

undersökning, är att mycket av den talade dialogen försvinner i undertexten. Detta 

beror på en del olika faktorer. En översättare av denna typ är hela tiden bunden av tid 

och utrymme. Tidsaspekten måste beaktas för att målgruppen ska hinna läsa raden 

med text utan att det tar för lång tid, med andra ord ska det vara bekväm läsning. 

Eftersom läshastigheten varierar från person till person kan det tyckas svårt att 

bestämma vems standard man ska gå efter. Man utgår därför från de som läser 

långsammare och de som är obekanta med det talade språket. Man brukar tala om 

den så kallade ”well-known 7-second principle” (Bowker, Cronin, Kenny & Pearson, 

1998, s.76), vilket betyder att två rader undertext tar mellan sex till sju sekunder att 

läsa. Gottlieb (2001, s.20) är inne på samma spår och menar att minst fem sekunder 

är nödvändigt för två rader undertext. För kortare textstycken som bara innehåller ett 

eller två ord är rekommendationen att textremsan bör visas i minst en och en halv 

sekund för att läsaren ska hinna uppfatta textstycket. 

   Utrymmet för textraderna spelar också roll. Enligt Schröter (2005, s. 32) brukar en 

textrad ha plats för mellan 30 till 40 bokstäver inklusive mellanrum. I Europa är en 

till två rader text längst ner på skärmen standard. Så är även fallet i mitt material. 

Typsnittet, versaler eller gemener och vilka bokstäver som används avgör hur många 

antalet blir. Ett m och ett w tar mer plats än ett i eller ett j. När undertexten 

produceras är målet att de som läser undertexten ska hinna läsa och förstå den utan 

att den är i vägen eller drar onödig uppmärksamhet till sig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

3 Material och metod 
I detta kapitel presenterar jag det utvalda materialet (3.1), samt redogör för 

metoderna (3.2.). Både en kvantitativ undersökning (3.2.1) och en kvalitativ 

undersökning (3.2.2) används. Sist kommer ett avsnitt med avgränsningar (3.3).  

 

3.1 Material 

För att utföra studien har jag valt ut material från den japanska animerade filmen Sen 

to Chihiro no kamikakushi (engelsk och svensk titel, Spirited away) från år 2001, 

regisserad av Hayao Miyasaki och animerad av animations- och filmstudion Studio 

Ghibli. Studio Ghibli grundades i Japan år 1985 och har sedan dess producerat 

många animerade filmer som inte bara blivit stora nationellt utan även utanför 

landets gränser. Sen to Chihiro no kamikakushi är en av filmerna som gjorde succé 

utomlands och gick upp i svenska biografer år 2003. I Sverige översattes den både 

med undertext och dubbning. Undertexten i DVD-utgåvan jag använder har gjorts av 

Thomas Löwhagen och Minako Masui och rättigheterna till DVD-utgåvan tillhör 

Sandrew Metronome Distribution Sverige AB. Filmgenren är drama och riktar sig 

mot barn över elva år och tonåringar men väckte även stort intresse hos den vuxna 

publiken. Filmen skildrar den 11 åriga flickan Chihiros äventyr i en magisk värld hon 

hamnar i av misstag.  

   Jag har valt ut ca tio minuter från två tillfällen i filmen som tillsammans utgör mitt 

material. Det blir alltså ca 20 minuter material totalt av 2 timmar och 15 minuters 

speltid. I det första tiominutersklippet (bilaga 1) sker samtalen inom en familj – 

mamma, pappa och dotter. Här är samtalsstilen på japanska avslappnad vilket tydligt 

avspeglar sig i språket. Alla personliga och possessiva pronomina ur bilaga 1, i 

japanskan samt i svenskan, kommer att räknas och redovisas i diagram under 

resultatkapitlet. I det andra tiominutersklippet (bilaga 2) talar dottern med sin 

potentiella chef. Dottern och chefen har ett helt annat socialt samband jämfört med 

familjesituationen i bilaga 1. Situationen i bilaga 2 gör samtalen till formella sådana. 

Även detta påverkar samtalsstilen. I den talade japanskan märks skillnaden i social 

status tydligt, både från dottern till chefen och vice versa. Precis som i bilaga 1 

kommer alla personliga och possessiva pronomina räknas och redovisas i samma 

diagram under resultatkapitlet. 

   Tanken bakom valet av just dessa tillfällen i filmen är att de sociala situationerna i 
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vardera klipp skiljer sig från varandra. Eftersom de två delarna erbjuder två olika 

sociala situationer gick det att anta att det förekommer mer variation av personliga 

och possessiva pronomina. Detta gör att jag får ett större spann av japanskans många 

varianter av pronomina (än om jag bara hade valt dialog mellan familj/nära vänner), 

för att sedan se vad som händer i den svenska undertexten i de olika situationerna. 

Givetvis är hela filmen fylld med olika sociala situationer som också skulle fungera 

som material. Jag valde ändå dessa två klipp eftersom de var två sammanhängande 

sekvenser, varsitt ställe i filmen, där mönstren i de sociala situationerna inte bröts. 

Eftersom de båda materialdelarna är varsin typ av social situation blir de lättare att 

analysera. 

   Att undersöka det japanska talet i filmen, jämfört med en bok, är intressant för att 

en ständig diskussion pågår. Nästan allt tal sker mellan två eller fler samtalsparter 

vilket gör den språkligt kulturella aspekten mycket aktuell. Alla människor har ett 

socialt samband med varandra som avgör val/icke-val av pronomina. Undertexten i 

sin tur blir intressant att se hur den fångar upp alla dessa sociala samband, också 

med tanke på att översättningsformen – undertexten – är något begränsad jämfört 

med talet. Valet att undersöka undertext och inte dubbning kommer av att 

undertextning av film i Sverige är en så stor industri. Barnfilm kan givetvis dubbas, 

och filmen jag valt att undersöka har en dubbad version, men eftersom undertextning 

är den typen av översättning vi oftast tar del av vill jag undersöka just den.   

 

3.2 Metod 

Metoden har jag valt att dela upp i två delar, en kvantitativ del och en kvalitativ del. 

En förutsättning för utförandet av studien är att jag talar japanska och har en viss 

vetskap om japansk kultur. Kunskaperna i språket och om kulturen kommer dels från 

universitetsstudier i Sverige, dels utbytesstudier i Japan. Nedan följer beskrivningen 

av metoderna. 

 

3.2.1 Kvantitativ analys 

Den kvantitativa analysen berör antalet personliga samt possessiva pronomina i 

vardera språk. Den kvantitativa metoden utförs på följande vis. Jag räknar alla 

förekommande personliga och possessiva pronomina ur det utvalda materialet 

(bilaga 1 & 2). Personliga och possessiva pronomina räknas var för sig och kommer 
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sammanställas i var sitt diagram under resultatkapitlet. Svenska personliga 

pronomina och japanskans personliga pronomina ställs mot varandra i ett 

gemensamt diagram, precis som de possessiva. 

 

3.2.2 Kvalitativ analys 

Den kvalitativa analysen berör de tidigare nämnda kulturella aspekterna i språken. 

Inte minst i japanskan finns en kulturell aspekt som avspeglar sig i språket som till 

stor del visar sig i valet/icke-valet av personliga och possessiva pronomina. För att se 

hur den svenska undertexten behandlar den här nyansen i japanskan har jag valt att 

även göra en kvalitativ analys av materialet som går till på följande vis. Jag har letat 

efter meningar där personliga pronomina finns i både talet och översättningen, även 

så meningar med possessiva pronomina. Jag har även letat efter meningar där 

personliga pronomina inte finns i talet men finns i översättningen, vice versa. 

Detsamma har jag gjort med de possessiva pronomina. Därefter har jag även plockat 

ut japanska personliga och possessiva pronomina som har ännu lite tydligare 

språkkulturella nyanser jämfört med standardformerna (se kap 2.3) för att se om 

dessa nyanser på något vis speglar sig i den svenska undertexten eller om de går 

förlorade. Om nyanserna är försumbara eller inte, samt användandet och icke-

användandet av dessa pronomina, diskuteras vidare under diskussionskapitlet. Både 

resultatet av de kvantitativa undersökningarna och den kvalitativa undersökningen 

stöds av exempel i tabellform för att underlätta förståelsen av resultatet.  

   Tabellerna är utformade med japanskt tal i mittenkolumnen, undertext i den 

vänstra kolumnen och en direkt översättning gjord av mig på tabellens högra sida. En 

egen direkt översättning känns viktig för att läsaren ska kunna jämföra den svenska 

översättningen med vad som sägs exakt på japanska. Jag vill att den som läser mitt 

arbete ska se samma sak som jag gör när jag jämför det japanska talet med den 

japanska texten. I den direkta översättningen översätter jag ord för ord och tar inte 

hänsyn till att det ska låta rätt på svenska. Därför kallar jag det för direkt översättning. 

Eftersom japanskan innehåller en del grammatikformer som inte riktigt går att 

översätta till svenska stämmer ofta inte antalet ord i kolumnen med det japanska 

talet och den direkta översättningen med varandra. Detta har ingen betydelse utan är 

okej eftersom målet med den direkta översättningen är att läsaren ska få en 

ungefärlig förståelse av hur den japanska meningen egentligen ser ut utan att behöva 

lära sig japanska. För att avrunda detta avsnitt vill jag påpeka att jag inte anser att 
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min direkta översättning är den enda korrekta. Den skulle dessutom kunna göras 

ännu noggrannare. Min översättning är ganska grov. På grund av de olika språkliga 

strukturerna är det svårt att göra en perfekt direkt översättning och den kan därför se 

annorlunda ut om någon annan skulle göra en direkt översättning.  

 

3.3 Avgränsningar 

För att studien inte ska bli för stor har jag avgränsat mig på följande vis. Jag har 

endast undersökt ca 20 minuter av filmen eftersom det skulle vara för tidskrävande 

att analysera hela filmen. Sekvenserna äger rum vid 00:00:10 – 00:10:00 samt 

00:34:30 – 00:43:23 i filmen. Jag har också valt att endast undersöka personliga och 

possessiva pronomina. Man skulle kunna säga att dessa pronomina spelar olika roller 

i vardera språk, samtidigt som de i grund och botten syftar på samma grundbetydelse 

– den semantiska betydelsen av pronomenet du/jag eller din/min är den samma i 

båda språken. De språkkulturella nyanserna tåls att ses närmre på. 
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4 Resultat 
I det här kapitlet redovisar jag hur personliga och possessiva pronomina används i 

den svenska översättningen jämfört med det japanska talet. I avsnitt 4.1 och 4.2 tittar 

jag närmare på skillnaden i användningstillfällen av personliga samt possessiva 

pronomina mellan språken. Där ger jag också exempel på hur pronomina används 

olika med hjälp av exempelmeningar där svensk undertext, japansk mening samt en 

direkt översättning gjord av mig finns tillgänglig. I det sista avsnittet (4.3) tar jag upp 

den språkkulturella nyansen hos pronomina i japanskan och huruvida den tar form i 

svenskan eller inte.  

 

4.1 Personliga pronomen 

Att det svenska språket innehåller många personliga pronomina går att konstatera 

inte minst i jämförelse med japanskan där man är betydligt mer sparsam med dessa 

pronomina. I mitt material (bilaga 1 & 2) förekommer 151 personliga pronomina 

totalt i den svenska undertexten och nio motsvarande i det japanska talet. I diagram 1 

redovisar jag antalet personliga pronomina i svenska (blå) respektive japanska 

(orange). 

 

Diagram 1: Totalt antal personliga pronomina i svensk undertext samt japanskt tal 
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De personliga pronomina jag räknat i den svenska undertexten respektive det 

japanska talet är pronomina jag/mig, du/dig/artigt Ni, vi/oss, ni/er, de/dem, 

den/det och hon/han/henne/honom. De personliga pronomina som användes flest 

gånger i den svenska översättningen är pronomina du/dig/artigt Ni med antal 50. På 

andra plats kommer jag/mig med antal 40. Efter jag/mig kommer vi/oss med antal 

21. På fjärde plats kommer den/det, 12 stycken. Därefter kommer de/dem med antal 

13. Näst sist med antal elva kommer hon/han/henne/honom och sist ni/er med 

endast fyra i antal. 

   Förekomsten av japanskans personliga pronomina i materialet är färre. De är 

endast nio stycken totalt. På första plats kommer, likt svenskan, du/dig/artigt Ni 

med fem i antal. Därefter är andraplatsen, likt svenskan, jag/mig med tre i antal. Det 

sista pronomenet i japanskan ser vi längst till höger i figuren under 

hon/han/henne/honom med endast en i antal. Pronomina vi/oss, ni/er, de/dem och 

den/det förekommer inte under mitt material för japanskans del. Den/det 

förekommer inte eftersom japanskan inte har något personligt den eller det, vilket 

framgår om man läser beskrivningen av pronomina för hemspråkselever (国語文法, 

2017/hemspråksgrammatik, 2017). Bortfallet av vi/oss, ni/er och de/dem är 

slutprodukten av egenskaperna hos ett pro-drop language (se 2.2). Den totala 

mellanskillnaden i användningstillfällen av personliga pronomina hos svenskan och 

japanskan blir 142 stycken. Med andra ord innehåller den svenska undertexten 142 

personliga pronomina fler än det japanska talet. 

   Det personliga pronomenet som har flest användningstillfällen i svenskan är 

du/dig/artigt Ni. Du/dig/artigt Ni användes hela tio gånger mer än jag/mig som 

kom på andra plats. Resultatet var detsamma för japanskans del – du/dig/artigt Ni 

användes flest gånger. Som nämnt i föregående stycke kom jag/mig på andra plats i 

användningstillfällen även för japanskans del. Mellanskillnaden hos du/dig och 

jag/mig är två i jämförelse med svenskans tio. Nedan följer tabell 3 där jag visar med 

exempelmeningar ur materialet där personliga pronomina har lagts till i den svenska 

översättningen eftersom de inte förekommer i det japanska talet. Alla personliga 

pronomina är markerade med fet text.  
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Tabell 3: Personliga pronomina som lagts till i den svenska översättningen 

Svenska Japanska Direkt översättning 

Tänker du inte knacka? 

(1:2)2 

Nokku mo shinai no kai. Knacka inte ens. 

Jag vill arbeta här. (22:2) Koko de hatarakitain desu. Här jobba vill. 

Har du skrivit på? (46:2) Kakita kai? Skrivit? 

Den ser inte så dum ut. 

(12:1) 

Kekkō kirēna gakkō janai. Ganska fin skola inte. 

Ryck upp dig nu. (24:1) Mō shanto shite chōdai. Nu rycka upp snälla. 

De blir arga på oss. 

(124:1) 

Omise no hito ni 

okorareru yo. 

Butikens människor arga. 

 

I mittenkolumnen och kolumnen till höger hittar vi inga personliga pronomina. I och 

med att japanskan är ett pro-drop language är alla de personliga pronomina i 

meningarna ovan osynliga. Grammatiskt sett är det inte fel att låta dem vara synliga, 

dock överflödigt. Det finns även meningar i japanskan som är helt fria från personliga 

pronomina där vi i svenskan blir tvungna att lägga till dem eftersom de grammatiska 

strukturerna inte stämmer överens med varandra. Ett exempel är fjärde meningen 

uppifrån i tabell 3. Som tidigare nämnt finns inte personliga den/det i japanskan. I 

ett sådant fall saknar meningen på japanska personligt pronomen helt. Jämfört med 

japanskan är personliga den/det speciellt för svenskan. 

   Även om de flesta personliga pronomina faller bort i japanskan gör inte alla det. 

Nedan följer tabell 4 med några exempel på meningar där de personliga pronomina 

inte är osynliga. Även här är alla personliga pronomina markerade med fet text. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
2 Första siffran är radnummer, andra siffran är bilaga. 
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Tabell 4: Fall där personliga pronomina finns i båda språken 

Svenska Japanska Direkt översättning 

Nej, jag vägrar gå in där. 

(68:1) 

Iyada! Watashi ikanai yo! Aldrig! Jag går inte! 

[…] och du kommer aldrig 

tillbaka till er värld heller. 

(13:2) 

Omae mo moto no sekai 

ni wa modorenai yo. 

Du också innan värld till 

inte återvända. 

Lämpa inte över henne 

på mig. (70:2) 

Atai ni oshitsukeru noka 

yo. 

Mig på lämpa över va. 

Om du behöver nåt så 

fråga mig. (79:2) 

Wakaranai koto wa ore ni 

kike. 

Vet inte något mig fråga. 

Han är Yubabas hejduk. 

Akta dig för honom. 

(92:2) 

Aitsu wa Yubāba no 

tesaki dakara kiwotsuke 

na. 

Hen är Yubabas hejduk 

därför se upp. 

 

Att använda personliga pronomina i japanska kan vara ett sätt att betona något. Som 

exempel kan vi titta närmare på första meningen uppifrån i tabell 4. Om vi ser på 

kolumnen längst till vänster kan vi gissa att karaktären som yttrar meningen är ovillig 

att utföra en handling. Efter att hon i mittenkolumnen skrikit ”Iyada!”, vilket 

indikerar starkt ogillande, inleder hon nästa yttrande med det personliga pronomenet 

watashi (jag). På japanska fungerar den meningen även utan jaget, så att meningen 

låter ”Ikanai yo” vilket direkt översatt betyder ”går inte”. Men eftersom den här 

karaktären vill betona att hon absolut inte vill utföra handlingen väljer hon att inte 

utelämna jaget. Yttrandet låter alltså mycket bestämt på japanska vilket skulle kunna 

tänkas vara anledningen till att översättarna valt att använda ordet vägrar för att få 

meningen att låta lika bestämd på svenska (i jämförelse med t. ex ”jag tänker inte gå 

in där”). Det finns såklart även stunder i japanskan då man bör använda ett 

personligt pronomen för att meningen ska låta fullständig. Fjärde exemplet uppifrån i 

tabell 4 är ett exempel på en sådan situation. Karaktären som yttrar meningen 

specificerar att det är just henne man kan fråga om man undrar över något. Här 

behövs det alltså inte läggas till i den svenska översättningen utan kan översättas 

direkt till motsvarande personligt pronomen. 

   Sammanfattningsvis går det alltså konstatera att personliga pronomina i den 

svenska undertexten är betydligt fler än i det japanska talet, vilket var väntat. Den 
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svenska undertexten innehåller 151 personliga pronomina medan det japanska talet 

innehåller nio. Personliga pronomina du/dig användes flest gånger i båda språken, 

dock är skillnaden i antal stor – svenskans 50 mot japanskans fem. Detta har i allra 

högsta grad med språkkultur att göra, vilket jag går in på närmre i avsnitt 4.3. Jag har 

även tittat närmare på en del meningar för att jämföra hur utformningen av den 

japanska meningen ser ut och hur den svenska översättningen ser ut. Den ena 

tabellen (tabell 3) innehöll exempelmeningar där de svenska översättarna lagt till 

personligt pronomen för att de saknats i det japanska talet. Där hittade jag ingen 

tydlig gemensam nämnare. Den andra tabellen (tabell 4) innehöll meningar där 

personliga pronomina fanns i båda fallen. En gemensam nämnare som fanns i tabell 

4 var att karaktärerna som yttrar dessa pronomina på japanska antingen var 

upprörda eller ville trycka extra på något i sina yttranden. Viktigt att komma ihåg är 

att jag jämför tal med undertext. Dialogen på svenska kan därför vara lite annorlunda 

jämfört med talet eftersom undertextning har många regler och riktlinjer att följa. 

 

4.2 Possessiva pronomen 

Nästa grupp pronomina jag valt att beröra i undersökningen är possessiva pronomina. 

I diagram 2 nedan har jag sammanställt alla förekommande possessiva pronomina 

från materialet. De svenska redovisas i blå och de japanska i orange. 
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Diagram 2: Possessiva pronomina i den svenska undertexten samt det japanska 

talet 

 

 

Precis som i diagram 1 dominerar pronomen i svenskan. I diagrammet ovan kan vi 

räkna ut att mellanskillnaden av användningstillfällen av possessiva pronomina 

mellan språken är tio stycken totalt. Detta betyder att den svenska undertexten 

innehåller tio fler possessiva pronomina än det japanska talet. 

   Förekommande possessiva pronomina i svenskan är totalt 15 stycken. Även här är 

kolumnen som syftar på ett du, i possessiv form din/ditt/dina, flest i svenskan med 

sju i antal. På andra plats kommer min/mitt/mina med fyra i antal, på tredje plats 

vår/vårt/våra med tre i antal och på fjärde plats er/ert/era med en i antal. 

Japanskan har totalt fem possessiva pronomina. Din/ditt/dina har en delad första 

plats med vår/vårt/våra med två i antal medan min/mitt/mina endast har ett i antal.  

   Nedan följer en tabell med exempel från materialet där possessiva pronomina lagts 

till av översättarna i den svenska undertexten. Alla possessiva pronomina är 

markerade med fet text. I två av de fem listade meningarna går det att lägga till ett 

possessivt pronomen för japanskans del, men reglerna för ett pro-drop language 

tillåter språket att utelämna dem. Eftersom vi i svenskan sällan utelämnar dessa har 

nödvändiga possessiva pronomina lagts till av översättarna, precis som med de 

personliga pronomina.  
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Tabell 5: Meningar där possessiva pronomina lagts till i den svenska 

översättningen 

Svenska Japanska Direkt översättning 

Där är din nya skola, 

Chihiro! (11:1) 

Chihiro, atarashī gakkō da 

yo 

Chihiro, ny skola 

Mina blommor har 

vissnat. (15:1) 

Ohana shioretechatta Blommor vissnat 

Min allra första 

blombukett är 

avskedsblommor… Så 

sorgligt! (18:1) 

Hajimete moratta 

hanataba ga owakare no 

hanataba nante kanashī 

Första fått blombukett 

skiljas åt blombukett 

ledsamt 

Jag måste få tacka din 

vän. (17:2) 

Homete yaranakya Berömma måste 

Eller du vill kanske göra 

det värsta, äckligaste 

arbete jag har ända tills du 

drar ditt sista andetag? 

(26:2) 

Soretomo ichiban tsurai 

kitsui shigoto wo shinu 

made yarasete yarōka 

Eller värsta jobbig intensiv 

jobb dö tills göra 

 

Som nämnt ovan har possessiva pronomina i de svensköversatta meningarna 

adderats eftersom de inte alls är synliga/existerande i de japanska meningarna. I 

mening två och tre uppifrån går det även i japanskan att stoppa in ett possessivt 

pronomen i början av meningarna. Resterande tre japanska meningar saknar helt 

possessivt pronomen. 

   Här näst kan vi titta på tabell 6 nedan som innehåller fem meningar i japanska med 

possessiva pronomina samt svensk översättning. Alla possessiva pronomina (i 

japanska personligt + ägandemarkör) är markerade med fet text. 
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Tabell 6: Meningar med possessiva pronomina i det japanska talet samt svensk 

översättning 

Svenska Japanska Direkt översättning 

Dina föräldrar var inte 

lite fräcka! (11:2) 

Zore nanoni omae no oya 

wa nan dai 

Men ändå dina föräldrar 

vad 

Från och med nu heter du 

Sen. (50:2) 

Ima kara omae no namae 

wa Sen da 

Från och med nu ditt 

namn är Sen 

Kalla mig mäster Haku. 

(60:2) 

Watashi no koto wa 

Haku sama to yobe 

Om mig Haku-sama säg 

Sätt henne inte hos oss. 

(65:2) 

Atashira no toko e wa 

yogosanaidokure 

Vårt ställe smutsa inte 

ned 

Det här är vårt rum. 

(82:2) 

Koko ga oretachi no 

heya da yo 

Här är vårt rum 

 

Här kan vi se att de svenska översättarna inte nödvändigtvis använt motsvarande 

possessiva pronomina i översättningen trots att en motsvarighet på svenska finns. De 

svensköversatta meningarna i kolumnen till vänster har bara två possessiva 

pronomina jämfört med meningarna på japanska i mittenkolumnen som innehåller 

totalt fem possessiva pronomina. De tre svensköversatta meningar som inte 

innehåller possessivt pronomen har istället varsitt personligt pronomen. Tredje 

meningen uppifrån i tabell 6 har en enkel förklaring till varför det possessiva 

pronomenet ersatts med ett personligt i svenskan. Orsaken är att de båda språken 

skiljer sig så pass i denna mening att den inte går att översätta på ett motsvarande vis. 

Att översätta meningen till ”kalla mig mäster Haku” är ändå en mycket trogen 

översättning av meningen. Vad som skiljer meningarna åt är den grammatiska 

strukturen som tillåter japanskan att använda ett possessivt pronomen i detta fall, 

medan den svenska grammatiska strukturen inte tillåter det. De resterande två 

meningarna, andra uppifrån och fjärde uppifrån, är svårare att säkert säga varför de 

possessiva pronomina blivit ersatta med personliga. Det skulle kunna bero på det 

faktum att översättningen har formen av en undertext och att dessa två 

översättningar råkade vara de kortaste och tydligaste. Vi ser på andra meningen 

uppifrån som exempel. De går att översätta med ett possessivt pronomen så 

meningen blir ”Från och med nu är ditt namn Sen”, vilket är vad de säger på japanska. 

Översättarna har dock valt att översätta det till ”Från och med nu heter du Sen” vilket 
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är ett ord kortare. Om detta är orsaken till bytet av pronomina är svårt att säga i min 

undersökning eftersom jag inte haft kontakt med någon av de två översättarna och 

vill därför inte dra en säker slutsats. 

   Sammanfattningsvis kan vi se att även de possessiva pronomina är fler i den 

svenska översättningen – 15 mot japanskans fem. Jag tittade även närmare på en del 

meningar för att jämföra hur utformningen av de japanska meningarna ser ut och hur 

den svenska översättningen ser ut. I den första tabellen (tabell 5) ser vi närmare på 

meningar där översättarna lagt till possessiva pronomina i den svenska 

översättningen eftersom de saknats i det japanska talet. Jag hittade ingen speciell 

gemensam nämnare hos bortfallet av possessiva pronomina för japanskans del i 

tabell 5 förutom att de är överflödiga (se avsnitt 2.2). Den andra tabellen (tabell 6) 

innehöll meningar där possessiva pronomina fanns i det japanska talet men inte 

nödvändigtvis i den svenska översättningen. En gemensam nämnare hos de japanska 

meningarna i tabell 6 går att hitta om man knyter an till tabell 4 i föregående avsnitt 

(avsnitt 4.1). De possessiva pronomina som används i det japanska talet är 

sammankopplade med att man är upprörd, att man vill betona något i sitt yttrande 

och ens sociala status. I tabell 6 är det även intressant att tre av de fem meningar som 

har ett possessivt pronomen på japanska bara är översatt till possessivt pronomen i 

två av dessa meningar. I de resterande tre meningarna har man översatt med 

personliga pronomina istället – en av meningarna för att det faktiskt inte 

grammatiskt sett går att översätta till possessivt pronomina i svenskan, och de andra 

två av okänd anledning. Även här är det viktigt att komma ihåg att jag jämför tal med 

undertext och att resultatet kan påverkas av den faktorn. 

 

4.3 Den kulturella aspekten 

I mitt material förekommer elva stycken pronomina i japanskan som uttrycks i 

varianter av standardformer som watashi (jag) och anata (du). Tabell 7 nedan 

redovisar dessa pronomina. Alla varianter av standardformerna har sin egen nyans 

och betydelse. Tabellen listar sju pronomina och eftersom några av dem används mer 

än en gång är antalet elva totalt i materialet. Alla dessa elva ingår i föregående 

diagram (diagram 1 och 2) i de kvantitativa undersökningarna. Vänsterkolumnen 

visar pronomenet på japanska medan översättning samt kort beskrivning redovisas i 

högerkolumnen. 
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Tabell 7: Japanska pronomina med nyans som indikerar kön, dialekt och social 

status 

Japanska pronomina Svensk översättning och 

förklaring 

Ore Jag (Maskulint, ej artigt jag, används 

även av kvinnor ibland) 

Atashi Jag (Feminint jag) 

Atai Jag (Feminint jag) 

Omae Du (Ej artigt du, används mellan 

vänner, för att markera överlägsenhet 

eller för att lägga tyngd i en mening, t. 

ex. när man är arg) 

Omae no Din/ditt/dina (Du + ägandemarkör, 

används mellan vänner, för att markera 

överlägsenhet eller för att lägga tyngd i 

en mening, t. ex. när man är arg) 

Ore tachi no Vårt (Maskulint jag + pluralmorfem + 

ägandemarkör, används även av kvinnor 

ibland) 

Atashira no Vårt (Feminint vi + ägandemarkör) 

 

Tabellen innehåller både personliga och possessiva pronomina. Inte ett enda av dessa 

översätts med motsvarande nyanser i den svenska undertexten. I tabell 8 nedan kan 

vi se på några exempel där en karaktär visar överlägsenhet genom att använda 

personliga pronomina du, omae på japanska, och possessiva pronomina dina, omae 

no på japanska. Alla du och dina är fetmarkerade. 
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Tabell 8: Pronomina som indikerar överlägsenhet i japanskan och hur de tar form i 

svenskan 

Svenska Japanska Direkt översättning 

Dina föräldrar var inte 

lite fräcka! (11:2) 

Zore nanoni omae no 

oya wa nan dai 

Men ändå dina föräldrar 

vad 

[…] och du kommer 

aldrig tillbaka till er värld 

heller. (13:2) 

Omae mo moto no sekai 

ni wa modorenai yo 

Du innan värld till 

återvända kan inte 

Varför skulle jag anställa 

dig? (24:2) 

Nande atashi ga omae 

wo yatowanakya 

naranain dai 

Varför jag dig anställa 

måste 

 

Alla tre meningar ovan yttras av samma karaktär. Karaktären i fråga är äldre än 

samtalspartnern och har arbetstitel som chef på företaget där samtalspartnern söker 

jobb. Karaktären är upprörd och känner sig överlägsen i samtalet och det är troligt att 

valet av pronomina beror på dessa faktorer. Eftersom du/dina i svenskan inte har 

någon motsvarande variant av omae/omae no översätts de kort och gott till du, dig 

och dina. 

   Resterande pronomina med nyanser i japanskan som listas i tabell 7 verkar inte 

heller kunna översättas med de nyanser japanskans pronomina besitter. Den svenska 

tittaren blir beroende av bild och ljud – tonlägen, ansiktsuttryck och liknande – samt 

kontexten i den rådande situationen för att placera karaktärernas sociala status. Den 

svenska tittaren går alltså inte nödvändigtvis miste om dessa sociala faktorer, dock 

plockar vi upp dem på ett annat vis än med språkliga faktorer. 

   Slutligen vill jag knyta an till de kvantitativa analyserna i avsnitt 4.1 och 4.2. 

Anledningen till att personliga och possessiva pronomina är fler i den svenska 

översättningen beror till stor del på en kulturell skillnad hos språken. Förutom det 

faktum att japanskan är ett pro-drop language (se avsnitt 2.2) finns det många 

situationer där ett personligt pronomen inte bara är överflödigt utan även mycket 

ohövligt och rent utsagt fel, sett ur ett socialt perspektiv. Den språkkulturella 

aspekten är något som blir svårt för svenskan att ta hänsyn till. Å ena sidan använder 

japanskan ofta ett egennamn eller ett substantiv istället för att använda personliga 

pronomina (se sista exempelmeningen i tabell 3) vilket också kan fungera i svenskan, 

men för att svenskan ska låta naturlig behöver vi använda våra personliga pronomina. 
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Personliga pronomenet du är till exempel ett pronomina man ska använda med 

försiktighet i japanskan. Ser vi på diagram 1 och 2 på de svenska spalterna med 

du/dig och dina är just de flitigast använda. Det frisinnade användandet av du i 

svenskan tyder på det intimare språkbruket som ligger i vår språkkultur. 

   Sammanfattningsvis tyder den kvalitativa analysen på att den språkkulturella 

aspekten hos japanskan – den som indikerar kön, dialekt och social distans och social 

status hos personliga och possessiva pronomina – är svår att vara trogen i 

översättningen till svenska. Sett ur ett språkligt perspektiv är detta en nyans hos 

språket som försvinner för den svenska publiken, vilket inte är oväntat med tanke på 

hur kulturella aspekter påverkar pronomenbruk i japanskan. Det svenska intimare 

användandet av personliga och possessiva pronomina syns tydligt och skapar en 

känsla som skiljer sig något från originalspråket.  
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5 Diskussion 
I det här kapitlet diskuterar jag resultatet (5.1), samt val av metod och material (5.2). 

 

5.1 Resultatdiskussion 

Den svenska undertexten i mitt material tar form utan nyanser hos de japanska 

pronomina som markerar social status och olika grader av artighet. 

Med andra ord har alltså den kulturella nyansen hos japanska pronomina fallit bort 

under översättningsprocessen till den svenska undertexten. Eftersom svenskan inte 

har samma utbud av synonymer till personliga och possessiva pronomina blir det inte 

lika lätt att uttrycka artighet och rang som i japanska, åtminstone inte med hjälp av 

den ordklassen. Jag kunde heller inte hitta några andra förekommande sätt att 

uttrycka samma hierarkiska nyanser som i japanskan. I jämförelsen med ett språk 

som japanska där ett utpräglat och väletablerat hierarkiskt system som detta finns, 

känns svenskan en aning onyanserad och platt då inte samma uttryckssätt finns att 

översätta till. Precis som Inoue (2003, s. 318) säger om språk och översättning är 

varje språk en egen enhet som inte är den andra enheten lik. Innan man kan börja 

översätta måste man förstå att språken i fråga är ojämförbara för att sedan kunna 

skapa en så snarlik översättning som möjligt. 

   I min undersökning sker översättningen mellan tal och undertext. I undertexten 

finns hela 142 personliga pronomina och tio possessiva pronomina fler än i det 

japanska talet. Eftersom undertexten inte har plats för lika mycket dialog som den 

talade dialogen kan det tyckas vara en aning problematiskt att så många pronomina 

måste läggas till - 152 pronomina tar upp en del plats, och som Schröter (2005) 

påpekar är risken stor att mycket av den talade dialogen inte får plats i en undertext.  

   Som Iwasaki och Yap (2015) och Okumura och Tamura (1996) nämner är miljön – 

talarens känslor, samtalspartner, omgivning etc. – en avgörande faktor när man 

väljer eller utelämnar personliga och possessiva pronomina i japanskan. Bortfallet av 

nyanserna hos japanska pronomina i den svenska undertexten är å ena sidan en 

förlust. Frågan är dock hur mycket det påverkar upplevelsen av innehållet i filmen. Vi 

kan se på några konkreta exempel från tabell 8. I mittenkolumnen hittar vi 

pronomina omae, du på svenska, i alla tre meningar. Som nämnt under kapitel 2.3 är 

pronomina anata standardformen av du som ofta används när kontexten kräver det. 

I det här samtalet väljer den ena karaktären dock att använda den hårdare formen av 



31 
 

pronomenet du, nämligen omae, för att markera att hon är överlägsen 

samtalspartnern och dessutom upprörd. Ser vi istället på vänsterkolumnerna där den 

svenska översättningen finns går det inte alls att ana en liknande nyans när vi läser 

meningarna. Första och tredje meningen uppifrån kan vi gissa med hjälp av det som 

sägs i meningarna att personen i fråga känner någon form av negativ känsla, men den 

dimension av artiga/oartiga pronomina som visar sig i japanskan kan inte ta form i 

svenskan då svenskan inte besitter den egenskapen i samma utsträckning. Trots detta 

drar jag slutsatsen att förlusten av den dimensionen inte påverkar förståelsen av 

innehållet i filmen eftersom ljud och bild spelar en så stor roll. Tack vare kroppsspråk 

och variation av röstlägen förstår den svenska publiken vem som är arg, glad eller 

förvånad etc., samt vem som ligger i över- eller underläge. 

 

5.2 Metoddiskussion 

Uppsatsens syfte var dels att ta reda på hur stor skillnaden är mellan svenskan och 

japanskan i antal personliga pronomina, samt possessiva pronomina och dels 

huruvida den språkkulturella aspekten i det japanska talet avspeglar sig i den svenska 

översättningen. För att besvara syftet använde jag mig dels av en kvantitativ analys, 

dels av en kvalitativ analys. Den kvantitativa analysen gick ut på att räkna alla 

förekommande personliga och possessiva pronomina i båda språken och 

sammanställa i diagram för en tydligare överblick. Den kvalitativa delen gick i sin tur 

ut på att se språkkulturella nyanser i vardera språk hos dessa pronomina för att 

sedan ställa dem mot varandra. För att skapa en struktur delade jag upp 

exempelmeningarna jag ville visa i två grupper. Eftersom den kvantitativa analysen 

visade att den svenska undertexten innehöll många fler personliga pronomina än det 

japanska talet gjorde jag en grupp där personliga pronomina lagts till i svenskan 

(tabell 3) och en grupp där de finns i båda fallen (tabell 4). Även de possessiva 

pronomina var fler i svenskans fall och därför gjorde jag samma sak med dem (tabell 

5 & tabell 6). Genom att gruppera liknande meningar med varandra gick det lättare 

att föra resonemang kring materialet och leta efter samband eller avvikelser. 

   Å ena sidan gav materialet och metoden ett resultat. Dock känner jag efter utförd 

undersökning att materialet med fördel hade kunnat vara större. Att plocka material 

från andra filmer hade varit intressant. Lika mycket material till från en film av 

samma genre hade gett resultatet ”mer kött på benen”. För att ge undersökningen 

mer bredd hade jag kunnat ta material från en japansk film med svensk undertext där 
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undertexten är gjord innan du-reformen på slutet av 60-talet då man även i Sverige 

gärna ersatte pronomen med egennamn eller substantiv (alltså som japanskan gör i 

nutid) så som fröken eller herr Larsson. Resultatet blir även påverkat av att jag har 

valt att jämföra japanskt tal med en svensk undertext. Precis som jag påpekat flera 

gånger tidigare under uppsatsens gång har undertextning regler och riktlinjer att följa 

och användningen av pronomina i svenskan är givetvis styrt av formen av 

översättning. Att formen av översättning skulle påverka resultatet var dock ett 

medvetet val eftersom jag ville undersöka just undertext.  

   Slutligen vill jag säga några ord om valet att dela upp undersökningen i en 

kvantitativ och en kvalitativ analys. För det kvantitativa avsnittets del fungerade 

metoden och materialet bra. Tack vare att jag är bekant med den japanska 

grammatiken visste jag i förväg att personliga och possessiva pronomina skulle 

dominera i den svenska undertexten. Resultatet skulle bli detsamma även om jag 

plockat material från andra japanska filmer med svensk undertext. Det intressanta 

var egentligen hur stor skillnaden var och att se närmare på meningar i vardera språk 

och jämföra hur pronomina används olika och var skillnaderna finns. Den kvalitativa 

delen dock hade blivit mer trovärdig med mer material. Med den lilla mängd material 

jag hade blev det svårare att hitta samband och återkommande mönster i 

översättningen. Med mer material, gärna från en annan film, hade jag kunnat 

jämföra de japanska samtalsstilarna med varandra. Jag hade även kunnat jämföra de 

svenska översättningarna med varandra för att eventuellt hitta mönster eller 

avvikelser. 
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6 Avslutning 

För att avsluta undersökningen vill jag kort tala om pronominas roll i svenskan, samt 

en fundering som uppkommit under undersökningens gång. Eftersom tanken inte är 

direkt kopplad till frågeställningarna men ändå är relevant för undersökningens tema 

väljer jag att låta den tanken avsluta uppsatsen. Som resultatet visade så har många 

personliga och possessiva pronomina lagts till i den svenska undertexten i 

översättningen av den japanska filmen. Den frekventa användningen av dessa 

pronomina i svenskan jämfört med det sparsamma användandet i japanskan utlyser 

en viktig skillnad mellan de båda språken. En skillnad som skulle kunna antyda att vi 

ser på vår omgivning med olika perspektiv, dels pga. språket. Till att börja med vill 

jag poängtera att alla pronomina som lades till i den svenska undertexten är med 

största sannolikhet betydelsebärande, med risk för att påpeka det självklara. Skulle 

man se närmare på de meningar där alla dessa pronomina tar upp plats i den 

platsbegränsade undertexten skulle nog inte många av dem gå att ta bort. Var och ett 

av dem fyller en bärande roll i meningarna de tillhör. Pronomina spelar en stor roll i 

det svenska språket, större än jag själv någonsin lagt märke till. Detta är ett exempel 

på den inre grammatiken Platzack (2011) talar om. Han menar att den inre 

grammatiken är biologisk och självklar för den som brukar språket i fråga som 

modersmål. Det frekventa användandet av personliga pronomina i svenskan är 

nödvändigt för att språket ska låta naturligt för oss. Japanskan har istället en 

grammatisk samt kulturell struktur i språket som ger personliga och possessiva 

pronomina en något annorlunda roll. Med tanke på den inre grammatiken undrar jag 

om vi som har olika modersmål ser på vår omgivning med olika perspektiv. Med 

fokus på personliga och possessiva pronomina är det kanske snarare fråga om att se 

på varandra med olika perspektiv. Kan det vara så att vi med svenska som 

modersmål känner oss mindre distanserande gentemot varandra i jämförelse med de 

som har japanska som modersmål? Användandet av personliga pronomina i 

svenskan har blivit mer avslappnat sedan du-reformen, medan japanskan fortfarande 

delar upp människor beroende på egenskaper och social status. Kan egenskaper hos 

språk som dessa påverka hur vi uppfattar vår omgivning och ser på världen? Denna 

fråga lämnar jag till dig som läsare och sätter punkt för uppsatsen. 
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Bilaga 1: Japanskt tal och svensk undertext, samtal mellan familjemedlemmar, 
speltid mellan 00:00:10 – 00:10:00 

 

1.  ちひろ 
 

2.  元気でね 

Lycka till, Chihiro! 
 

3.  また会おうね 
 

4.  理沙 
 

5.  ちひろ ちひろ 

Chihiro! Chihiro! 
 

6.  もうすぐだよ 

Vi är snart framme. 
 

7.  やっぱり田舎ねぇ 

Det här är rena ödebygden. 
 

8.  買い物は隣町に行くしかなさそうね 

Jag måste handla i nästa samhälle. 
 

9.  住んでみやこにするしかないさ 

Det här blir jättebra så fort vi har 

vant oss. 
 

10.  ほら、あれが小学校だよ 

Titta, där är skolan! 
 

11.  ちひろ、新しい学校だよ 

Där är din nya skola, Chihiro! 
 

12.  結構きれいな学校じゃない 

Den ser inte så dum ut. 
 

13.  前の方がいいもん 

Jag gillade min gamla skola. 
 

14.  あ 
 

15. ああー お母さん お花しおれてち

ゃった 

Mamma! Mina blommor har vissnat. 
 

16. あなたずーっとにぎりしめてるんだ

もの。 

Inte konstigt, som du kramar dem. 
 

17. おうちに着いたら水きりすれば大丈

夫よ 

När de får lite vatten piggnar de till 

igen. 
 

18. 初めてもらった花束がお別れの花束な

んて悲しい 

Min allra första blombukett är 

avskedsblommor… Så sorgligt! 
 

19. あらっ、この前のお誕生日にばらの

花をもらったは？ 

Rosen du fick på din födelsedag, då? 
 

20.  一本ね 
 

21.  一本じゃ花束って言えないわ 

En ensam ros är ingen bukett. 
 

22.  カードが落ちたわ 

Här… kortet föll ut. 
 

23.  窓開けるわよ 

Nu öppnar jag fönstret. 

 
 

24.  もうシャンとしてちょうだい 

Ryck upp dig nu. 
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25.  今日は忙しんだから 

Det här är en stor dag för oss alla. 
 

26.  あれ？道を間違えたかな 

Va? Tog jag fel väg? 
 

27.  おかしいな 

Så konstigt. 
 

28.  あそこじゃない、ほらっ 

Där borta är det nog. 
 

29.  ん？ 
 

30.  あのすみの青い家でしょう。 

Det måste vara det blå huset där. 
 

31.  あれだ！ 

Du har rätt. 
 

32. いっぽんしたの道をきちゃったんだな 

Jag svängde av för tidigt. 
 

33.  このままいっていけないかな 

Men den här vägen leder nog också 

dit. 
 

34.  やめてよ 
 

35. そうやっていつも迷っちゃうんだか

ら 

Det är så här du alltid kör vilse. 
 

36.  ちょっとだけね 

Bara en liten bit till. 
 

37.  あのうちみたいの、何？ 

Vad är det där för små hus? 
 

38.  石のほこら 
 

39.  神様のおうちよ 

Gudahus som folk ber till. 
 

40.  お父さん、大丈夫？ 

Är vi vilse, pappa? 
 

41.  まかせとけ この車は四駆だぞ 

Det är ingen fara, vi har 4-hjulsdrift. 
 

42.  ちひろ、座ってなさい 

Sitt ner. 
 

43.  うわ！ 
 

44.  あなた、いいかんげんにして！ 

Du tar livet av oss! 
 

45.  トンネルだ！ 

En tunnel! 
 

46.  なあに、この建物？ 

Vilken underlig byggnad. 
 

47.  なあに、この建物？ 

Vilken underlig byggnad. 
 

48.  あなた 戻りましょう あなた 

Vi åker tillbaka, älskling! 
 

49.  ちひろ 

Chihiro! 
 

50.  もう 

Nej… 
 

51.  なんだ モルタルせいか 

Bara gips. 
 
 

52.  結構新しい建物だよ 

Det är ganska nybyggt. 
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53.  は？ 
 

54.  風を吸い込んでる 

Vinden blåser in… 
 

55.  なあに？ 

Vad är det? 

 

56.  ちょっと行ってみない 

Vi tar en titt. 

 

57.  向こうへ抜けられるんだ 

Det går att komma igenom. 

 

58.  ここいやだ！ 

Det är läskigt! 

 

59.  戻ろう お父さん 

Vi åker tillbaka! 

 

60.  なんだ 

 

61.  怖がりだな、ちひろは 

Du behöver inte vara rädd. 

 

62.  ね ちょっとだけ 

Bara en liten bit. 

 

63. 引っ越しセンターのトラックが来ちゃ

うわよ 

Flyttbilen kommer fram före oss. 

 

64.  平気だよ 

 

65.  鍵はわたしてあるし 

De har ju nycklar. 

 

66.  全部やってくれるんだろう 

Låt dem göra jobbet. 

 

67.  そりゃそうだけど 

 

68.  いやだ！私行かないよ！ 

Nej, jag vägrar gå in där! 

 

69. 戻ろうよ お父さん！ 

Nu åker vi! 

 

70.  お出で 平気だよ 

Det finns inget att vara rädd för. 

 

71. 私行かない 

Jag vägrar! 

 

72. あ 

 

73. ちひろは車の中で待ってなさい 

Du kan vänta i bilen, Chihiro. 

 

74. お母さーん！ 

Mamma! 

 

75. 待ってー！ 

Vänta! 

 

76. 足元気をつけな 

Gå försiktigt. 

 

77. ちひろ、そんなくっつかないでよ 

歩きにくいわ 

Jag ramlar om du klänger så där. 

 

78. ここどこ？ 

Var är vi? 
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79. あっ ほら 聞こえる 

Hör ni det där? 

 

80. 電車の音！ 

Ett tåg! 

 

81. あんがい駅が近いかもしれないね 

Vi är nog nära stationen. 

 

82. 行こう すぐ分かるさ 

Vi går och ser efter. 

 

83. こんなとこに家がある 

Vad är det för hus? 

 

84. やっぱり間違いないな 

Jag visste det!  

 

85. テーマパークの残骸だよ これ 

Det är en övergiven temapark. 

 

86. 90 年ごろに、あっちこっちで沢山計

画されてさ、バブルがはじけて 

みんなつぶれちゃったんだ  

Det byggdes många i början av 90-

talet men de knäcktes när ekonomin 

gick ner. 

 

87. これもその一つだよ きっと 

Det här är säkert en av dem. 

 

88. えぇぇぇ まだ行くの？ 

Vad? Nej! 

 

89. お父さん もう帰ろうよ！ 

Nu går vi tillbaka, pappa. 

 

90. ねぇ！ 

 

91. お母さん あの建物鳴ってるよ 

Mamma, huset låter! 

 

92. 風なりでしょ 

Det är bara vinden. 

 

93. 気持ちいいとこね 

Vilket härligt ställe! 

 

94. 車の中のサンドイッチもってくれば

よかった 

Vi skulle ha tagit med oss 

smörgåsarna från bilen. 

 

95. 川を作ろうとしたんだね 

Här höll de på med en flod. 

 

96. ん？ 

 

97. なんかにおわない？ 

Känner du matlukten? 

 

98. ほら うまそうな匂いがする 

Härlig, va? 

 

99. あら 本当ね 

Visst är den. 

 

100. あんがいまだやってるかもしれない

よ ここ 

Undrar om de har öppet ännu? 
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101. ちひろ はやくしなさい 

Skynda dig, Chihiro! 

 

102. 待ってー！ 

Vänta på mig! 

 

103. こっちだ 

Den här vägen. 

 

104. あきれた これ全部食べ物やよ 

Kan du tänka dig – alla de här var 

restauranger. 

 

105. 誰もいないね 

Här finns ju inga människor. 

 

106. ん！ 

 

107. あそこだ！ 

Där borta! 

 

108. おい！おい！ 

Kom! 

 

109. こち こち 

Här inne. 

 

110. わぁ すごいわね 

Så fantastiskt! 

 

111. すみません！どなたかいませんか  

ー 

Är det nån här? 

 

112. ちひろもお出で 

Kom, Chihiro! 

 

113. おいしそうよ 

Det ser jättegott ut. 

 

114. すみません！ 

Hallå! 

 

115. いいわよ 

 

116. そのうちきたらお金を払えばいいん

だから 

Vi kan betala när de kommer. 

 

117. そうだな 

Du har rätt. 

 

118. そっちにいいやつが 

Det där ser jättegott ut. 

 

119. これなんていう鳥かしら 

Undrar vad det här är? 

 

120. おいしい！ 

Jättegott! 

 

121. ちひろ すっごくおいしいよ 

Kom och smaka, Chihiro! 

 

122. いらない 

Jag vill inte. 

 

123. ね 帰ろう 

 

 

 

 

124. お店の人に怒られるよ 

De blir arga på oss. 
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125. 大丈夫 お父さんがついてるんだか

ら 

Ingen fara, pappa är ju här. 

 

126. カードもさいふも持ってるし 

Jag har både kreditkort och 

kontanter. 

 

127. ちひろも食べな 

Smaka lite. 

 

128. ほねまでやわらかいよ 

Det är jättemört. 

 

129. からし 

 

130. ありがとう 

 

131. お母さん！ 

Mamma! 

 

132. お父さん！ 

Pappa! 
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Bilaga 2: Japanskt tal och svensk undertext, samtal mellan flicka och hennes chef 
samt samma flicka och arbetskollegor med högre status, speltid 00:34:30 – 00:43:23 

 

1. ノックもしないのかい 

Tänker du inte knacka? 
 

2. まあ みっともないむすめがきた

もんだね 

Vilken ynklig flicka 
 

3. さあ おいで 

Kom närmare. 
 

4. おいでな 

Närmare, sa jag. 
 

5. うるさいねぇ しずかにしておく

れ 

Vilket liv ni för. Håll tyst! 
 

6. ここではたらかせてください 

Var snäll och låt mig arbeta här. 
 

7. ばかなおしゃべりはやめとくれ 

Sluta babbla! 
 

8. そんなヒョロヒョロになにができ

るのさ 

Vad kan en spinkig typ som dig 

göra? 
 

9. ここはね人間の来るところじゃな

いんだ 

Dessutom är det här ingen plats för 

människor. 
 

10. やおよろずの神様たちが疲れをい

やしに来るおゆやなんだよ 

Det här är ett badhus där åtta 

miljoner gudar kan vila sina trötta 

kroppar. 
 

11. ぞれなのにおまえのおやはなんだ

い！ 

Dina föräldrar var inte lite fräcka! 
 

12. おきゃくさまの食べ物をぶたのよ

うにくいちらして！ 

De glufsade i sig våra gästers mat 

som grisar. 
 

13. とうせんのむくいさ おまえもも

との世界には戻れないよ 

Det var rätt åt dem och du kommer 

aldrig tillbaka till er värld heller. 
 

14. 子ぶたにしてやろう せきたんと

いうてもあるね 

Du skulle göra dig som en liten 

griskulting eller kanske ett kol. 
 

15. ふるえているねぇ でもまあよく

ここまでやってきたよ 

Du darrar, ser jag. Jag är imponerad 

av att du kom så här långt. 
 

16. だれかがしんせつにせわをやいた

んだね 

Nån har förstås hjälpt dig. 
 

17. ほめてやらなきゃ 

Jag måste få tacka din vän. 
 

18. だれだいそれは？ 

Vem var det, lilla vän? 
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19. おしえておくれな 

Du kan saga det till mig. 
 

20. ここではたらかせてください 

Låt mig arbeta här. 
 

21. まだそれをいうのかい！！ 

Inte nu igen! 
 

22. ここではたらきたいんです 

Jag vill arbeta här! 
 

23. だまれーーー！ 

Tyst med dig! 
 

24. なんであたしがおまえをやとわなき

ゃならないんだい 

Varför skulle jag anställa dig? 
 

25. 見るからにグズであまったれでな

きむしで頭の悪い小娘に仕事なん

かある もんかね 

Vem som helst ser att du är en lat, 

bortskämd lipsill. Korkad dessutom. 

Jag har inget jobb åt dig så det kan 

du glömma. 
 

26. それとも一番辛いきつい仕事を死

ぬまでやらせてやろうか 

Eller du vill kanske göra det värsta, 

äckligaste arbete jag har ända tills 

du drar ditt sista andetag? 
 

27. やめなさい！どうしたの えっ 

Sluta med det där! Vad är det nu? 
 

28. いますぐ行くから 

Jag kommer. 
 

29. いい子でいなさいね 

Snäll pojke... 
 

30. まだいたのかい！ さっさと出て

いきな 

Är du kvar? Stick! 
 

31. ここではたらきたいんです！ 

Jag vill arbeta här! 
 

32. おおきなこえをだすんじゃないよ 

Skrik inte! 
 

33. ちょっとまちなさい 

Jag är här! 
 

34. いい子だからホラホラ 

Duktig pojke, såja, såja... 
 

35. はたらかせてください 

Var snäll och ge mig ett arbete. 
 

36. わかったから しずかにしておく

れ 

Ja, ja, bara du håller klaffen! 
 

37. よし よし 

Såja, såja...! 
 

38. けいやくしょだよ 

Ditt kontrakt. 
 

39. そこになまえをかきな はたらか

せてやろ 

Skriv under. Jag ska sätta dig i 

arbete. 

40. その代わり嫌だとか帰りたいとか

言ったらすぐ子ぶたにしてやるか

らね 

Men klagar du på nåt, så förvandlar 

jag dig till en griskulting direkt. 
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41. なまえってここですか？ 

Ska jag skriva mitt namn här? 
 

42. そうだよ 

Just det. 
 

43. グズグズしないでさっさとかきな 

Sluta slöa och skriv nu! 
 

44. まったく  つまらないちかいを

たてちまったもんだよ 

Otroligt. Den där löjliga eden jag 

valde... 
 

45. はたらきたいものにはしごとをや

るだなんて 

Att ge arbete till alla som frågar... 
 

46. かきたかい 

Har du skrivit på? 
 

47. はい 

Ja. 
 

48. ちひろというのかい 

Så du heter Chihiro? 
 

49. せいたくななだね 

Vilket exklusivt namn. 
 

50. いまからおまえのなまえはせんだ 

いいかい せんだよ 

Från och med nu heter du Sen. Har 

du förstått? 
 

51. わかったらへんじをするんだ せ

ん！ 

Svara mig, Sen! 
 

52. はい 

Ja! 
 

53. およびですか 

Ringde ni? 
 

54. きょうからそのこがはたらくよせ

わをしな 

Det här barnet börjar arbeta nu. Ta 

hand om henne. 
 

55. なはなんという？ 

Vad heter du? 
 

56. ち・・・せんです 

Va? Å, jag heter Sen. 
 

57. ではせん きなさい 

Följ med mig Sen. 
 

58. ハク 

Haku... 
 

59. ムダぐちをきくな 

Inget småprat! 
 

60. わたしのことはハクさまとよべ 

Kalla mig mäster Haku. 
 

61. いくらゆばーばさまのおしえるで

もそれは 

Även om det är Yubabas order… 
 
 

62. にんげんはこまります 

...så kan vi inte tillåta människor. 
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63. すでにけいやくされたのだ 

Hon har kontrakt. 
 

64. よろしくおねがいします 

Trevligt att träffa er. 
 

65. あたしらのとこへはよごさないどく

れ 

Sätt henne inte hos oss. 
 

66. ヒトくさくてかなわんわ 

Vi står inte ut med 

människostanken. 
 

67. ここのものを三かもたべればにお

いはきえよう 

Den är borta efter tre dar med vår 

mat. 
 

68. それでつかいものにならなければ 

やこうがにようがすきにするがい

い 

Duger hon inget till då, så stek eller 

koka henne eller vad ni vill. 
 

69. しごとにもどれ リンはどこだ 

Fortsätt arbeta nu! Var är Lin? 
 

70. あたいにおしつけるのかよ 

Lämpa inte över henne på mig. 
 

71. てしたをほしがっていたな 

Du ville ju ha en hjälpreda. 
 

72. そうそう リンがてきやくだぞ 

Ja, Lin kan ta henne. 
 

73. せんいけ 

Gå, Sen! 
 

74. やってらんねえよ うめあわせは

してもらうからね 

Vilken pina! Det här ska du få för. 
 

75. はよういけ！ 

I väg med dig! 
 

76. はよう 

Kom då! 
 

77. おまえうまくやったなぁ 

Du fixade det alltså? 
 

78. おまえトロイからさしんぱいして

たんだ 

Du är så korkad att jag var lite 

orolig. 
 

79. ゆだんするなよ わからないこと

はオレにきけ 

Håll bara huvudet kallt nu. Om du 

behöver nåt så fråga mig. 
 

80. どうした？ 

Vad är det? 
 

81. あしがフラフラするの 

Jag är helt darrig. 
 

82. ここがオレたちのへやだよ 

Det här är vårt rum. 
 

83. くってねりゃげんきになるさ 

Lite mat och sen i säng så mår du 

bra igen. 
 
 

84. はらがけ じぶんであらうんだよ 

はかま 

Du tvättar ditt förkläde själv. Byxor! 
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85. チビだからな 

Du är ju så liten... 
 

86. でかいな 

För stor... 
 

87. リンさんあの・・・ 

Lin... 
 

88. なに？ 

Vad är det? 
 

89. ここにはくっていうひとふたりい

るの？ 

Finns det två Haku här? 
 

90. ふたり？ 

Två? 
 

91. あんなのふたりいたらたまんない

よ 

Av honom? Det hoppas jag inte! 
 

92. だめか あいつはゆばーばのてさ

きだからきをつけな 

Också för stor... Han är Yubabas 

hejduk. Akta dig för honom. 
 

93. おかしいな 

Var i... 
 

94. あったあった 

Här är den. 
 

95. おい どうしたんだよ しっかり

しようよ 

Hur är det med dig? 
 

96. うらさいなぁ なんだよリン 

Vad är det för oväsen, Lin? 
 

97. きもちわるいんだって しんいり

だよ 

En ny flicka. Hon mår inte bra. 
 
 

 


