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Konventioner.  

Japanska ord med romerska bokstäver kommer att skrivas med kursiv stil. 

Undantag är vanligt förekommande ord, exempelvis haiku, vilka är allmänt kända 

samt finns i SAOL.  

På japanska ord kommer långa vokaler för u och o att skrivas ut med symbolen för 

lång vokal; ū och ō. 

Orden källspråk och målspråk kommer att förkortas till KS och MS.  

I denna studie anges japanska namn med familjenamnet först och hänvisas efteråt 

till sitt tilltalsnamn.  
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1 Inledning 

Översättning kan vara väldigt problematiskt och många faktorer spelar roll för hur 

en text bör översätts. Dessa faktorer kan vara för vem texten översätts, i vilken tid 

detta sker efter originalets utgivning eller vilken målgrupp den översätts för. Inom 

alla språk existerar idiomatiska uttryck, lokala nyanser och stilar som inte kan 

återspeglas likvärdigt på ett annat språk. I en konstform som poesi, där en stor vikt 

ligger på ordens betydelse och syftning, finns svårigheter då det översätts till ett 

främmande språk, men även möjligheter. Haiku är en Japansk poesiform som inte 

bara har specifika ord och uttryck utan även en specifik längd. En enskild dikt 

håller sig omkring 17 mora (en motsvarighet till stavelser) och delas upp i tre 

fraser. Väldigt mycket kan förmedlas i denna korta dikt, precis därför uppstår det 

problem vid översättning av den. Måste den unika formen utlämnas för att den 

djupa innebörden skall träda fram, eller finns det möjligheter att bevara innebörd 

och struktur tillsammans?  

 

1:1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka problematik som uppstår vid 

översättningen av japansk haiku samt att belysa möjligheter och alternativa 

lösningar till redan etablerade översättningar.  

 

1:2 Frågeställning  

Vilka möjligheter och eventuella svårigheter finns det för att bevara kontext och 

form under översättningen av japansk haiku?  

 

1:3 Material  

Primärmaterialet i denna forskning består av japansk haiku som har översatts av 

Lars Vargö till svenska. De sekundära källorna för bakgrundsinformation och teori 

samlas in från böcker och tidskrifter, tillgängliga från såväl bibliotek som databaser. 
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De sekundära källorna består av ett flertal metoder inom översättningsteori samt 

bakgrundsfakta för haiku, mora och stavelser.  

 

1:4 Metod  

Jag använder mig av en kvalitativ undersökning då jag analyserar fyra olika dikter 

översatta av Lars Vargö. Jag både analyserar vilka tillvägagångssätt Vargö kan ha 

använt sig av för att nå sina översättningar samt ser möjliga alternativa 

tillvägagångssätt och resultat.   

 

1:5 Bakgrund 

Mora 

Mora är en beteckning inom språkvetenskap. Ordet härstammar från latin och har 

betydelsen av fördröjning eller tidsavsnitt. I japanska, men även i vissa andra 

språk, utgör mora den fundamentala enheten för språkets ljudegenskaper, eller 

prosodi. Det är på så sätt den minsta rytmiska beståndsdelen.1 

 I japanska består en mora antingen av bara en vokal, eller av en konsonant 

tillsammans med en vokal. Undantag är konsonanten n som kan stå för sig själv 

och utgör därmed en egen mora.2  

 I japansk poesi är det viktigt att även vara medveten om termen jion, eller 

ibland onji, vilket är en term för ett ”ljudtecken” och är en enhet som liknar mora. 

Lars Vargö beskriver jion och onji, samt deras skillnader, såhär:  

Onji är inte riktigt samma sak som jion, även om många använder 
begreppen som om de vore synonymer. Jion är ett eller flera teckens uttal, 
medan onji är det eller de tecken som svarar mot ett eller flera uttal.3  

                                            
1 Nationalencyklopedin, mora.http://www.ne.se.ezp.sub.su.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/mora-
(2) (hämtad 2016-05-06) 
2 
Nationalencyklopedin, haiku.http://www.ne.se.ezp.sub.su.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/haiku(h
ämtad 2016-05-06) 
3 Vargö, Lars (red.) (2014). Japansk haiku - den kortaste diktformen. Rev. uppl. Stockholm: 
Carlsson, s. 202.  
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Det japanska alfabetet består av ljudtecken som utgörs av antingen en självständig 

vokal eller en vokal som föregås av en konsonant (med konsonanten N som det 

enda undantaget). Ordet haiku består exempelvis av tre ljudtecken, ha, i och ku, 

och därmed består ordet av två jion (teckenljud). Då ett teckenljud är den minsta 

rytmiska enheten i japanska består därför ordet haiku likaså av tre mora. 

Fortsättningsvis i denna studie kommer jag endast hänvisa till ordet mora som term 

för teckenljud eller rytmiska enheter.  

 En stavelse är en rytmisk grundenhet samt den minsta enheten för en följd  

grupperade språkljud. Det skapas runt ett stavelsebildat ljud, vilket oftast är en 

vokal, som agerar som stavelsens kärnpunkt. En sådan kärnpunkt kan själv utgöra 

en stavelse, men runt kärnan kan konsonanter grupperas och tillsammans bildar 

de en stavelse.4   

 I Fujiwara Yasuakis journal ”On the Function of Stressed Syllables and 

Morae in Coordinated Phrases” beskrivs det finnas en rytm i språk på samma sätt 

som det finns runt om i naturen. I språk som engelska, tyska och ryska är det 

betoning och accentuering som skapar denna rytm, varav den rytmiska enheten 

kallas stavelse. Däremot i japanska eller t.ex. i Indiens tamil finns ingen sådan 

betoning, rytmen är istället vad som kallas isokroniska. Det betyder att de rytmiska 

enheterna har samma längd och intervaller.5  

Haiku 

En haiku är en kort dikt där det sammanlagda antalet ord består av 17 mora, fast 

det kan även bestå av några fler eller några färre. Haiku skall även placeras i en 

säsong, eller årstid, varav det finns fem stycken. Dessa är vår, sommar, höst, 

vinter och även nyår. Det finns då nyckelord för de olika säsongerna, dessa kallas 

kigo, men kommer fortsättningsvis hänvisas till som säsongsord, och är samlade i 

                                            
4 Nationalencyklopedin, 
stavelse.http://www.ne.se.ezp.sub.su.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/stavelse (hämtad 2016-07-
30)  

5 Fujiwara, Yasuaki (2014). On the Function of Stressed Syllables and Morae in Coordinated 

Phrases. Seitoku University: 研究紀要 25, 69-75, 2014, s. 69.  
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en kalender som kallas saijiki. Exempelvis är ”måne” ett eget säsongsord för 

hösten, ska ordet användas för en annan årstid måste det specifikt anges vilken, 

exempelvis sommarmåne eller vårmåne.6 Förutom dessa specifika säsongsord 

existerar även ord som inte är sammankopplade med en unik säsong, sådant som 

kärlek, resor, platser och separation. Detta citerar Ijiri Kayoko från Ebara Taizou 

som var en forskare inom litteratur från Edo-perioden och själv en poet.7  

Numera finns vissa sammanställda saijiki som även har en kategori för 

säsongslös haiku eller mänskliga aktiviteter. Detta eftersom många människor inte 

lever lika nära naturen som förut, vilket innebär att annat får avspeglas i haiku.  

En annan viktig del i haiku är kireji, bokstavligen “ord som skär av”, som placeras i 

slutet av en fras, varav det finns tre fraser. Används ett sådant ord i slutet av den 

första eller andra frasen så fungerar det som ett tomrum i dikten.  

 

harusame ya  kasa takahiku ni   watashibune  
vårregn -   paraplyn upp och ner  på färjan 8 

 

I denna haiku så skapar ya i första raden en paus i dikten, på detta sätt kan ett 

kireji skapa en förväntan på vad som kommer följa pausen.  

 

kagerō no   waga kata ni tatsu  kamiko kana 
hetta går i vågor skimmer på skuldrorna av min pappersklädnad 9  

 

Här är det kana som är ett kireji i slutet av hela dikten. Då det är slutet så kan inte 

en förväntansfull paus skapas, utan ordet markerar istället diktarens häpnad och 

förvåning över vad dikten iakttar.10  

 

                                            
6 Cobb, David (red.) (2003). Haiku. Stockholm: Alfabeta, s. 4. 
7 Ijiri, Kayoko (2012). International Haiku and Season Words: Concerning Argentine Haiku. Kyoto 
Sangyo University essays. Humanities series 45, 315-331, 2013-03, s. 317.  
8 Poet: Masaoka Shiki 
9 Poet: Matsuo Bashō 
10 Cobb, s. 5.  
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Från tanka till haiku 

Japansk poesi sträcker sig långt tillbaka i tiden, så tidigt som år 712 e.kr. fanns det 

poesi nedskriven i krönikan Kojiki. Sent 700-tal sammanställdes Manyōshū, en 

diktantologi med över 4000 nedskrivna dikter, bland dessa utmärkte sig tre olika 

diktformer. Dessa var chōka (lång dikt/sång), tanka (kort dikt/sång) samt sedōka 

(en dikt där man upprepar de tre första verserna). Diktformerna använde olika 

sammansättningar av 5 eller 7 mora för att skapa en teckenljudsrytm, för chōka var 

antalet sammansättningar obestämt medan tanka och sedōka formade rytmen av 

5-7-5-7-7 respektive 5-7-7-5-7-7 mora.11  

 Av de tre diktformerna var tanka mest framträdande under Heian-perioden 

(794-1185) och gav mot periodens slut upphov till länkad poesi, dvs. renga. En 

tanka kunde delas upp i två delar, en del med 5-7-5 mora och den andra av de 

återstående 7-7 mora. Två poeter kunde skriva tanka på detta sätt, men tanka 

kunde även kombineras med andra tanka. Genom det kunde poeter delta i en 

session och tillsammans skapa en lång sammanlänkad dikt, en renga. Inledande i 

en renga så framfördes en hokku, oftast av en gästpoet, vilket var en kort dikt med 

formen 5-7-5 mora, detta agerade som en hälsning till sessionens värd.12  

 Reglerna blev med tiden komplexa och började begränsa kreativiteten för 

renga, detta tillsammans med den framväxande urbaniseringen gav upphov till 

haikai. Detta var en mer humoristisk och lättsam renga där ett alldagligt ordspråk 

användes tillsammans med haigon, ”löjliga ord”, vilket innefattade allt från slang 

och ordspråk till kinesiska lånord. Associationer till förut förbjudna ämnen var nu 

acceptabla, men det ska inte sägas att haikai var skämt och vitsar. Det 

humoristiska låg i formens lättsamhet vilket kontrasterade med de begränsande 

reglerna inom renga.13  

 Flera nya skolor av haikai dök upp under 1500- och 1600-talet, fast det hade 

fortfarande inte fastslagits någon tydlig struktur för konstformen. Haiku krävde en 

                                            
11 Vargö, s. 14.  
12 Ibid., s. 14.  
13 Ibid., s. 15.  
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balans mellan lättsamhet, seriositet samt en djupare poetisk elegans. Detta ledde 

till att flertalet skolor ständigt stred och argumenterade med varandra för huruvida 

denna struktur skulle utformas. Matsuo Bashō var, och är, en välkänd poet som 

också sökte etablera en sådan struktur. För renga skapade han en form som kallas 

kasén14 där antalet verser skulle begränsas till endast 36 stycken. Sina egna dikter 

varierade Bashō formen på, en av dessa former var haibun där dikter inkorporeras 

med prosatext. Fast mer intressant är att han även skrev fristående dikter i formen 

av hokku (5-7-5 mora), det som normalt sett inledde en renga. Innehållet i Bashōs 

haibun skildrade främst olika resor, trots detta var han väldigt stationär under större 

delen av sitt liv.15  

 Matsuo Bashō räknas vara den första av fyra kända haikupoeter, kallade 

de ”fyra klassiska mästarna”. Den andre i ordningen är Yosa Buson som även var 

en konstnär och målade haiga, målningar i tusch som inspireras av haikai. Busons 

poesi kunde vara lite cynisk och skildrade ofta hur människor letar efter mening i 

det korta liv de har, men även om den skönhet som finns i det förgängliga. 

Kobayashi Issa var den tredje mästaren och han införlivade sina dystra 

familjeförhållanden i sin poesi. Han föredrog naturen före människan och lät ofta 

små oskyldiga djur och insekter träda fram i dikterna. Bashōs verk hade en stor 

influens på Issas poetiska stil, men Issa själv skapade en framstående stil inom 

lyriken. Issa har även haft ett stort inflytande på dagens haiku i Amerika. Den fjärde 

och sista av de klassiska mästarna är Masaoka Shiki som var den som införde 

ordet ”haiku” samt konstaterade att haiku skulle få vara en fristående poetisk form. 

Shiki introducerade även principen om att haiku till sin natur är en shasei. Detta 

menar att haiku är en porträttering av naturen, eller som Lars Vargö säger: 

en ”scen”, som poeten personligen har iakttagit. En haiku ska därför skildra något 

som poeten verkligen har upplevt och inte bara fantiserat ihop.16 

                                            
14 Formen fick sitt namn efter de “trettiosex visa poeterna” som på japanska kallas sanjū rokkasén 
(kasén är därmed taget från just rokkasén).  
15 Vargö, s. 17.  
16 Ibid., s. 18-20.  
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 Viktigt att notera är att haiku endast har sitt ursprung i hokku, dessa två är 

med andra ord inte samma sak utan skiljer sig åt. En hokku kan läsas fristående, 

men då den utgår från kontexten av en renga så förväntas den få en fortsättning 

eller ett svar. Motsatt så är en haiku fullständig i sig själv och kräver inget som 

kompletterar den.17  

 Före sin död grundade Shiki en tidskrift kallad Hototogisu, ”göken”, och den 

moderna haikun sägs ha uppstått tillsammans med den. Idag existerar fyra stora 

haikusällskap med olika syner på konstformen. Det äldsta sällskapet 

heter ”Sällskapet för modern haiku”, Gendai haiku kyōkai, där de förespråkar att 

haiku har rätt till att vara fri och obunden. Detta sällskap driver en tidskrift som 

heter Gendai haiku, eller ”Modern haiku”. Sedan finns ”Sällskapet för traditionell 

japansk haiku”, Nihon dentō haiku kyōkai, som grundar sig i tidskriften Hototogisu 

och menar att haiku ska överensstämma med Shikis princip om shasei. Vidare 

finns ”Haikupoeternas sällskap”, Haijin kyōkai, som håller hårt vid att 

teckenljudsrytmen måste följa 5-7-5 mora. Det fjärde och slutgiltiga sällskapet 

är ”Sällskapet för internationellt haiku-utbyte”, Kokusai haiku kōryū kyōkai, med sin 

tidskrift Hai. Till skillnad från de andra tre saknar denna grupp någon tydlig prägel 

eller karaktärisering. Det finns idag minst tiotusentals olika haikusällskap i Japan18, 

majoriteten av dessa kan kategoriseras under någon av dessa fyra stora sällskap. 

Fast lika väl som vissa väljer att följa specifika regler och former för sin poesi finns 

det även flertalet poeter som skyr allt vad regler och haikusällskap har att göra.19 

 

 

                                            
17 Ibid., s. 24.  
18 Varje stadsdel, ort, universitet m.m. har sitt eget sällskap vilket försvårar en exakt uppskattning 
men talar för det omfattande antal som finns i hela landet.  
19 Vargö, s. 20-21.  
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2 Teori 

I detta avsnitt avser jag presentera tidigare forskning inom japansk poesi och 

litteratur. Böckerna bidrar både med kunskap inom sitt ämne och presenterar 

författarens egna tolkningar och översättningar av olika verk. Sedan följer teorier 

och metoder inom översättningsteori vilka jag anser viktiga att hålla i åtanke vid 

översättning, samt kunskap jag kommer referera till i min analys med mina egna 

tolkningar och översättningar av haiku.  

2:1 Tidigare Forskning 

Det finns liknande forskning, om än inte precis likadan som min forskning, kring 

både översättning och haiku. I en case study av Per Gyllenfjell, kallad “Case study 

of manga translation problems” studerade Gyllenfjäll de problem som kan uppstå 

vid översättningen av manga och applicerade olika översättningsmetoder för att 

lösa dem. Denna studie gav en bra grund för att hitta olika böcker om 

översättningsteori och dess praktiska användning.  

 Boken ”Den hostande göken” av Lars Vargö går djupt in i den japanska 

poesins historia och redogör många verk som är översatta av Vargö själv. Han 

påpekar även att detta är hans tolkningar och han står för dem, men det kan finnas 

andra översättare som tolkar dem på andra sätt. Boken ger en bra inblick i 

översättning från japanska till svenska, bland annat då mycket information och 

detaljer kring verken delges i fotnoter.  

 ”Translations from Early Japanese Literature”, andra utgåvan, presenterar 

översättningar av tre litterära verk från Japan mellan 1000-talet och 1200-talet, 

dessa är: The Izayoi Nikki, The Tsutsumi Chūnagon Monogatari samt The Heiji 

Monogatari. Boken är skriven av Edwin O. Reischauer och Joseph K. Yamagiwa 

som även själva har översatt allting. De förklarar att deras översättningar är så 

bokstavliga och exakta de kan bli, i den mån transkribering från forntida japanska 

till modern (i detta fall runt mitten av 1900-talet) engelska är möjlig. Målet med det 

är att låta läsaren närma sig källtexten mer än vad en fri översättning tillåter. Detta 
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tillvägagångssätt att hålla översättningen så nära källspråket som möjligt är något 

jag söker uppnå med mina översättningar av haiku.  

 David Landis Barnhill bok ”Bashōs Haiku: Selected Poems by Matsuo 

Bashō” är full med en mängd haiku skriva av poeten Bashō och översatta av 

Barnhill. Boken ger även en inblick i haiku som poetisk form och Bashōs 

individuella poetiska stil, men Barnhill redogör även för sin egen stil och filosofi 

kring översättningarna, som han menar lutar mot bokstavliga översättningar. 

Kunskapen om en översättares tankesätt, åsikter och erfarenheter är väldigt 

givande som fundament till mina egna översättningar.  

 Slutligen är det värdefullt att namnge boken ”Far Beyond the Field: Haiku by 

Japanese Women” skriven av Ueda Makoto, vilket är en antologi med haiku 

skrivna av 20 kvinnliga poeter från olika epoker. Boken har ett mindre fokus på 

översättningen men bidrar med ett annat perspektiv till haiku och dess historia i 

relation till kvinnliga utövare. Från den forntida normen att kvinnor inte tilläts skriva 

haiku till att det idag är fler kvinnor än män som skriver haiku, boken tillför 

kännedom som inte nödvändigtvis kan konkretiseras i denna forskning men är väl 

värd att ha i åtanke.   

 

2:2 Introduktion till översättningsteori  

Vad är översättning? Enligt Peter Newmark så är det oftast, men inte alltid, att 

återge betydelsen i en text på ett annat språk såsom den är avsedd av författaren. 

I flera olika typer av text där specifika ord eller uttryck används, som juridiska, 

dialektala eller kulturella texter, så kan det vara frestande att bokstavligt överföra 

så många ord som möjligt från KS (Källspråk) till MS (Målspråk). Detta är dock inte 

så enkelt som det kan tänkas vara. Newmark nämner hur den franske lingvisten 

Georges Mounin menade att en översättning inte kan återskapa en originaltext, 

och den kan inte heller vara originaltexten.20  

                                            
20 Newmark, Peter (1988). A textbook of translation. Hemel Hempstead: Prentice-Hall International, 
s. 5. 
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När en text  ska översättas menar Newmark att översättningens syfte rör sig 

åt tio olika ändamål, samt rör sig åt flera på samma gång. Dessa ändamål, eller 

inriktningar, är:  

1 KS författaren.  

Detta avser KS-författarens individuella stil eller vanor. När ska dessa bevaras eller 

standardiseras?  

2 KS normer.  

Beroende på ämnet och situationen, vilken är den vanliga grammatiska eller 

lexikaliska användning för denna typ av text?  

3 KS kultur.  

Innehåll som refererar specifikt till sitt KS, alternativt kultur från ett tredje språk (ej 

KS eller MS).  

4 KS miljö och traditioner.  

Det typiska formatet av text i böcker, tidskrifter, nyhetsartiklar, etc. influerat av 

samtidens traditioner.  

5 MS läsekrets.  

Förväntningarna från den förmodade läsekretsen och målgruppen, håll i åtanke 

vad de som förväntas läsa texten har för kunskaper kring ämnet. En översättare 

skall aldrig förenkla eller försvåra sin översättning för att glädja en prefererad 

läsarkrets. Utgå från den största gemensamma nämnaren i målgruppen.  

6, 7, 8 är som 2, 3 respektive 4, fast relaterar till MS istället för KS.  

9 Sanningen (fakta som spelar roll).  

Vad är det som förklaras eller rapporteras i texten? Var oberoende från 

originaltexten eller de förväntningar som finns inom läsekretsen.  

10 Översättaren.  

Översättarens perspektiv och fördomar, dessa kan vara personliga och subjektiva, 

eller kanske sociala och kulturella. En “grupplojalitet” kan reflektera alla möjliga 

antaganden hos översättaren.21  

                                            
21 Ibid., s. 5. 
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2:3 Andrew Chesterman – Readings in translation theory 

I boken Readings in Translation Theory samlar Andrew Chesterman ett urval av 

betydande tillskott till översättningsteorin, alla från olika forskare. Dessa forskare 

berör ett flertal olika problematiseringar inom området översättningsteori. Varje 

kapitel behandlar en egen forskare med dennes utmärkande forskning, varav 

utdrag om detta presenteras översatt till engelska (ifall det ej var källspråket). 

Innan källtexten börjar ger Chesterman en sammanfattning av artikeln, alternativt 

hela forskningen, som förklarar de olika delarna och avsnitten.  

2:4 Jiří Levý – att fatta beslut 

Chesterman sammanfattar att Jiří Levý analyserade översättarens 

tillvägagångssätt för att fatta beslut i översättningsprocessen. Detta analyserar 

Levý med hjälp av spelteori, då han använder schack som exempel. I ett parti 

schack fattar spelaren ett beslut grundat både på vilka drag som tidigare har gjorts, 

de drag som har lett partiet till dess nuvarande läge, och de mål han vill uppnå 

med de kommande dragen. Varje drag fastställer därmed vilka möjligheter och 

alternativ som kommer finnas för framtida drag. De faktorer som fastställer vilka 

alternativ en översättare har kallar Levý för selektiva instruktioner, och det omfång 

av valmöjligheter som finns bestäms av definitionsinstruktioner. Vid varje del i 

översättningsprocessen gör översättaren därför ett val som uppfyller särskilda 

villkor. Valen som översättaren gör krävs vara både nödvändiga och motiverbara, 

är de inte det så löper översättningen risk att bli felaktig eller överflödigt fritolkad.22  

 I sin text använder Levý titeln på pjäsen ”Den goda människan i Sezuan” för 

att exemplifiera de val en översättare kan stöta på. På KS används ordet Mensch 

vilket inte har en direkt motsvarighet till engelska. Processen för en engelsk 

översättning av titeln kan därför se ut så här:23  

                                            
22 Jiří Levý (1963). Chesterman, Andrew (red.) (1989). Readings in translation theory. Helsinki: Finn 

Lectura, s. 37. 
23 Ibid., s. 38. 
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Situationen:  

Den närmsta motsvarigheten i engelska som består av endast ett ord är person, 

men det tillhör en annan stilistisk nivå än vad som eftersöks av mensch. 

Betydelsen och det stilistiska värdet av mensch omfattas av man och woman.  

Instruktion I 

Denna instruktion definierar de möjliga alternativ som finns att använda för den 

bestämda kategorin, i det här fallet är kategorin kallad ”homo sapiens” och kräver 

därför alternativa ord som anger den betydelsen. Instruktionen skapar då ett 

paradigm, ett mönster eller tankesystem, med möjliga lösningar. Här består vårt 

paradigm av man och woman.  

Instruktion II 

Denna instruktion leder översättaren till ett svar bland de alternativen som kvarstår 

i paradigmet och grundar sig i materialets kontext. I detta fall är kontexten hela 

pjäsen i sig, en makrokontext, som påverkar vilket val som görs. Det slutgiltiga 

valet är därmed alltid kontextburet, alternativen är inte fullt motsvarande och valet 

är inte slumpartat. Varje tolkning handlar därmed om valet mellan en rad möjliga 

betydelser av orden, alternativt motivens betydelse. Detta kan uppstå från skilda 

uppfattningar, en speciell stil som används eller även författarens egna synsätt och 

vanor. Det blir lättare att göra ett val om det finns få alternativ i paradigmet eller om 

kontexten begränsar valmöjligheterna så mycket som möjligt.24 

 När ett val har fastslagits har även vissa kommande val förutbestämts. En 

kontext i översättningen har påbörjats gällande teknikaliteter, grammatik, 

författarens stil och sådant som nämndes i exemplet. Fortsättningsvis kommer 

varje efterkommande val göras med vetskapen om hur de tidigare valen 

behandlades, samt att varje situation är resultatet av tidigare val. På så sätt liknar 

Levý beslutningsprocessen vid ett spel som schack, där all information om spelets 

                                            
24 Ibid., s. 38-39. 



13 
 

tillstånd är tillgänglig.25 

 Ytterligare exempel för paradigm och anvisningar förklarar Levý genom att 

översätta det tyska ordet bursche till engelska. Det skapas då en instruktion till 

ordet som bestämmer vad det är för typ av ord som efterfrågas i MS. I det här fallet 

är instruktionen för bursche en semantisk sådan, a young man ska ordet betyda 

(se figur 1). Det finns då ett flertal ord som överensstämmer med den betydelsen; 

boy, fellow, chap, youngster, lad, guy, lark och dylikt. Dessa alternativ är mer eller 

mindre synonyma och utgör paradigmet. Paradigmet är både funktionellt och 

begränsat till följd av instruktionen, vilken vi kan beteckna som en 

definitionsinstruktion. Definitionsinstruktionen ger form åt paradigmet medan 

paradigmet är innehållet av sin definitionsinstruktion. Alternativen i ett paradigm må 

vara synonyma men består ändå av olika element och förhåller sig till olika 

kriterier, sådant som stilistiska nivåer eller en utvidgad betydelsenyans för ordet. 

Skulle sådana skillnader inte finnas i paradigmet skulle inget alternativ vara 

utmärkande och kunna väljas.26  

 Definitionsinstruktioner ger därmed form till paradigmen och de alternativ 

som översättaren har att välja mellan, därefter är det selektiva instruktioner som 

styr vilket val översättaren väljer. Precis som definitionsinstruktioner kan selektiva 

instruktioner skilja sig i karaktär; semantiska, rytmiska, stilistiska eller liknande. 

Selektiva instruktioner har ett inbegripande förhållande till sina 

definitionsinstruktioner, de utgör tillsammans en anknytning som grupp och 

undergrupp, eller system och undersystem. Definitionsinstruktionen definierar vilka 

alternativ som är valbara, sedan fördelas de i en undergrupp av den selektiva 

instruktionen. Detta skapar i sin tur en definitionsinstruktion för denna undergrupp 

och så fortsätter processen tills det når ett paradigm med endast ett alternativ.27  

                                            
25 Ibid., s. 39. 
26 Ibid., s. 40.  
27 Ibid., s. 40-41. 
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Figur 1.  

2:5 J.-P Vinay och J. Darbelnet 

För Vinay och Darbelnet har Chesterman valt att inkludera deras syn på hur olika 

översättningsprocesser kan se ut och genomföras. Vinay och Darbelnets analyser 

av processer eftersträvar att tanken bakom texten skall följas med i översättningen.  

Introduktion av procedurer 

Det finns två grundläggande sätt att översätta på, detta är enligt Vinay och 

Darbelnet ett allmänt påstående. Antingen går det att göra en direkt- alternativt 

ordagrann översättning, eller en indirekt alternativt vinklad/sned/skev översättning. 

Det är möjligt för budskapet i en KS-text att perfekt översättas till MS på grund av 

Källa: Chesterman, Andrew (red.) (1989). Readings in translation theory. Helsinki: Finn Lectura. Sida 41. 
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vad som kallas parallella kategorier (strukturell parallellism) eller på parallella 

koncept (metalingvistisk parallellism).28  

Det kan även vara så att översättaren är medveten om vissa luckor i KS 

som kräver utfyllnad i MS med en likvärdig betydelse. Detta för att det universella 

intrycket skall vara likadant för båda budskapen. I vissa fall fungerar det inte att 

överföra speciella stilistiska intryck, detta på grund av strukturella eller 

metalingvistiska olikheter, utan det krävs då genomgripande semantiska eller 

lexikaliska ändringar för att fungera. Vid dessa typer av situationer tvingas 

översättaren hitta vägar runt problemet med processer som verkar som omvägar, 

men som tillåter en genomgående analys av likvärdiga motsvarigheter. Dessa 

typer av processer hänvisas till som indirekta tillvägagångssätt. Motsvarande är de 

tre procedurer som kommer härnäst benämnda som direkta tillvägagångssätt.29  

Procedur 1: Låna 

Vid de fallen då det existerar en lucka vid översättningen, eller lacuna som det 

kallas, så är det enklaste sättet att låna ordet. Vanligtvis gäller det en 

metalingvistisk lucka, det kan handla om någon ny teknik eller ett okänt koncept för 

MS. Denna procedur behöver användas emellanåt för att skapa en särskild 

stilistisk effekt, exempelvis kan utländska termer bevaras för att inslaget av ordets 

lokala nyans skall bevaras. Typfall är ord som finskans sauna eller Mexikos tequila 

och tortilla. Skulle den engelska meningen the coroner spoke översättas till franska 

går det att söka efter en mer eller mindre lik titel i Frankrikes rättssystem, fast att 

behålla ordet coroner som det är kan skapa den mest lyckade översättningen. 

Inslaget av ordets lokala nyans, som behålls vid låntagningen, har en inverkan på 

stilen i texten och därmed på dess budskap i sig.30 

                                            
28 J.-P Vinay & J. Darbelnet (1958). Chesterman, Andrew (red.) (1989). Readings in translation 
theory. Helsinki: Finn Lectura. s. 61. 
29 Ibid., s. 62. 
30 Ibid., s. 62. 
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Procedur 2: Calque 

Calque, eller lånord, är en speciell typ av lånöversättning, nämligen då en hel 

syntaktisk enhet, kallad syntagma, lånas eller imiteras fast med bokstavligt 

översatta komponenter. Det kan leda till att ett uttryck blir en calque, uttrycket 

bevarar sin syntaktiska struktur från KS medan det ger en ny form av uttrycket. 

Exempel är hur den engelska säsongshälsningen compliments of the season togs 

till franskan som compliments de la saison. Det kan även vara en strukturell calque 

där en ny fras eller konstruktion presenteras i MS, som hur termen science-fiction 

används i Frankrike med de kvarstående engelska orden. Idag kan språk ha 

flertalet äldre calque som har blivit djupt rotade i språket, detsamma gäller äldre 

lånord. Dessa kan med tiden ha genomgått en semantisk förändring vilket har 

resulterat i att de blivit så kallade falska vänner, när två ord på olika språk stavas 

eller uttalas liknande men med skilda betydelser. En översättare vill söka nya 

calque för att fylla ut lacuna utan att tillgripa faktiska lånord. Enklast kan vara att 

skapa en ny lexikalisk form från ett grundspråk, såsom latin eller grekiska, för att 

undvika att de nya orden blir onaturliga eller bedrövliga p.g.a. skillnader i syntax 

mellan språken.31 

Procedur 3: Bokstavlig översättning 

Bokstavlig översättning, ord för ord, definierar Vinay och Darbelnet som då den 

resulterande texten i MS är både grammatiskt som idiomatiskt korrekt, med enbart 

uppenbara grammatiska korrigeringar. I stort sett är bokstavlig översättning 

komplett i sig själv, samt vändbar tillbaka till KS, vilket gör den till en unik metod. 

Främst är detta möjligt för närbesläktade språk, exempelvis franska och italienska, 

samt även för de med en likartad kultur. Även fysisk samlevnad, tvåspråkighet, 

liknande intellektuellt eller politiskt anseende, sammanlöpande tankar eller 

liknande koncept kring kultur och civilisation. Sådana gemensamma fysiska 

                                            
31 Ibid., s. 62-63. 
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orsaker mellan språk kan bidra till delade metalingvistiska koncept, vilket hjälper 

bokstavlig översättning.32  

Övergång till indirekta procedurer  

De hittills nämnda procedurerna har varit genomförbara utan att ta till särskilda 

stilistiska åtgärder, eller indirekta procedurer. Skulle exempelvis en bokstavlig 

översättning anses oacceptabel är det nödvändigt att vända sig till ett indirekt, eller 

oblikt, tillvägagångssätt. Vinay och Darbelnet har fem kriterier som utgör om en 

bokstavlig översättning inte är acceptabel. Dessa är ifall översättningen:  

1 har en annan betydelse 

2 inte har någon betydelse 

3 är strukturellt omöjlig 

4 ej motsvarar någonting inom MS metalingvistik 

5 motsvarar någonting, men ej på samma lingvistiska nivå som KS.33 

Vinay och Darbelnet belyser ovanstående kriterier med två 

exempelmeningar som ska översättas till franska. Den första är he looked at the 

map vilket är möjligt att bokstavligt översätta till il regarda la carte. Det andra 

exemplet är he looked the picture of health vilket inte är möjligt att direktöversätta 

till il paraissait l’image de la santé, detta om nu kontexten inte vore en engelsman 

som talar dålig franska. Genom att förhålla sig till en översättares säregna 

position ”utanför” både KS och MS kan översättaren istället nå den semantiskt 

likvärdiga il se portait comme une charme. Likvärdighet i betydelsen beror på 

vilken typ av situation det gäller och det är just det som tillåter att vissa säregna 

drag i MS kvarstår, fastän de inte hittas i KS.34 

Procedur 4: Omkastning (transposition) 

Med omkastning, eller transposition, menas det att en ordklass ersätts med en 

annan utan att betydelsen förändras. Denna procedur fungerar såväl mellan olika 

                                            
32 Ibid., s. 63. 
33 Ibid., s. 63-64. 
34 Ibid., s. 64. 
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språk som inom ett eget, där det kan användas för att omformulera en mening. 

Den engelska meningen he announced that he would return kan därmed 

omformuleras till he announced his return genom att det underordnade verbet 

förändras till ett substantiv. Dessa meningar hänvisas som grundformen, den med 

verbet, och den transponerade formen/omkastade formen, med ett motsvarande 

substantiv. Inom översättningen urskiljs två olika sorter av transposition; en 

obligatorisk transposition eller en valfri transposition. Den franska meningen dès 

son lever, som exempel, kräver mer än bara en bokstavlig översättning. 

Anledningen är att ordet lever, arising på engelska, är ett substantiv på franska 

medan engelskan bara har en grundform (med verb istället) som motsvarighet. 

Översättningen till engelska skulle därmed bli en verbfras i stil med as soon as he 

gets / got up. Skulle denna engelska mening översättas till franska finns 

möjligheten att välja mellan en calque eller en transposition, då franskan har både 

ett substantiv och ett verb att välja mellan. I kontrast kan båda fraserna après qu’il 

sera revenu och after he comes back återges i transponerad form; som après son 

retour och after his return.35 

 Utifrån ett stilistiskt perspektiv är det inte nödvändigtvis en likvärdig 

motsvarighet mellan grundformen och den transponerade formen. Det gäller 

därmed för översättaren att vara beredd på att göra en transposition om resultatet 

visar sig passa bättre in i meningen, eller tillåter bevarandet av en stilistisk nyans. 

Den transponerade, nominella, formen innehar vanligtvis en mer boklig karaktär. 

Andrew Chesterman lägger här till en kommentar om att transposition inte enbart 

sker mellan verbala och nominella uttryck, utan det sker mellan vilka två ordklasser 

som helst. Avslutandevis nämner Vinay och Darbelnet att transposition ofta leder 

till en stilblandning, att en förändring leder till en annan. Chesterman tillägger ett 

eget exempel; franskans emporté par le vent översätts bokstavligen till engelska 

som carried away by the wind medan en transponerad form enbart blir blown 

away. I den transponerade formen uttrycks betydelseelementet från det franska 

                                            
35 Ibid., s. 65. 
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verbet i den engelska prepositionen, medan känslan från det franska substantivet 

vent nu finner sig i verbet blown på engelska.36 

Procedur 5: Modulation 

Modulation innebär att det sker en omväxling i det som förmedlas på grund av att 

synvinkeln skiftas. Detta är berättigat då en bokstavlig eller transponerad 

översättning uppstår som är grammatiskt korrekt men känns onaturlig för MS. 

Precis som med transposition tidigare är det möjligt att urskilja en fri eller valbar 

modulation från en fixerad eller obligatorisk sådan. Vinay och Darbelnet nämner att 

ett klassiskt exempel är den engelska frasen the time when … som i franskan 

måste återges som le moment où. Chesterman tillägger att time här förändras till 

the moment, som en enhet av tid, samt when istället blir where. Vinay och 

Darbelnet fortsätter med ett förekommande exempel av valbar modulation, vilket är 

då ett negativt uttryck i KS förändras till ett positivt uttryck i MS. Exempel; it is not 

difficult to show moduleras till franska som il est facile de démontrer vilket betyder 

it is easy to show. De tillägger att denna situation har en nära anknytning till 

språkspeficika stilistiska drag.37 

 När en fixerad modulation används ofta, eller om den är etablerad i 

ordböcker eller grammatikböcker, ska en tvåspråkig person inte tveka att använda 

denna modulation. En fri modulation har inte fått någon sådan fixering, eller 

fastställning, utan dess process måste varje gång genomföras på nytt. Den är 

egentligen inte heller valbar, då en korrekt utförd fri modulation måste resultera i 

den ideala lösningen på MS som korresponderar med rätt situation på KS. Fri 

modulation drar sig ändå mot en unik lösning, varav lösningen vilar på ett 

vanemässigt tänkande vilket snarare är förelagt än valbart. Det är då endast en 

gradskillnad som separerar fixerad från fri modulation, för en fri modulation kan när 

som helst bli fixerad genom att den börjar användas frekvent eller anses vara den 

unika lösningen till problemet. Dess förvandling till en fixerad modulation blir 

                                            
36 Ibid., s. 65. 
37 Ibid., s. 65-66. 
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fullkomlig när den registreras i ordböcker och grammatikböcker, samt blir något 

som lärs ut. Hädanefter om en icke-modulation görs av samma situation anses det 

som en felaktig behandling och fördöms som sådan.38  

 Flera sorters moduleringar som Vinay och Darbelnet nämner är:  

Konkret vs. Abstrakt: give a pint of your blood -> donnez un peu de votre sange, 

bokstavligen give a little of your blood.  

Helhet vs. en del av helheten: he shut the door in my face -> il me claqua la porte 

au nez, bokstavligen he shut the door in my nose.  

En del vs. en annan del: he cleared his throat -> il s’ éclaircit la voix, bokstavligen 

he cleared his voice.  

Motsatser: you can have it -> je vous le laisse, bokstavligen I leave it to you.  

Orsak vs. effekt: baffles analysis -> échappe à l’ analyse, bokstavligen escapes 

analysis.  

Medel vs. Resultat: firewood -> bois de chauffage, bokstavligen wood for heating.  

Olika sinnen: the rattle of a cab (ljud) -> le roulement d’ un fiacre (rörelse), 

bokstavligen the rolling of a cab.39  

Procedur 6: Total syntagmatisk förändring 

Tidigare har det nämnts att två olika texter kan redogöra för samma situation 

genom att använda sig av skilda stilistiska- och strukturella mönster. Det är precis 

detta denna procedur, som Vinay och Darbelnet även kallar équivalence, handlar 

om. De nämner som exempel en situation då en nybörjare försöker slå ner en spik 

men slinter och istället slår sig själv på tummen, en fransman hade i det läget 

utbrustit med Aie! medan en engelsman hade sagt Ouch!. Om än översimplifierat 

illustreras här ett utmärkande drag för proceduren. Det som sker är en 

syntagmatisk ändring, och en syntagmatisk ändring innebär att meddelandet 

påverkas i sin helhet. Majoriteten av exempel är därför, för att återanvända termen 

från förra proceduren, fixerade sådana. Dessa tillhör en fraseologisk repertoar av 

                                            
38 Ibid., s. 66. 
39 Ibid., s. 66-67. 
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idiom, klichéer, ordspråk, nominella eller adjektiviska kollokationer, eller dylikt. 

Ordspråk är väldigt bra för att exemplifiera denna procedur; like a bull in a china 

shop -> comme un chien dans un jeu de quilles (like a dog in a game of skittles); 

too many cooks spoil the broth -> deux patrons font chavirer la barque (two 

skippers will capsize the boat). Detta gäller även för idiom, att översätta to talk 

through one’s hat eller as like as two peas som calquer bör absolut inte ske, fastän 

det är förekommande inom tvåspråkiga befolkningar som alltid är i kontakt med 

båda språken.40  

Procedur 7: Anpassning 

Det här är den sista proceduren som Vinay och Darbelnet förklarar. Denna 

procedur används i de fall då situationen som meddelandet försöker att förmedla 

inte existerar överhuvudtaget på KS utan därmed måste skapas genom hänvisning 

till en ny situation som anses vara likvärdig. Det är därmed en fråga om 

situationsanpassad likvärdighet. Vinay och Darbelnet använder ett exempel på en 

far som pussar sin dotter på munnen. Detta är kulturellt sätt normalt agerande i 

England medan samma händelse vore kulturellt oacceptabel i en fransk text. 

Skulle kontexten vara en kärleksfull far som återvänt efter en lång resa kan inte he 

kissed his daughter on the mouth översättas bokstavligt till il embrassa sa fille sur 

la bouche. En sådan direktöversättning skulle medföra ett element i MS som inte 

existerar i KS, det blir istället en överdriven sorts översättning. Istället vore il serra 

tendrement sa fille dans ses bras en mer lämplig översättning, vilket blir he 

tenderly embraced his daughter in his arms. En översättning som vägrar använda 

sig av en adaption, fast som vore både strukturell samt bibehåller textens 

redogörande och upplägg av olika idéer, skapar en text som är korrekt fast 

samtidigt sviker sin status som en översättning. Det skapar en nyans som är 

odefinierbar men ger känslan av ”det här är fel”.41 

                                            
40 Ibid., s. 67. 
41 Ibid., s. 67-68. 
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Sammanfattning 

Vinay och Darbelnet sammanfattar att dessa sju procedurer som har redogjorts för 

tillämpas lika på lexis, grammatik och budskapet i sig. Förutom grammatiska 

(strukturella) lånord, som science-fiction i franskan, finns dessutom lånord på en 

lexikal nivå, såsom bulldozer och stopover är lånord i Frankrike. Lånord på 

budskapets nivå är exempelvis O.K. eller five o’clock tea på franska samt bon 

voyage på engelska. Slutligen är det tydligt att flera av dessa procedurer kan 

användas samtidigt inom en enda mening. För vissa översättningar är det en 

nödvändighet att en komplex teknik, som kan vara svår att definiera, används. 

Översättningen av paper-weight till franska presse-papiers innefattar både en 

transposition och en modulering, varav båda är fixerade sådana. Likaså är det för 

varningar, exempelvis om det står ”private” på en dörr och översätts till franska 

défense d’entrer, eller prohibition to enter. Detta är på samma gång en 

transposition, en modulation samt en total syntagmatisk förändring. Det är en 

transposition då det har ändrats från ett påstående, något som är privat, till att vara 

en varning. Det klassas även som en total syntagmatisk förändring eftersom den 

färdiga översättningen är framkommen ur situationen i sig och inte via den 

lingvistiska strukturen.42 Vinay och Darbelnet skriver inte ut vilken del som tyder på 

modulation, men enligt vad jag förstått om modulation är det, som med 

transpositionen, att utgångspunkten i meddelandet har förändrats från ”detta är 

något privat” till att ”här får ni inte gå in”. Från ”det här är mitt” till ”det här är inte 

ert”.  

3 Analys 

I denna del kommer jag analysera fyra stycken haiku från Lars Vargös bok, 

Japansk haiku, den kortaste diktformen, som Vargö själv har översatt. Dessa 

kommer då att skrivas ut i enlighet med hur Vargö har valt att presentera dem. Jag 

kommer både studera dessa dikter på originalspråket samt översättningen till 

                                            
42 Ibid., s. 69. 
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svenska av Vargö, för att sedan undersöka hur Vargö kan ha gått tillväga och 

kommit fram till sina beslut. Jag kommer själv använda mig av metoder inom 

översättning, för vilka jag tidigare har redogjort, och bedöma vilka problem som 

kan uppstå samt vilka möjligheter som kan finnas för dessa dikter. Jag menar ej att 

nedvärdera dessa verk av Lars Vargö, som är en mycket skicklig översättare och 

inspirationskälla. Jag försöker endast se möjligheter och tänkbarheter att kunna 

bevara både kontext och betydelse tillsammans med formen av 5-7-5 teckenljud.   

 Jag har valt en haiku från vardera av de fyra klassiska mästarna, som jag 

nämnde i del 1:6 om haiku. För enkelhetens skull har jag valt fyra som alla följer 

standardformen 17 mora, fast som Vargö inte nödvändigtvis översatt med 17 

stavelser, samt använder olika sorters kireji (ord som skär av) eller kigo 

(säsongsord). Framförallt har jag valt dessa fyra för att jag personligen finner dem 

vackra och rogivande såväl på japanska som på Vargös svenska översättning.  

 

Matsuo Bashō 

Miokuri no ushiro ya sabishi aki no kaze  
Ensamheten i den rygg  
jag har sagt farväl till,  
höstvindar 43 

 

Inledningsvis urskiljer vi innehållet i denna haiku, ett höstligt säsongsord i form av 

aki no kaze (höstvind) syns tydligt i slutet. Vidare fångas min uppmärksamhet av 

en partikel som vanligtvis agerar som ett kireji, vilka är ständigt förekommande i 

haiku. Delar vi upp denna haiku i tre fraser efter principen om 5-7-5 

(teckenljudsrytm) ser det ut såhär: miokuri no / ushiro ya sabishi / aki no kaze. Ya 

är placerat i mitten av en rad istället för slutet som ett kireji i regel placeras vid. 

Således är detta ya inte ett kireji alls utan agerar som en vanlig grammatisk partikel 

(en konjunktion i stil med ”sådant som”) eller möjligtvis med något äldre 

grammatiskt sammanhang. Vore detta ett kireji skulle det betyda att innebörden 

                                            
43 Vargö, s. 41.  
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delas upp i två halvor och ordet sabishi (ensamhet) här länkas samman med den 

sista raden, vilket resulterar i sabishi aki no kaze (ensamma höstvindar). Detta 

både rubbar balansen av 5-7-5 och passar inte in betydelsemässigt i vad Bashō 

försöker förmedla. Inspekterar vi Vargös översättning ser vi där hur ushiro ya 

sabishi framgår som ”ensamheten i den rygg” och orden anses därmed vara 

sammanlänkande i konjunktion istället för att ya skulle dela upp dem i olika halvor.  

För att fastställa instruktioner till översättningen behöver vi nu tolka diktens 

sammanhang och kontext, vad vi anser att Bashō vill förmedla. Ordagrant, med 

enkla ord, ser denna haiku ut såhär:  

Miokuri      /      no      /      ushiro      /       ya       / sabishi /   aki   /       no       / kaze 

Farväl / genitivpartikel /    rygg    / konjunktion / ensam / höst / genitivpartikel / vind 

Kontexten har med ett farväl att göra, en rygg som vänds emot åskådaren 

samt attribut som ensamhet i nämnd ryggen. Höstvindar blåser omkring. Det är en 

bred kontext att sätta tydliga instruktioner till, vilket är att förvänta sig från poesi där 

läsaren själv får begrunda dess djupare innebörd. Det kan istället vara passande 

att instruktionen söker ord som ger en klar bild av kontexten på ytan, men som 

även för MS ger en möjlighet för läsaren att själv kunna tolka dikten på dennes vis. 

I ett paradigm, enligt Jiří Levýs modell, anser jag att kontexten istället för 

innebörden omfattar krav på ett ord med passande antal stavelser som samtidigt 

förmedlar budskapet utan att specificera det för mycket.  

 Samtidigt är det bra att fundera över vilka procedurer som kan vara lämpade 

att använda för översättningen. Då en haiku är kort formulerad och med en struktur 

som delar den i tre fraser har de sällan en grammatisk struktur likt en normal 

mening. Därför må vissa av de nämnda procedurerna inte vara lämpade för den 

stilistiska strukturen i en haiku. Eftersom normen är att en haiku komponeras 

utifrån ett visst perspektiv, vanligtvis något författaren själv ser och betänker, är 

inte modulation till någon större användbarhet i denna kontext. Fastän det inte är 

det faktiska utan det relativa perspektivet som ändras med modulation (exempelvis 

det här är min – det här är inte din) är det bättre att förhålla sig så nära författarens 
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perspektiv som möjligt. Total syntagmatisk förändring faller lite i en gråzon. Skulle 

det förekomma ord eller idiom med fixerade översättningar av likvärdig betydelse 

bör dess användande inte påverka kontexten på ett negativt sätt. Hänvisar 

författaren däremot till, eller drar paralleller med, ett ordspråk kan en fixerad 

syntagmatisk förändring göra kontexten oförståelig, då ordspråken har samma 

värde men olika beståndsdelar.  

 Optimal är en bokstavlig översättning då både stilistiska som strukturella 

drag följer med från KS till MS, detta är dock sällan applicerbart på en hel haiku 

utan kan ske på någon eller några delar av den. Omkastning, eller transposition, är 

också användbart för att framföra rätt nyans i ordet, detsamma gäller calque där 

redan fixerade översättningar kan existera. Med alla procedurer är det viktigt att 

använda en ordbok eller encyklopedi för konsultation.  

 I översättningen av Vargö syns några väl betänkta val som gjorts för att få 

innebörden förstådd. Det första ordet, miokuri, är ett substantiv på japanska men 

har här transponerats till ett verb, ”jag har sagt farväl till” skriver Vargö och gör 

samtidigt en kontextburen tolkning av i vilket tempus detta farväl sades. Sabishi är 

stammen för både adjektivet sabishii (-i som ändelse) samt substantivet sabishisa 

(-sa som ändelse). Sabishii innehar då betydelsen ensam eller ödslig medan 

sabishisa är känslan av ensamhet, i grund är det en nominalisering av adjektivet. 

Det är detta substantiv som Vargö har valt att använda, det beskriver därför inte att 

ryggen är ensam (som ett adjektiv skulle) utan beskriver den ensamhet som finns i, 

eller runt, ryggen som har sagts farväl till. Ordet ushiro betyder inte bokstavligen 

rygg, utan mer bakom eller bakdel, men innehar den semantiska betydelsen av en 

rygg (baksidan av en person). Slutligen är aki no kaze bokstavligt översatt till 

höstvindar, samtidigt som det är en calque. No är en postposition som bestämmer 

genitiv, med andra ord ägande. Aki no kaze är därmed vindarna, kaze, som tillhör 

hösten, aki, eller höstens vindar. För ett mer aktivt alternativ resulterar det i 

höstvindar, samt då det följer samma struktur på både KS och MS med höst / 

partikel / vind är det även en typ av calque.  
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 Vi har nu analyserat hur denna översättning av Vargö kan ha tagit form och 

lagt fram underliggande fakta, kontext samt potentiella instruktioner för 

originaltexten. Översättningen av Vargö är självklart oerhört välgjord, följande är att 

studera möjligheter som kan finnas utöver den. Exempelvis är översättningen inte 

enligt mönstret för 5-7-5 mora, vilket får motsvaras av stavelser i de språk mora ej 

är dugligt. Vargös översättning är 16 stavelser, vilket är nära nog för en 

översättning, däremot är dessa fördelade i 7-6-3 stavelser. Detta krav i förhållande 

till västerländska språk kan kännas onödigt avgränsande, fast vi ska ändå studera 

möjligheten.  

 Översättningen av Vargö har vänt på strukturen och placerat orden från den 

andra frasen till den första, vilket Vargö illustrerar med rader i sin översättning. 

Detta skapar en fin rytm som däremot skiljer sig från den klassiska rytmen i en 

haiku, fast samtidigt framför innebörden på ett välformulerat sätt. Genom att följa 

samma meningsföljd som på KS finns möjligheten att bevara rätt rytm, fast då 

krävs det att välja ord som passar in med rätt antal stavelser. För ordet miokuri 

krävs en transposition för att fungera på MS, instruktion I blir därmed ord, samt 

utfyllande ord, i kategorin ”farväl”. Instruktion II avgör kontexten för de bästa valen 

och, efter Vargös exempel, kontexten vi väljer är ett farväl som skett (dåtid). Det  

ses även från första persons perspektiv samt behöver förhålla sig till 5 stavelser. 

Ord som är synonyma och med liknande stilistiska karaktärer är; farväl, avsked, 

samt adjö. ”Adjö” har en något mer lättsamt eller äldre ton vilket gör ”farväl” 

och ”avsked” till användbara alternativ.  

 Sabishi(sa) översätts både som ensamhet men även som ödslighet, 

synonymer för dessa två är; avskildhet, enslighet, övergivenhet samt tomhet. 

Kategorin för instruktion I blir känslor samt kontexten för instruktion II blir känslan 

av ensamhet i samband med ett farväl. Orden ”tomhet”, ”enslighet” och ”avskildhet” 

passar inte in i kontexten då de förespråkar statisk isolering mer än plötslig 

dynamisk separation. Kvarstår gör ”ensamhet”, ”ödslighet”, samt ”övergivenhet”. 

Beslutsprocessen för ushiro är simplare då ordet har den semantiska betydelsen 
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av rygg samt så tyder kontexten på att det är precis den innebörden som 

eftertraktas (ett farväl till en bakom/baksida låter inte helt klokt). Sista frasen om 

höstvindar behöver ingen större beslutsprocess då den kan bokstavligt översättas, 

den intressanta kontexten är endast hur orden kan arrangeras för att nå fem 

stavelser. Möjliga alternativa översättningar vore nu:  

Alternativ ett:  

Jag bad farväl till 

 den ödslighet i ryggen  

 vindar i hösten 

Alternativ två:  

Jag tog avsked till 

den rygg full av ensamhet 

höstliga vindar 

Dessa följer rytmen om 5-7-5 stavelser, är placerade i samma ordning som 

originaltexten samt använder korrekta alternativ gällande ordval. Orden ”ensamhet” 

och ”ödslighet” samt ”farväl” och ”avsked” innehar samma mängd stavelser och är 

därför utbytbara med varandra, det finns däremot en fundamental skillnad mellan 

dessa två översättningar och det är strukturen i den andra frasen.  I alternativ ett 

läggs fokus på ödsligheten/ensamheten genom att bestämma ”den ödslighet” 

medan alternativ två lägger betoningen på ”den rygg”. Genom att placera orden i 

samma ordning på MS som på KS skapas en annan rytm som jag anser hackig i 

jämförelse med den mjuka rytmen i Vargös version, det är därför att föredra att 

vända på ordföljden för att bättre passa in i MS.  

Resultatet jag får av att korrigera syftningar, struktur och samtidigt förhålla 

mig till stavelserna är:  

 Ensamhet omkring 

 ryggen jag ber farväl till  

 höstliga vindar. 
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Genom att ändra strukturen och ordningen av orden introduceras läsaren nu till 

begreppet ensamhet redan i första frasen, medan kärnan i meddelandet om 

ryggen och farvälet fyller ut den andra frasen. Sista frasen om höstvindar har jag 

valt att fortsätta skriva ut för att bibehålla symmetrin av 5-7-5 stavelser som nu har 

nåtts. Tillkomsten av ordet omkring har skapat en balans för syftningen av ordet 

ensamhet. I de två tidigare alternativen syftade den ena på ensamheten i farvälet 

och den andra på ensamheten i ryggen, med ordet omkring läggs inte ensamhet 

som ett attribut till endera utan båda tillsammans. ”Ryggen jag ber farväl till” blir en 

enhet och ordet omkring gör att ensamheten blir ett attribut till hela händelsen. Jag 

har även ändrat kontexten av ”något som har skett” (då Vargö använde sig av 

imperfekt tempus och skrev ”jag har sagt farväl till”) och istället till ”något som sker 

just nu” (då jag skriver ”ryggen jag ber farväl till”). Detta är en slutgiltig möjlighet 

efter min analys av både Matsuo Bashōs haiku såväl som Lars Vargös 

översättning.  

 Möjligheterna slutar dock inte där utan varje översättare skildrar sin egen 

tolkning av ett verk. Som Peter Newmark citerade av George Mounin så kan inte 

en översättning vara (eller återskapa) en originaltext, det blir istället ett verk i sig 

och en av flera möjliga tolkningar. Ovanstående dikt av Bashō har tolkats på ett 

sätt av Vargö och sedan är min översättning baserad på Vargös struktur. Det 

innebär att andra översättare kan tolka denna haiku från en annan synvinkel och 

skildra samma händelse på ett helt annat sätt.  

En engelsk översättning av David Landis Barnhill i boken Bashō’s Haiku: 

Selected Poems by Matsuo Bashō tolkar samma dikt såhär:  

Seeing you off,  
your back in the distance 
lonely autumn wind 44 

Här ser vi Barnhill inleda den första frasen med seeing you off vilket direkt 

översätter ordet miokuri i likhet med översättningen av Vargö, och mig själv. 

                                            
44 Matsuo, Bashō & Barnhill, David Landis. (2004). Bashō's Haiku: Selected Poems By Matsuo 

Bashō [Elektronisk resurs]. State University of New York Press.  
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Däremot så avviker de från varandra i den andra och tredje frasen. Denna tolkning 

visar på att Barnhill behandlar detta ya i mitten av Bashōs haiku som ett kireji och 

anser ordet ensamhet vara attribut till den höstliga vinden (lonely autumn wind). 

Barnhill har även tagit friheten att lägga till orden in the distance i sin tolkning, vilket 

tillför ett element av fysiskt avstånd mellan denna rygg och personen som ber den 

farväl.  

En annan översättare, Toshiharu Oseko, har i sin bok Bashō’s Haiku Vol. 1 

framfört denna översättning av dikten:  

Seeing you off, my friend 
it is sad to see your back 
in the autumn wind 45 

Här ser vi en tolkning som är mer lik Vargös än Barnhills verk. Oseko behåller 

samma följd av de tre fraserna och därmed består fortfarande den andra frasen av 

ushiro ya sabishi. Däremot har Oseko valt ordet sorglig istället för ensamhet som 

översättning, som jag nämner tidigare så är det inte tydligt i KS vilken form Bashō 

vill att ordstammen sabishi ska ta. Oseko tar även friheten att lägga till vem 

personen ber farväl till med orden my friend, ett val jag personligen tycker berövar 

läsaren friheten att själv tolka kontexten i dikten.   

Kontrasterande till dessa är en översättning av Takafumi Saito i boken 1020 

Haiku in Translation: the heart of Bashō, Buson and Issa:  

The back of the person being seen off 
lonesome -  
autumn wind 46 

Rytmen i denna tolkning skiljer sig från de tidigare nämnda, här består den första 

frasen av 10 stavelser medan de två sista når fem stavelser tillsammans. Saito 

verkar anse, likt Barnhill, att det ya agerar som ett kireji och därmed skriver ut 

ryggen i fråga redan i första frasen. Likt alla nämnda tolkningar utgörs sista frasen 

av höstvindar men Saito skiljer sig här i att den andra raden fylls ut av endast ordet 

                                            
45 Oseko, Toshiharu (1990). Bashōs haiku vol. 1. T. Oseko.  
46 Saito, Takafumi & Nelson, William R. (2006). 1020 haiku in translation: the heart of Basho, Buson 
and Issa. North Charleston, S.C.: BookSurge.  
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lonesome. Vad som är ensamt specificeras därför inte lika tydligt som i de andra 

tolkningarna vilket skapar en annan dynamik för läsaren.  

 Det syns tydligt hur dessa tolkningar skiljer sig i struktur och form från 

varandra samtidigt som de skildrar samma haiku. Möjligheten att översätta strikt 

efter KS språk och struktur är därmed ett lika valbart alternativ för översättaren 

som det är att tolka originalverket fritt. Den ena är inte nödvändigtvis enklare eller 

bättre än den andra.  

 

Yosa Buson  

Kagiri aru inochi no hima ya aki no kure  
Det finns också lediga stunder 
i de dagar som återstår av livet,  
skymningen om hösten 47 

 

I denna haiku av Yosa Buson förekommer också ett säsongsord tillhörande hösten, 

den sista raden aki no kure (höstskymning). Kireji i form av ett ya används i slutet 

av den andra frasen och delar upp dikten i två halvor, som är olika fast samtidigt 

likvärdiga. De tre fraserna på KS är då kagiri aru / inochi no hima ya / aki no kure, 

vilket passar perfekt in i rytmen 5-7-5. Översättningen av Vargö har däremot 

rytmen av 9-10-6, men förmedlar klart och tydligt dess betydelse. Översättningen 

är väldigt beskrivande och Vargö har tagit sig friheten att fylla ut vissa tomrum i 

meddelandet. Inochi betyder liv, jordelivet eller det dödliga livet, och hima betyder 

lediga stunder, kagiri aru å andra sidan betyder bara begränsat. Vargö har här, 

som för den förra haikun, placerat om ordföljden i MS jämfört med KS; hima står nu 

i fokus i den första frasen medan kagiri aru och inochi utgör den andra. Innebörden 

av kagiri aru (begränsat) har även skrivits om till ”de dagar som återstår”. Då kagiri 

aru är ett uttryck i sig handlar det inte om en transposition, Vargö har endast tagit 

detta uttryck på KS och skapat ett eget på MS som har en likvärdig betydelse i 

detta sammanhang, det är alltså inte en fixerad översättning utan en fri sådan. 

                                            
47 Vargö, s. 47.  
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Annars är det inga speciella procedurer som kan tydas här, förutom kagiri aru är 

orden bokstavligt översatta, Vargö lägger bara fritt till ord som hjälper kontexten att 

bli mer konkret på MS.  

 För kagiri aru blir instruktion I ”slutet”, något som är ändligt. Kontexten för 

instruktion II blir ”en begränsad kvantitet”, vilket syftar på det kvarstående livet. 

Passande ord till ett paradigm vore; ”begränsad”, ”ändlig” och ”knapp”. Både inochi 

och hima har sådana fixerade översättningar (”livet” och ”lediga stunder”) att en 

instruktion och paradigm för dessa känns överflödigt. En anledning till att leta 

synonyma val vore endast för stavelsernas skull. I detta fall skulle 

möjligen ”jordelivet” eller ”det dödliga livet” kunna användas för inochi, medan hima 

inte har något alternativ som skulle passa in i kontexten av det förgängliga livet.  

 Förutom möjligheten att här förhålla sig till 5-7-5 stavelser finns även 

möjligheten att framföra orden i samma ordningsföljd och struktur, i den mån 

grammatiken tillåter, som på KS. Allt detta i åtanke resulterar i tolkningen:  

Begränsat äro 

 livets lediga stunder,  

 skymning om hösten 

Jag behåller den fixerade betydelsen av kagiri aru samtidigt som jag lägger till äro 

för att sammankoppla det med den kommande meningen, på samma gång skapas 

en korrelation med originalordet. Uttrycket kagiri aru består av kagiri 

(”gräns”, ”slutet”, ”sista”) och aru (”är”, ”existera”). Då jag lagt ordet ”äro” i slutet av 

den första frasen, samma placering som aru, skapas en balans av rytm och 

innebörd. Inochi no hima syftar faktiskt till de lediga stunder tillhörande livet (då no 

är en genitivpartikel), därför har jag valt att bevara det så i översättningen. Vargös 

avslut med ”skymningen om hösten” är så bra som aki no kure kan översättas, jag 

har endast valt att förkorta den till skymning för att hålla fast vid antalet stavelser. 

Precis som med haikun av Bashō skulle ett alternativ vara höstskymning eller 

höstens skymning, fast den passiva strukturen i ”skymning om hösten” passar 

bättre in i den övergripande stilen. Med väldigt få hjälpord att fylla ut kontexten kan 
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detta alternativ sakna det djup som existerar i den av Vargö. Däremot kan även en 

kortfattad beskrivning ha sin charm, att vara för detaljerad ligger ändå inte i naturen 

för en haiku.  

 

Kobayashi Issa  

Fukuro48 yo tsuraguse naose haru no ame 
Du uggla  
ändra ditt ansiktsuttryck,  
vårregn 49 

 

Våren är den säsong som återspeglas här av Kobayashi Issa, med vårregnet (haru 

no ame) som det tydliga säsongsordet. Till skillnad från de två haiku som har 

behandlats innan är det nu ett kireji, i form av yo, placerat i slutet av första frasen. 

Detta lägger en betoning på det första ordet, ugglan (fukurō). Denna haiku delas in 

i fukurō / yo / tsuraguse / naose / haru / no / ame, vilket följer rytmen om 5-7-5 

mora. Ordet fukurō  har en fixerad översättning som ”uggla” och kräver inga 

speciella procedurer. Däremot får ordet en annan nyans pga. Det yo som står 

direkt efter, likt ett utropstecken. Tsuraguse är ett uttryck sammanslaget av orden 

tsura (”ansikte”) samt kuse (”vana”) och har betydelsen av en persons passiva eller 

vanliga ansiktsuttryck. Ordet naosu betyder i sammanhanget att ”fixa”, ”korrigera” 

eller ”rätta till”, samt står böjd i imperativ form (naose) i denna haiku. Vargös 

översättning av den andra frasen är därmed en väldigt bokstavlig översättning då 

orden endast har bytt plats för att passa in i den grammatiska strukturen på MS. 

Denna haiku har i likhet med de två tidigare en enkel calque i den sista delen, haru 

betyder säsongen ”vår” medan ame betyder ”regn”. Tillsammans med 

genitivpartikeln no får vi då ”vårregn”, fast som i tidigare analyser finns möjligheten 

att skriva ut ordet på olika sätt.  

                                            
48 Ordet för uggla har egentligen en lång vokal på slutet och jag kommer fortsättningsvis i analysen 
skriva ut ordet som fukurō. Utan en lång vokal betyder ordet påse.   
49 Vargö, s. 54.  
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 Då dessa ord har vanliga fixerade översättningar finns det inte många 

möjliga alternativ till ett paradigm. Ordet tsuraguse skulle med instruktion I 

som ”utseende i ansiktet” kunna få alternativ som; ”min”, ”uppsyn”, ”ansiktsdrag” 

eller även ”blick”. För naose är instruktion I en ”korrigering” och alternativa ord till 

ett paradigm är; ”rätta till”, ”justera”, ”ändra” samt ”korrigera”. Även innebörden och 

betydelsen som författaren vill förmedla spelar roll vid valen av passande ord. Då 

en översättning är ett verk i sig själv gäller det lika mycket för översättaren att 

förstå den tänkta kontexten som att själv bestämma vad kontexten är. I denna 

haiku är båda delarna ambivalenta, det går att ana på vilket sätt, samt varför, 

ugglans bes att ändra sitt ansiktsuttryck. Däremot lyckas både originaltexten och 

översättningen ange detta neutralt. En total syntagmatisk förändring skulle vara 

möjlig ifall kontexten fastställer varför ugglan ombeds ändra sitt ansiktsuttryck. 

Baseras kontexten på det väldigt seriösa eller arga ansiktsuttryck ugglor ofta 

uppvisar och meningen hänvisar upplyfta ett leende, skulle ett alternativ kunna se 

ut såhär:  

Hörru du uggla  

inga sura miner nu,  

vårregnet faller  

Den stil av en interjektion som yo ger i första delen stärks av att ett ”du” läggs till, 

vilket är vad Vargö har gjort, och förstärks därför ännu mer av det 

talspråkliga ”hörru du”. Här har då en total syntagmatisk förändring skett i den 

andra frasen där uppmaningen är likvärdig på MS som på KS, detta efter den 

fastställda kontexten. Den andra delen är samtidigt en modulering då synpunkten 

förändrats från ”du skall göra det här” till ”du skall inte göra det här” utan att 

innebörden har förändrats. Även detta är grundat på att kontexten anses förmedla 

att ugglan inte ska se så butter ut.  

 Det ovanstående alternativet må fungera i de teoretiska aspekterna men 

saknar lite i sin poetiska stil, det gäller att inte vara för fri i översättningen eller 

begränsa kontextens bredd för mycket. I den mån det går är det alltid bäst att hålla 
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sig så nära originaltexten som möjligt. Indirekta, eller oblika, 

översättningsprocedurer (exempelvis total syntagmatisk förändring) behöver inte 

användas om en direkt översättningsprocedur går att genomföra.  

 För att försöka förhålla mig till möjligheter runt rytmen av 5-7-5 stavelser 

är ”ändra ditt ansiktsuttryck” av Vargö en oerhört bra översättning. Då 

ordet ”ansiktsuttryck” består av fyra stavelser krävs det att de sista orden 

summerar tre stavelser. Med ordet ”ditt” för att meningen ska låta grammatiskt 

korrekt leder det till ett ord på endast två stavelser som översätter naose, vilket 

endast ordet ”ändra” passar in på. Alternativet blir istället att ändra på 

ordet ”ansiktsuttryck”, varav jag anser ” den där minen” vara en möjlighet. Två 

stavelser gör att ”vårregn” behövs skrivas om eller fyllas ut för att nå målet av 5 

stavelser. Detta är möjligt med ordet ”faller”, ett utfyllnadsord som ej förändrar 

nyansen av ordet eller påverkar kontexten då det är något naturligt för regn att 

göra. Alla dessa möjligheter resulterar slutligen i:   

 Hörru du uggla 

 rätta till den där minen,  

 vårregnet faller 

 

Masaoka Shiki  

Yūzuki ya hitokatamari ni chiru sakura  
Kvällsmånen,  
körsbärsblommorna faller  
i klungor 50 

 

När jag först läste denna haiku av Masaoka Shiki drogs min blick direkt till ordet 

körsbärsblommor (sakura) vilket förde tankarna till när träden står i hög blom under 

våren och tidig sommar. Det är däremot inte det som är diktens säsongsord, utan 

det första ordet kvällsmåne (yūzuki) fastställer att det är höstens körsbärsblommor 

som faller i klungor. Det ya som är placerat efter yūzuki är ett kireji i denna haiku 

                                            
50 Vargö, s. 58.  
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och delar upp dikten i två delar, varav kvällsmånen är en halva och de 

körsbärsblommor som faller i klungor är den andra halvan. Ord som yūzuki och 

sakura har inte många fler betydelser att kunna översätta till, och definitivt inte i 

denna kontext. Däremot skulle ordet ”kvällsmånen” kunna skrivas ut på olika sätt, 

möjligen med ord som ”afton” eller ”skymning” som alternativ. Hitokatamari är ett 

substantiv som beskriver ”en klump” eller ”en grupp” av någonting, i detta fall 

körsbärsblommor. Här existerar några alternativ, med instruktion I som ”något som 

hålls ihop” finns orden; ”klunga”, ”klase” samt ”knippa”. För ordet chiru, ett verb för 

att något faller, får med instruktion I ”blomblad som faller till marken” ett paradigm 

med orden; ”faller”, ”svävar” eller ”flyger”.  

 Vargö har i sin översättning ändrat ordföljden på MS jämfört med KS, 

hitokatamari ni (”i klungor”) fyller nu ut den tredje delen medan den andra delen 

består av chiru sakura (”körsbärsblommorna faller”). Detta skapar en aktiv sats 

istället för en passiv, som skulle se ut så här; i klungor faller körsbärsblommorna. 

Däremot består ”körsbärsblommorna” av fem stavelser vilket gör det svårt att 

kombinera med fler ord om 5-7-5-rytmen skall följas. Den omvända ordföljden 

Vargö använder stämmer överens med de sju stavelser som den andra frasen i en 

haiku består av, däremot är den första samt tredje frasen så kort att rytmen blir 3-

7-3. Trots en mindre mängd stavelser på den första och tredje frasen är denna 

ljudrytm fortfarande symmetrisk. En haiku behöver inte heller vara exakt 17 mora, 

fast då originalet är det letar jag efter samma möjlighet för översättningen. En 

möjlighet för den första frasen är att använda samma trick som vi använde 

för ”vårregnet faller” i förra haikun, lägga till ett verb som alltid är sant för ordet och 

som ej stör kontexten. Ord som skulle passa in är; ”under”, ”skiner”, ”lyser” 

eller ”glänser”. Medan de tre sista alternativen är verb är det första ordet (”under”) 

en preposition, detta skapar en mer direkt sammankoppling mellan den första 

frasen och de andra två. Detta då frasen ”körsbärsblommorna faller i klungor” är 

vad som sker ”under månen”. Som vi sa tidigare fyller ordet ”körsbärsblommorna” 

ut fem stavelser och kan därför stå ensamt i den sista frasen, kvar har vi 
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orden ”klungor” och ”faller” som kombineras i den andra frasen. Vi har redan angett 

möjliga alternativ till orden ”klunga” samt ”faller” och dessa kan tillsammans bilda 

olika kombinationer. Exempelvis kan orden ”knippa” och ”flyga” kombineras till ”i 

knippor flyger de ner”. Håller vi detta i åtanke är en alternativ översättning 

genomförbar, resultatet jag når är:  

Under kvällsmånen,  

i klungor svävar de ner 

körsbärsblommorna 

 

4 Slutsats 

Hos de fyra haiku jag nu har analyserat stötte jag på flera svårigheter och problem, 

fast även möjligheter visade sig. Den första dikten av Matsuo Bashō lämnade 

mycket tomrum i handlingen för läsaren att fundera över. Detta gjorde det svårt att 

fastslå hur kontexten bäst skulle kunna förmedlas på MS, och jag fick ta hjälp av 

Vargös översättning för att nå ett svar. Däremot fanns det många möjligheter för 

alternativa ordval och strukturer vilket slutligen resulterade i en översättning som 

kunde följa rytmen med 5-7-5 stavelser. Beslutsprocessen framförd av Jiří Levý, 

tillsammans med de flertal procedurerna av J.-P. Vinay och J. Darbelnet, gick att 

applicera både för att förstå Vargös översättning och för att skapa min egen.  

Nästa haiku av Yosa Buson var inte lika svår när det gällde att förmedla 

kontexten och det fanns möjligheter att ändra om i strukturen. Flera ord hade få 

alternativa valmöjligheter, istället var det möjligt att använda utfyllnadsord. Även 

denna haiku gick att förhålla till rytmen om 5-7-5 antal stavelser.  

I den tredje analysen med Kobayashi Issas haiku var det ännu en gång 

kontexten som skapade svårigheter. Meningen ”ändra ditt ansiktsuttryck” kan ha 

syftat på ett uttryck, ett ordspråk eller en underförstådd mening som jag är för 

oerfaren för att komma underfund med. Möjligheter att använda andra ord såväl 
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som att lägga till interjektioner eller utfyllnads ord (”hörru du” och ”faller”) fanns 

dock. I slutändan kunde även denna haiku struktureras enligt 5-7-5 stavelser.  

Sist var det en haiku av Masaoka Shiki, här fanns det inte lika många 

svårigheter som möjligheter. Flera av orden har fixerade översättningar vilket inte 

främjar några större paradigm. Möjligheter att ändra i diktens struktur fanns istället, 

diktens kontext och innebörd kunde därför presenteras på olika sätt. Denna haiku 

gick även att översätta inom ramen av 5-7-5 stavelser.  

 Det är nu tydligt att möjligheterna finns för att översätta en haiku och 

samtidigt bevara både kontexten, innebörden samt strukturen. Vad är det då för 

merit i att inte göra så med all haiku? Det kan förklaras med Peter Newmarks 

inriktningar, specifikt verkets målgrupp och läsekrets. Mina alternativa 

översättningar lyckas förmedla både innehåll och struktur, men de är inte alls lika 

poetiska som Vargös översättningar. Förväntar läsaren sig en optimal poetisk 

njutning är det logiskt att innebörden prioriteras över strukturen och antal stavelser. 

Är målgruppen istället nyblivna entusiaster eller kanske nyfikna barn så kan 

strukturen och rytmen prioriteras enligt originaltexten.  

Det finns många olika sätt att både tolka och skildra en text på, en 

översättning är verkligen ett verk i sig och bör behandlas så. Olika översättare kan 

skildra samma text på väldigt olika sätt men de är alla korrekta i sin egen tolkning. 

Jag tror på möjligheten att översättningar som noga följer strukturen och rytmen 

från originaltexten kan nå samma poetiska nivå som Vargös översättningar. 

Intressant för vidare forskning vore att analysera fler olika haiku med oregelbundna 

strukturer och andra antal teckenljud, de som inte nödvändigtvis förhåller sig till 

rytmen 5-7-5.   
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Sammanfattning 

Diktformen haiku är resultatet av flera diktformers utveckling; tanka, renga, hokku 

och slutligen den fristående formen haiku. Fast även haiku står i ständig 

förändring. Idag finns det ett flertal olika haikusällskap där alla har sin egen syn på 

vad som kännetecknar en haiku. Vissa håller hårt på att rytmen måste följa 5-7-5 

mora medan andra anser detta vara begränsande. Det är förundransvärt att 

japanska kan förmedla så mycket med så få antal ord. Fast möjligheten finns för 

svenskan att kunna göra detsamma. Tankesättet och den beslutsprocess som Jiří 

Levý redogör för gör det mycket tydligare att se och förstå vilka valmöjligheter som 

finns. Beslutsprocessen fungerar även bra tillsammans med de procedurer som J.-

P Vinay och J. Darbelnet redogör. Alla procedurer må inte vara perfekta för 

översättning av haiku, men majoriteten av dem visade sig användbara och ofta kan 

flera användas på en och samma gång. Peter Newmark ger också en inblick i vilka 

riktningar en översättning kan röra sig mot och som kan påverka översättningen i 

sig. Med detta till hjälp var det möjligt för mig att analysera fyra stycken haiku med 

översättningar av Lars Vargö. Jag kunde ta reda på hur Vargö gjorde sina val och 

tillslut kunde jag göra mina egna. Det resulterade i möjliga översättningar som 

alternativ till Vargös, alternativ som kunde förmedla betydelsen och förhålla sig till 

strukturen av originalen. Fastän den poetiska nivån inte är lika hög som Vargös så 

existerar en potential för haiku att översättas med en struktur och stavelserytm så 

nära KS som möjligt.   
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