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Abstract
Words that are used for mimicking sounds are called onomatopoeia. These 

words  are  extremely  common  in  the  Japanese  language. In  fact,  they  are  so 

common that they are used even in formal situations. In Japanese, onomatopoetic 

expressions are often used as adverbs and can, as such, be used to explain how 

someone is laughing. By putting the onomatopoetic expression  gera-gera, often 

along with the particle to, before the verb warau (laugh) it will look like this: 

Gera-gera to warau  (to guffaw)

Onomatopoetic expressions are commonly used in comics, often as sound 

effects  such  as  pow or  bang.  Japanese  comics,  also  known  as  manga,  does 

however differ a little bit from Western comics when it comes to the usage of 

onomatopoetic  expressions.  This  is  because  they  utilize  onomatopoetic 

expressions  in  a  few  other  ways  than  what  Western  comics  do.  It  is  for  an 

example  common that  they  are  used  for  setting  a  mood.  Shiin is  often,  in  a 

comical way, used for expressing silence. The number of sound effects is also 

vastly greater as even such a simple ”event” as a character getting up from a chair 

can have a sound effect. When translated into Swedish, the translators are often 

forced  to  use  their  imagination  even  more  than  when  translating  dialogue, 

especially when it comes to sound effects. But sometimes simple romanization 

works fine.
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1. Inledning

1. 1. Presentation

Något som kan förbrylla en oförberedd student av det japanska språket är hur pass 

rikt ordförråd japanskan har när det gäller ord för att beskriva känslor, förnimmelser, 

utseenden, etc. En väsentlig del av dessa uttryck utgörs av onomatopoetiska uttryck. Till 

skillnad  från  till  exempel  i  svenskan  så  är  dessa  mycket  vanligt  förekommande  i 

vardagsspråk,  skönlitteratur,  reklam  och  även  i  mer  formella  sammanhang. 

Användningsområdena för dessa uttryck är i många fall fler i japanskan än  i svenskan, 

vilket kommer att framgå tydligt med hjälp av exempel i hela uppsatsen. 

Att  säga att  de onomatopoetiska uttrycken är ovanliga i  svenskan är dock inte 

korrekt.   I svenskan är onomatopoetiska uttryck1 vanligast i vardagliga konversationer 

där exempelvis en av samtalsdeltagarna berättar en anekdot och använder ljudeffekter 

för  att  göra  sin  berättelse  roligare  att  lyssna  på.  I  japanskan  används  däremot 

onomatopoesi betydligt oftare än så. Som Ivanova (2006) påpekar: även om de aldrig 

används  i  officiella  dokument  hör  det  som sagt  inte  till  ovanligheterna  att  japaner 

använder  sig  av  onomatopoetiska  uttryck  även  i  formella  sammanhang  (Ivanova  – 

2006:1). Eftersom det är så accepterat som ett sätt att uttrycka sig på har det genom 

åren skapats en ofattbart stor mängd med olika onomatopoetiska uttryck. På grund av 

detta blir det ofta svårt att översätta dessa från japanska till svenska. Det är till exempel 

svårt i svenskan med hjälp av onomatopoesi att beskriva hur en yta känns när man tar i 

den med fingrarna, medan det däremot är fullt möjligt i japanskan. Detta är troligtvis för 

att man det uppstår ett speciellt ljud när man tar i en speciell typ av yta. Manga2 är 

förmodligen den litteraturform som använder sig av mest onomatopoetiska uttryck och i 

synnerhet  i  actionsekvenserna  har  nästan  varje  rörelse  i  rutorna  blivit  tillägnad  en 

ljudeffekt.

Så hur gör svenska översättare när dessa uttryck skall översättas till svenska och 

det  inte  finns  ett  likvärdigt  ord  i  svenskan?  Det  händer  att  översättarna  nästintill 

romaniserar japanskan rakt av, men åtminstone översättaren Simon Lundström föredrar, 

enligt en intervju av Lemke (2008), att man använder sin fantasi och försöker mynta ett 

nytt uttryck. Men trots detta finns det exempel på när till och med Lundström har valt 

1 ”Onomatopoesi” och ”ljudsymbolik” beskrivs mer i kapitel 1.3.
2 Se kapitel 1.3 för vidare beskrivning.
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att helt enkelt romanisera japanskan och ändå lyckas skapa den effekt som var avsedd 

av tecknaren.

Hur ser det då ut när man skall översätta japanska ljudeffekter till svenska? Hur 

ser det ut när det inte finns någon bra svensk motsvarighet? Med den här uppsatsen vill 

jag redogöra för onomatopoesin i japanskan, och till vis del även i svenskan. Jag vill 

utöver det även, med konkreta exempel, visa hur en svensk översättning kan se ut när 

det kommer till olika typer av onomatopoetiska uttryck i manga. Jag vill dessutom visa 

på hur det är vanligt i  japanska serier att  använda onomatopoetiska uttryck och hur 

användandet ofta skiljer sig från hur de används i västerländska serier. 

1. 2. Disposition

Denna uppsats utgörs i stort sett av två delar. Den första delen börjar med kapitel 

2  och  behandlar  onomatopoesi.  Störst  fokus  ligger  på  hur  onomatopoesin  fungerar 

grammatiskt i japanskan, men även hur vi uppfattar den i svenskan. I kapitel 2.1 där jag 

behandlar onomatopoesin i japanskan har jag baserat mycket av mitt material på  The 

Sound Symbolic System of Japanese av Shoko Hamano (1998), samt The Languages of  

Japan  av  Masayoshi  Shibatani  (1990).  För  den  svenska  delen  har  jag  använt  Åsa 

Abelins  Studies  in  Sound  Symbolism  (1999),  som  behandlar  konsonantkluster  i 

svenskan och deras ljudsymboliska betydelser.

I kapitel 3 redogör jag för min analys av onomatopoetiska uttryck i de japanska 

seriepocketar som jag har valt ut. Jag bifogar även här en lättläst lista på exempel som 

jag använder i kapitel 4.1 för att göra mina exempel mer lättöverskådliga.

Kapitel 4 är min undersökning. Här undersöker jag hur japaner använder sig av 

onomatopoetiska uttryck i manga: som ljudeffekter, stämningsförhöjare, i dialog, m.m. 

Här använder jag mig till viss del av Lemke (2008).

I  det  femte kapitlet  sammanfattar  jag min uppsats,  med det  största fokuset på 

kapitel 4. Jag för en liten diskussion om hur jag personligen anser att man bör gå till 

väga när man översätter onomatopoetiska uttryck. Jag ger även exempel på hur man 

skulle kunna bygga vidare på ämnet.
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1. 3. Terminologi

Ljudsymbolik och onomatopoesi

Onomatopoesi och ljudsymbolik är två begrepp som båda är ganska är svåra att 

skilja från varandra. Det gör det inte bättre att man, beroende på språket i fråga, gör 

mer  eller  mindre  skillnad  på  dessa  två.  I  svensk  lingvistik  menar  man  att  

onomatopoesi är ljudhärmande ord, dvs ord som på något sätt har uppkommit för  

att man har försökt med ord härma t ex naturens ljud. Möijer (1998) nämner bland  

andra  prassla,  snarka,  mumla  och knaka som exempel  på  onomatopoetiska  ord.  

(Möijer – 1998:25) Ljudsymboliska ord är ord som med hjälp av enskilda språkljud, 

som har ett  speciellt  symbolvärde,  ofta betecknar psykologiska företeelser.  Möijer  

säger att exempelvis ljuden /b/ och /m/ symboliserar något ”dovt, mörkt och tungt”,  

medan /l/  står  för ”känslor,  vekhet,  ljuvhet”.  Han lägger  till  att  det  är  vanligt  att  

ljudsymboliska  ord  återger  synintryck  (skimra,  gnistra)  eller  rörelser  (hoppa,  

snubbla).  (Möijer  –  1998:26)  Abelin  (1999)  har  gjort  en  studie  med  fokus  på  

konsantkluster i svenskan som har ljudsymboliska betydelser och dessa gås igenom 

lite kort i kapitel 2.2.

Skillnaden mellan ljudsymbolik och ljudhärmande finns även i japanskan, men  

när  det  gäller  onomatopoesi  och  ljudsymbolik  så  verkar  man  ofta  använda  

”onomatopoesi”  som gemensam term för  båda typerna av ord.  På grund av detta  

kommer jag hänvisa till både japanska ljudhärmande- och ljudsymboliska ord som  

onomatopoetiska  ord.  Anledningen  till  att  man  ofta  använder  onomatopoesi  som  

gemensam term kan vara för att man i japanskan redan har delat in dessa uttryck i  

andra grupper. Dessa grupper är giseigo, gitaigo och gijoogo. 

Giseigo

Giseigo verkar  te  sig  som vanliga ljudhärmande uttryck då giseigo betecknar  

till exempel djurläten, ljudet av regn eller olika människoläten.

Wan-wan Voff-voff

Zaa-zaa (ljudet av spöregn)
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Gitaigo

De onomatopoetiska uttryck som återger  hur saker rör sig,  känns,  ser  ut  och  

dylikt kallas för gitaigo. 

KoQsori Smygande

PiQtari Perfekt passform

Yobo-yobo Vinglande

Gijoogo

Till gijoogo hör uttryck som är ganska lika de som hör till gitaigo, men skiljer  

sig på så sätt att det som återges ofta är mer abstrakta saker som sinnesförnimmelser 

eller sinnestillstånd.

Ira-ira Nervöst

Chiku-chiku Svidande3

(Shibatani – 1990:154)

Manga

Manga, i kort sett japanska för tecknade serier (i bokform). I väst finns det de som 

anser att  det  är  synonymt  med en viss  tecknarstil,  medan andra anser  att  det  är  en 

exklusiv benämning för serier skapade i Japan, med japaner som huvudsaklig målgrupp. 

För enkelhetens skull använder jag det i den här uppsatsen som en benämning på just 

serier som är skrivna på japanska. Det händer dock att jag växlar mellan ”manga” och 

”japanska tecknade serier”, men det jag menar är samma sak. 

Glottal klusil

Glottala klusiler markeras i lingvistiken för att visa hur ett ljud får ett abrupt slut, 

till exempel vid dubbelkonsonanter. Jag använder mig av detta genom hela uppsatsen 

och det markeras med Q. Till exempel saQpari skall alltså läsas som sappari. I japanska 

3 De engelska översättningarna på dessa tre begrepp är: phonomimes (giseigo), phenomimes (gitaigo) och psychomimes 
(gijoogo).
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skriver man ut glottala klusiler med ッ (eller っ), som är en mindre variant av ツ (つ). 

Det uttalas ”tsu” när det står ensamt.

CV

I  kapitel  2.1  använder  jag  Hamanos  (1998)  studie  för  att  visa  hur  japanska 

onomatopoetiska uttryck ofta är uppbyggda och använder mig då av förkortningen CV. 

C står för consonant medan V står för Vowel.
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2. Onomatopoesi i allmänhet

2. 1. Onomatopoesi i japanskan

Onomatopoetiska uttryck används i alla språk, men när man jämför språken kan 

man upptäcka vissa skillnader. När det gäller språk som svenska och engelska är det 

vanligt att formen för onomatopoetiska ord är densamma som för verb. Vi vet vad en 

person gör  om man säger  att  denne  skrattar4,  men om man vill  uttrycka  att  denna 

person skrattar på ett visst sätt använder vi andra verb. Man kan bland annat  fnissa,  

garva,  och fnittra. I engelskan finns det ord som laugh, guffaw, giggle, grin, chuckle, 

etc (Kimizuka – 1967:12-13).

Japanskan  skiljer  sig  dock  markant  från  engelskan  och  svenskan  i  det  här 

avseendet.  För att uttrycka att  man skrattar  i  japanskan använder man sig av verbet 

warau, att skratta eller le, och modifierar det med onomatopoetiska uttryck. Enkelt sagt 

finns det många exempel i japanskan som fungerar som adverb (Hamano – 1998:12). 

Det ser ut som följer:

Niko-niko-to warau Att le vänligt

Nusu-kusu-to warau Att fnittra

Nikori-to warau Att flina

I  dessa  exempel  används  det  onomatopoetiska  uttrycket  tillsammans  med 

partikeln /to/, men faktum är att de i vissa fall även kan användas med partiklarna /no, 

na/ och /ni/,  med verbet suru eller kopulan /da/. Shibatani (1990) har gjort en lista med 

exempel  där  några  av  dessa  partiklar  brukas  tillsammans  med  det  onomatopoetiska 

uttrycket:

1. Yobo-yobo-ni naru Att bli vinglig

2. Pika-pika-no kutsu Skinande skor

3. Atama ga zuki-zuki-suru Jag har en bultande huvudvärk

4 Jag menar dock inte att  skratta är ett onomatopoetiskt uttryck.
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4. Unagi wa nuru-nuru-da Ålar är hala

Syntaktiskt blir de onomatopoetiska uttrycken adverb när de kombineras med ett 

verb  och  partikeln  /to/  (som i  exempelmeningarna  med  warau)  eller  (1)  /ni/.  Men 

tillsammans med (2) /no/ eller /na/ blir deras funktion snarare att modifiera substantivet. 

Med verbet (3) suru, att göra, kan man skapa ett sammansatt verb och på så sätt göra 

det till  meningens  predikat.  Man kan uppnå samma sak genom att  använda kopulat 

(4) /da/ (Shibatani - 1990: 155). 

Det är vanligt att man kallar dessa uttryck för mimande adverb och mimande 

nominaladjektiv.  De  mimande  adverben  är  mycket  vanligare  än  de  mimande  

nominaladjektiven och det finns många verb som kan föregås av dessa adverb. Dock 

är verbet suru är det överlägset vanligaste verbet. Hamano ger ett flertal exempel som 

visar på hur man kan kombinera  suru med mimande adverb för att bilda idiomatiska  

uttryck (Hamano – 1998:11):

BiQkuri suru Att bli förvånad

KaQ-to suru Att bli arg

KaraQ-to suru Att torka

Det är  inte  lika vanligt  som med verb,  men ger  även exempel på hur vanliga 

adjektiv kan föregås av mimande nominaladjektiv:

Poka-poka(-to) atatakai Behagligt varm

Kira-kira(-to) mabushii Bländande ljust

Chiku-chiku(-to) itai Stickande ont

När det är vanliga adverb som föregår ett verb använder man aldrig den citerande 

partikeln /to/ eller /te/, men även om det är vanligt att man använder någon av dessa två 

partiklar vid mimande adverb så finns det fall där det är helt valfritt. Generellt verkar 

det  vara  valfritt  vid  äldre,  mindre  vardagliga  mimande  adverb.  Det  bör  även 
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uppmärksammas  att  det  verkar  vara  mycket  mer  vanligt  förekommande  att  man 

använder /to/ och inte /te/. Hamano har sammanställt tre grupper där det går att se vilka 

typer av mimande adverb som kräver 1) /to/ eller /te/, 2) /to/ eller ingenting och 3)  /to/. 

Observera att han inte listar någon kategori där endast /te/ är obligatorisk (Hamano -  

1998:12-13). 

1) Fall där /to/ eller /te/ obligatoriska:

CV-CV(V)N-to/te pi-piN-to/te

CV-CV(V)Q-to/te pi-piQ-to/te

CV(V)N-to/te piiN-to/te

CV(V)Q-to/te piiQ-to/te

CVCV-CVCVQ-to/te paka-pakaQ-to/te

CVCV-CVCVQ-to/te paka-pakaQ-to/te

CVCV-CVCVN-to/te paka-pakaN-to/te

CVCVQ CVCVQ-to/te kokekoQkooQ-to/te

2) Exempel där /to/ är frivillig:

CVN-CVN(-to) piN-piN(-to)

CVV-CVV(-to) pii-pii(-to)

CVCV-CVCV(-to) paku-paku(-to)

CVCCVri(-to) piQtari(-to), uNzari(-to)

3) Exempel där /to/ obligatorisk:

CVQ-CV-to paQ-pa-to
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För dessa mimande adverb finns även ett  system för att  ändra betoningen och 

anpassa språket till vilken form eller känsla som det föremål som samtalet handlar om 

har. Genom att använda tonande ljud kan man uppnå en starkare effekt:

Kasa-kasa (ett lätt, prasslande ljud) Gasa-gasa (ett tyngre, 

rasslande ljud)

Ton-ton (lätt, knackande ljud) Don-don (bankande ljud)

Sara-sara (slät yta) Zara-zara (grov yta)

Konsonanten /h/  går att  tona så att  den låter  som antingen /b/  eller  /p/,  vilket 

medför en betydelseskillnad. Om man till exempel tar  hara-hara, som används för att 

beskriva hur löv faller tyst eller fällandet av tårar, och tonar konsonanten så att det blir 

bara-bara  eller  para-para, förändrar  det  vad  det  är  för  slags  objekt  man talar  om. 

Använder talaren para-para talar personen kanske om lätt regn eller hagel som faller, 

medan en person som använder bara-bara syftar på fallande, tunga objekt. Ytterligare 

ett  exempel  är  horo-horo  och  dess  betoningar.  Horo-horo betecknar  en  känsla  av 

skörhet, medan poro-poro betecknar små tårar och boro-boro betecknar stora. Tonande 

former ger ofta språket en negativ klang (Shibatani – 1990:155-156).

När vi på svenska använder ljudhärmande- eller ljudsymboliska uttryck händer 

det ofta att vi upprepar uttrycket flera gånger5. Till exempel i ”Plötsligt hörde jag bang-

bang-bang.” upprepar man uttrycket  bang två gånger för att förtydliga att man hörde 

ljudet ett flertal gånger under en kort tid. Att man upprepar uttrycket för att betona att 

händelsen skedde under en längre period eller bara en kort stund är vanligt i många 

språk, men japanskan kan te sig som extrem i detta avseende. Om svenskan fungerade 

på samma sätt som japanskan skulle det gå utmärkt att översätta ”Hiyake shita tokoro-

ga piri-piri suru” till ”Ställena där jag har  fått solbränna gör  svidandesvidande ont  

(och de fortsätter att göra det)”. 

Faktum är att japaner inte bara kan uttrycka hur en händelse sträcker sig över en 

längre period eller bara en kort stund. I de fall där vi skulle ha substantivet i pluralform, 

kan man i japanskan utan problem använda sig av upprepade onomatopoetiska uttryck 

istället:

5 Åtminstone om det är ett uttryck som tillåter det.
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Namida-ga poroQ-to koboreta. Det rullade en tår (nedför kinden).

Namida-ga poro-poro koboreta. Tårar rullade (nedför kinden).

(Hamano – 1998:105)

Bura-bura betyder ursprungligen att  någonting svänger fram och tillbaka,  men 

tillsammans med verbet  aruku, att gå, betyder det  att vandra. Troligtvis för att man 

svingar armarna fram och tillbaka medan man går. En enda händelse kan även uttryckas 

genom att man använder ändelsen -ri eller -n.  Det går att säga ”Burari to sanpo ni  

deta”,  vilket  kan  översättas  till  ”Jag  gick  ut  för  att  ta  en  promenad.”  (McVeigh  – 

1996:43). I  det  här  fallet  blir  det  svårt  (åtminstone  i  svenskan)  att  översätta  det 

onomatopoetiska uttrycket så att det låter bra. 

För en utlänning är det oerhört  svårt  att  bemästra japanskans onomatopoetiska 

uttryck. Det finns otroligt många nyanser av ljud som täcks av dessa uttryck och när det 

gäller japanskan begränsar sig onomatopoesin som sagt inte bara till ljud. Även dofter, 

rörelser och mentala känslor har egna onomatopoetiska uttryck. Det finns inte några 

effektiva utlärningsmetoder för det här området och dessutom är många ord mycket 

snarlika. Men med hjälp av Hamanos tabell över konsonanternas enskilda betydelser i 

japanskan är det dock möjligt att läsa in sig innan man försöker memorera glosor.

Japanska onomatopoetiska uttryck brukar byggas upp av så kallade CV- eller  

CVCV-baser6. De inledande konsonanterna har betydelse för hur en händelse sker och 

de förutsättningar som krävs för objektets taktila natur, dess volym och för vilka organ 

som används vid artikuleringen.  

Hamanos tabell visar hur de delas in: 

    Inledande konsonant
p Spänd  yta; 

explosiv rörelse

Lätt; liten; fin

b Spänd  yta; 

explosiv rörelse

Tung; stor; grov

6 Se kapitel 1.3 för förklaring av CV.
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t Slapp yta; lös Lätt; liten; fin

d Slapp yta; lös Tung; stor; grov

k Hård  yta;  djup; 

”backness”; 

faryngalt ljud

Lätt; liten; fin

g Hård  yta;  djup; 

”backness”; 

faryngalt ljud

Tung; stor; grov

s Mjuk rörelse Lätt; liten; fin

z Mjuk rörelse Tung; stor; grov

h Andetag

m

n

Undertryckande

; vaghet
w

Ø

Hög  mänsklig 

röst; djurläte

Hamano menar vidare att objektets form och storlek har betydelse för vilken vokal 

som används.  Vokalen /e/  är dock oregelbunden och är inte en del av form/storlek-

symboliken:

/i/ Rak; högt tonläge

/u/ Liten, utskjutande öppning

/o/ Mindre område; tillbakadragenhet; blygsamhet

/a/ Stort område; objektets fullkomlighet; tydlighet

/e/ -

Vokalens längd visar på hur lång den rumsliga eller temporala längden är. Det vill 

säga, är vokalen lång är den rumsliga eller temporala längden lång och är vokalen kort 

så är den rumsliga eller temporala längden kort:  
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SupoN-to koruku-ga nuketa. Korken flög av (med ett litet ljud).

SupooN-to koruku-ga nuketa. Korken flög av (med ett kraftigt  ljud).

Den sista konsonanten i ett mimande uttryck med CVCV-bas indikerar riktning 

och en rörelses kraft i slutfasen: 

/N/ Genljud; nasalitet

/Q/ Unidirectionally kraftfull

Ø Unilineality och avsaknad av kraft 

(Hamano – 1998:99-108)

Hamano  talar  mer  om  det  som  nämndes  tidigare  i  denna  uppsats;  om  hur 

upprepningar  av  mimande  uttryck  berättar  huruvida  en  händelse  händer  upprepade 

gånger eller om det sker i en högre hastighet, etc. Om uttrycket bara sägs en gång så 

menar talaren att det har hänt en gång, sägs det två gånger så har händelsen upprepats. 

Alternativt  är  hastigheten  högre.  Hamano menar  även att  om uttrycket  används  tre 

gånger i följd så implicerar det en kraftfull förberedande fas. 

Likt  svenskan  och  många  andra  språk  innebär  kvaliteten  på  vokalen  en  viss 

betydelseändring i uttrycket. Till exempel är /i/ en stängd vokal och /a/ en öppen, vilket 

resulterar i att vi uppfattar hihi som ett lägre skratt än haha. I japanskan associerar man 

höga eller stängda vokaler med högre eller mjukare ljud eller aktiviteter som involverar 

mindre  objekt.  Låga  vokaler  associeras  med  raka  motsatsen.  Shibatani  (1990)  ger 

exempel på hur kiin är ett skarpt, metalliskt ljud medan kaan mer associeras med ljudet 

från en stor klocka. Tidigare nämnda boro-boro symboliserar ljudet av små objekt som 

faller  vertikalt,  medan  bara-bara kännetecknar  ljudet  av  hur  man låter  objekt  falla 

genom att låta dem gå åt olika håll.  Gero-gero är kväkandet från en groda, men goro-

goro är mullret från åskan (Shibatani - 1990: 156)

I CV-baserade adverb förekommer användandet av tre olika diftonger: /ai, oi, ui/. 

Diftonger  förekommer  inte  alls  i  CVCV-baserade adverb.  Hamano säger  att  /oi,  ui/ 

betyder ”cirkulär rörelse inom en kort radie” eller ”involverandet i en cirkulär rörelse 
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med hjälp av nacke, vrist, armar eller ben”. Det kan även tilläggas att när talaren brukar 

dessa så implicerar denna en vanlig, lugn rörelse.

            1. Pui-to yoko-o muk-are-chaQta.

Hon vände huvudet bort från mig.

  2. Poi-to kago-ni gomi-o hooQta.

Jag kastade skräpet i papperskorgen (genom att använda vristen).

   3.Pyoi-to uekomi-o tobikoeta.

      Han hoppade smidigt över buskaget.

   4.Hoi-hoi-to naN-ni-demo noQ-te-kuru.

Han går med på alla förslag utan någon som helst eftertanke.

Betydelsen i /ai/ skiljer sig dock mot /ui, oi/. Hamano tar /wai-wai/ som exempel, 

som betyder  ”högljudd”,  och  jämför  det  med  /waa-waa/  vars  betydelse  är  snarlik. 

Däremot råder  det  en kontrastskillnad mellan dessa.  /waa-waa/  kan exempelvis  inte 

brukas i en kontext där en känsla av sorg impliceras. Hamano menar även att /wai-wai/ 

nästan utgår från att det är just en grupp med människor som väsnas eller att det är 

diverse  ljud som uppstår,  olikt  /waa-waa/.  Hamano säger  att  /wai-wai/  refererar  till 

ljudkällans heterogenitet till skillnad från /waa-waa/ som refererar till ljudvolymen:

1. Wai-wai sawaida.

  De gjorde väldigt mycket ljud ifrån sig.

   2.   Waa-waa sawaida.

  De/han/hon gjorde väldigt mycket ljud ifrån sig.

 (Hamano  1998:74-75)
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2. 2. Onomatopoesi i svenskan

Trots att  ljudhärmande- och ljudsymboliska uttryck i  svenskan oftast  betraktas 

som barnspråk eller dylikt, så använder vi faktiskt fler onomatopoetiska uttryck än vad 

vi tänker på. Till exempel är det inte ovanligt att någon använder ljudhärmande uttryck 

som susa,  bullra eller  prassla. Inte heller hör det till ovanligheterna att man använder 

pang,  bom eller  kras när man vill återberätta en händelse. Det är enkelt att se hur de 

onomatopoetiska- eller ljudsymboliska uttrycken används gentemot de japanska; istället 

för  att  använda  uttrycken  som adverb  och  modifiera  verbet  så  är  ljuden som skall 

representeras i sig oftast redan ett verb. I svenskan låter det konstigt att till exempel 

säga vinden blåser susande.

Abelin  har  i  sin  Studies  in  Sound  Symbolism (1999)  analyserat  alla 

konsonantkluster i svenskan och undersökt de olika betydelsebärande delarna i dem. 

Hon har undersökt vilka krav icke-arbiträra ord skall uppfylla för att de skall kunna 

tolkas och skapas rätt. Dessa krav säger Abelin är,

1. Det semantiska innehållet hör till bland andra:

Ljud: Ljud

Tal

Rytm

Rörelse: Rörelse

Snabb eller kraftig rörelse

Gång

Fallande

Hastighet

Ytstruktur: Grov ytstruktur

Len ytstruktur
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2. De  inledande  och  avslutande  konsonantklusterna  stämmer  överens  med  det 

semantiska innehållet.

Abelin säger att de inledande konsonantklusterna som har starkast ljudsymbolisk 

betydelse  är  sl-,  pj-,   kl-,  kn-,  fn-,  sp-,  spj-,  fl-  och  sl-.  Vad  gäller  de  avslutande 

konsonantklusterna så tycks det som att -nl, -dr, -lr, -tr, -bl, -dr, -st, -sl, -lr, -tr, -fs, -sk, 

-ms, -dr, -sk, -nk och -lk är de starkaste. (Abelin - 1999:264-265)

I sin uppsats Ljudsymbolik i japanskan och svenskan – att mynta nya ord (2008) 

sammanfattar Lemke det som Abelin demonstrerar i sina tabeller över dessa kluster och 

vad de syftar på、på följande sätt:

Inledande kluster;

Pejorativa; sl-, pj-. Ljud; kl-, kn-, fn-. Lång tunn form; sp-, spj-. Snabb eller stark 

rörelse; fl-. Våthet; sl- skv-,

Avslutande kluster;

Snabb  eller  stark  rörelse;  -nl,  -dr,  -lr.  Tal;  -tr,  -bl,  -dr.  Ljud;  -st,  -sl,  -lr,  -tr. 

Pejorativa; -fs, -sk, -ms, -dr. Våthet; -sk. Lång tunn form; -nk, -lk

Lemke (2008:15)

Om  man  tar  detta,  och  den  sammanställning  av  vokaler  och  konsonanter  i 

japanska och deras betydelser som tidigare presenterades, i beaktning så kan man dra 

slutsatsen att  orsaken till  att  samma ljud inte  uppfattas likadant  i  olika språk är att 

språkens fonemsystem mer eller mindre skiljer sig åt. De är mycket betydelsefulla för 

oss vad gäller hur vi tolkar ljud. Några av de tydligaste exemplen på detta är djurläten. 

Kuckeliku låter cockedodledoo på engelska och kirikiki på tyska (Möijer – 1998:25).
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3. Metod

Den  japanska  mangaindustrin  har  gjort  sitt  intåg  i  Sverige  och  har  med  sin 

annorlunda berättarteknik, sina annorlunda teckningar etc gjort intryck på den svenska 

befolkningen. Jag har valt att analysera manga eftersom det är en mycket tacksam källa 

när det gäller ljudeffekter och dylikt. Mängden onomatopoetiska uttryck i manga skiljer 

sig givetvis från tecknare till tecknare, men exempelvis actionmanga är i regel mycket 

rik  på just  ljudeffekter  under  actionscenerna.  De pocketar  jag har  valt  att  analysera 

närmare är One Piece volym 11 och Mästerdetektiven Conan volym 7, en actionmanga 

respektive en detektivmanga. 

Det finns inte så många källor om just onomatopoetiska uttryck i manga, men till 

faktadelen  har  jag  till  viss  del  använt  Okamotos  (1991)  studie  om onomatopoesi  i 

japansk manga och franska serier, men jag har mest använt Lemkes (2008) uppsats: 

Ljudsymbolik i japanskan och svenskan – att mynta nya ord för att visa på hur japanska 

okonventionella onomatopoetiska uttryck ser ut. Exemplet med pauch är dock mitt eget. 

Vad gäller Okamotos studie finns den enbart på japanska och för den här uppsatsen har 

jag översatt den själv.

I  kapitel  4.1  behandlar  jag  diverse  olika  onomatopoetiska  uttryck  som 

mangatecknaren har valt att använda i dialog och jag demonstrerar hur de har översatts 

till svenska.  One Piece och  Mästerdetektiven Conan har tilldelats egna rubriker så att 

det blir lättare att skilja på källmaterialet. För att komplettera mina egna resonemang 

har jag valt att använda mig av översättarens egna kommentarer på hur han tänkte när 

han översatte och hur han själv tolkar vissa av uttrycken. Dessa kommentarer har jag 

fått via mejlväxling. En översiktslista på de uttryck som tas upp i kapitel 4.1.1-4.1.2:

1.Pikuri 8. Pitari

2. SuQkiri 9. Koso-koso

3. Sube-sube 10.  Pera-pera

4. Toro-toro 11. PoQkuri

5. Muzu-muzu 12. Piin

6. Zuba-zuba 13. Giza-giza

7. Giri-giri
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Jag har rådfrågat japanska informanter,  som har  bekräftat  för mig att  samtliga 

ovanstående exempel räknas som onomatopoetiska uttryck.

För kapitel 4.2.2 har jag uppmärksammat det frekventa användandet av  oooooo, 

framför allt i  One Piece, och på egen hand analyserat stämningen som tecknaren vill 

skapa  med detta  uttryck.  Detta  har  jag gjort  genom att,  till  större  delen,  undersöka 

kontexterna och bilderna, samt jämföra med hur den svenska utgåvan ser ut (som dock i 

det  här  fallet  baseras  på  den  tyska).  Jag  har  även  rådfrågat  en  av  mina  japanska 

informanter om mina teorier stämmer överens med hans naturliga språkkänsla. 
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4. Manga och onomatopoesi

4. 1. Onomatopoesi i dialog

4. 1. 1. One Piece

One Piece, fantasy-mangan om pirater som är utgiven av förlaget Shueisha i Japan 

och  av  Bonnier  Carlsen  i  Sverige,  är  en  actionmanga  och  är  således  rik  på 

onomatopoetiska uttryck. De onomatopoetiska uttrycken som förekommer i manga är 

för det mesta i form av ljudeffekter men givetvis kan man hitta några uttryck i själva 

dialogen också. Jag har tagit fem onomatopoetiska uttryck ur bok 11 av One Piece och 

skall visa hur man har valt att översätta de meningar som dessa utryck förekommer i. 

Översättaren är Simon Lundström.

キリバチがピクリとも動かねエ。

Kiribachi ga pikuri-to mo ugokanee.

Jag kan inte rubba sågsvärdet. (sid. 42)

Pikuri, eller piku, återger hur någonting rycker till, vilket innebär att det närmaste 

vi skulle komma en svensk motsvarighet är ryck. Dock låter det inte bra på svenska med 

”Den rör sig inte ens ett ryck.” och Lundström menar att ”Jag kan inte rycka bort den.” 

inte blir en korrekt översättning eftersom det är skillnad på att någonting rycker till och 

att rycka bort något. Pikuri to mo ugokanee betyder i stort sett att någonting inte rör sig 

ur fläcken, men eftersom sammanhanget (där karaktären är den som håller i svärdet och 

yttrar denna replik) kräver en annan formulering, så har Lundström översatt det som 

ovan.

スッキリしたよ。

SuQkiri-shita yo.

Den satt bra.　(sid. 75)
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Lundström säger att suQkiri betyder att någonting har rensats, dvs att man känner 

sig bra inombords för att man exempelvis har gjort någonting bra. ”Ocha wo iQpai  

nondara suQkiri shita” skulle kunna översättas till ”Jag kände mig uppfriskad efter att  

jag hade druckit en kopp te.” Men eftersom det här uttrycket syftar på en positiv känsla 

skulle det också gå bra att i vissa fall helt enkelt översätta det till bra så som Lundström 

har gjort i det här fallet. Kanske är det rentav kanske bättre med bra, vilket vi kan förstå 

genom att tänka på kontexten. I just den här scenen är det en skurk, som en längre tid 

har plågat befolkningen i trakten, som blir slagen. Detta får en av karaktärerna som 

beskådade händelsen att yttra meningen som jag har valt som exempel. I det här fallet 

hade det nog låtit märkligt med det var uppfriskande. 

そのスベスベの肌は当然無傷なんだ。

Sono sube-sube no hada wa touzen mukizu nanda.

Men med din glatta hud får du ju ändå inte en skråma. (sid. 152)

Det är vanligare att säga  len än  glatt i  svenskan, vilket syftar  på att en yta är 

relativt friktionsfri. Här syftar det på en karaktär som har en otrolig, mystisk kraft som 

har gjort hennes hud så glatt att attacker och dylikt bara glider av henne. Som sagt är 

detta glatt ett relativt ovanligt ord i svenskan och Lundström erkänner dock att man lika 

gärna skulle kunna använda len, men att det helt enkelt inte stämde helt överens med 

hans språkkänsla på den tiden han gjorde denna översättning. Han menar att han valde 

det  ordet  framför  len för  att  det  senare  snarare  gav  honom  känslan  av  att  det  är 

någonting ludet.

てめえトロトロと何やってた！！

Temee toro-toro-to nani yaQteta!!

Vad har du slöat med?! (sid. 159) 
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Torotoro  är ett uttryck med flera betydelser, inte bara att man slöar eller dylikt. 

Däremot kan man finna att det finns gemensamma nämnare i samtliga översättningar. 

Att slöa, småkoka, kladdigt och oljigt beskriver alla någonting som är i ett stadie som är 

segt, långsamt eller ”lugnt”.

ハナムズムズする。

Hana muzu-muzu-suru.

Det kliar i näsan. (sid. 161)

Muzumuzu betyder kort och gott  att något kliar.  Förståeligt  nog kan man även 

använda det för att uttrycka att man är otålig;

彼は家に帰りたくてムズムズしていた。

Kare wa uchi ni kaeritakute muzu-muzu-shiteita.

Han kunde knappt bärga sig till att komma hem.

4. 1. 2. Mästerdetektiven Conan

Mästerdetektiven  Conan,  utgiven  i  Japan  av  Shogakukan  och  i  Sverige  av 

Egmont, är som namnet antyder en detektivberättelse. Följande åtta exempel kommer 

från volym 7 och på samma sätt  som i 4.1.1 skall  jag visa hur dessa meningar har 

översatts till svenska. Översättaren är även i det här fallet Simon Lundström.

ああなると父はズバズバ推理を的中させてあっという間に事件を解決しちゃう

んです！

Aa naru to chichi wa zuba-zuba suiri wo tekichuu saseteaQto iu ma ni jiken wo 

kaiketsu shichaundesu!

Men när han gör det så träffar alltid hans teorier rätt och han löser vartenda fall 

han råkar på! (sid. 12)
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Zuba-zuba kan betyda rättframt eller snabbt/rappt och effektivt. I en mening som 

denna, vars kontext är en detektiv som är i färd med att dela med sig av sina slutsatser 

om fallet, är det överflödigt att översätta det onomatopoetiska uttrycket.

だが、編集部はギリギリになって持ち込まれた今竹の企画にとびついた！！

Daga, henshuubu wa giri-giri ni naQte mochikomareta Imatake no kikaku ni 

tobitsuita!

Men redaktionen valde Imatakes insända material som kom precis före sista  

datum! (sid. 19)

Girigiri  beskriver hur något är  alldeles precis, även om översättningen så klart 

varierar beroende på kontexten för att det skall låta bra på svenska. Japaner använder 

giri-giri både  för  tidsrelaterade  och  platsrelaterade  sammanhang.  Därför  kan 

översättningarna variera mellan kom precis i tid och det är precis så att den får plats.

誰かいるのかと、声をかけたら、音はピタリとやみ・・・

Dare ka iru no ka to, koe wo kaketara, oto wa pitari-to yami...

När jag ropade för att höra om någon var där tog det tvärt slut... (sid. 33)

I den här meningen syftar karaktären på att det är ett ljud som tvärt har tagit slut, 

vilket framkommer i den japanska originalmeningen, men som översättaren har valt att 

inte ha med i översättningen. Förmodligen för att ljudet (pianospel) nämndes strax före 

den aktuella dialogen. Onomatopoesin i den här meningen, pitari, kan likt många andra 

onomatopoetiska uttryck användas i olika sammanhang och inte bara för hur ett ljud 

tvärt stannar. I sammanhang då det förekommer någon typ av rörelse passar pitari bra, 

men även för att förmedla hur någonting passar perfekt.

よく公民館で、川島さんとコソコソ会っとった・・・
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Yoku kouminkan de, Kawashimasan to koso-koso aQtoQta...

Han brukade ofta träffa Kawashima i smyg... (sid. 83)

Kosokoso symboliserar  ljudet  av  någonting  som  rör  sig  tyst  och  fungerar  

bekvämt nog på samma sätt som svenskans smyga. 

でも、オレが麻生圭二の息子だとわかると、急に怯え出してペラペラ喋り出し

たんだ・・・

Demo, ore ga Asou Keiji no musuko da to wakaru to, kyuu ni obiedashite  

pera-pera shaberidashitanda...

Men när han fattade att jag var Keijis son, blev han helt plötsligt livrädd, och 

började snacka om allt... (sid. 121)

Perapera betecknar ofta ”ljudet” av hur en person pratar snabbt och mycket. I det 

här fallet hade man lika gärna kunnat översätta det till orden flög ur honom eller dylikt, 

men översättaren  har  ändå lyckats  behålla  nyansen  i  översättningen.  Det  är  mycket 

vanligt att japaner använder  pera-pera för att bland annat beskriva hur en person till 

exempel är flytande på ett språk. En japanskstudent som åker till japan kan till exempel 

troligtvis få komplimanger om att han eller hon är ”pera-pera” på japanska.

心臓麻痺でポックリ・・・

Shinzoumahi de poQkuri...

Fick hjärtattack och dog. (sid. 121)

PoQkuri används för att ge en känsla av att någon plötsligt, kanske lite oväntat 

eller lite odramatiskt, händer. I det här fallet anser man tydligen inte att man behöver 

använda verbet för att dö, shinu, i den japanska meningen, utan man nöjer sig med att 

avsluta satsen med det onomatopoetiska uttrycket. Det skulle dock låta märkligt att göra 
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samma sak på svenska, då en svensktalande inte skulle bli nöjd med  ”På grund av en 

hjärtattack, helt plötsligt.” 

わたしピーンときちゃったんだから・・・

Watashi piin-to kichaQtanda kara...

Jag har genomskådat er helt... (sid. 156)

Det är relativt lätt att få en bild i huvudet av hur japaner uppfattar  piin när man 

tänker på hur de  på samma sätt till exempel kan använda uttrycket för att förstärka hur 

de har spänt en lina till det yttersta. 

まわりのギザギザは破った跡か・・・？

Mawari no giza-giza wa yabuQta ato ka...?

… och det ser utrivet ut...? (sid. 166)

Giza-giza återger  hur  någonting  är  lite  ojämnt,  uddat,  naggat  eller  har  en 

sågtandad form. I den här meningen syftar man på att det är en papperslapp som har 

spår (ato) av att ett ojämnt (giza-giza) område på en viss papperslapp har uppkommit av 

att någon har rivit ut det (yabuQta).

4. 2. Onomatopoesi som ljudeffekter

4. 2. 1. Ljud i serieformat och japanska okonventionella uttryck

Förmodligen  är  det  tack  vare  japanskans  stora  förråd  av  onomatopoesi  som 

ljudeffekterna är mycket mer varierade och används i sammanhang där exempelvis en 

svensk kanske inte skulle bemöda sig med att sätta ut en ljudeffekt. Det är inte alls 

ovanligt  att  onomatopoesi  i  manga  innebär  svårigheter  för  översättare  då  det  kan 

förekomma fall då uttrycket, som på japanska är relativt kort, plötsligt kräver en lång 

beskrivning  på  svenska.  Då  manga  är  ett  format  som har  begränsat  textutrymme  i 
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serierutorna är det klart att det kan innebära problem. Det är möjligt att det är lättare i 

övrig skönlitteratur.

I Okamotos (1991) studie jämförs användandet av onomatopoesi i japansk manga 

och franska serier. Han poängterar hur de franska serierna ofta i japaners ögon, eller 

öron, kan ses som alldeles för högljudda eller alldeles för tysta. Som exempel på en 

scen som betraktas som för högljudd nämner han en serie där en motorcykel väsnas och 

serierutorna är fyllda till bredden av olika brumm-ljud. I serien som enligt Okamoto 

anses vara för tyst  förekommer det en scen som är utan ljudeffekter trots att  det  är 

flygplan som skjuter ner varandra (Okamoto – 1991:27). 

I  sin  studie  om  japansk  onomatopoesi,  som  till  stor  del  baseras  på  Abelins 

forskning  om  svenska  konsonantkluster  (1999),  berättar  Lemke  (2008)  lite  om 

okonventionella  onomatopoetiska  uttryck  i  japanskan.  Ponera  att  någon  skulle 

transkribera ljudet av en pistol som avfyras som pauch. Detta skulle inte godtas av en 

svensk som ett ord på samma sätt som till exempel pang. Detta för att pauch inte är ett 

konventionaliserat uttryck.

Lemke  menar  att  det  i  manga  ofta  förekommer  onomatopoetiska  uttryck  som 

skiljer sig från de konventionella uttrycken. Vidare går hon in på hur de kan delas upp i 

två grupper:

1. Uttryck vars struktur inte påminner om de konventionella motsvarigheterna.

Hit räknas alltså de ord som talaren, i det här fallet tecknaren, har hittat på själv 

för att återge originalljudet så naturtroget som möjligt. Hon ger även några exempel 

som hon har hittat, även om hon inte berättar exakt vad de betecknar:

Giongo: ゴオンオンオン (goononon), ガシャアアアアアアン (gashaaaaaaan)

Giseigo: うおおお (uooo), うわあああ (uwaaa)

Hon påpekar sedan att det i japanskans okonventionella onomatopoetiska uttryck 

är vanligare med glottala klusiler och nasaler än vad det är i de konventionaliserade. 

Nasalerna ger ett intryck av resonans, medan glottala klusiler indikerar på ett hastigt 

avslut och detta kombineras ofta i manga;
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(Giongo) ガンッ (ganQ)

Lemke  menar  även  att  japaner,  speciellt  i  fallet  gitaigo,  använder  den  här 

kombinationen för att ge läsaren uttrycket av en stark rörelse som utförs snabbt; 

(Gitaigo) グンッ (gunQ).

2.  Uttryck  vars  struktur  är  likadan  som  hos  de  konventionella  onomatopoetiska 

uttrycken men vars ljud inte är konventionellt.

De flesta av dessa uttryck räknas till giongo. De exempel som Lemke har hittat är; 

ズザッ(zuzaQ), どごっ(dogoQ) och フ WS ヒュウッ(fuhyuuQ). Det är tecknaren som på 

egen hand har  myntat  dessa uttryck,  precis  som mitt  ovan nämnda exempel  pauch 

(Lemke – 2008:16-17).

4. 2. 2. Användandet av ljudeffekter

Ljudsymboliska-  eller  ljudhärmande  ords  syfte  kan  ofta  vara  att  ge 

läsaren/åhöraren en tydligare uppfattning om vilken stämning scenen i berättelsen har. 

Detta används även flitigt i manga. I de fall där det i en manga förekommer en serieruta 

som har ett, ofta utmärkt med stora och tydliga tecken, onomatopoetiskt uttryck utan att 

det kan kopplas till någonting uppenbart som orsakar ljudet så är oftast syftet att sätta 

en stämning. Ett lustigt fenomen i manga är att en effekt som tystnad ofta förmedlas 

med  något  så  motsägelsefullt  som en  ljudeffekt.  Uttrycket  i  fråga  är  ett  långt  och 

utdraget shiin. Kanske är det för att det är svårt att avgöra vad källan till detta ”ljud” är, 

men hur som helst är detta ett bra exempel på ett uttryck som inte har en fullgod svensk 

motsvarighet.  Istället  går  man efter  vad  ljudet  betecknar  och  således  blir  vanligtvis 

översättningen av shiin helt enkelt: tystnad.

One Piece verkar vara relativt unik på så sätt att tecknaren ovanligt ofta använder 

sig av ド ン (don) för att ge bilderna en speciell atmosfär.  Dons betydelse är svår att 

förklara men det används nästan uteslutande i scener där någonting plötsligt eller nytt 
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händer. Ofta när en ny karaktär träder in i serien, eller en ny plats presenteras osv, så 

använder tecknaren don. I de senare böckerna av One Piece som översatts till svenska 

har inte översättaren lyckats hitta en svensk motsvarighet då det står ett simpelt  don 

även i översättningen. 

Kanske blir det lättare att få en djupare förståelse för uttrycket när man jämför 

med den tyska översättningen: ta-daa. Ta-daa finns i svenskan också och är således inte 

svår för en svensk att förstå. Det är dock tvivelaktigt om det verkligen passar bra i en 

svensk konsekvent översättning med ta-daa med tanke på dess karaktär. Om det inte är 

för att vara ironisk så använder svenskar aldrig ta-daa för att presentera någonting i stil 

med dåliga nyheter eller en sak som personen man riktar sig till inte vill ha. Enkelt sagt 

används det i sammanhang där samtalspartnern förväntas bli glad.  Av den anledningen 

blir det lätt lite konstigt för en svensk om ta-daa kommer i ett sammanhang där det bara 

är en karaktär som plötsligt uppenbaras eller en ny plats som presenteras. I den tyska 

översättningen av One Piece används  ta-daa till exempel i en scen där skurken, i sin 

ilska, tar  fram ett enormt svärd för att attackera huvudkaraktären med. Förmodligen 

fungerar den tänkta effekten, men för en svensk känns sammanhanget fel.

Ett annat intressant onomatopoetiskt uttryck som används flitigt i One Piece är ゴ

オオオオオオ (goooooo), eller オオオオオオ (oooooo). De båda är mycket lika och 

används ofta tillsammans. Det finns dock stunder då man kan använda oooooo men inte 

goooooo.  Oooooo kan man till exempel använda för att återge människor som ropar, 

medan man inte kan göra det med  goooooo. Det verkar alltså med andra ord finnas 

olika oooooo. Varken don eller gooooo är svenska ljudeffekter, men förmodligen är don 

en aning lättare för en svensk att relatera till än goooooo. Detta för att det i hög grad 

liknar  ljudeffekter  som man kan höra i  filmer,  där  det  är  vanligt  att  man använder 

ljudeffekter för att mer effektivt överraska tittaren. Goooooo låter dock helt annorlunda 

och  för  att  återigen  dra  en  parallell  till  film  så  skulle  man  kanske  använda 

bakgrundsmusik för att bygga upp samma atmosfär som goooooo gör.  Om man radar 

upp serierutorna som använder goooooo upptäcker man några gemensamma drag. Det 

första är att det oftast inte förekommer särskilt mycket rörelse i bilderna. På sin höjd är 

det en av karaktärerna som säger någonting, men det hör inte till  ovanligheterna att 

samtliga karaktärer i den aktuella scenen bara står stilla utan att säga ett ord. 
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Utöver det går det även att se hur sammanhanget på ett eller annat sätt ter sig vara 

tämligen hotfull. I många fall där  goooooo används är det då någonting fientligt är i 

närheten. I bok 11 av One Piece finns det en scen där huvudkaraktären Ruffy befinner 

sig nära en stor vattenkälla som en fiskmänniska som han kämpar mot gömmer sig i. 

Vattnet är så djupt att Ruffy inte kan se var motståndaren är någonstans och i det här 

sammanhanget,  där  Ruffy stilla  står  och väntar  på att  fiskmänniskan skall  visa  sig, 

används  oooooo. Hotet behöver nödvändigtvis inte befinna sig i den aktuella bilden, 

men läsaren vet att han eller hon finns i närheten, någonstans. I just detta exempel har 

den svenska översättaren valt att översätta oooooo till samma sak som tidigare nämnda 

shiin oftast översätts till: tystnad. 

Kort  sagt är detta ett  oooooo (eller  goooooo) som skall  ge bilderna en hotfull 

stämning. I den tyska versionen har man översatt det till ett utdraget grr för att skapa 

samma effekt. Oooooo är i japanska serier ofta ljudet av vind och även i dessa fall, där 

det råder en hotfull stämning, är det nog rimligt att anta att det är vinden som är källan 

till ljudet. Vind har trots allt länge använts i många olika medier för att skapa olika 

stämningar. Man verkar dock sällan förlita sig enbart på ljudeffekterna när det gäller 

goooooo eller  oooooo, utan tecknarna låter ofta även teckningarna i sig se hotfulla ut. 

Teckningarna,  ljudeffekterna  och  kontexten  gör  det  enkelt  för  läsaren  att  dras  in  i 

stämningen.

One Piece är mer av en actionmanga än Mästerdetektiven Conan och innehåller 

således en större mängd ljudeffekter i serierutorna. Det betyder dock nödvändigtvis inte 

att  en actionmanga som  One Piece konstant  innehåller  många ljudeffekter,  utan det 

beror förstås på scenens karaktär. Det är dessutom upp till tecknaren hur mycket han 

eller hon anser är tillräckligt för den aktuella scenen. Däremot verkar det ofta finnas en 

slags  balans.  För  att  återgå  till  Okamoto  (1991),  som  i  sin  undersökning  om 

användandet av onomatopoesi i japanska serier kontra franska serier, säger han att det 

är lätt hänt att en japan anser att de franska serierna antingen är för högljudda eller för 

tysta. 

Exemplet  som,  enligt  honom,  ansågs  vara  för  högljudd  var  från  en  scen  där 

huvudkaraktären startade sin motorykel, varvid rutorna nästan fylldes till bredden med 

diverse ljudeffekter som indikerade på hur motorn brummade och lät. Det intressanta i 

att han påpekar detta är att man i många japanska serier också kan hitta en stor mängd 

ljudeffekter i rutorna, men det Okamoto syftar på är förmodligen att de vanligtvis inte 
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brukar använda så många ljudeffekter för en och samma källa. One Piece utgör ett bra 

exempel där det förekommer en extrem mängd ljudeffekter, speciellt i actionscenerna. 

Men det råder en viss skillnad mot det franska exemplet med motorcykeln.

Till  exempel  kan  tas  en  scen  i  One  Piece bok  11  där  en  skurk  anfaller 

huvudkaraktären med ett stort svärd, och när han missar träffar han istället omgivningen 

gång på gång. Här kan man uppmärksamma hur tecknaren har valt att tilldela varje 

smäll  en  egen  ljudeffekt  trots  att  händelserna  sker  i  en  och  samma  serieruta.  Det 

fungerar på liknande sätt i något senare scen där skurken åker ner igenom flera lager 

golv. Läsaren ser byggnaden utifrån, men eftersom det i serierutan finns en ljudeffekt 

för varje lager golv som karaktären åker igenom så får läsaren förståelse för hur många 

lager  det  rör  sig  om.  Även  i  det  här  fallet  är  orsaken  till  uppkomsten  av  ljudet 

densamma,  men  varje  ljudeffekt  i  rutan  betecknar  någonting  nytt.  Den  brummande 

motorcykeln är bara en brummande motorcykel och bedöms inte som att den gör en 

massa olika saker som har någon form av betydelse. Att skurken slår omgivningen gång 

på  gång  eller  åker  igenom  golv  är  dock  mer  relevant  och  därför  använder  man 

ljudeffekter för varje slag och varje lager golv som han åker igenom.

En  intressant  iakttagelse  är  att  det  verkar  förekomma  en  viss  variation  i 

ljudeffekterna i det japanska originalet. I exemplet med skurken som slår omgivningen 

med ett stort objekt, så låter en av ljudeffekterna inte riktigt likadant som de två andra, 

trots att de egentligen betecknar samma sak. De låter som följer;  gakiin, gagoon och 

gakiin. Orsaken till detta är dock något oklar. 

4. 2. 3. Konventionella och okonventionella svenska översättningar

Det  händer  ofta  att  svenska  mangaöversättare  väljer  att  översätta  japanska 

onomatopoetiska  uttryck  genom att  använda  verb  eller  substantiv,  vilket  inte  är  så 

vanligt när det gäller serier från andra länder. Vi har väl alla blivit vana vid till exempel 

den västerländska klassikern  Batman och dess ljudeffekter i stil  med  pow  och andra 

dylika  interjektioner.  Interjektioner  hör  till  de  vanligaste  i  västerländska  serier. 

Följdaktligen är det förmodligen både en och annan svensk som anser att det ”låter” 

märkligt när ljudeffekterna består av riv, dra, rull-rull-rull, eller någonting liknande. 
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Ett lysande exempel på detta kan man hitta i det sextionionde kapitlet i sjunde 

boken av  Mästerdetektiven Conan. I det kapitlet är det en av karaktärerna som letar 

efter  en  annan  karaktär  och  därför  ser  sig  noga  omkring.  Under  den  här  delen  av 

berättelsen,  när  hon  vrider  huvudet  fram  och  tillbaka  och  söker  idogt,  beskriver 

tecknaren det med キョロキョロ　(kyoro-kyoro).  Kyoro-kyoro, tillsammans med verbet 

miru (att se), betyder att man tittar fram och tillbaka och ser sig noga runt. Översättaren 

har  här  översatt  kyoro-kyoro till  kik  kik,  som  är  en  enkel  upprepning  av  en 

substantivering av verbet att kika. 

På sida 149 i  One Piece bok 11 träder en kvinnlig karaktär in i berättelsen, en 

karaktär som i berättelsen är så vacker att hon får alla män runtomkring henne på fall. 

När hon står mitt i en stor folksamling, som till större delen består av män, lyckas hon 

charma alla runt henne, till och med kvinnorna. När detta händer uttrycks det med うっと

り (uQtori). UQtori är ett ljudsymboliskt ord som i princip betyder attraherad, dragen, 

förtrollad (av charm) och dylikt. Den svenska översättningen säger dock inte detta rakt 

ut,  utan  anspelar  på  en  mycket  vanlig  reaktion  hos  en  människa  när  denne  blir 

charmade: att rodna. Översättaren har helt enkelt översatt uQtori med rodna.

Riv, dra, kik kik m.m, är bra exempel på ”ljudeffekter” som man vanligtvis inte ser 

i tecknade serier på svenska. Översättaren tvingas använda andra ord än de vi är vana 

vid. Detta är en tydlig indikation på hur pass mycket rikare det japanska språket är 

jämfört  med  svenskan  när  det  gäller  otonomatopoetiska  uttryck.  Nedan  listar  jag 

exempel  på  svenska  onomatopoetiska  ord,  och  vad  de  har  översatts  från,  som 

förekommer i One Piece 11 och Mästerdetektiven Conan 7:

Oooooo Tystnad

BetaQ Hopp

Kyoro-kyoro Kik kik

Pikiki Sprick

Fuii Suck

GuQ Tryck

KapaQ Gap
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Giri-giri Dra

Gashi Grepp

Pyon Släng

Även om ovanstående svenska exempel är relativt ovanliga i dessa sammanhang 

så betraktas de inte vara ovanliga i sig. Samtliga är konventionaliserade uttryck som 

utan problem skulle kunna brukas i en vanlig konversation. Men det är även gott om 

okonventionaliserade, rent ljudhärmande uttryck i svenska översättningar av manga7:

GaQ Zak En man som plötsligt rycker tag i ett barns krage

Pashu Pscht En projektil, liten som en nål, som skjuts ut

Puka Fwup En dold ballong som åker upp och blir synlig

BaQ Baff En kvinna som rycker upp ett barn med kragen

GashQ Zaf En man som rycker tag i en annan mans handled

Suri Fwp En man som reser sig

GaraQ Krrm En skjutdörr som öppnas

Pisha Schpkt En skjutdörr som hastigt stängs

DaQ Zaff Ett barn som tar språng

Da da da Daf daf daf   En man som springer

Pasha Pschatt Foton som tas

Fua Fwaa En kvinna som gäspar

Parin Karassh Ett fönster som krossas av att en man hoppar igenom

Biku Hick En kvinna som rycker till 

Poku poku Pok pok En man som knackar med ett träobjekt

Översättningarna verkar dock inte alltid vara konsekventa då till exempel  puka 

(ljudeffekten för ballongen) faktiskt i samma kapitel översattes till  flup och inte  fwup. 

Detta indikerar, om det inte redan vore tillräckligt tydligt, att översättaren helt och hållet 

har använt sin fantasi för att komma på dessa ord och använt det som hans språkkänsla 

sa honom just då. Somliga av dessa ord är så pass ljudhärmande och okonventionella att 

7 Till vänster är de japanska ljudeffekterna och i mitten är den svenska översättningen.
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det skulle vara svårt för en svensk, när denne får höra de svenska översättningarna utan 

någon kontext, att gissa sig till vilket sammanhang det skulle röra sig om.

De mest lättförstådda är karassh, som bara är en variant av krasch, och hick. Hick 

skulle dock, av uppenbara anledningar, kunna misstolkas men även om man skulle gissa 

på att kontexten är att det är en karaktär som hickar så skulle det inte vara helt fel. Detta 

för att  en  hickning trots  allt  är en ryckning i kroppen.  Poku poku  och  fua har dock 

nästan bara romaniserats, med en viss försvenskning, så att de låter pok pok och fwaa. 

Lägg märke till situationerna där ljudeffekterna används; de flesta är händelser som i 

västerländska serier vanligtvis inte tilldelas ljudeffekter.
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5. Avslutning

Med hjälp av One Piece och Mästerdetektiven Conan som huvudsakliga exempel 

har jag visat på metoder att använda onomatopoesi för att skapa en atmosfär, som rena 

ljudeffekter eller hur de kan användas i dialog. Utöver det redogjorde jag även i kapitel 

2 för hur onomatopoetiska uttryck fungerar rent grammatiskt och hur man lätt kan ändra 

nyansen i det man säger.

Vi kan se att svenska översättningar av ljudeffekter i japanska serier ofta använder 

sig av många ord som man vanligtvis inte ser användas på det sättet i tecknade serier. 

Det är inte bara konventionaliserade interjektioner som pang eller bom. Man använder 

även ord som tillhör andra ordklasser; substantiv är till exempel vanliga när det gäller 

ljudeffekter. Man kan nog länge diskutera om vilket tillvägagångssätt som lämpar sig 

bäst när det gäller översättning av japanska ljudeffekter och dylikt, men frågan är om 

det inte beror på uttrycket i fråga. Lundström menade ju att han föredrog att helt enkelt 

använda  sin  fantasi  vid  översättning  av  uttryck  som  det  inte  finns  en  bra  svensk 

motsvarighet till. Men trots att han ställde sig skeptisk till att romanisera ett japanskt 

uttryck verkar det inte bättre än att han själv anser att det finns stunder då det faktiskt 

fungerar att romanisera japanskan, som i till exempel fallet med don.

Jag har  även visat  hur  användandet  av  onomatopoesi  i  japanska serier  ter  sig 

ganska unik på så sätt att  onomatopoetiska uttryck används dels 1) för att  skapa en 

stämning i bilderna och inte bara för att visa att någonting ger ett ljud ifrån sig, och dels 

2)  i  fler  situationer  än  i  västerländska  serier.  Jag  listade  exempel  på  dessa  i  4.2.3. 

Bläddrar man till exempel i Bamse kan man se att det faktiskt är väldigt lite ljudeffekter 

i rutorna. Ofta visar man på hur någon kanske ramlar och slår sig endast med hjälp av 

teckningarna  i  sig,  men  ibland  används  det  tillsammans  med  en  ljudeffekt.  Det  är 

vanligt i många västerländska serier att man gör på det här sättet.

För  att  bygga  vidare  på  ämnet  onomatopoesi  hade  det  varit  intressant  att  till 

exempel  göra  en  enkätundersökning bestående  av  två  delar,  med en  del  riktad  mot 

svenskar och en annan riktad mot japaner. Man skulle kunna ta exempel på ljudeffekter 

från  en  manga,  som  även  finns  på  svenska,  och  sedan  välja  ut  de  japanska 

okonventionella uttryck som också har fått en okonventionell översättning. I enkäten 

skulle  informanterna,  utan  att  känna  till  kontexten,  få  gissa  vilket  sammanhang 

ljudeffekten är tagen från. Skulle då de japanska informanterna gissa mer rätt än de 
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svenska, eller vice versa, skulle man kunna avgöra vilka som har den bättre förståelsen 

för  onomatopoetiska  uttryck.  Det  här  skulle  dock  kräva  en  ganska  stor  mängd 

informanter och olika exempel. En annan intressant tanke som Lemke delade med sig 

av är att man skulle kunna visa informanterna en bild ur en manga och låta dem själva 

komma på en lämplig ljudeffekt för bilden. (Lemke - 2008:36)
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