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Sammandrag 

Till grund för denna uppsats ligger en undersökning om översättning av spanskt diminutiv till 

svenska. Syftet med undersökningen är att ge en deskriptiv bild av vilka 

översättningsstrategier som är de mest förekommande vid översättning av diminutiv och att 

undersöka huruvida översättarna lyckas överföra den diminutiva funktionen till de svenska 

översättningarna eller ej. Uppsatsen inleds med en genomgång av diminutivets former och 

användning, tidigare forskning kring ämnet och en diskussion kring lokala 

översättningsstrategier. Därefter följer en presentation av de fyra källtexter med respektive 

översättningar som undersökts och hur jag gått tillväga. Sedan presenteras resultatet av 

undersökningen utifrån ett flertal tabeller. Resultatet visar att den översättningsstrategi som 

dominerar vid översättning av spanskt diminutiv är att endast översätta diminutivets huvudord 

till svenska, och den följs sedan av strategin att översätta diminutivet till ett framförställt 

diminuerande adjektivattribut i anslutning till huvudordet. Undersökningen har även visat att 

nära hälften av de diminutivöversättningar som undersökts leder till förlust av den diminutiva 

funktionen.  
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1. Inledning 

 

I den här uppsatsen kommer jag undersöka översättningen av spanskt diminutiv. Diminutiv är 

ett språkdrag i form av ett suffix som ofta anger en förminskning av ett objekt, men som även 

kan förmedla starka sociala och känslomässiga dimensioner såsom tillgivenhet och 

försiktighet. De sociala och känslomässiga dimensionerna orsakar ofta stora problem när en 

text ska översättas från spanska till svenska, i och med att vi i svenskan oftast inte använder 

oss av specifika suffix för att uttrycka diminutivfunktionen. Jag kommer således att undersöka 

hur man går tillväga för att översätta diminutivet utan att den diminutiva funktionen går 

förlorad. 

    Undersökningen kommer utgå ifrån Inger Enkvists konstaterande att diminutivet som 

språkligt verktyg till viss del går förlorat i en översättning (Enkvist, 1991:151). Enkvists 

undersökning bygger på jämförelser av en roman av den latinamerikanska författaren Mario 

Vargas Llosa med dess svenska, engelska och franska översättningar. Jag har istället valt att 

titta på ett flertal skönlitterära texter av författare från Spanien och deras respektive svenska 

översättningar.  

    Undersökningen kommer behandla hur diminutiver i fyra romaner av spanska författare har 

överförts till svenska i översättningarna. Under arbetet kommer jag utgå ifrån följande frågor:   

 

 Hur har de spanska diminutiverna översatts till svenska?  

 Vilken strategi är den vanligast förekommande? Hur skiljer sig översättarna åt när det 

gäller val av strategier? 

 Finns det associationer eller dimensioner av diminutiverna som går förlorade vid 

översättningen?  

 

I och med att det i nuläget inte finns särskilt mycket skrivet om översättning av spanskt 

diminutiv till svenska, är mitt syfte med undersökningen främst att ge en deskriptiv bild av 

hur fenomenet brukar hanteras inom översättning. Min hypotes är, i enlighet med Enkvists 

undersökning, att vissa sociala och känslomässiga dimensioner lätt går förlorade vid 

översättningen till svenska och att det främst är den förminskande effekten som överförs.  

    Uppsatsen inleds med en beskrivning av diminutivets form och funktion tillsammans med 

en översikt av tidigare forskning kring diminutiv och en diskussion kring lokala 

översättningsstrategier. Bakgrunden följs sedan av ett metod- och materialavsnitt. Där 
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presenteras materialet som utgjort grunden för min undersökning, och metoden tillsammans 

med en del definitioner förklaras närmare. Därefter presenteras resultatet av min 

undersökning med en tillhörande diskussion. De strategier och lösningar som inte tas upp 

under diskussionen går att hitta sist i uppsatsen, i bilagan.      

 

 

2. Bakgrund 

 

I spanskan finns det tre speciella typer av ändelser som kan läggas till på ord för att förstärka 

något eller för att uttrycka en viss känsla: diminutiv, augmentativ och pejorativ. 

Diminutivsuffixen har en förminskande innebörd, augmentativsuffixen en förstorande effekt 

och pejorativsuffixen skapar en nedsättande ton (Falk, Sjölin & Lerate, 2001:251ff), och det 

är den förstnämnda jag valt att fokusera på i den här undersökningen. Följande avsnitt 

kommer inledas med en beskrivning av diminutivets former och dess användning och sedan 

följas av en presentation av tidigare forskning kring ämnet. Därefter kommer även lokala 

översättningsstrategier att diskuteras. 

  

2.1 Diminutivets former och användning i spanskan 

Ordet diminutiv kommer ifrån latinets deminuo och betyder ’minska’ (NE 1). I grunden är det 

också den effekt diminutivsuffixen skapar, en förminskning. Suffixen läggs vanligen till 

substantiv (momento, ’stund’ → momentito) och adjektiv (pequeño, ’liten’ → pequeñito), 

men förekommer även som suffix på adverb (despacio, ’långsamt’ → despacito) och 

gerundium (corriendo, ’springande’ → corriendito) (Fält, 2000:486f). 

    Det vanligaste diminutivsuffixet i spanskan är –ito: casa ’hus’ → casita ’litet hus, stuga’, 

libro ’bok’ → librito ’liten bok’. Det näst vanligaste suffixet är –illo: chico ’pojke’ → 

chiquillo ’liten pojke’, mesa ’bord’ → mesilla ’litet bord, nattduksbord’. Ord med ändelsen –

illo kan ofta få en egen betydelse, som till exempel med ordet plato ’tallrik’ som kan betyda 

’tefat’ i diminutivformen platillo. Det har således blivit lexikaliserat. Utöver –ito och –illo 

finns också suffixen –ete: palacio ’palats, slott’ → palacete ’mindre slott, stor villa’ och –

uelo: arroyo ’bäck, å’ → arroyuelo ’liten, löjlig bäck’. Typiskt för vissa regioner i Spanien är 

också suffixen –ico (Navarra, Aragón, Murcia och östra Andalusien), -uco (Kantabrien), -ino 
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(León och Extremadura), -ín/-ino (Asturien) och –iño (Galicien). I vissa fall kan ett c eller z 

läggas till i ändelserna för att underlätta för uttalet: pobre → pobrecito, voz → vocecilla. 

    Litenheten eller förminskningen som uttrycks med hjälp av diminutivsuffix är vanligtvis 

förenad med något slags känsla och suffixen uttrycker nästan alltid talarens subjektiva 

värdering. En person som frågar: ¿Quieres una cervecita? ’Vill du ha en (liten) öl?’ syftar 

inte på en öl av små dimensioner utan använder sig av cervecita istället för cerveza för att låta 

vänlig och skapa förväntan. Diminutivsuffixen kan även användas för att be om medlidande: 

Una limosnita, por favor ’Skänk en allmosa’, och tillgivenhet eller kärlek: Hola abuelita ’Hej 

mormor’, mi amorcito ’min älskling’. De kan också vara förstärkande. Tener cuidadito 

betecknar inte ’vara lite försiktig’ utan snarare ’vara riktigt försiktig’, och zapatos nuevecitos 

betyder snarare att det handlar om ’splitter nya skor’ än ’lite nya skor’ (Fält, 2000:486f).   

 

 

2.2 Tidigare forskning 

 

2.2.1 Spanskt diminutiv  

Bland tidigare forskning om diminutiv finner man bland annat Anthony Gooch’s Diminutive, 

augmentative and pejorative suffixes in modern Spanish. A Guide to their Use and Meaning 

(1970), en bok som det ofta refereras till när det handlar om diminutiv i spanskan. Gooch 

redogör för de olika diminutivsuffixen i spanskan och förklarar även deras funktion. Han 

nämner bland annat att ”[…] they reveal speakers’ and writers’ attitudes, in varying 

circumstances, to the concepts expressed by those words.” (1970:1). Gooch menar att 

diminutivsuffixen i första hand oftast inte används för att förmedla en tanke om litenhet, utan 

för att uttrycka tillgivenhet eller för att skapa en gynnsam reaktion hos personen som tilltalas 

(1970:2). Diminutivsuffixen tillhör snarare det folkliga, personliga och vardagliga språket än 

den formella, opersonliga eller litterära stilen. Gooch menar därför att de allra flesta exemplen 

på diminutiv går att hitta hos de författare och dramatiker som skildrar och beskriver 

situationer från vardagslivet (1970:14f). 

    Diminutiverna är också en naturlig del i spanskt barnspråk och även i språk riktat till barn. 

Spansktalande barn använder diminutivsuffix om små och fina personer och ting, men även i 

fall där det inte handlar om en litenhet eller attraktivitet utan istället om att förminska något 

som kan verka stort och skrämmande (1970:3). Flera av diminutivsuffixen har också en 
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lekfull effekt och kan därmed användas med en skämtsam innebörd, som i följande exempel: 

dinerito le habrá costado (’det måste ha kostat honom en slant’). Ordet för pengar, dinero, 

används här i diminutivform för att uttrycka ironi (1970:17). 

    De två vanligaste spanska diminutivsuffixen är som sagt –ito och –illo. De båda används 

för att förmedla en litenhet, men suffixet –ito används också ofta för att skapa en gynnsam 

reaktion eller tillgivenhet: un pueblecito = ”en trevlig liten by”. Suffixet –illo har däremot ofta 

en så kallad pejorativ, nedsättande ton: un regalillo = ”en blygsam eller opassande present”. 

Det finns dock undantag, där –ito också kan användas i ett pejorativt syfte och –illo i ett 

positivt (1970:6ff). Gooch nämner också att –ito ofta används i hypokoristiska uttryck, det vill 

säga när ett smeknamn bildas genom att det officiella namnet avleds med ett suffixtillägg (NE 

2).  

    Förutom –ito och –illo nämner Gooch även några andra diminutivsuffix som kan delas in i 

tre olika grupper: de som oftast används för att skapa gynnsamhet eller tillgivenhet och 

därmed är nära besläktade med –ito (-ico, -ín), de som oftast används för att skapa 

ofördelaktig stämning eller förakt och därmed kan anses vara mer än pejorativt kopplade 

följeslagare till –illo (-ejo, -uelo), och den som har en uttalad skämtsam koppling (-ete) 

(1970:10).      

 

2.2.2 Översättning av spanskt diminutiv till svenska 

Den mest omfattande studien som behandlar litterär översättning från spanska till svenska är 

förmodligen Inger Enkvists Om litterär översättning från spanska : exemplet Vargas Llosa 

(1991). Enkvist gör en grundlig analys av den franska, engelska och svenska översättningen 

av Vargas Llosas roman Historia de Mayta (1984), där hon bland annat tar upp hanteringen 

av de spanska diminutiverna.  

    Hon nämner bland annat att den svenske översättaren, Jens Nordenhök, har hittat smidiga 

motsvarigheter till de spanska diminutiverna genom att använda sig av förstavelsen små-, som 

till exempel med småbarn för chiquillos (från chico/-a, ’pojke; flicka; barn’). Översättaren 

bildar ibland också sammansatta ord där nyansen ”liten” finns med i det ena ledet, till 

exempel vindsskrubb för cuartito (från cuarto, ’rum’), och i vissa fall har han lyckats lyfta 

fram den sociala nyansen: empleaditos (från empleado, ’anställd’) har blivit vanliga anställda. 

När diminutivsuffixet lagts till ett adjektiv har översättaren kunnat återge nyansen med två 

samordnade adjektiv, gordito (från gordo, ’tjock’) har blivit liten och knubbig, eller genom att 

göra sammansättningar på svenska, jovencito (från joven, ’ung’) blir purung. Enkvist nämner 
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inte vilka som är de vanligaste strategierna för att översätta spanskt diminutiv till svenska, 

utan sammanställer snarare översättarens lösningar utan inbördes ordning.  

    Avslutningsvis konstaterar hon att diminutivet som språkligt verktyg delvis går förlorat i 

översättningarna. Oftast översätts den rent fysiska dimensionen ”liten”, men de 

känslomässiga, de sociala och de latinamerikanska associationerna försvinner. Enkvist menar 

därmed att översättningarna blir mer ”intellektuella” än originalet, då de ”förlorat något av de 

känslomässiga och sociala djupdimensioner som originalet har och som estetiskt balanserar 

det intellektuella innehållet” (1991:50f).  

 

2.2.3 Översättning av spanskt diminutiv till engelska  

Utöver Enkvists studie är det svårt att hitta forskning kring översättning av spanskt diminutiv 

med fokus på just överföringen till svenska. En studie om översättning av spanska diminutiver 

till engelska finns dock att tillgå: Some notes on the grammatical status of the Spanish "-

ito/illo" diminutives and their translation into English (1996) av Francisco José Ruiz De 

Mendoza Ibañez. Ruiz de Mendoza Ibañez undersöker här specifikt suffixen –ito och –illo 

och hur dessa kan översättas till engelska utan att det resulterar i en betydelseförlust. Han 

menar att diminutivsuffixen som är så oerhört vanliga i spanskan inte alls förekommer i 

samma utsträckning i engelskan och att när de väl förekommer uttrycker de vanligtvis enbart 

litenhet (1996:157).  

    Ruiz de Mendoza Ibañez presenterar i sin artikel hur de spanska diminutiven oftast brukar 

översättas till engelska. När det gäller substantiv är det vanligast att använda ett adjektiv som 

uttrycker positiv eller negativ attityd + little: ”nice little hotel” (’hotelito’) eller ”disturbing 

little creature” (’criaturilla’) (1996:169). Little är emellertid bara applicerbart tillsammans 

med substantiv, och när det gäller andra ordklasser får diminutiven istället uttryckas med 

hjälp av något annat uttryck som förmedlar attityd: ”Your children look exactly alike” (’Tus 

hijos son igualitos’) eller ”She feels just a bit tired” (’Se nota algo cansadilla’). Ruiz de 

Mendoza Ibañez tillägger dock att behovet av ett adjektiv som uttrycker attityd framför little 

framför allt är kontextberoende. I ett överlag positivt sammanhang kan adjektivet leda till en 

onödig bearbetning hos läsaren utan att faktiskt resultera i någon som helst vinst 

informationsmässigt, och det kan då räcka att enbart översätta suffixet –ito  med little 

(1996:170).  
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2.3 Översättningsstrategier 

I Oversættelse – problemer og strategier, set i tekstlingvistik och pragmatisk perspektiv 

(2005) använder Lita Lundquist begreppen global översättningsstrategi och lokal 

översättningsstrategi. Med global översättningsstrategi menar Lundquist att översättaren bör 

ta hänsyn till texten som helhet och ha en överordnad strategi för hur arbetet med 

översättningen ska gå till. Beroende på texttyp och vilken situation texten kommer 

förekomma i avgör översättaren om hen ska använda sig av en imitativ eller en funktionell 

översättningsstrategi på global nivå. De lokala översättningsstrategierna är sedan beroende av 

den globala strategin och handlar om hur översättaren väljer att arbeta med texten på ord- och 

meningsnivå (Lundquist 2005).  

    I min undersökning kommer jag undersöka översättning av skönlitteratur och man kan då 

förvänta sig att översättarna har använt sig av en imitativ strategi på global nivå. En imitativ 

strategi innebär att översättaren försöker imitera källtexten, det vill säga att återge 

källtextförfattarens ton, stil och känsla så trovärdigt som möjligt, för att målspråksläsaren ska 

få samma upplevelse som källtextläsaren. Den imitativa strategin används främst när 

källtextens avsändare är en auktoritet inom sitt område, till exempel en litterär författare som i 

det här fallet. Vad gäller de lokala strategierna torde översättarna även där vilja använda sig 

av imitativa strategier, för att ligga så nära källtextens ord och uttryck som möjligt. 

Diminutivet förekommer dock inte på samma sätt i svenskan som i spanskan, så översättarna 

kommer då förmodligen behöva gå längre ifrån källtexten än de tänkt.  

    För vissa språkliga fenomen finns det redan studier över hur de brukar överföras, och andra 

forskare har gjort klassificeringar över lokala strategier. Bland annat har Yvonne Lindqvist 

gjort en kategorisering av strategier vid översättning av bildspråk (Lindqvist, 2005) och Dirk 

Delabastita har gjort en indelning av strategier vid översättning av språk- och ordlekar 

(Delabastita, 1993). Något sådant finns inte för översättning av diminutiver och därför är 

syftet med denna uppsats att försöka skapa en sådan klassificering av möjliga 

översättningsstrategier. 

 

2.4 Sammanfattning 

Diminutivsuffix används i spanskan för att uttrycka en förminskning eller en litenhet, men 

också för att uttrycka en persons känsla eller attityd. De vanligaste suffixen är –ito och –illo 

men utöver dessa förekommer även –ico, -ín, -ejo, -uelo och –ete. Den största studien som 
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gjorts om översättning av spanskt diminutiv till svenska är den av Inger Enkvist. Enkvist 

nämner där att den svenske översättaren av Mario Vargas Llosas Historia de Mayta bland 

annat använder sig av sammansättningar och ord med förminskande konnotationer för att 

överföra den diminutiva funktionen till svenska. Hon konstaterar även att de känslomässiga, 

sociala och latinamerikanska associationerna ofta går förlorade i översättningen. Vad gäller 

översättning av spanska diminutiv till engelska menar Ruiz de Mendoza Ibañez att den 

vanligaste strategin är att använda attributet little, ibland tillsammans med ett adjektiv som 

uttrycker en positiv eller negativ attityd.     

    I min undersökning kommer jag framför allt att utgå ifrån och jämföra med Enkvists 

resultat, men det kan naturligtvis även vara intressant att se om lösningarna i de svenska 

översättningarna möjligtvis liknar de vanligaste lösningarna på engelska enligt Ruiz de 

Mendoza Ibañez. Med tanke på att Enkvists undersökning endast bygger på en översättning 

och inte ger någon beskrivning över vilka strategier som dominerar för översättning av 

diminutiv, har jag istället valt att undersöka ett flertal översättningar med förhoppningen att 

kunna presentera en sammanställning av de översättningsstrategier som används mest vid 

översättning av spanskt diminutiv till svenska. 

 

 

3. Metod och material 

 

Undersökningen av det spanska diminutivets överföring till svenska utgörs framför allt av ett 

komparativt studium med deskriptivt syfte. De utvalda exemplen där diminutiver förekommer 

i de spanska romanerna kommer jämföras med de valda motsvarigheterna i respektive 

översättning, för att kunna sammanfattas i en beskrivning av hur de olika diminutivformerna 

vanligtvis översätts.  

 

Material 

Materialet består av fyra romaner skrivna på spanska av författare födda och uppvuxna i 

Spanien samt de svenska översättningarna. I och med att jag bestämt mig för att titta på hur 

den nutida användningen av diminutiv översätts har jag endast inriktat mig på litteratur från 

de senaste femtio åren och valen har då fallit på två romaner från 1970-talet och två romaner 

från 2010-talet. Informationen om materialet och översättarna som presenteras nedan har 

främst hämtats från Översättarcentrum och Libris, och vid behov har den även kompletterats 
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med information från Wikipedia och olika förlags hemsidor. Romanerna som valts ut är 

följande:  

 

 El lector de Julio Verne (2012) av Almudena Grandes, översättning av Yvonne Blank: 

Pojken som läste Jules Verne (2014) 

 El prisionero del cielo (2011) av Carlos Ruiz Zafón, översättning av Elisabeth Helms: 

Himlens fånge (2012)  

 Crónica del desamor (1979) av Rosa Montero, översättning av Nina Lekander: 

Kärlekens förluster (1991) 

 La muchacha de las bragas de oro (1978) av Juan Marsé, översättning av Peter 

Landelius: Guldflickan (1982) 

 

El lector de Julio Verne utspelar sig under sommaren 1947, åtta år efter att Franco kom till 

makten. Den handlar om Nino, son till en civilgardist, som under sommaren lär känna Pepe 

och börjar läsa Jules Vernes böcker. Han börjar så småningom förstå vad som egentligen 

pågår i landet och vad hans föräldrar egentligen har för sig. Boken är skriven av Almudena 

Grandes och kom ut i svensk översättning av Yvonne Blank 2014. Yvonne Blank arbetar som 

översättare och tolk och har även undervisat i översättning från spanska till svenska på 

Stockholms och Uppsala universitet. I mitten av 90-talet började hon översätta skönlitteratur 

och har bland annat översatt böcker av Carlos Ruiz Zafón och Javier Salinas 

(Översättarcentrum 1). 

    El prisionero del cielo är den tredje delen i Carlos Ruiz Zafóns serie om De bortglömda 

böckernas gravkammare. Boken handlar, precis som den första delen, om Daniel och hans vän 

Fermín som bor i Barcelona under 1950-talet. I den tredje delen dyker en mystisk man upp 

som visar sig vara en gammal bekant till Fermín från krigstiden. Fermín tvingas då berätta en 

historia från sitt liv som ingen hade väntat sig. Boken kom ut på spanska 2011 och översattes 

till svenska av Elisabeth Helms 2012. Helms har översatt en stor mängd latinamerikansk 

litteratur, av författare som Octavio Paz och Carlos Fuentes, och även en hel del 

engelskspråkig litteratur, bland annat av Minette Walters och Anita Shreve. 1991 tilldelades 

hon Svenska Akademiens översättarpris (Wikipedia 1, Översättarcentrum 2).  

    Crónica del desamor är Rosa Monteros första roman och handlar om Ana och hennes 

väninnor som försöker ta sig igenom vardagen i Madrid under de första åren efter Francos 

död. Boken översattes 1991 av Nina Lekander. Lekander är författare, översättare, kritiker 
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och journalist (Norstedts) och har även översatt böcker av engelskspråkiga författare som 

Kathy Acker och Sparkle Hayter (Libris). 

    La muchacha de las bragas de oro handlar om före detta falangistförfattaren Luys som 

bestämmer sig för att skriva sina memoarer och på så sätt släta över sitt förflutna. Men hans 

brorsdotter Mariana kommer för att hälsa på och börjar då motsätta sig de hopdiktade 

minnena. Boken är skriven av Juan Marsé 1978 och kom ut i svensk översättning av Peter 

Landelius 1982. Landelius är översättare, kulturskribent, författare, jurist och även före detta 

ambassadör. Han har översatt ett flertal böcker av nobelpristagarna Mario Vargas Llosa, 

Gabriel Garcia Márquez och Pablo Neruda och även andra verk av spanskspråkiga författare 

som Julio Cortázar, Benito Pérez Galdós och César Vallejo. Landelius har blivit tilldelad flera 

priser för sina översättningar, bland annat Stiftelsen Natur & Kulturs översättarpris och 

Letterstedtska priset för översättningar (Wikipedia 2).        

    Det viktigaste i urvalet av material har varit att romanerna ska ha en handling som kretsar 

kring relationer mellan olika karaktärer och som skildrar det spanska vardagslivet, då 

diminutiv främst förekommer i sociala sammanhang och i vardagligt tal, och att 

översättningarna ska ha gjorts av fyra olika översättare. På det viset går det förhoppningsvis 

att få en bred bild av hur diminutiv översätts till svenska och eventuellt se om vissa strategier 

dominerar.  

 

Metod 

I varje roman kommer de 30 första unika översättningarna av diminutiv väljas ut för 

undersökning. I fall där ett spanskt ord i diminutiv återkommer under de sidor som undersöks 

kommer detta noteras, för att det ska vara möjligt att se om det har översatts olika vid olika 

tillfällen. Endast då ett ord som förekommer flera gånger översätts på mer än ett sätt kommer 

dessa tas med i undersökningen. Eftersom min undersökning går ut på att undersöka och 

jämföra möjliga strategier för att översätta spanska diminutiver till svenska, spelar det ingen 

roll om samma ord förekommer flera gånger så länge det översätts olika. Det är de unika 

översättningarna som är intressanta i den här undersökningen och därmed kommer jag välja 

att räkna 30 types i fråga om översättningar från varje roman. Detta kommer således resultera 

i 120 översättningsexempel totalt från de fyra romanerna. I urvalet av exempel kommer jag 

utgå ifrån Goochs kategorisering av diminutivändelser och således ta med ord som har suffix i 

form av -ito, -illo, -ico, -ín, -ejo, -uelo och -ete. Om ord med dessa suffix visar sig vara 

lexikaliserade, att de med andra ord inte längre har en lika tydlig diminutiv funktion och kan 

betyda något annat än en förminskning av huvudordet, kommer jag ändå ta med dessa i min 
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undersökning. Detta för att de faktiskt härstammar från en diminutiv variant av ett huvudord 

från början och därmed kan ha liknande egenskaper som ett diminutiv.     

    För att undvika missförstånd kring ord som ’förminskande’ och ’litenhet’ i beskrivningen 

av ett ord som innehåller ett diminutivt betydelseelement, kommer jag i fortsättningen 

använda mig av begreppet diminuerande. 

    När de spanska diminutiven med tillhörande översättning excerperats kommer det första 

steget vara att undersöka huruvida diminutiverna är lexikaliserade. För att avgöra om ett ord 

är lexikaliserat eller inte kommer jag utgå ifrån Diccionario de la Real Academia Española 

(DRAE). Om diminutivformen har ett eget uppslagsord i DRAE kommer jag anse den vara 

lexikaliserad. Ett exempel på ett sådant fall skulle kunna vara diminutivet ventanilla. Ordet 

kommer ursprungligen från det spanska ventana, ’fönster’, men har med diminutivsuffixet -

illa fått en ny betydelse, ’bilruta; [biljett]lucka’, och därför också ett eget uppslagsord. Om 

ventanilla förekommer med betydelsen ’bilruta’ kommer jag således anse det vara 

lexikaliserat. Om diminutivformen finns med i DRAE, men att uppslagsordet saknar den 

betydelse som åsyftas i källtexten, kommer detta noteras. Ett exempel på ett sådant fall skulle 

kunna vara det tidigare nämnda diminutivet platillo. Ordet kommer ursprungligen från 

spanskans plato, ’tallrik; [mat]rätt’, och med diminutivsuffixet –illo har det ett eget 

uppslagsord med betydelsen ’assiett; tefat; vågskål; cymbal’. Men om platillo förekommer i 

källtexten och ändå syftar på ’små maträtter’, kommer jag notera att den lexikaliserats enligt 

regeln men att uppslagsordet saknar betydelsen som finns i texten.     

    Det andra steget kommer vara att kategorisera de spanska diminutiverna utifrån vilken 

ordklass de tillhör. Som jag nämnt tidigare kan diminutivsuffix läggas till substantiv, adjektiv, 

adverb och gerundium, och genom att notera vilken ordklass exemplen tillhör hoppas jag 

kunna undersöka om det går att urskilja vilken översättningsstrategi som är vanligast för 

respektive ordklass.  

    Steg tre i analysen kommer vara att notera hur varje spanskt diminutiv har översatts till 

svenska och etikettera vilken typ av lösning det är. När jag etiketterar kommer jag framför allt 

att fokusera på formen i den svenska översättningen, det vill säga hur den svenska 

motsvarigheten till diminutivet är uppbyggd, till exempel som en sammansättning, ett attribut 

eller ett gradadverbial. Jag kommer även notera om det förekommer förflyttning av det 

diminuerande betydelseelementet, det vill säga om den diminuerande funktionen har flyttats 

till ett annat ord inom den grafiska meningen. Sedan kommer jag bedöma om de svenska 

översättningarna har lyckats bevara den diminuerande funktionen från de spanska källtexterna 

eller om den har gått förlorad i överföringen. En översättning som etiketteras med ekvivalens 
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har lyckats bevara den diminutiva betydelsen från källtexten. Om en översättning etiketteras 

med förlust betyder det att den inte lyckats överföra den diminutiva betydelsen. 

Översättningen som sådan kan vara korrekt, men den saknar den diminuerande effekten. Om 

en översättning varken går att kategorisera som ekvivalens eller förlust benämns den som 

svårbedömd. Det viktigaste vid denna kategorisering kommer inte att vara vilken 

diminuerande funktion som finns hos diminutivet och hur den översatts, utan snarare att det 

finns ett diminuerande element i översättningen överhuvudtaget. 

 

 

4. Resultat 

 

I det här avsnittet kommer jag presentera resultatet av min undersökning. Inledningsvis 

beskrivs hur de spanska diminutiverna har översatts till svenska, det vill säga vilka strategier 

som gått att urskilja och vilka som dominerat. Det presenteras också vilka av dessa strategier 

som oftast lyckats bevara den diminuerande funktionen. Detta avsnitt kommer sedan följas av 

en redogörelse för vilka strategier som varit vanligast hos respektive översättare och hur de 

skiljer sig åt. 

 

 

4.1 Strategier för överföring av spanskt diminutiv 

 

I detta avsnitt presenteras vilka översättningsstrategier som oftast använts för att översätta 

spanska diminutiver till svenska och i vilken grad dessa strategier har bidragit till att 

diminutivernas betydelseelement lyckats överföras. Inledningsvis presenteras resultaten med 

hjälp av två tabeller. De strategier som tagits med i tabellerna är de som använts vid tre 

tillfällen eller mer totalt sett. Om en strategi endast använts en eller två gånger har jag istället 

valt att kalla den för lösning och dessa lösningar har då samlats under kategorin ”övrigt”. 

Efter tabellerna kommer jag sedan gå igenom och beskriva strategierna i detalj.  

    I Tabell 1 nedan presenteras de översättningsstrategier som dominerat inom respektive 

ordklass och även vilken strategi som dominerat totalt sett i hela undersökningen. Strategierna 

presenteras utifrån hur ofta de förekommit, med den vanligaste strategin överst i tabellen. I 

varje ordklasskolumn beskrivs hur stort antal och hur stor procentsats av ordklassens 
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diminutiver som översatts med respektive strategi. I den sista kolumnen beskrivs hur stort 

antal och hur stor procentsats som översatts av en strategi totalt sett i de fyra ordklasserna 

tillsammans.  

 

Tabell 1. Strategier för översättning av spanskt diminutiv till svenska, fördelat på ordklasser och totalt 

 Substantiv: 

91 st 

Namn:  

18 st 

Adjektiv: 

8 st 

Adverb: 

3 st 

Totalt: 

120 st 

Strategi Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent 

1. Översättning av 

huvudordet 

26 29 % 3 17 % 4 50 % 2 67 % 35 29 % 

2. Framförställt 

dim. 

adjektivattribut 

22 24 % 1 6 %     23 19 % 

3. Specifikare 

begrepp 

12 13 %       12 10 % 

4. Inlån 

 

  12 67 %     12 10 % 

5. Vardagligt 

substantiv 

6 7 %       6 5 % 

6. Ordet uteslutet 

 

5 6 %     1 33 % 6 5 % 

7. Framförställt 

adjektivattribut 

utan dim. betydelse 

4 4 %       4 3 % 

8. Sammansättning 

med dim. förled 

4 4 %       4 3 % 

9. Diminuerande 

substantiv 

3 3 %       3 2 % 

10. Översättning till 

idiomatiskt 

uttryck 

3 3 %       3 2 % 

Övrigt 

 

6 7 % 2 10 % 4 50 %   12 10 % 

Totalt 

 

91 100 % 18 100 % 8 100 % 3 100 % 120 100 % 

 

Som vi kan se här består de undersökta diminutiverna framför allt av substantiv. De motsvarar 

76 % av alla fall i källtexterna och tillsammans med namnen, som även de är substantiv, blir 

det ännu mer. Detta leder till att de flesta strategier bara förekommer för substantiv. Vi kan 

även se att strategi 1, översättning av huvudordet (ex. casita ’litet hus’ översätts till enbart 

hus), har varit den vanligaste strategin totalt sett för alla ordklasserna. Den följs därefter av 

strategi 2, framförställt diminuerande adjektivattribut, och strategi 3, specifikare 

begrepp (ex. caramelillos ’små karameller’ översätts till mintpastiller). Dessa tre strategier är 

även de som dominerat för substantiven. För substantiv i form av namn har strategi 4, inlån, 

varit den vanligaste strategin och därefter har även strategi 1 förekommit. För adjektiv har 

strategi 1 dominerat och likaså för adverb.  
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    I Tabell 2 nedan presenteras återigen de översättningsstrategier som dominerat, men den 

här gången med en kategorisering av hur strategierna har lyckats bevara den diminuerande 

funktionen. För varje strategi presenteras hur många fall som lett till ekvivalens, förlust och 

till den kategori som jag valt att kalla svårbedömt, och även här i både antal och procent. 

 

Tabell 2. Strategier för översättning av spanska diminutiv till svenska, ekvivalens/förlust 

 Ekvivalens: 

45 st 

Förlust: 

59 st 

Svårbedömt: 

16 st 

Strategi Antal Procent Antal Procent Antal Procent 

1. Översättning av 

huvudordet 

1 2 % 33 56 % 1 6 % 

2. Framförställt dim. 

adjektivattribut 

23 51 %     

3. Specifikare begrepp 

 

    12 75 % 

4. Inlån 

 

  12 20 %   

5. Vardagligt substantiv 

 

5 11 % 1 2 %   

6. Ordet uteslutet 

 

  6 10 %   

7. Framförställt 

adjektivattribut utan dim. 

betydelse 

3 7 %   1 6 % 

8. Sammansättning med 

dim. förled 

4 9 %     

9. Diminuerande substantiv 

 

3 7 %     

10. Översättning till 

idiomatiskt uttryck 

  3 5 %   

Övrigt 

 

6 13 % 4 7 % 2 13 % 

Totalt 

 

45 100 % 59 100 % 16 100 % 

 

I tabellen ovan kan vi se att den strategi som oftast lyckats bevara den diminuerande 

funktionen i översättningen är strategi 2, framförställt diminuerande adjektivattribut. Den 

strategi som oftast leder till förlust av den diminuerande funktionen är strategi 1, 

översättning av huvudordet, och den strategi som oftast varit svårbedömd är strategi 3, 

specifikare begrepp. Vi kan här även se att 45 fall lett till ekvivalens (38 %), att 59 fall 

kategoriserats som förlust (49 %) och att 16 fall varit svårbedömda (13 %) 

    Jag kommer nu att presentera de olika strategierna och ge exempel på hur översättarna har 

använt sig av dem.   
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1. Översättning av huvudordet 

Översättning av huvudordet är den överlägset vanligaste strategin för att översätta spanska 

diminutiver till svenska och det är också den enda strategin som har använts för alla 

ordklasserna. Denna strategi innebär att enbart det spanska diminutivets huvudord har 

översatts till svenska. I följande exempel visas hur ett substantiv i diminutiv har översatts med 

denna strategi. Här har diminutivet florecilla (från huvudordet flor, ’blomma’) översatts till 

enbart blomma: 

 

Exempel 1 

 

KT: […] pero su padre es una florecilla tierna y delicada […] (Zafón, 2011:53) 

 

MT: Men er far är en fin och känslig blomma […] (Zafón SV, 2012:36) 

 

Endast tre av de 120 undersökta diminutiverna är adverb och av dessa har två översatts med 

strategi 1. Följande exempel visar hur adverbet bajito (från bajo, ’lågt’) endast har översatts 

till lågt på svenska: 

 

Exempel 2 

 

KT: Pero Teresa lloraba y lloraba sin parar, bajito y hacia dentro [...] (Montero, 1978:35) 

 

MT: Men Teresa bara grät och grät, lågt och inåtvänt [...] (Montero SV, 1991:18) 

 

Även när det gäller översättning av substantiv i form av namn som står i diminutiv form har 

denna strategi förekommit. Huvudordet i de fallen är namnet som diminutivet utgår ifrån, det 

vill säga förnamnet i grundform. I följande exempel har diminutivet Pepica (från förnamnet 

Pepa) översatts till Pepa: 

 

Exempel 3 

 

KT: [...] no es nada, Pepica [...] (Grandes, 2012:79) 

 

MT: [...] det är ingen fara, Pepa [...] (Grandes SV, 2014:64) 

 

Något som är intressant att poängtera är att strategi 1 som sagt är den vanligaste 

översättningsstrategin vid översättning av spanskt diminutiv, men den är samtidigt också den 

strategi som oftast leder till förlust av den diminuerande funktionen. I och med att endast 

huvudordet översätts går den diminuerande betydelseeffekten förlorad i översättningen, vilket 

betyder att målspråksläsaren inte får samma upplevelse som källspråksläsaren. Följande 
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exempel visar hur adjektivet arrugadita (från arrugado, ’rynkig, skrynklig’) har översatts till 

endast rynkig: 

 

Exempel 4 

 

KT: En la cama de al lado estaba una gitana vieja, arrugadita y de color oliva [...] (Montero, 

1979:36) 

 

MT: I sängen bredvid låg en gammal rynkig och olivfärgad zigenerska [...] (Montero SV, 

1991:19) 

 

I exemplet ovan beskrivs en gammal kvinna som ligger på sjukhuset och stönar och jämrar sig 

för att hon har fått sin livmoder bortopererad, så genom att använda diminutivformen av 

arrugado kan författaren här vilja poängtera att det rör sig om en ynklig stackars kvinna. 

Diminutivformen förmildrar dessutom ett ord som annars skulle kunna tolkas nedsättande. I 

den svenska översättningen går emellertid den förmildrande och ynkliga nyansen av ordet 

förlorad, då kvinnan endast beskrivs som rynkig. Användningen av denna strategi leder i 

nästan samtliga fall till en nyansförlust i översättningen. Men det finns ett undantag, där 

samma strategi har använts men där ordvalet har spelat en stor roll för nyanseringen: 

  

Exempel 5 

 

KT: Se quitó los tapones de cera de los oídos y los guardó en la cajita roja. (Marsé, 1978:27) 

 

MT: Han tog vaxpropparna ur öronen och lade dem i den röda asken. (Marsé SV, 1982:20)    

 

I det här exemplet har cajita (från caja, ’låda, ask’) översatts till asken. Översättaren har här 

använt samma strategi, nämligen att endast översätta diminutivets huvudord, men i och med 

att han väljer att använda ordet ask istället för låda lyckas han ändå bevara något av den 

diminuerande funktionen. Ordet låda för tankarna till ett tämligen stort och kanske otympligt 

föremål, medan ordet ask snarare refererar till något litet och fint.  

    Det finns även ett fall där strategi 1 har använts som har varit svårbedömt vad gäller den 

diminuerande funktionen. I följande exempel har diminutivet formalito (från formal, 

’ordentlig’) översatts till välartad:  

  

Exempel 6 

 

KT: − Ya se lo nota, no crea, tan formalito, tan obediente... (Grandes, 2012:24) 

 

MT: “Det märks, så välartad och lydig som han är. (Grandes SV, 2014:17) 
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Här har översättaren precis som i exempel 4 använt sig av strategi 1 och varit noga med 

ordvalet. I den spanska källtexten används diminutivet formalito här om ett barn, så att 

översätta det med ordet välartad på svenska är skickligt. Välartad används ofta om barn, 

vilket betyder att det passar mycket bra in i sammanhanget och på så sätt skulle kunna 

förmedla någon slags förminskning. Ordet saknar dock en tydlig diminuerande funktion och 

har därför kategoriserats som svårbedömd.  

 

 

2. Framförställt diminuerande adjektivattribut 

Att översätta det spanska diminutivet med ett framförställt diminuerande adjektivattribut i 

anslutning till huvudordet i den svenska översättningen är den näst vanligaste strategin och 

även den strategi som oftast lyckats bevara den diminuerande funktionen i översättningen. 

Denna strategi innebär att den diminuerande funktionen har flyttats från huvudordet till ett 

framförställt attribut. I följande exempel har diminutivet casita (från casa, ’hus’) översatts till 

lilla hus, där lilla är ett adjektivattribut med diminuerande funktion till huvudordet hus. 

 

Exempel 7 

 

KT: [...] la casita deteriorada de la vieja comadrona [...] (Montero, 1979:34) 

 

MT: [...] den gamla barnmorskans förfallna lilla hus […] (Montero SV, 1991:17) 

 

Strategi 2 är den näst vanligaste strategin för översättning av substantiv. De diminuerande 

adjektivattributen utgörs då oftast av orden små eller liten. Resultatet påminner mycket om 

det Ruiz de Mendoza Ibañez kommit fram till angående översättning av spanska diminutiv till 

engelska, nämligen att substantiv ofta översätts med ett framförställt little, vanligtvis 

tillsammans med ett adjektiv som uttrycker positiv eller negativ attityd. I de svenska 

översättningarna har de framförställda attributen inte utgjorts av några positivt eller negativt 

laddade adjektiv, men de förminskande attributen små och liten har visat sig vara mycket 

vanliga när det gäller översättning av substantiv. I följande exempel har det spanska 

diminutivet postrecito (från postre, ’dessert’) översatts till liten efterrätt: 

 

Exempel 8 

 

KT: ¿Un postrecito para rematar la faena, maestro? (Zafón, 2011:84) 

 

MT: − En liten efterrätt som kronan på verket? (Zafón SV, 2012:59)    
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Det här fallet påminner om exemplet med cervecita (från cerveza, ’öl’) som togs upp under 

beskrivningen av det spanska diminutivets former och användning. Precis som i det fallet vill 

kyparen här skapa förväntan och låta vänlig, snarare än att erbjuda en efterrätt av små 

dimensioner. Översättaren har här valt att översätta diminutivet med det framförställda 

attributet liten, vilket fungerar bra i sammanhanget. En svensktalande kypare hade med stor 

sannolikhet kunnat använda sig av uttrycket en liten efterrätt för att framstå som artig och 

trevlig.  

    Strategi 2 har även använts för att översätta ett substantiv i form av namn. Den 

översättningen är den enda av översättningarna av namnen som lyckats bevara den 

diminuerande funktionen. Det gäller namnet Luisito (från förnamnet Luis) som har översatts 

till Lille Luís [sic!]: 

 

Exempel 9 

 

KT: − Pruebe con Luisito, que a lo mejor se acuerda de algo. (Zafón, 2011:45) 

 

MT: − Försök hos Lille Luís [sic!], han kanske kommer ihåg något. (Zafón SV, 2012:30) 

 

Översättaren har här använt sig av lille som ett framförställt diminuerande adjektivattribut 

anslutet till huvudordet Luís för att översätta det spanska diminutivet. Genom att välja 

attributet lille lyckas översättaren här bevara den diminutiva funktionen i översättningen, 

vilket har visat sig vara mycket ovanligt när det gäller översättning av namn i diminutivform. 

Attributet bidrar dock också till något mer av en fysisk förminskning av Luis än vad som 

förmodligen är tanken i källtexten. Lille Luís skulle kunna föra tankarna till ett barn eller en 

kort person, vilket inte är fallet här. I källtexten åsyftas en vuxen person och diminutivsuffixet 

används då snarare för att poängtera talarens nära relation till Luis än Luis längd eller ålder. 

Återigen har det följaktligen visat sig vara mycket svårt att överföra den rätta nyansen från 

källtexten, men eftersom översättaren i det här fallet ändå lyckades bevara en diminuerande 

funktion har lösningen placerats i kategorin ekvivalens. 

 

 

3. Specifikare begrepp 

Strategin specifikare begrepp är den tredje vanligaste översättningsstrategin och den 

förekommer vid översättning av substantiv. Strategin innebär att översättaren har valt att 

översätta det spanska diminutivet med ett ord på svenska som på något sätt förtydligar 

diminutivets huvudord. Det kan till exempel handla om ett underbegrepp till huvudordet eller 
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ett närliggande sidobegrepp, det vill säga ett ord som har snävare betydelseomfång än 

huvudordet och därför är specifikare. I exemplet nedan har diminutivet översatts med ett 

annat begrepp inom samma begreppssystem, nämligen ett underbegrepp till diminutivets 

huvudord. Det spanska diminutivet papelitos (från papel, ’papper’) har översatts till konfetti: 

 

Exempel 10 

 

KT: Al fondo de aquella casa había un corral, y en él, una cuerva sin salida hasta que llegaba un 

río de papelitos verdes. (Grandes, 2012:68)  

 

MT: Bakom huset fanns en trädgård med en jordkällare, och fram till ingången ledde ett spår av 

grön konfetti. (Grandes SV, 2014:54)   

 

Konfetti är små bitar gjorda av papper som sprids i luften vid festliga tillfällen. Ordet skulle 

med andra ord kunna sättas som ett underbegrepp till ordet papper i ett begreppssystem. Ordet 

konfetti har snävare betydelseomfång än papelitos, men att avgöra om det lyckats överföra 

den diminuerande funktionen eller ej är svårt. När översättarna har valt att översätta 

diminutiverna med ett specifikare begrepp ändras betydelsen och möjligtvis skulle man kunna 

säga att en diminuerande effekt finns kvar om ordet i sig har diminuerande konnotationer, 

men det är fortfarande svårtolkat. Strategi 3 är därför den strategi som oftast har klassificerats 

som svårbedömd.   

    Även i nästa exempel har det spanska diminutivet översatts med ett specifikare begrepp 

inom samma begreppssystem: 

 

Exempel 11 

 

KT: […] no habían querido cogerle en ninguna cuadrilla de las que ya habían  empezado a 

varear la aceituna. (Grandes, 2012:40) 

 

MT: […] inget av arbetslagen som redan hade börjat med olivskörden ville ha honom med. 

(Grandes SV, 2014:31)   

 

Här har diminutivet cuadrilla (från cuadro, ’fyrkant; grupp, kår’) översatts till arbetslag, ett 

specifikare begrepp än grupp eller kår. 

    I exemplet nedan har diminutivet mesitas (från mesa, ’bord’) översatts till serveringsborden 

på svenska:  

 

Exempel 12 

 

KT: Empecé por repasar los cajones del mueble del comedor donde solía guardar recibos, cartas 

pendientes y monedas sueltas. De ahí pasé a las mesitas, fruteros y estanterías. (Zafón, 2011:69) 

 



19 

 

MT: Jag började med att gå igenom lådorna i matsalsskänken där hon förvarade kvitton, viktiga 

brev och småmynt. Därifrån övergick jag till serveringsborden, fruktfaten och hyllorna. (Zafón 

SV, 2012:48) 

 

Även här har översättaren valt ett underbegrepp till huvudordet. I ett begreppssystem över 

möbler skulle bord vara ett underbegrepp till möbler och serveringsbord skulle i sin tur vara 

ett underbegrepp till bord: möbler > bord > serveringsbord. I det här fallet har 

diminutivsuffixet förmodligen en förminskande funktion rent fysiskt, vilket skulle kunna 

förklara varför översättaren har valt ett underbegrepp som poängterar vilken typ av bord det 

gäller.  

 

 

4. Inlån 

Inlån är den fjärde vanligaste översättningsstrategin för att översätta spanska diminutiver till 

svenska totalt sett. Strategin har endast använts för att översätta substantiv i form av namn, 

men för den ordklassen är den överlägset den vanligaste översättningsstrategin. Inlån innebär 

att den spanska diminutivformen har lånats in till den svenska översättningen, som i följande 

exempel:  

 

Exempel 13 

 

KT: Por espacio de media hora el extraño intentó dar cuenta de las delicias que le iba sirviendo 

el benjamín de la casa, Juanito [...] (Zafón, 2011:39) 

 

MT: Under en halvtimmes tid försökte han sätta i sig alla godbitar som barens yngste kypare, 

Juanito, ställde fram [...] (Zafón, 2012:26) 

 

Här har formen av det spanska diminutivet Juanito (från förnamnet Juan) lånats in till den 

svenska översättningen. 

    I och med att det inte går att förvänta sig att en svensk läsare ska förstå den spanska 

diminutivändelsen och därmed också förstå den diminuerande betydelsen hos ordet, leder 

denna strategi alltid till förlust. I vissa fall kan ett inlån av en spansk diminutivform även leda 

till viss förvirring hos den svenske läsaren, som till exempel i följande exempel där den 

spanska diminutivformen sammanfaller med ett svenskt förnamn:  

 

Exempel 14 

 

KT: De todas formas refrena tus impulsos y no le dejes mal, Anita [...] (Montero, 1979:18) 

 

MT: Bara du håller känslorna tillbaka och inte blir arg, Anita […] (Montero SV, 1991:6) 
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I det här exemplet heter karaktären Ana och kallas i diminuerande form för Anita (ung. ’lilla 

Ana’). Översättaren har valt att låna in den spanska diminutivformen till svenskan, men i en 

svensk kontext kan det resultera i förvirring hos läsaren då namnet Anita faktiskt är ett vanligt 

tilltalsnamn i Sverige. För en svensk läsare kan det således se ut som att karaktären plötsligt 

bytt namn från Ana till Anita. Visserligen kommer det svenska namnet Anita ursprungligen 

från den spanska diminutivformen, men i det här fallet bör man nog inte utgå ifrån att den 

svenske läsaren känner igen hur det spanska diminutivsuffixet ser ut. 

 

 

5. Vardagligt substantiv 

Strategi 5, vardagligt substantiv, är den femte vanligaste översättningsstrategin totalt sett. Den 

har endast använts vid översättning av substantiv. Vardagligt substantiv innebär att 

diminutivet i källtexten har ersatts av ett ord med vardagligt stilvärde i den svenska 

översättningen och det är en strategi som överlag har lyckats bevara den diminuerande 

funktionen. I följande exempel har diminutivet pobrecilla (’stackars liten’) översatts till 

stackarn, som på svenska ger ett talspråkligt eller vardagligt intryck: 

 

Exempel 15 

 

KT: − Ella no me lo ha querido decir todavía, la pobrecilla, porque está preocupada. 

 (Zafón, 2011:86) 

 

MT: − Hon har inte velat tala om det för mig än, stackarn, för hon är orolig. (Zafón, 

 2012:61) 

 

I nästa exempel förekommer det spanska diminutivet cabecita (från cabeza, ’huvud’) 

tillsammans med det efterställda attributet loca (’galen’). I den svenska översättningen har det 

översatts till galenpanna: 

 

Exempel 16 

 

KT: En realidad, sigo siendo la gata peligrosa de nuestras noches isleñas, la misma cabecita 

loca que ronroneaba recostada en tus pechos hermosos [...] (Marsé, 1978:20) 

 

MT: Egentligen är jag fortfarande den farliga katten från våra nätter på ön, samma galenpanna 

som brukade spinna mot dina vackra bröst [...] (Marsé SV, 1982:15) 

 

Diminutivsuffixet används i det här fallet för att förmildra och skapa en skämtsam stämning. 

Om huvudordet hade använts i grundform, cabeza, hade texten gett ett hårdare intryck. 
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Diminutivsuffixet bidrar till att texten får en snällare och lite lekfull ton. Genom att använda 

ordet galenpanna på svenska lyckas översättaren här åstadkomma samma känsla som i 

källtexten. Galenpanna är ett talspråkligt uttryck som används på ett skämtsamt sätt och det 

skapar här en känsla av att personerna det gäller har en nära och lite flörtig relation.  

 

 

6. Ordet uteslutet 

Ordet uteslutet är den sjätte vanligaste översättningsstrategin och den har använts vid 

översättning av substantiv och adverb. Strategin innebär att det diminuerande ordet i 

källtexten har uteslutits helt och hållet i översättningen, som i exemplet nedan. Här har jag 

även lagt till en ordagrann översättning, för att det ska bli enklare att förstå vad som har hänt i 

den svenska översättningen: 

 

Exempel 17 

 

KT: Las dos hijas mayores de TomásVillén Roldán […] cavaron con sus propias manos la 

tumba de su padre en el corralillo de los ahorcados, fuera de los muros del cementerio. 

(Grandes, 2012:85) 

 

Ordagrann översättning: De två äldsta döttrarna till Tomás Villén Roldán […] grävde med sina 

egna händer graven till sin pappa i inhägnaden för de som ”hängts”, utanför murarna till 

kyrkogården.  

 

MT: Tomás Villén Roldáns två äldsta döttrar […] hade själva grävt sin fars grav utanför 

kyrkogårdsmurarna, där självmördare, avrättade och odöpta låg. (Grandes SV, 2014:69) 

 

Här har det spanska diminutivet corralillo (från corral, ’öppen inhägnad’) uteslutits i den 

svenska översättningen. Översättaren har här översatt segmentet ”fuera de los muros del 

cementerio” till ”utanför kyrkogårdsmurarna” och ordet ahorcados till ”självmördare, 

avrättade och odöpta”, men vad gäller diminutivet corralillo har hon valt att utesluta det och 

istället skriva där.   

    I nästa exempel har det spanska diminutivet vocecilla (från voz, ’röst’), uteslutits: 

 

Exempel 18 

 

KT: −¡Antonio el Guapo, Antonio el Guapo! – mi padre imitaba a mi madre con una vocecilla 

burlona, los ojos en blanco [...] (LJV, 2012:90) 

 

MT: ”Antonio el Guapo, Antonio el Guapo!” upprepade pappa hånfullt och rullade med ögonen 

[…] (PJV, 2014:72)  
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Spanskans fras con una vocecilla burlona (’med hånfull ”flickig” röst’) har i den svenska 

översättningen uteslutits och istället översatts med upprepade hånfullt.  

    I och med att det diminuerande ordet helt utesluts i den svenska översättningen har denna 

strategi i samtliga undersökta fall lett till en förlust av det diminuerande betydelseelementet.  

 

 

7. Framförställt adjektivattribut utan diminuerande betydelse 

Strategi 7 påminner om strategi 2, framförställt diminuerande adjektivattribut, förutom att 

attributet i strategi 7 inte har någon diminuerande betydelse. Strategin har använts vid 

översättning av substantiv och är den sjunde vanligaste strategin i undersökningen. Följande 

exempel visar hur det spanska diminutivet jefecito har översatts till snygg chef på svenska: 

 

Exempel 19 

 

KT: − Vaya un jefecito que tenéis... (Montero, 1979:45) 

 

MT: − Vilken snygg chef ni har... (Montero SV, 1991:26) 

   

I exemplet ovan används diminutivsuffixet i förstärkande syfte. Talaren är här imponerad av 

eller snarare avundsjuk på den andres chef och förstärker den känslan genom att använda sig 

av ett ord i diminuerande form. Översättaren har valt att översätta diminutivet med snygg 

chef, där förstärkningen istället förmedlas genom attributet snygg. Hon lyckas överföra den 

diminuerande funktionen trots att attributet i sig inte är diminuerande. 

    Eftersom översättarna med denna strategi har använt ord som inte är diminuerande men 

som ändå förmedlar samma känsla eller attityd som källtexten, leder strategin oftast till 

ekvivalens. I ett fall är det dock lite mer svårbedömt huruvida den diminuerande funktionen 

har överförts eller ej. I det fallet har diminutivet tonadillas (från tonada, ’visa, ballad’) 

översatts med traditionella visor: 

 

Exempel 20 

 

KT: [...] y advertía que algunas de sus síncopas procaces podían no ser apropiadas para el 

consumo del oyente nacional forjado en la tonadilla [...] (Zafón, 2011:25) 

 

MT: [...] och betonade särskilt att han måste varna för att vissa av de skamlösa synkoperna 

kanske inte lämpade sig för inhemska lyssnare som fostrats med traditionella visor […] 

(Zafón, 2012:14)  

 



23 

 

Här har översättaren valt ett adjektivattribut som inte har någon diminuerande funktion, 

traditionella, utan som endast förtydligar vilken typ av visa det rör sig om. Tonadilla används 

här i motsats till den moderna jazzen som precis börjat spelas på radion. Ordet är lexikaliserat 

och enligt DRAE syftar det dels på en glad och ljus visa, dels på en sång eller ett stycke från 

en teaterpjäs. Det är svårt att avgöra om översättaren genom detta förtydligande lyckats 

bevara den diminuerande funktionen och därför har den kategoriserats som svårbedömd. 

 

 

8. Sammansättning med diminuerande förled 

Sammansättning med diminuerande förled är den åttonde vanligaste översättningsstrategin 

och den har endast använts vid översättning av diminuerande substantiv. Strategin innebär att 

det spanska diminutivet har översatts med en sammansättning på svenska där förledet är 

diminuerande och efterledet är det spanska diminutivets huvudord. Följande exempel visar 

diminutivet platillos (från plato, ’[mat]rätt’) som översatts till sammansättningen smårätter. 

Sammansättningen innehåller det diminuerande förledet små-: 

 

Exempel 21 

 

KT: [...] como si al pedir tapas y platillos que no podía apenas probar recordase otros tiempos 

de mayor saque. (Zafón, 2011:40) 

 

MT: Alla tapas och smårätter som han beställde in men knappt rörde verkade vara ett sätt att 

försjunka i hågkomster från andra tider med större matlust. (Zafón SV, 2012:26) 

 

Denna strategi påminner mycket om det Inger Enkvist nämner om den svenske översättaren 

av Vargas Llosas verk, nämligen att han ibland använder sig av strategin att översätta spanska 

diminutiv med sammansatta ord där ena ledet förmedlar en litenhet eller att använda sig av 

förledet små- för att bevara den diminuerande funktionen. I min undersökning har denna 

strategi inte förekommit i så stor utsträckning, men vissa av översättarna har använt den vid 

några tillfällen och den har i samtliga fall visat sig leda till ekvivalens. Översättarna har tack 

vare det diminuerande förledet lyckats överföra den diminuerande funktionen till den svenska 

översättningen. I exemplet nedan har diminutivet pecadillos (från pecado, ’synd’) översatts 

till småsynder: 

 

Exempel 22 

 

KT: No dejaba por ello de asumir pecadillos de vanidad, no negaba que también se había 

aprovechado algo de la situación. (Marsé, 1978:59) 
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MT: Inte heller underlät han att ta på sig småsynder som bottnade i högmod, och han förnekade 

inte att han också dragit vissa fördelar av situationen. (Marsé SV, 1982:43) 

 

Här har översättaren, precis som översättaren i Enkvists undersökning, använt sig av förledet 

små- för att bevara den diminuerande funktionen i översättningen. Förledet små- har 

förekommit i alla fall där översättaren valt att översätta ett diminutiv med en sammansättning 

utom ett. I ett fall har översättaren använt ett annat förled än små- men ändå lyckats bevara 

den diminuerande funktionen. Se följande exempel: 

 

Exempel 23 

 

KT: [...] aquellos pobres relatos de guerra acerca de los cuales tú escribiste en una revistilla, 

hace unos años [...] (Marsé, 1978:68) 

 

MT: [...] de där stackars krigsberättelserna som du skrev om i någon strunttidning för ett par år 

sedan [...] (Marsé SV, 1982:50) 

 

I exemplet ovan har översättaren valt att översätta det spanska diminutivet revistilla (från 

revista, ’veckotidning’) till strunttidning i den svenska översättningen. Översättaren har här 

använt förledet strunt- istället för små-, förmodligen för att åstadkomma en mer nedsättande 

ton. Som jag nämnt tidigare används diminutivsuffixet –illo/-a ofta för att skapa en 

nedsättande ton och så är också fallet med revistilla. Detta har översättaren lyckats fånga med 

förledet strunt-. Förledet bidrar dessutom till en känsla av talspråklighet, vilket passar bra i 

denna dialogpassage.  

 

 

9. Diminuerande substantiv 

Strategi 9 har använts vid översättning av substantiv och innebär att det spanska diminutivet 

har översatts med ett substantiv på svenska som semantiskt sett har en diminuerande funktion 

i sig. I och med den inneboende diminuerande funktionen har denna strategi lett till 

ekvivalens i samtliga fall. Strategin har endast använts vid ett och samma ord i diminutiv, 

nämligen señorita (från señora, ’dam’). Ordet är lexikaliserat enligt regeln att den 

diminuerande formen har ett eget uppslagsord i DRAE, men det kan även uppträda i 

diminuerande syfte där en liten flicka åsyftas snarare än tilltalsordet fröken. I exemplet nedan 

har diminutivet señoritas översatts till just flickorna i den svenska översättningen:  
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Exempel 24 

 

KT: Pero antes dime, ¿cómo era el hogar de las señoritas Monteys? (Marsé, 1978:52) 

 

MT: Men säg mig först: hur var flickorna Monteys’ hem? (Marsé SV, 1982:39) 

 

Här har ordet flickorna en diminuerande funktion i sig, eftersom det refererar till unga 

personer. Det finns en inneboende litenhet eller förminskning i ordet. 

    Detsamma gäller för översättningen i nästa exempel, även detta från avsnittet om las 

señoritas Monteys: 

 

Exempel 25 

 

MT: No te será difícil deleitar a los cándidos lectores de tu revista presentándome en aquel 

saloncito en penumbra al acecho de las señoritas Monteys [...] (Marsé, 1978:54) 

 

KT: Det blir inte svårt att glädja dina oskyldiga läsare med bilden av mig i den där skuggiga 

salongen där jag lurpassar på fröknarna Monteys [...] (Marsé SV, 1982:40) 

 

Här har diminutivet señoritas översatts med ordet fröknarna, som även det har en 

diminuerande funktion i sig.  

 

 

10. Översättning till idiomatiskt uttryck 

Översättning till idiomatiskt uttryck har använts vid översättning av diminuerande substantiv. 

Strategin innebär att ett uttryck som på spanska inkluderar diminutiv har översatts till den 

svenska motsvarigheten. I följande exempel har diminutivet mujerzuela (från mujer, ’kvinna’) 

översatts till uttrycket lätt på foten: 

 

Exempel 26 

 

KT: Su señora no es una mujerzuela y el día que quiera dejarlo plantado, que Dios quiera que 

no sea nunca, se lo dirá a la cara y sin intrigas de serial. (Zafón, 2011:80) 

 

MT: Er fru är inte lätt på foten, och om hon någon dag skulle vilja lämna er, vilket Gud 

förbjude, kommer hon att säga det rent ut och utan några följetongsintriger. (Zafón SV, 

2012:57) 

 

Det spanska diminutivet mujerzuela kommer från början från spanskans ord för kvinna, 

mujer, men med diminutivändelsen –uela har det lexikaliserats och får därmed en mer 

nedsättande ton och betyder snarare ’prostituerad, slinka, förlorad kvinna’. Det har här 

översatts med svenskans uttryck att vara lätt på foten.  
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    Nästa exempel innehåller på spanska uttrycket echar una cana al aire, där det lagts till ett 

diminutivsuffix på ordet cana. Cana betyder ’vitt (grått) hår[strå]’, så ordagrant översatt 

skulle uttrycket betyda ungefär slänga upp ett vitt hårstrå i luften. Enligt Norstedts spansk-

svenska ordbok är det ett vardagligt uttryck för att säga festa om, ta sig en glad kväll. I det här 

fallet försöker karaktären Fermín förklara för Daniel att det vore bra för hans pappa om han 

fick träffa en kvinna någon gång ibland. Fermín är en artig person som inte vill trampa någon 

på tårna, så författaren har förmodligen lagt till diminutivet canita för att det ska låta mer 

finkänsligt. Se exemplet nedan:  

 

Exempel 27 

 

KT: [...] entre nosotros y que no salga de estas cuatro paredes, la verdad es que no le vendría 

mal echar una canita al aire de vez en cuando. (Zafón, 2011:52) 

 

MT: [...] mellan skål och vägg är sanningen den att det inte skulle vara så illa för honom att få 

till det någon gång emellanåt. (Zafón, 2012:35) 

 

Översättaren har här valt att översätta uttrycket och diminutivet med uttrycket att få till det på 

svenska. Att få till det har en vardaglig prägel på svenska, vilket passar bra in i 

sammanhanget. Den svenska översättningen har dock inte riktigt lyckats förmedla den 

finkänsliga nyansen, utan det har istället lett till en diminutivförlust.   

 

 

Övrigt 

Som jag nämnt tidigare har de lösningar som endast förekommit vid ett eller två tillfällen 

placerats under övrigt. Nedan följer en kort beskrivning av dessa lösningar och några 

exempel.  

    En av lösningarna påminner mycket om strategi 2, framförställt diminuerande 

adjektivattribut. Även här har den diminuerande funktionen flyttats från huvudordet till ett 

attribut, men i det här fallet till ett efterställt attribut. I exemplet nedan har det spanska 

diminutivet tiíto (från tío, ’morbror/farbror’) översatts till morbror lilla, där lilla är ett 

diminuerande adjektivattribut till huvudordet morbror: 

 

Exempel 28 

 

KT: − Te estaremos esperando, tiíto. (Marsé, 1978:56) 

 

MT: − Vi väntar på dig, morbror lilla. (Marsé SV, 1982:41) 
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Vad gäller efterställda element har en lösning även varit att översätta ett adjektiv med 

diminutivsuffix till ett adjektiv med en efterställd prepositionsfras. Diminutivet bajito (från 

bajo, ’kort[växt], låg’) har då översatts med liten till växten, där prepositionsfrasen till växten 

har lagts till huvudordet liten.  

    Tidigare nämndes strategi 8, att översätta diminutivet med en sammansättning med 

diminuerande förled. Det har även förekommit en lösning med en sammansättning, men där 

det istället är efterledet som är diminuerande. Översättaren har då valt att översätta 

diminutivet azucarillos (från azúcar, ’socker’) till sockerbitar, där –bitar har en diminuerande 

och dessutom individuativ funktion som bidrar till att det diminuerande betydelseelementet 

överförs.  

    Vad gäller översättningen av namnen i diminuerande form har den vanligaste strategin varit 

att låna in den spanska diminutivformen, men det har också förekommit några lösningar för 

översättning av namn. Vid ett tillfälle har översättaren till exempel valt att både låna in den 

diminuerande formen från spanskan och lägga till grundformen av namnet. Regalito (en 

diminuerande form av regalo, ’gåva, present’) är ett smeknamn på en karaktär vid namn 

Elías, och översättaren har då valt att använda sig av Elías el Regalito i den svenska 

översättningen. Ett tillägg av förnamnet gör det något tydligare för den svenske läsaren att 

namnet Regalito hör ihop med Elías, men det leder ändå till förlust då den diminuerande 

funktionen inte kan förstås av den svenske läsaren. 

    Bland exemplen förekommer också en annan lösning för översättning av namn, nämligen 

översättning av ett känt namn. I källtexten förekommer ett välkänt namn, ursprungligen från 

engelskan, som på spanska inkluderar diminutiv och som sedan har översatts till den svenska 

versionen: 

 

Exempel 29 

 

KT: El saliente carecía de conexiones familiares y arrastraba el fatídico precedente de haber 

sido sorprendido ebrio y profiriendo comentarios jocosos sobre el Generalísimo de todas las 

Españas y su sorprendente parecido con Pepito Grillo. (Zafón, 2011:110) 

 

MT: Den avgående saknade förbindelser och hade dessutom ett ödesdigert prejudikat att släpa 

på, då han en gång när han var full råkade komma med skämtsamma kommentarer om hela 

Spaniens Generalissimo och hans förvånansvärda likhet med Benjamin Syrsa. (Zafón, 

2011:81) 

 

Figuren Benjamin Syrsa från berättelsen om Pinocchio heter Pepito Grillo på spanska. 

Översättningen är således endast en matchning av ett redan existerande namn på en fiktiv 

person. Den första delen av namnet på spanska står i diminutivform och är därmed en 
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hypokorism, Pepito (istället för Pepe). I den svenska översättningen har det översatts till den 

svenska motsvarigheten av namnet, Benjamin Syrsa, som inte innehåller någon lika tydlig 

diminuerande funktion. Namnet Benjamin kan dock ha diminuerande konnotationer. I Bibeln 

var Benjamin Jakobs yngste son och namnet har därför använts som ett uttryck för den yngste 

i en samling män (Wikipedia 3).   

    Vid två tillfällen har lösningarna inneburit att det diminuerande elementet på något vis 

flyttats eller kompenserats för på annan plats i den grafiska meningen. I följande exempel har 

den diminuerande funktionen flyttats från det spanska diminutivets huvudord och ligger nu 

istället hos ett annat ord i översättningen: 

 

Exempel 30 

 

KT: ¡Tanto plomo y tanta flecha sólo porque un corazón herido y drogadito viera contrariada 

su ilusión de ver correr trenes...! (Marsé, 1978:23) 

 

MT: Så mycket bly och så många pilar bara för att ett sårat och drogat litet hjärta inte fick 

gensvar på sin dröm om att få se tågen rusa fram…! (Marsé SV, 1982:17-18)  

 

I den spanska källtexten ligger den diminuerande funktionen på drogadito (från drogado, 

’drogad’), men i den svenska översättningen har den diminuerande funktionen flyttats till ett 

nytt huvudord inom samma fras, till hjärta. Den diminuerande funktionen finns där som ett 

framförställt adjektivattribut, litet.  

    För adjektiv i diminuerande form har lösningen att översätta dem till en adjektivfras med 

gradadverbial förekommit vid två tillfällen. Det kan till exempel se ut som i exemplet nedan. 

Här har det spanska diminutivet solito (från solo, ’ensam’) översatts till frasen alldeles ensam 

i den svenska översättningen: 

 

Exempel 31 

 

KT: [...] el sentimiento de culpa me empujó a liquidar una botella de blanco yo solito [...] 

(Marsé, 1978:43) 

 

MT: […] skuldkänslan drev mig att dricka upp en flaska vitt vin alldeles ensam […] (Marsé 

SV, 1982:31) 

 

Översättarens lösning lyckas här fånga den ynkliga nyansen från diminutivsuffixet genom att 

använda gradadverbialet alldeles framför huvudordet ensam. 

    Förutom de redan nämnda lösningarna har även en lösning förekommit som påminner om 

strategi 10, översättning till idiomatiskt uttryck. Precis som för strategi 10 handlar det här om 

ett uttryck som på spanska inkluderar ett diminutiv. Lösningen har dock inte inneburit att ett 
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idiomatiskt uttryck på svenska används, utan snarare att det spanska uttrycket förklaras, se 

följande exempel: 

 

Exempel 32 

 

KT: Y antes de que pueda darse cuenta, Ana se encuentra en el pasillo. De patitas en el pasillo, 

como diría Soto Amón. (Montero, 1979:52) 

 

MT: Och innan hon vet ordet av står Ana i korridoren. Utkastad, som Soto Amón skulle ha 

sagt. (Montero SV, 1991:31)  

 

Uttrycket är ”poner a alguien de patas en la calle/el pasillo” och det betyder ’att slänga/köra ut 

någon på gatan/i korridoren’. Direktöversatt betyder det dock ’att sätta ut någon på tassarna 

på gatan/i korridoren’, och det är just ordet för ’tass’ som står i diminutiv på spanska: patitas 

(från pata, ’tass’). Uttrycket har översatts med ordet utkastad på svenska, vilket resulterat i en 

diminutivförlust. 

     

När det gäller de diminutiver som visat sig vara lexikaliserade i undersökningen, har de tagits 

med i samtliga uträkningar. Vid flera tillfällen har översättningarna av de lexikaliserade 

diminutiverna kategoriserats som svårbedömda, i och med att den diminuerande funktionen 

inte är lika tydlig som hos de andra exemplen.  

    För fullständiga tabeller med samtliga strategier och lösningar, se bilagan sist i uppsatsen. 

 

 

4.2 De fyra översättarnas strategier och ekvivalens/förlust 

 

Jag har nu presenterat hur resultatet sett ut totalt sett, det vill säga vilka strategier som 

dominerat i hela undersökningsmaterialet och huruvida dessa strategier har lyckats bevara den 

diminuerande funktionen eller ej. I detta avsnitt presenteras istället resultaten för respektive 

översättare. Dessa jämförs sedan i syfte att undersöka om översättarnas val av strategier 

skiljer sig åt. 

    Resultaten presenteras nedan i fem tabeller. De fyra första presenterar vilka strategier som 

dominerat hos respektive översättare och den femte presenterar hur stor del av 

diminutivöversättningarna som har lett till ekvivalens/förlust hos varje översättare. Precis som 

tidigare presenteras resultatet uppdelat i olika ordklasser och anges både i antalet tillfällen de 

förekommit och hur stor procentsats av ordklassens diminutiver detta motsvarar. Den första 
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tabellen visar vilka strategier som dominerat vid översättningen av Almudena Grandes El 

lector de Julio Verne, se nästa sida.  

 

Tabell 3. Översättningsstrategier: El lector de Julio Verne – Pojken som läste Jules Vernes 

 Substantiv:  

15 st 

Namn:  

10 st 

Adjektiv:  

4 st 

Adverb: 

 1 st 

Totalt: 

30 st 

Strategi Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent 

1. Översättning av 

huvudordet 

2 13 % 2 20 % 3 75 %   7 23 % 

4. Inlån 

 

  7 70 %     7 23 % 

3. Specifikare 

begrepp 

5 33 %       5 17 % 

6. Ordet uteslutet 

 

3 20 %     1 100 % 4 13 % 

Övrigt 

 

5 33 % 1 10 % 1 25 %   7 23 % 

Totalt 

 

15 100 % 10 100 % 4 100 % 1 100 % 30 100 % 

 

Som vi kan se i Tabell 3 har både strategi 1, översättning av huvudordet, och strategi 4, 

inlån, dominerat för översättaren av El lector de Julio Verne, Yvonne Blank. Den vanligaste 

strategin för att översätta substantiv har varit strategi 3, specifikare begrepp, och den 

vanligaste strategin för översättning av namn har varit strategi 2. Adjektiven har oftast 

översatts med strategi 1 och adverbet har översatts med strategi 6, ordet uteslutet.  

    Nästa tabell visar vilka översättningsstrategier som dominerat vid översättningen av Carlos 

Ruiz Zafóns El prisionero del cielo: 

     

Tabell 4. Översättningsstrategier: El prisionero del cielo – Himlens fånge 

 Substantiv:  

25 st 

Namn:  

5 st 

Totalt: 

30 st 

Strategi Antal Procent Antal Procent Antal Procent 

1. Översättning av 

huvudordet 

7 28 % 1 20 % 8 27 % 

2. Framförställt dim. 

adjektivattribut 

5 20 % 1 20 % 6 20 % 

5. Vardagligt substantiv 

 

3 12 %   3 10 % 

10. Översättning till idiomatiskt 

uttryck 

3 12 %   3 10 % 

Övrigt 

 

7 28 % 3 60 % 10 33 % 

Totalt 

 

25 100 % 5 100 % 30 100 % 

 

Som vi kan se i Tabell 4 ovan har diminutiverna i El prisionero del cielo endast bestått av 

substantiv och namn. Strategi 1, översättning av huvudordet, är den strategi som dominerat 
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för översättaren Elisabeth Helms och det är också den strategin som varit vanligast vid 

översättning av substantiv. Vad gäller namnen har de vanligaste strategierna av de strategier 

som dominerat totalt sett varit strategi 1 och strategi 2, framförställt diminuerande 

adjektivattribut. 

    Följande tabell presenterar vilka översättningsstrategier som dominerat vid översättningen 

av Rosa Monteros Crónica del desamor: 

 

Tabell 5. Översättningsstrategier: Crónica del desamor – Kärlekens förluster 

 Substantiv:  

24 st 

Namn:  

2 st 

Adjektiv:  

2 st 

Adverb: 

 2 st 

Totalt: 

30 st 

Strategi Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent 

1. Översättning av 

huvudordet 

6 25 %   1 50 % 2 100 % 9 30 % 

2. Framförställt 

dim. 

adjektivattribut 

8 33 %       8 27 % 

3. Specifikare 

begrepp 

5 21 %       5 17 % 

Övrigt 

 

5 21 % 2 100 % 1 50 %   8 27 % 

Totalt 

 

24 100 % 2 100 % 2 100 % 2 100 % 30 100 % 

 

I Tabell 5 ovan kan vi se att strategi 1, översättning av huvudordet, har varit den strategi 

som dominerat även vid översättningen av Crónica del desamor, av Nina Lekander. Strategi 1 

är också den vanligaste strategin för översättning av adverb och adjektiv, men när det gäller 

översättning av substantiv är det istället strategi 2, framförställt diminuerande 

adjektivattribut, som dominerat. 

    Den sista tabellen visar vilka översättningsstrategier som dominerat vid översättningen av 

Juan Marsés Muchacha de las bragas de oro: 

 

Tabell 6. Översättningsstrategier: La muchacha de las bragas de oro - Guldflickan 

 Substantiv:  

27 st 

Namn:  

1 st 

Adjektiv:  

2 st 

Totalt: 

30 st 

Strategi Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent 

1. Översättning av 

huvudordet 

11 41 %     11 37 % 

2. Framförställt dim. 

adjektivattribut 

7 26 %     7 23 % 

Övrigt 

 

9 33 % 1 100 % 2 100 % 12 40 % 

Totalt 

 

27 100 % 1 100 % 2 100 % 30 100 % 
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Som vi kan se i Tabell 6 har strategi 1, översättning av huvudordet, dominerat för 

översättaren av La muchacha de las bragas, Peter Landelius. Strategi 1 är också den strategi 

som varit vanligast vid översättning av substantiv. Den följs därefter av strategi 2, 

framförställt diminuerande adjektivattribut. Vad gäller namnet har det översatts med en 

lösning som enbart förekommit vid ett tillfälle, och adjektiven har även de översatts med två 

olika lösningar. 

 

Tabell 7. Ekvivalens/förlust hos respektive översättare 

 Ekvivalens: 

45 st 

Förlust: 

59 st 

Svårbedömt: 

16 st 

Totalt: 

120 st 

Källtext Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent 

1. El lector de Julio Verne 

 

5 17 % 18 60 % 7 23 % 30 100 % 

2. El prisionero del cielo 

 

11 37 % 16 53 % 3 10 % 30 100 % 

3. Crónica del desamor 

 

11 37 % 14 47 % 5 17 % 30 100 % 

4. La muchacha de las 

bragas de oro 

18 60 % 11 37 % 1 3 % 30 100 % 

 

I Tabell 7 ovan kan vi se att den översättare som haft flest fall av ekvivalens är översättaren 

av La muchacha de las bragas de oro, Peter Landelius. Vi kan även se att samtliga översättare 

haft stor andel förlustfall och den som har haft störst är översättaren av El lector de Julio 

Verne, Yvonne Blank.  

    I nästa avsnitt kommer dessa resultat att diskuteras, för att på så sätt visa på eventuella 

skillnader och likheter mellan de olika översättarnas sätt att hantera spanskt diminutiv. Viktigt 

att påpeka är dock att resultaten av de olika översättarnas strategier och huruvida de lett till 

ekvivalens/förlust inte är helt och hållet jämförbara, då översättarna inte har översatt samma 

text. Det kan ha varit mer eller mindre enkelt eller lämpligt att överföra den diminutiva 

funktionen i en viss källtext, vilket naturligtvis måste tas i beaktning vid jämförelse av de 

olika översättarnas hantering av diminutiverna. Trots detta är det ändå intressant att jämföra 

användningen av de olika strategierna och diskutera vad skillnaderna skulle kunna bero på. 

 

4.2.1 Likheter och skillnader mellan de olika översättarna 

I avsnittet ovan kunde vi se vilka översättningsstrategier som dominerat för respektive 

översättare. I och med att min undersökning endast utförts på ett tämligen begränsat material 

är det inte möjligt att visa på några kvantitativt säkra skillnader mellan de olika översättarna. 
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Men delresultaten för respektive översättare bekräftar ändå huvudresultatet, nämligen att 

strategi 1 har varit klart dominerande, följt av strategi 2 som också förekommit ofta.    

    Hos alla fyra översättarna har en av de vanligaste strategierna som sagt varit strategi 1, men 

vid översättningen av El lector de Julio Verne har strategi 4 faktiskt varit lika vanlig som 

strategi 1. I de övriga översättningarna har strategi 1 ensam dominerat. Yvonne Blank är den 

enda översättaren som har använt strategi 4 vid tre tillfällen eller mer och den har dessutom 

varit en av hennes vanligaste strategier. Detta beror förmodligen på hur ordklassfördelningen 

sett ut hos de olika texterna. En tredjedel av undersökningsmaterialet från El lector de Julio 

Verne består av namn, medan namngrupperna i de andra texterna som högst utgörs av fem 

fall. Samtliga översättare som studerats har använt sig av inlån vid namnöversättning, men 

eftersom utdraget från El lector de Julio Verne innehållit så många fler namn har Blank 

använt strategin vid betydligt fler tillfällen än de andra. Detta är förmodligen också 

anledningen till att översättningen av El lector de Julio Verne är den som har högst antal 

förlustfall vad gäller bevarandet av den diminuerande funktionen, då det har visat sig att inlån 

av diminuerade namn i samtliga fall har lett till förlust. 

    En annan anledning till det höga antalet förlustfall hos Blank kan vara att hon inte använt 

sig av strategi 2 i lika stor utsträckning som de andra översättarna. Strategi 2, framförställt 

diminuerande adjektivattribut, har resulterat i ekvivalens vid samtliga översättningar där den 

använts, men Blank har endast använt den vid två tillfällen. Att översätta det spanska 

diminutivet med ett framförställt diminuerande adjektivattribut i anslutning till huvudordet är 

dessutom en ovanlig strategi för översättning av diminuerande namn, och i och med att 

namngruppen hos Blank var så pass stor har hon således färre antal diminutiver där strategi 2 

skulle kunna passa för översättning.        

    Som vi kunde se tidigare är Peter Landelius den översättare som haft flest fall av 

ekvivalens, nämligen 60 % av diminutivöversättningarna. Men det är också hos honom som 

det förekommit lägst antal strategier. Hos de andra har det gått att urskilja tre eller fyra 

strategier som använts vid tre tillfällen eller mer, men hos Landelius finns det bara två 

strategier. En av dem är dessutom strategi 1, översättning av huvudordet, som i nästan 

samtliga fall har lett till förlust. Landelius har istället ett högt antal på övrigt, vilket betyder att 

han har använt sig av många olika lösningar vid översättningen till svenska. Lösningarna har i 

nästan samtliga fall lyckats bevara den diminuerande funktionen från källtexten och det är 

förmodligen förklaringen till det höga antalet ekvivalensfall.  
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5. Avslutande kommentar 

Syftet med undersökningen har varit att ge en deskriptiv bild av hur spanska diminutivformer 

brukar hanteras när det gäller översättning till svenska. För att kunna urskilja hur översättarna 

har hanterat de spanska diminutiverna har jag skapat en modell för kategorisering av 

strategier, där jag framför allt utgått ifrån den svenska översättningens uppbyggnad och om 

den diminuerande funktionen har förflyttats inom den grafiska meningen. Undersökningen har 

visat på en mängd olika strategier vad gäller översättning av spansk diminutiv, men i enlighet 

med min tidigare nämnda hypotes har det också visat sig att den diminutiva funktionen går 

förlorad vid många av de undersökta fallen. 

    Resultatet av undersökningen har visat att den vanligaste översättningsstrategin för att 

översätta spanskt diminutiv till svenska har varit att endast översätta diminutivets huvudord. 

Denna strategi har också visat sig vara den strategi som oftast leder till en förlust av den 

diminutiva funktionen. Den näst vanligaste översättningsstrategin har varit att översätta det 

spanska diminutivet med ett framförställt diminuerande adjektivattribut i anslutning till 

huvudordet, vilket påminner om hur spanskt diminutiv oftast översätts till engelska enligt 

Ruiz de Mendoza Ibañez. Den strategin har visat sig vara den strategi som oftast lyckas 

överföra det diminuerande betydelseelementet till den svenska översättningen. Utöver dessa 

två har även strategierna att översätta diminutivet med ett specifikare begrepp, att låna in den 

spanska diminutivformen till svenskan eller att använda sig av ett ord med vardagligt stilvärde 

visat sig förekomma ofta. Totalt sett har nära hälften av de undersökta exemplen resulterat i 

att den diminutiva funktionen gått förlorad i översättningen. 

    Resultatet för de olika översättarna bekräftar det totala resultatet, det vill säga att 

översättning av endast diminutivets huvudord är den strategi som dominerat. En undersökning 

med ett större undersökningsmaterial hade förmodligen kunnat visa på säkrare kvantitativa 

skillnader mellan olika översättares strategier för att översätta spanskt diminutiv, men jag 

menar ändå att jag med hjälp av denna undersökning har kunnat säkerställa vilka strategier 

som är de mest förekommande och huruvida översättarna har lyckats bevara den diminutiva 

funktionen eller ej. 
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Bilaga 

 

El lector de Julio Verne – Pojken som läste Jules Verne 

Diminutiv Lex. Förekomster Ordklass Översättning Lösning Resultat 

Ventanilla  

(ventana = fönster) 

   X s.19, s.21 Substantiv s.13 fönstret  

s.15 kupéfönstret  

– Översättning av huvudordet 

– Specifikare begrepp 

- Förlust 

- Svårbedömt 

Caramelillos 

(caramelo = 

karamell) 

 s.20 Substantiv s.13 mintpastiller  Specifikare begrepp Svårbedömt 

Boquilla  

(boca = mun) 

   X s.23 Substantiv s.16 –  Ordet uteslutet Förlust 

Formalito 

(formal = 

ordentlig) 

 s.24 Adjektiv s.17 välartad  Översättning av huvudordet Svårbedömt 

Cacharritos 

(cacharro = grej, 

pryl) 

 s.25 Substantiv s.18 karusell  Specifikare begrepp Svårbedömt 

Bajito  

(bajo = kort[växt], 

låg) 

 s.32, s.37, s.45, 

s.84 

Adjektiv s.24 kort  

s.35 liten till växten 

– Översättning av huvudordet  

– Efterställd prepositionsfras 

till adjektiv 

- Förlust 

- Ekvivalens 

Casilla  

(casa = hus, 

byggnad) 

   X
1
 s.33 Substantiv s.25 ett litet hus  Framförställt diminuerande 

adjektivattribut 

Ekvivalens 

Paquito 

(ist. för Francisco) 

 s.25, s.36, s.37, 

s.38, s.40 

Substantiv 

(namn) 

s.17 Paquito  Inlån Förlust 

Cuadrilla     X s.40 Substantiv s.31 arbetslagen Specifikare begrepp Svårbedömt 

                                                 
1
 Ordet har lexikaliserats enligt regeln, men uppslagsordet saknar betydelsen som finns i texten. 
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(cuadro = fyrkant; 

grupp, kår) 

Pobrecillo 

(pobrecillo = 

stackars liten) 

 s.48 Substantiv s.37 stackarn  Vard. substantiv Ekvivalens 

Grupitos 

(grupo = grupp, 

skara) 

 s.50 Substantiv s.39 med varandra  

(+ viskade och 

flamsade) 

Sättsadverbial  

(+ möjlig kompensation) 

Svårbedömt 

Encarnita 

(ist. för Encarna) 

 s.53, s.70 Substantiv 

(namn) 

s.42 Encarnita  Inlån Förlust 

Papelitos 

(papel = papper) 

 s.68 Substantiv s.54 konfetti  Specifikare begrepp Svårbedömt 

Portillo  

(puerta = dörr, 

port) 

   X
2
 s.73 Substantiv s.59 en liten dörr i 

muren  

Framförställt diminuerande 

adjektivattribut 

Ekvivalens 

Hogueritas 

(hoguera = brasa, 

eld) 

 s.77 Substantiv s.62 eld   Översättning av huvudordet Förlust 

Pepica  

(ist. för Pepa) 

 s.79 Substantiv 

(namn) 

s.64 Pepa Översättning av huvudordet Förlust 

Bajito  

(bajo = lågt) 

 s.80 Adverb s.64 –  Ordet uteslutet Förlust 

Cargadito 

(cargado = 

fullastad) 

 s.80 x3,  Adjektiv s.65 fullt (av 

äpplen) 

Översättning av huvudordet Förlust 

Corralillo 

(corral = öppen 

inhängnad) 

 s.85 Substantiv s.69 - Ordet uteslutet Förlust 

Regalito  

(ist för Regalo) 

 s.89, s.90, s.91, 

s.93, s.94 

Substantiv 

(namn) 

s.71 Elías el 

Regalito  

- Inlån + tillägg av förnamn 

 

- Förlust 

 

                                                 
2
 Ordet har lexikaliserats enligt regeln, men kan även uppträda med diminutivfunktion. 
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s.72 Regalito  

s.75 Elías  

- Inlån 

- Översättning av huvudordet 

- Förlust 

- Förlust 

Pirulete 

(ist. för pirule) 

 s.90 Substantiv 

(namn) 

s.71 Pirulete  Inlån Förlust 

Saltacharquitos 

(ist. för 

saltacharcos) 

 s.90 Substantiv 

(namn) 

s.71 Saltacharquitos  Inlån Förlust 

Vocecilla 

(voz = röst) 

 s.90 Substantiv s.72 –  Ordet uteslutet Förlust 

Paquita 

(ist. för Francisca) 

 s.90 Substantiv 

(namn) 

s.72 Paquita  Inlån Förlust 

Señorita  

(señora = dam) 

   X
3
 s.97, s.98 Substantiv s.78 fröken  Diminuerande substantiv Ekvivalens 

Potajilla 

(potaje = gryta) 

 s.97 Substantiv 

(namn) 

s.78 Potajilla  Inlån Förlust 

 

 

  

                                                 
3
 Ordet har lexikaliserats enligt regeln, men kan även uppträda med diminutivfunktion. 



40 

 

El prisionero del cielo – Himlens fånge 

Diminutiv Lex. Förekomster Ordklass Översättning Lösning Resultat 

Tonadilla  

(tonadilla = visa) 

     X s.25 Substantiv s.14 traditionella 

visor  

Framförställt adjektivattribut Svårbedömt 

Lamparilla  

(lampara = lampa) 

   X s.27  Substantiv s.17 lampan  Översättning av huvudordet Förlust 

Calderilla  

(calderilla = 

småpengar) 

   X s.31 Substantiv s.20 småpotatis  Sammansättning med 

diminuerande förled 

Ekvivalens 

Cabrito 

(cabrito = killing; 

skitstövel) 

   X s.36 Substantiv s.24 åsnan  Vard. substantiv  Ekvivalens 

Luisito  

(ist. för Luís) 

 s.39, s.45, s.46, 

s.47, s.48 

Substantiv 

(namn) 

s.25 Lille Luís  

 

Framförställt diminuerande 

adjektivattribut 

Ekvivalens 

Juanito  

(ist. för Juan) 

 s.39 Substantiv 

(namn) 

s.26 Juanito  Inlån Förlust 

Platillos 

(plato = [mat]rätt) 

   X
4
 s.40 Substantiv s.26 smårätter  Sammansättning med 

diminuerande förled 

Ekvivalens 

Plumines 

(plumín = stift till 

reservoarpenna) 

   X s.45 Substantiv s.30 pennstift  Översättning av huvudordet Förlust 

Taquito 

(taco = kubformig 

bit) 

 s.50 Substantiv s.34 en bit  Översättning av huvudordet Förlust 

Canita 

(echar una cana al 

aire = festa om, ta 

sig en glad kväll) 

 s.52 Substantiv s.35 få till det  

(echar una canita al 

aire) 

Översättning till idiomatiskt 

uttryck 

Förlust 

Florecilla  s.53 Substantiv s.36 blomma  Översättning av huvudordet  Förlust 

                                                 
4
 Ordet har lexikaliserats enligt regeln, men uppslagsordet saknar betydelsen som finns i texten. 
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(flor = blomma) 

Rociíto  

(ist. för Rocío) 

 s.53, s.54, s.82 Substantiv 

(namn) 

s.36 Rocíito  Inlån Förlust 

Trenecillos 

(tren = tåg) 

 s.55 Substantiv s.38 små leksakståg  Framförställt diminuerande 

adjektivattribut 

Ekvivalens 

Figurita 

(figura = figur) 

 s.55, s.56, s.58 Substantiv s.38 –  

s.38 figurerna  

- Ordet uteslutet 

- Översättning av huvudordet 

- Förlust 

- Förlust 

Jesusín 

(ist. för Jesús) 

 s.57 Substantiv 

(namn) 

s.39 Jesus  Översättning av huvudordet Förlust 

Corderito 

(cordero = lamm) 

 s.58 Substantiv s.40 litet får  Framförställt diminuerande 

adjektivattribut 

Ekvivalens 

Hombrecillo 

(hombrecillo = 

liten karl) 

 s.61, s.97 Substantiv s.42 liten man  Framförställt diminuerande 

adjektivattribut  

Ekvivalens 

Saltitos 

(salto = hopp) 

 s.63 Substantiv s.44 små (fåniga) 

danssteg  

Framförställt diminuerande 

adjektivattribut  

Ekvivalens 

Mesitas 

(mesa = bord) 

 s.69 Substantiv s.48 

serveringsborden  

Specifikare begrepp Svårbedömt 

Mujerzuela 

(mujerzuela = 

prostituerad) 

   X s.80  Substantiv s.57 lätt på foten  Översättning till idiomatiskt 

uttryck 

Förlust 

Pellejo 

(pellejo = hud) 

   X
5
 s.81 Substantiv s.57 hud  Översättning av huvudordet Förlust 

Postrecito 

(postre = dessert) 

 s.84 Substantiv s.59 liten efterrätt  Framförställt diminuerande 

adjektivattribut 

Ekvivalens 

Boquilla 

(boca = mun) 

   X s.85 Substantiv s.60 men det är 

bara munväder (si 

soy todo boquilla)  

Översättning till idiomatiskt 

uttryck 

Förlust 

Pobrecilla 

(pobrecilla = 

 s.86 Substantiv s.61 stackarn  Vard. substantiv Ekvivalens 

                                                 
5
 Utdött enligt Gooch. 
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stackars liten) 

Señorito 

(señor = herre) 

   X
6
 s.96 Substantiv s.70 fin herre  Framförställt adjektivattribut Ekvivalens 

Tortolitos 

(tortolito = 

oerfaren, 

gröngöling) 

   X
7
 s.103 Substantiv s.75 turturduvor  Vard. substantiv Förlust 

Pepito  

(ist. för Pepe) 

 s.110 Substantiv 

(namn) 

s.81 Benjamin 

Syrsa  

Översättning av känt namn Förlust 

Azucarillos 

(azúcar = socker) 

   X s.117  Substantiv s.86 sockerbitarna  Sammansättning med 

diminuerande efterled 

Svårbedömt 

Alcantarilla 

(alcantarilla = 

avloppsledning, 

kloak)  

   X s.125  Substantiv s.93 kloakerna  Översättning av huvudordet Förlust 

 

  

                                                 
6
 Ordet har lexikaliserats enligt regeln, men kan även uppträda med diminutivfunktion. 

7
 Utdött enligt Gooch.  
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Crónica del desamor – Kärlekens förluster 

Diminutiv Lex. Förekomster Ordklass Översättning Lösning Resultat 

Vasitos 

(vaso = 

[dricks]glas) 

 s.17 Substantiv s.5 (plast)muggar  Specifikare begrepp Svårbedömt 

Chatita 

(chato = plattnäst 

person; sötnos)  

 

 s.18, s.50 Substantiv s.6 söta du  

 

s.30 lilla hjärtat  

- Framförställt diminuerande 

adjektivattribut 

- Framförställt diminuerande 

adjektivattribut 

 

- Ekvivalens 

 

- Ekvivalens 

Anita 

(ist. för Ana) 

 s.18 Substantiv 

(namn) 

s.6 Anita  Inlån Förlust 

Corazoncito 

(corazón = hjärta) 

 s.18 Substantiv s.6 små hjärtan  Framförställda diminuerande 

adjektivattribut 

Ekvivalens 

Julita 

(ist. för Julia) 

 s.20 Substantiv 

(namn) 

s.7 Julita  Inlån Förlust 

Plantilla  

(plantilla = 

personalstyrka) 

   X s.20, s.52  Substantiv s.7 –  

s.31 personalen  

- Ordet uteslutet 

- Översättning av huvudordet 

- Förlust 

- Förlust 

Coronilla  

(coronilla = hjässa) 

   X s.25 Substantiv s.11 huvudet  Översättning av huvudordet Förlust 

Rinconcito 

(rincón = hörn) 

 s.25 Substantiv s.11 ett hörn  Översättning av huvudordet Förlust 

Lucecitas 

(luz = ljus) 

 s.29 Substantiv s.14 små 

(blinkande) ljus  

Framförställt diminuerande 

adjektivattribut 

Ekvivalens 

Casitas 

(casa = hus, 

byggnad) 

 s.30, s.34 Substantiv s.14 låghus  

s.17 lilla hus  

- Specifikare begrepp 

- Framförställt diminuerande 

adjektivattribut 

- Svårbedömt 

- Ekvivalens 

Cuartito 

(cuarto = rum) 

 s.34 Substantiv s.18 rum  Översättning av huvudordet Förlust 

Bajito  s.35, s.61 Adverb s.18 lågt  - Översättning av huvudordet - Förlust 
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(bajo = lågt) s.38 tyst  - Översättning av huvudordet - Förlust 

Bordillo  

(bordillo = kant på 

t.ex. trottoar) 

   X s.35 Substantiv s.18 trottoarkanten  Översättning av huvudordet Förlust 

Arrugadita 

(arrugado = rynkig, 

skrynklig) 

 s.36 Adjektiv s.19 rynkig  Översättning av huvudordet Förlust 

Señorita  

(señora = dam) 

   X
8
 s.36 Substantiv s.19 min unga dam  Framförställt diminuerande 

adjektivattribut 

Ekvivalens 

Cajita 

(caja = låda, ask) 

 s.39 Substantiv s.21 en liten (rund 

plast)ask  

Framförställt diminuerande 

adjektivattribut 

Ekvivalens 

Ventanilla  

(ventana = fönster)  

   X s.40, s.61 Substantiv s.22 sidorutan  

s.38 bilrutan  

- Specifikare begrepp 

- Specifikare begrepp 

- Svårbedömt 

- Svårbedömt 

Figurita 

(figura = figur) 

 s.40 Substantiv s.22 en liten figur  Framförställt diminuerande 

adjektivattribut 

Ekvivalens 

Jefecito 

(jefe = chef) 

 s.45 Substantiv s.26 Vilken snygg 

chef ni har… (vaya 

un jefecito que 

tenéis)  

Framförställt adjektivattribut Ekvivalens 

Bajito 

(bajo = kort[växt], 

låg) 

 s.51 Adjektiv s.30 mycket liten  Adjektivfras med 

gradadverbial 

Ekvivalens 

Patitas 

(pata = tass) 

 s.52 Substantiv s.31 utkastad (de 

patitas en el 

pasillo)  

Översättning av uttryck, 

bildförlust 

Förlust 

Vejete  

(viejo = gamling) 

   X
9
 s.54 Substantiv s.33 den där gamla 

gubben  

Framförställt adjektivattribut Ekvivalens 

Chorritos 

(chorro = ström, 

 s.55  Substantiv s.33 det ångade (ur 

näsborrarna)  

Omskrivning till verbfras Förlust 

                                                 
8
 Ordet har lexikaliserats enligt regeln, men kan även uppträda med diminutivfunktion. 

9
 Ordet har lexikaliserats enligt regeln, men uppslagsordet saknar betydelsen som finns i texten. 
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flöde) 

Mesilla  

(mesa = bord) 

   X s.59  Substantiv s.37 nattduksbordet  Specifikare begrepp Svårbedömt 

Tripitas 

(tripa = mage, 

kula) 

 s.62 Substantiv s.39 magar  Översättning av huvudordet Förlust 
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La muchacha de las bragas de oro – Guldflickan  

Diminutiv Lex. Förekomster Ordklass Översättning Lösning Resultat 

Cadenita 

(cadena = kedja) 

 s.10 Substantiv s.9 den smala 

kedjan  

Framförställt diminuerande 

adjektivattribut 

Ekvivalens 

Flechita 

(flecha = pil till 

pilbåge) 

 s.14, s.21, s.30, 

s.35 

Substantiv s.12 små (färgade) 

pilar  

s.16 pil  

- Framförställt diminuerande 

adjektivattribut 

- Översättning av huvudordet 

- Ekvivalens 

 

- Förlust 

Casita 

(casa = hus, 

byggnad) 

 s.20 Substantiv s.15 hus  Översättning av huvudordet Förlust 

Cabecita 

(cabeza = huvud) 

 s.20 Substantiv s.15 galenpanna 

(cabecita loca)  

Vard. substantiv Ekvivalens 

Florita  

(ist. för Flora) 

 s.20, s.23 Substantiv 

(namn) 

s.15 Florita  Inlån Förlust 

Trocito 

(trozo = bit, 

stycke) 

 s.21 Substantiv s.16 en bit  Översättning av huvudordet Förlust 

Drogadito 

(drogado = drogad) 

 s.23 Adjektiv s.17 drogat (litet 

hjärta)  

Förflyttning av diminutivt 

betydelseelement   

Ekvivalens 

Bigotito 

(bigote = 

mustasch) 

 s.27, s.32, s.33 Substantiv s.20 tangorabatt  

s.24 mustaschen  

s.25 lilla mustasch  

- Vard. substantiv 

- Översättning av huvudordet 

- Framförställt diminuerande 

adjektivattribut 

- Ekvivalens 

- Förlust 

- Ekvivalens 

Cajita 

(caja = låda, ask) 

 s.27 Substantiv s.20 asken  Översättning av huvudordet Ekvivalens 

Mesilla  

(mesa = bord) 

   X s.30 Substantiv s.22 nattygsbordet   Specifikare begrepp Svårbedömt 

Ramillete  

(ramillete = 

[mindre] bukett) 

   X s.30  Substantiv s.22 (mynta)kvisten  Översättning av huvudordet Förlust 

Braguitas  s.36 Substantiv s.27 trosorna  Översättning av huvudordet Förlust 
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(braga = trosa) 

Espejito 

(espejo = spegel) 

 s.42 Substantiv s.31 lilla 

(blänkande) 

spegeln  

Framförställt diminuerande 

adjektivattribut 

Ekvivalens 

Solito 

(solo = ensam) 

 s.43 Adjektiv s.31 alldeles ensam  Adjektivfras med 

gradadverbial 

Ekvivalens 

Librito 

(libro = bok) 

 s.43 Substantiv s.32 bok  Översättning av huvudordet Förlust 

Jovencita 

(joven = ung 

flicka) 

 s.47, s.70 Substantiv s.35 lilla vän  

 

s.51 flicka lilla  

- Framförställt diminuerande 

adjektivattribut 

- Efterställt diminuerande 

adjektivattribut 

- Ekvivalens 

 

- Ekvivalens 

Señoritas  

(señora = dam) 

   X
10

 s.52, s.54, s.55 Substantiv s.39 flickorna  

s.40 fröknarna  

- Diminuerande substantiv 

- Diminuerande substantiv 

- Ekvivalens 

- Ekvivalens 

Saloncito 

(salón = salong) 

 s.54 Substantiv s.40 salongen  Översättning av huvudordet Förlust 

Pillina 

(pillo = 

rackarunge) 

 s.55 Substantiv s.40 din lilla 

retsticka  

Framförställt diminuerande 

adjektivattribut 

Ekvivalens 

Batín  

(batín = 

morgonrock) 

   X s.56, s.78  Substantiv s.41 nattrock  Översättning av huvudordet Förlust 

Tiíto 

(tío = 

farbror/morbror) 

 s.56 Substantiv s.41 morbror lilla  Efterställt diminuerande 

adjektivattribut 

Ekvivalens 

Pecadillos 

(pecado = synd) 

 s.59 Substantiv s.43 småsynder  Sammansättning med 

diminuerande förled 

Ekvivalens 

Librillo 

(libro = bok) 

 s.59 Substantiv s.43 liten (dikt)bok  Framförställt diminuerande 

adjektivattribut 

Ekvivalens 

Chalequito  s.67 Substantiv s.49 väst  Översättning av huvudordet Förlust 

                                                 
10

 Ordet har lexikaliserats enligt regeln, men kan även uppträda med diminutivfunktion. 
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(chaleco = väst) 

Revistilla 

(revista = 

veckotidning) 

 s.68 Substantiv s.50 strunttidning  Sammansättning med 

diminuerande förled 

Ekvivalens 

 

 


