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Modalitet är en semantisk kategori som uttrycker situationens/handlingens möjlighet eller 

nödvändighet ur talarens perspektiv. I germanska språk, inklusive svenskan, räknar man 

generellt med en fast och avgränsad klass av modalverb/modala hjälpverb (Mortelmans, Boye 

& van der Auwera 2009). Estniskan, som är ett finsk-ugriskt språk, saknar en morfo-

syntaktiskt avgränsad klass av modalverb i den traditionella språkbeskrivningen (jfr EKG II 

1993). Det finns dock redogörelser som föreslår en syntaktiskt avgränsad klass av modala 

(hjälp)verb (Kehayov & Torn-Leesik 2009, Erelt 2013). Vid sidan av verb med modal 

betydelse har man i estniskan ett morfologiskt modussystem och olika lexikaliska medel för 

att uttrycka modalitet. 

I vårt föredrag kommer vi att fokusera på det svenska modalverbet böra. I analysen tar vi 

upp verbets olika modala betydelser och dess översättningsekvivalenter i estniskan. Det 

analyserade materialet kommer från en svensk-estnisk parallellkorpus (översättningskorpus) 

som består av utdrag från både skön- och facklitterära texter. I vår analys utgår vi från van der 

Auweras och Plungians (1998) modell av modala betydelser och i behandlingen av 

modalverbet böra i SAG (1999). De estniska modalverben analyseras utgående från Erelt 

(2013). Vi ska undersöka vilka estniska ekvivalenter som har använts för att översätta det 

svenska modalverbet böra. Därutöver vill vi redogöra för huruvida 

översättningsekvivalenterna är beroende av de olika typerna av modalitet (enligt van der 

Auweras och Plungians (1998) modell) eller av andra lingvistiska aspekter som till exempel 

negation, tempus, aspekt osv. 
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