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Från Mister Yummy till Herr Mums 

Översättning med kommentar: bildspråk i en novell av Stephen King 

Elin Engström 

Sammanfattning 

Uppsatsen redogör för översättningen av en novell skriven av Stephen King. Förutsättningar 

för vald översättningsprincip är polysystemteori, deskriptiv översättningsvetenskap, tänkt 

målgrupp och resultatet av en stilanalys av källtexten där en riklig förekomst av bildspråk 

tydliggjordes. En analys av bildspråk i måltexten visade på en övervägande adekvansinriktad 

översättningsstrategi och på Stephen Kings status i målkulturen som hög snarare än låg. 

Problem under översättningsprocessen var främst översättningen av bildspråk. 

Nyckelord 

Bildspråk, DTS, polysystemteori, Stephen King 

Abstract 

This study deals with the translation of a short story written by Stephen King. Prerequisites 

for the selected translation principle were polysystem theory, descriptive translation studies, 

intended audience, and the result of a style analysis of the source text in which an abundance 

of imagery was clear. An analysis of the imagery in the target text found that a predominantly 

adequacy-oriented translation strategy was used and that Stephen King's status in the target 

culture can be viewed as high rather than low. Problems during the translation process were 

mainly associated with the translation of imagery. 
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1 Inledning 

Den här uppsatsen är en översättning med kommentar som presenterar en form av introspektiv 

och retrospektiv forskning där uppsatsförfattaren översätter en text och samtidigt skriver en 

kommentar om den egna översättningsprocessen. Den här typen av forskning ger ökad 

självkännedom, vilket kan vara värdefullt under studentens framtida yrkesverksamma liv som 

översättare (Williams & Chesterman, 2002:7–8).  

 Texten som har översatts från engelska till svenska är novellen Mister Yummy (2015) av 

den internationellt välkände författaren Stephen King (se även avsnitt 1.2). Under översätt-

ningsprocessen fanns det inte någon annan översättning till svenska, vilket kan anses stärka 

den här översättningens autenticitet.  

 Författare av skräck, som är en genre många av Kings böcker och noveller tillhör (så även 

Mister Yummy), använder sig av bildspråk som metaforer i syfte att ’förkroppsliga’ det läsarna 

fruktar (Wisker, 2005:38). I syfte att ta reda på huruvida källtexten är rik på bildspråk 

genomförs en stilanalys (se kapitel 2) som visar att så är fallet. Bildspråk innebär ofta 

översättningsproblem och översättningsteoretiker är oense om vilken strategi som ska 

tillämpas (se även 3.2). Detta framgår under arbetet med översättningen av källtexten. Av den 

anledningen är det särskilt intressant, och förhoppningsvis givande för forskningsfältet, att 

undersöka just översättningarna av bildspråk mer ingående (se även kapitel 5). 

 Undersökningens teoretiska perspektiv är deskriptiv översättningsvetenskap (DTS) och 

polysystemteori eftersom dessa deskriptiva inriktningar kan anses vara mer vetenskapligt 

tillämpbara än tidigare, mer statiska, preskriptiva förhållningssätt (se även avsnitt 3.1).  

 I följande avsnitt beskrivs syftet med uppsatsens undersökning. 

1.1 Syfte 

Undersökningens syfte är att analysera hur bildspråk i en novell av Stephen King har översatts 

med teoretiskt utgångsperspektiv i polysystemteori och DTS (se även avsnitt 3.1).  

 De två frågeställningarna som ska besvaras genom översättningsanalysen av bildspråk är: 

 

1. Används övervägande en adekvans- eller acceptansinriktad översättningsstrategi vid 

översättningen av bildspråk i den undersökta källtexten? 

 

2. Bekräftar analysen av källtextens bildspråk i översättning ett antagande om att 

resultatet ska visa på en adekvansinriktning och på Kings litterära status i målkulturen 

utifrån tidigare forskning som hög snarare än låg? 

 

Undersökningens syfte är alltså att ta reda på om de bildspråkliga uttrycken har översatts 

övervägande acceptansinriktat (målkultursinriktat) eller adekvansinriktat (källspråksinriktat) 

och vad de bildspråkliga uttrycken i översättning säger om författarens litterära status i 
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målkulturen. Det sistnämnda är av intresse eftersom King har gått från en risad till en alltmer 

rosad författare i den akademiska världen (Hoppenstand & Browne, 1987:1–2) – bland annat 

mottog han det prestigefyllda priset National Book Foundation's medal for distinguished 

contribution to American letters i USA 2003 (National Book Foundation, 2017). Vad gäller 

frågeställning 1 har det inte funnits någon tydligt definierad strategi i uppsatsförfattarens 

huvud under översättningsprocessen. Intentionen har varit att utgå från varje enskilt 

bildspråks struktur och funktion inom kulturens kontext och att använda det deskriptiva 

synsättet på översättning av bildspråk som del av en organiserad helhet (se även 3.1 och 3.2). 

Resultatet av undersökningen i kapitel 5 bygger på en analys av översättningen som färdig 

produkt. 

 Eftersom Stephen King är en mycket etablerad författare inom det svenska systemet, har 

översatts flitigt till svenska och skriver på ett källspråk med hög status i målkulturen 

(engelska) (se även Lindqvist, 2002:99) presumerar uppsatsförfattaren att resultatet ska visa 

på en adekvansinriktning och på Kings litterära status i målkulturen som hög snarare än låg. 

 Stephen King presenteras närmare i nästa avsnitt. 

1.2 Författaren Stephen King i käll- och 
målkulturen 

Enligt Holmberg (2017a, 2017b) är den amerikanske författaren Stephen King en av 

samtidens mest lästa, och en av dagens ledande och stilbildande skräckförfattare, som sedan 

romandebuten med Carrie (1974) har publicerat mer än 50 böcker. Bland tidiga verk kan 

nämnas The Shining (1977), The Stand (1978) och Pet Sematary (1983). Kings mångsidighet 

och förmåga att låna element och tekniker ur olika litterära kategorier gör att enskilda verk 

kan beskrivas som skräckberättelse, fantasy, science fiction eller kriminalroman. Han är även 

en samtidsskildrare, vilket märks i Misery (1987) och Dolores Claiborne (1992). Båda titlarna 

behandlar problematiska mellanmänskliga relationer med inslag av bland annat droger, incest 

och psykisk ohälsa – utan någon genomgående röd tråd av övernaturliga krafter. 

 Källtexten Mister Yummy ingår i en av Kings novellsamlingar, The Bazaar of Bad Dreams, 

som gavs ut i november 2015 i USA (Albert Bonniers Förlag, 2016). Stephen King har 

översatts till svenska av bland andra John-Henri Holmberg, som hittills har översatt över 

20 titlar av King och även är verksam som författare, redaktör och bokförläggare (Svenska 

Deckarakademin, 2017). Askild & Kärnekull Förlag och Albert Bonniers Förlag är två förlag 

som har gett ut King på svenska. Det förstnämnda gav ut varierad fack- och skönlitteratur på 

1970-talet (NE, 2017c). Albert Bonniers Förlag har varit ett ledande skönlitterärt förlag sedan 

det grundades 1837 och gett ut stora svenska författare som Karin Boye och Selma Lagerlöf, 

såväl som översatt skönlitteratur av flera nobelpristagare (NE, 2017d). Att stora förlag har gett 

ut King kan vara en indikation på hans höga ställning i målkulturen. 

 Som bakgrund till uppsatsens innehåll följer nu ett avsnitt med en sammanfattning av 

källtexten Mister Yummy. 
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1.3 Synopsis av källtexten 

Mister Yummy utspelar sig på stödboendet Lakeview och handlar om de sista dagarna i Ollie 

Franklins liv – främst om hans vänskap med en annan boende vid namn Dave Calhoun. Ollie 

berättar för Dave om sina upplevelser av att växa upp som homosexuell i USA, om vänner 

som dog under aids-epidemin i slutet av 1980-talet och om sitt samtal med vänner på en 

dansklubb i New York om en ung kille som han och vännerna börjar kalla ’Mister Yummy’. 

Ollie träffade aldrig på Mister Yummy igen personligen, men har nyligen börjat se honom 

som en slags uppenbarelse och föraning om sin egen förestående död – som hela tiden 

kommer närmare. Ollie menar att alla får olika föraningar när de närmar sig dödens port. 

Dave tror inte på honom och försöker övertyga Ollie om att han inbillar sig detta.  

 Ollie vill ge Dave ett klockur som tack för att han varit en god vän. Dave tycker att uret är 

alldeles för fint, men går slutligen med på att ta emot det under förutsättning att Ollie tar 

tillbaka det när hans föraningar om döden gått över. Ollie dör dock bara någon dag senare. I 

slutet av novellen ser Dave en egen uppenbarelse av döden, vilket i hans fall är en ung, 

vacker, rödhårig kvinna som han en gång såg glida ut ur sin pojkväns pickup efter andra 

världskrigets slut. Under en middag med sin son Peter ser Dave kvinnan igen. Han ger 

klockuret till Peter och säger sedan att det är dags att gå tillbaka till stödboendet eftersom han 

börjar bli trött. Både Ollie och Dave framställs som sympatiska, omtänksamma och ödmjuka 

människor.  

 I bilagan bifogas källtexten och måltexten i sin helhet då dessa utgör materialet för 

översättningsanalysen i den här uppsatsen. I nästa avsnitt beskrivs det arbetssätt för 

källtextshänvisningar som används i den här uppsatsen. 

1.4 Materialhantering 

Uppsatsens bilaga innehåller källtexten och måltexten parallellt i stycken (till vänster 

respektive till höger). Varje stycke är numrerat. Alla källhänvisningar från källtext och 

måltext presenteras med hjälp av förkortningen KT (källtext) eller MT (måltext) beroende på 

vilken som avses och sedan styckets nummer, exempelvis: ‘[...] the poppers were popping.’ 

(KT:25). Alla bildspråkliga uttryck är markerade i både käll- och måltext på ett sätt som 

beskrivs i bilagans förord. Det är dessa uttryck som utgör grunden för översättningsanalysen i 

uppsatsens undersökning. 

 Följande presentation av uppsatsens disposition avslutar det här kapitlet. 

1.5 Disposition 

Kapitel 2 inleds med en definition och beskrivning av begreppet bildspråk följt av en 

stilanalys av källtexten på tre olika nivåer (fonetisk nivå, textnivå och stilfigurer) samt en 

diskussion och slutsats. Kapitel 3 innehåller uppsatsens teoretiska ramverk och en 

presentation av tidigare studier om översättning av bildspråk följt av undersökningens metod 
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med en presentation av hur bildspråken i undersökningen har identifierats och valda 

analyskategorier för de översatta bildspråken. Kapitlet avslutas med en presentation av 

referensstudien för undersökningen. Kapitel 4 är en översättningskommentar om tänkt 

målgrupp, vald översättningsprincip och problem vid översättningen av bildspråk. Kapitel 5 

innehåller sedan uppsatsens undersökningsresultat där bildspråk i översättning analyseras med 

exempel ur analyskategorierna och en slutsats. Kapitel 6 består av en avrundande diskussion. 

2 Källtextanalys 

I det här kapitlet presenteras först en definition av begreppet ’bildspråk’. Sedan redovisas en 

stilanalys av källtexten som baseras på Att analysera text av Lars Melin och Sven Lange 

(2000). En stilanalys kan anses vara lämplig för en text som antas innehålla många 

bildspråkliga uttryck och analysen syftar således till att finna belägg för källtextens 

bildspråkliga mängd. Stilpåståenden som anses relevanta för att beskriva källtexten plockas ut 

och de placeras i stilistiska begreppsklasser. Med utgångspunkt i författarnas analysmodell 

ges sedan belägg för stilpåståendena på tre språkliga nivåer med hjälp av exempel ur 

källtexten. 

2.1 Bildspråk 

Enligt Nationalencyklopedin är bildspråk en övergripande beteckning för olika former av 

bildliga uttryckssätt, som ’metafor’ och ’liknelse’ (NE, 2017e). Stålhammar (1997) föredrar 

att använda ’metaforer’ i stället för bildspråk. Hon menar att bildspråk är en term som även 

används inom bildkonsten (1997:13), vilket kan tolkas som att hon tycker att den är för 

odefinierad. I den här uppsatsen passar dock det mer inkluderande begreppet bildspråk bättre 

eftersom bildspråk i undersökningen betraktas som en helhet utan egentliga underkategorier, 

vilket förklaras mer i avsnitt 3.3.1. Således används bildspråk som överbegrepp i den här 

uppsatsen, vilket även Lindqvist (2005) gör i sin analys av bildspråk i översättning av hög- 

och låsprestigelitteratur. 

 I ett bildspråk betecknar ’sakledet’ det beskrivna uttrycket och ’bildledet’ betecknar det 

bildspråkliga uttrycket (Stålhammar, 1997:16–17). För att ange metaforisk användning 

beskrivs metaforen ofta i lexikon med termen ’överförd betydelse’ (Stålhammar, 1997:13). 

Den är ett uttryck där likheter eller inre överensstämmelser motiverar att en företeelse 

(sakledet) byts ut mot någon annan (bildledet). Ett klassiskt exempel på en metafor är att kalla 

kamelen för ’öknens skepp’ (NE, 2017f). Inom källtextens kontext kan titeln på Kings novell, 

Mister Yummy, tolkas som en metafor för döden, eller kanske ’dödens budbärare’.  

 I en liknelse jämförs ett visst begrepp (sakledet) med ett annat (bildledet), såsom ’Våran 

prost är rund som en ost’. Skillnaden mellan metafor och liknelse utgörs av en jämförelse-

konjunktion, varför ’Han är som ett lejon’ är en liknelse medan ’Han är ett lejon’ är en 
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metafor (NE, 2017g). I källtexten finns bland annat liknelsen ”Old people are as careless as 

teenagers” (KT:7).  

 En annan kategori av bildspråk är idiom, eller fasta uttryckssätt1. Deras betydelse kan inte 

härledas ur betydelsen hos delarna, vilket kan illustreras genom idiomet ’Ligga någon i fatet’ 

(NE, 2017h) och källtextens ”Close only counts in horseshoes” (KT:40). Det finns många fler 

typer av bildspråk än de som beskrivs ovan, till exempel ’allegorier’ och ’symboler’ (Melin & 

Lange, 2000:157). För att ge en ’bild’ av ’bildligt’ språk kan det dock anses vara tillräckligt 

att presentera kategorierna metafor, liknelse och idiom. 

 Innan teori och metod för översättningsanalysen av bildspråk presenteras följer en 

stilanalys av källtexten där det övergripande syftet är att belägga källtextens bildspråkliga 

kvalitet. 

2.2 Analys av stil 

Utgångspunkten för stilanalysen är en obearbetad upplevelse av texten: ’Texten är bild-

språklig’. Det förstahandsintrycket (eller den grundhypotesen) utgör fundamentet för den 

fortsatta analysen och resulterar i att fler föreställningar om undersökningsobjektet (texten) 

väcks till liv. Undersökaren översätter sedan föreställningarna till prövbara ’stilpåståenden’, i 

det här fallet ’stilkarakteriserande adjektiv’, som beskriver texten (Melin & Lange, 2000:7). 

Eftersom den första textgenomgången genererade många stilkarakteriserande adjektiv om 

källtexten har arbetsunderlaget för analysen begränsats genom att närliggande adjektiv har 

sorterats bort. De adjektiv som blir kvar, ’emotiv’, ’psykologisk’, ’rytmisk’ och ’lyrisk’, kan 

tänkas vara de som ligger texten närmast. Urvalet kanske verkar magert, men avsikten är att 

den förestående analysen som grundas på dessa fyra adjektiv ska vara tillräcklig för att ge en 

helhetsbild av källtexten med avseende på den bildspråkliga aspekten.  

 Sedan behöver tydliggöras vilken betydelse som avses med varje valt stilkarakteriserande 

adjektiv. Adjektiven har därför grupperats i vad Melin & Lange (2000:7) kallar ’stilistiska 

begreppsklasser’, vilket är klasser där adjektiv sorteras in efter betydelse. Den här analysens 

utvalda adjektiv ’emotiv’ och ’psykologisk’, ’rytmisk’ respektive ’lyrisk’ tillhör begrepps-

klasserna ’textens attityd’, ’textens flyt’ respektive ’textens närvaro’. Eftersom adjektiv kan 

ha olika betydelser kan de förekomma i flera begreppsklasser samtidigt.  

 För att sedan ytterligare tydliggöra vilken betydelse som avses med varje adjektiv har varje 

begreppsklass arrangerats i två poler med det karakteriserande adjektivet som den ena polen 

och en för kontexten lämplig antonym som den andra (Melin & Lange, 2000:10–13). 

Begreppsklassen ’textens attityd’ innehåller två av adjektiven – ’emotiv’ och ’psykologisk’, 

med antonymerna ’kognitiv’ respektive ’okänslig’. Begreppsklassen ’textens flyt’ innehåller 

adjektivet ’rytmisk’ med antonymen ’utan rytm’. Begreppsklassen ’textens närvaro’ 

innehåller slutligen adjektivet ’lyrisk’ med antonymen ’saklig’. Detta visas också i Figur 1. 

                                                   
1 Idiom är, som Lindfors Viklund (1991:8) resonerar, metaforer till innehållet. Med stöd av detta räknas 

idiomatiska uttryck som bildspråk i denna uppsats. 
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Stilistisk begreppsklass Textens attityd Textens flyt Textens närvaro 

Adjektiv emotiv psykologisk rytmisk lyrisk 

Antonym kognitiv okänslig utan rytm saklig 

 

Figur 1.  Begreppsklassindelning av stilkarakteriserande adjektiv om källtexten med lämpliga antonymer 

 (enligt Melin & Lange, 2000:7–13). 

 

 

I nästa steg av analysen, som syftar till att ge belägg för stilpåståendena, ses språket som en 

konstruktion i sex nivåer: ’fonetisk nivå’, ’textnivå’, ’stilfigurer’, ’lexikal nivå’, ’syntaktisk 

nivå’ och ’komposition’ (Melin & Lange, 2000:18–19). I den här analysen används tre av 

nivåerna: ’fonetisk nivå’, ’textnivå’ och ’stilfigurer’, vilka beskrivs mer detaljerat i respektive 

avsnitt nedan. Dessa tre har valts eftersom de, efter en genomläsning av de olika nivåbeskriv-

ningarna, kan anses vara särskilt applicerbara för att få fram information om textens bildspråk 

som ligger i linje med uppsatsens syfte. Påståendena om textens stil är alltså att den är 

’rytmisk’, ’emotiv’, ’psykologisk’ och ’lyrisk’.  

 I följande avsnitt ges belägg för dessa stilpåståenden med hjälp av exempel ur källtexten. 

2.2.1 Fonetisk nivå 

För att finna belägg för att texten är rytmisk har den undersökts på fonetisk nivå. Till den 

fonetiska nivån tillhör musikaliska effekter, som ’rim’. Rim är en ljudöverensstämmelse i 

början, i mitten eller i slutet av ord. Stilfigurer i mitten av ord kallas ’assonans’, eller halvrim. 

I exempel (1) ur KT visas ’vokalisk–konsonantisk assonans’ (helassonans), där både vokal- 

och konsonantljud upprepas (NE, 2017i). 
 

(1) ‘[...] the poppers were popping’. (KT:25) 

 

Vidare är ’epifor’ en retorisk upprepning av samma ord eller uttryck i slutet av två eller flera 

koordinerade satser eller strofer (NE, 2017j). Förekomsten visas i exemplen (2) – (4). 
 

(2) ‘I did well, and I invested well’. (KT:12) 

 

(3) ‘[...] it wears out before it runs out’. (KT:17) 

 

(4) ‘He might fall going down, which would be bad. He might not be able to get back up again 

without help, which would be humiliating’. (KT:44) 

 

En slags motsats till epifor är ’anafor’, vilket är en stilistisk term för flera på varandra följande 

parallella led som börjar på samma sätt (NE, 2017k), vilket visas i exemplen (5) och (6). 
 

(5) ‘[...] no more and no less’. (KT:45) 

 

(6) ‘[...] comme ci, comme ça gesture’. (KT:31) 
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Enligt Melin & Lange (2000:43) är epifor och anafor olika slags ordupprepningar som 

egentligen faller under nivån stilfigurer. I det här sammanhanget kan de dock passa bättre 

under fonetisk nivå eftersom exemplen (1) – (6) syftar till att framhålla ordens musikaliska 

rytm. Musikaliska effekter utgår från de enskilda ljuden i orden, dit rytmiska inslag räknas. 

Understrykningarna i exemplen markerar dessa rytmiska effekter i källtexten, vilka verkar 

förstärkande och betonande på ordens innebörd och budskap (Melin & Lange, 2000:14).  

 Ytterligare ett exempel som tål att nämnas är det om Ollies käpp, som ofta benämns i 

källtexten. Genom att käppens ljud ’... tap, tap-tap, tap, tap-tap-tap ...’ (KT:12) skrivs ut 

betonas dess närvaro i berättelsen, vilken ytterligare förstärks av de rytmiska upprepningarna. 

 I nästa avsnitt ges belägg för att texten är emotiv och psykologisk. 

2.2.2 Textnivå 

På den textuella nivån kan en mer renodlad analys av innehållet göras. Till den här nivån hör 

även begreppet ’texttyp’ (Melin & Lange, 2000:17). För att ge belägg för stilpåståendena 

emotiv och psykologisk har ett antal subjektiva värden analyserats vilka ofta går att urskilja i 

den texttyp källtexten tillhör: novellen. Enligt Ingo (2007:243) är novellen en expressiv typ av 

text som hör till ’konstprosan’. Den är fiktiv men syftar ändå till att skildra verkligheten och 

dess villkor. Ofta förmedlas subjektiva värden som livssyn, subjektivt upplevda känslo- och 

sinnesstämningar, världsåskådning, åsikter och attityder. Exempel (7) – (11) ur källtexten 

motsvarar exempel på de här värdena. 
 

(7) Livssyn: 

‘Pretty soon I’ll have a room visit, and that will be that. I don’t mind. In fact, I’m looking 

forward to it. Life’s a great thing, but if you live long enough, it wears out before it runs out’. 

(KT:17) 

 

Den som i exempel (7) kommer att göra ett rumsbesök hos Ollie (personen i dialogen) är 

Mister Yummy, en uppenbarelse av döden. Ollies uppfattning om livet är att det är härligt, 

men lever man för länge hinner det bli ’slitet innan det är slut på slitet’. Han är inte avogt 

inställd till Mister Yummy, och således inte rädd för döden. 
 

(8) Sinnesstämning: 

‘None of them sparing a glance for the quartet of middle-aged men sitting at a table far back 

from the dance floor and drinking wine’. (KT:29) 

 

I exempel (8) betraktar Ollie och några vänner de vackra unga männen på en gayklubb. 

Exemplet är starkt känsloladdat och kan anses behandla den bitterhet vissa känner när de blir 

äldre och tappar sin ungdomliga attraktionskraft. Det kan även ses som en beskrivning av 

utanförskap och hur det känns att inte längre vara tillräckligt ung, vacker eller åtråvärd för att 

uppmärksammas av de coola, unga människorna. Sorgen av att inte längre tillhöra ’idealet’. 
 

(9) Världsåskådning: 

‘AIDS was a war. Ollie was looking down at his gnarled hands, from which the talent was 

departing. - And I wasn’t too old for all of it, because no one is when the war’s on one’s 

native soil, wouldn’t you say?’ (KT:20) 
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Påståendet ’aids var ett krig’ i exempel (9) visar på en aspekt av Ollies världsåskådning. I 

texten skildras (genom Ollie) homosexuellas utsatthet och lidande när aids bröt ut i slutet av 

80-talet. Världsåskådning definieras av NE (2017l) som en ofta personligt färgad uppfattning 

av världen och livet som vägleder ens handlande. Att Ollie beskriver aids som ett krig (och 

efter det uttrycker att han inte var för gammal för att utkämpa det) kan ses som ett exempel på 

den definitionen ’omsatt i praktiken’. 

 De tre nämnda exemplen som återspeglar livssyn, subjektivt upplevd känslo- och 

sinnesstämning och världsåskådning kan anses ge fog för att textens stil är emotiv. Ollie 

hänför sig till sin känsla, sin emotion. Följande två exempel (10) och (11) syftar till att 

exemplifiera textens psykologiska aspekt. 
 

(10) Åsikt: 

‘By choice? There are still plenty who say so, but that’s nonsense. The drive is too strong. Too 

primal’. (KT:26) 

 

I exempel (10) berättar Ollie att det var många människor som – efter att överföringsvägarna 

för hiv hade blivit kända – ansåg att homosexuella utsatte sig för risken att smittas av fri vilja. 

Han är av en annan åsikt och menar att det snarare berodde på männens starka sexdrift, att 

vett och sunt förnuft fick ge vika för det primära behovet. 
 

(11) Attityd: 

‘Some of the conservative columnists called AIDS the gay plague, and with ill-concealed 

satisfaction’. (KT:24) 

 

Exempel (11) ger slutligen prov på en attityd. Attityder varierar i betydelse men också i 

styrka: från starkt positiva till starkt negativa. I NE står det att fördomar är en speciell 

undergrupp till negativa attityder. Dessa bygger vanligen på lätt identifierbara egenskaper, till 

exempel sexualitet, utan att annan tillgänglig information beaktas. En fördom leder ofta till 

diskriminerande behandling av dem mot vilka den är riktad (NE, 2017m). I det här exemplet 

beskrivs att vissa konservativa krönikörer, med illa dold tillfredsställelse, kallade aids för 

’bögpesten’. Att kalla aids för det är en diskriminerande handling gentemot homosexuella 

män som bygger på att homosexualitet är negativt. Attityden grundas på att den sexuella 

läggningen utgör homosexuella mäns fullständiga identitet. Ingen övrig information beaktas.  

 Exemplen (10) och (11), som alltså exemplifierar en åsikt och en attityd ur källtexten, kan 

anses visa på textens psykologiska kvalitet. De explicit mentala föreställningarna, oavsett 

underliggande orsaker, kan anses stödja påståendet om att textens stil är psykologisk. Förutom 

att bevisa valda stilpåståenden kan analysen på textnivå även ge en bild av novellen som 

texttyp. Man kan utröna att makrotemat är förberedelsen inför döden, med tillbakablickar på 

homosexuellas utsatthet som mikrotema. Propositionerna är inte alltid explicit, utan snarare 

implicit, formulerade och härleds av läsaren genom logisk slutledning – eller ’inferens’ 

(Melin & Lange, 2000:76). Av den anledningen finns det utrymme för individuella tolkningar 

och tolkningar på flera plan. Novellen har dock vissa normativa egenskaper. Den är kort, 

endast en händelse beskrivs, författaren gör återblickar och ett mindre antal personer figurerar 

i berättelsen (Ingo, 2007:249). Härnäst ges belägg för att texten är lyrisk. 
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2.2.3 Stilfigurer 

En stilfigur är ett språkligt element som skapar en stilistisk effekt (NE, 2017n). Källtexten har 

ett rikligt bildspråk, vilket bland annat märks i exemplen under textnivån som ”the gay 

plague” (Exempel 11) och ”AIDS was a war” (Exempel 9). I det här avsnittet framhävs några 

av textens många sinnesregistreringar, som enligt Melin & Lange (2000:157), tillhör det 

’lyriskt impressionistiska’ draget. 
 

(12) ‘The smell of the flowers was strong, heavenly. […] The sight of a woman’s cleavage in a 

boatneck top. The sound of Cozy Cole going bullshit on the drums in ‘Topsy, Part Two.’ The 

taste of lemon pie with a cloud of meringue on top. The smell of flowers he could not name’ 

(KT:16) 

 

Exempel (12) innehåller luktintryck: ’The smell of flowers was strong, heavenly’ och ’The 

smell of flowers he could not name’; synintryck: ’The sight of a woman’s cleavage in a 

boatneck top’; ljudintryck: ’The sound of Cozy Cole going bullshit on the drums in ‘Topsy, 

Part Two’’ samt smakintryck: ’The taste of lemon pie with a cloud of meringue on top’. 
 

(13) ‘Looked a little like David Bowie. He was tall, wearing tight white bike shorts and a blue tee 

with cut-off sleeves. Long blond hair, combed up in a high pompadour that was funny and 

sexy at the same time. High color – natural, not rouge – in his cheeks, along with a spangle of 

silvery stuff. A Cupid’s bow of a mouth’. (KT:28) 

 

I exempel (13) beskriver Ollie Mister Yummy med flera adjektiv och läsarens synintryck 

förstärks genom färgadjektiven ’white’, ’blue’, ’blond’, ’high color’ och ’silvery’. 
 

(14) ‘The garden between the residence wings was lush – almost orgasmic – with early summer. 

Paths wandered and a central fountain splashed. The flowers rioted, but in a genteel, well-

barbered way’. (KT:9) 

 

Det kan anses finnas belägg för att källtexten är lyrisk och att understrykningarna ’lush – 

almost orgasmic’, ’wandered’, ’splashed’, ’rioted’, ’genteel’, ’well-barbered way’ i exempel 

(14) visar det. Enligt Melin & Lange (2000:157) innehåller ’det lyriska’ drag av ’impress-

ionism’, vilket framförallt återger sinnesintryck och ’den levande obearbetade ögonblicks-

bilden’ – vilket alltså är en effekt exempel (14) kan ha på läsaren.  

 Vidare menar Ingo (2007:249) att novellens språk ofta är slipat och väl genomtänkt, nästan 

i lika hög grad som lyriken. Med anledning av det lyriska stildragets natur (till exempel 

impressionistiska inslag där sinnesintryck återges) är det därför möjligt att noveller och 

bildspråk ofta går hand i hand. Ett ’målande språk’ kanske används per automatik av författ-

aren för att beskriva sinnesintryck (se exempel (14)), vilket därigenom öppnar upp för ett 

frikostigt bruk av bildspråk.  

 Nu följer kapitlets sista avsnitt som är en kort, övergripande diskussion och slutsats om och 

av den här källtextanalysen. 
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2.3 Diskussion och slutsats 

Kapitlets tidigare avsnitt med exempel och tillhörande resonemang kan anses styrka de 

initiala valen av stilpåståenden på så vis att texten kan beskrivas med adjektiven rytmisk, 

emotiv, psykologisk och lyrisk. Det går givetvis att ta fram fler stilpåståenden om källtexten. 

Avsnittet som behandlar sinnesregistreringar (2.1.2) talar för att ett karakteriserande adjektiv 

som ’sinnlig’ kan vara exempel på ett sådant. 
 

Sinnlig 

1 som kan uppfattas (och njutas) med hjälp av (ngt av) de fem sinnena 

2 som ger upphov till eller inriktar sig på vällust särsk. av erotiskt slag (NE, 2017o) 

 

Utöver betydelse 1 är även betydelse 2 tillämpbar eftersom källtexten har många erotiska 

referenser: ’You get hard when the wind blows’ (KT:23), ’mating dances’ (KT:27) och ’a stiff 

dick has no conscience’ (KT:24). Detta till trots inkluderas endast stilpåståendena rytmisk, 

emotiv, psykologisk och lyrisk i analysen eftersom dessa kan anses vara de mest framträdande 

och intressanta att titta på ur ett översättningsperspektiv. Textens sinnlighet kan i stället ses 

som en förstärkande ’tilläggsfaktor’ på de fyra aktuella stilpåståendena. En röd tråd som kan 

urskiljas i den här stilanalysen är sammanfattningsvis förekomsten av textutsmyckningar i 

texten, främst i form av bildspråk. En observation är att många av källtextens bildspråk faller 

under kategorin ’idiom’ (se även 2.1).  

 Eftersom just bildspråk har visat sig vara en utmaning att översätta och är ett centralt inslag 

i källtexten är det intressant att titta närmare på vad som händer med dem i översättning. I 

följande kapitel redogörs för den teoretiska bakgrunden och metoden som ligger till grund för 

översättningsanalysen av bildspråk i kapitel 5. 

3 Teori och metod 

I det här kapitlet presenteras uppsatsens teori och metod. Det första avsnittet (3.1) handlar om 

’polysystemteori’ och ’deskriptiv översättningsvetenskap’, som hädanefter benämns med 

förkortningen DTS. I avsnittet beskrivs också begreppet ’normer’, som är centralt inom DTS, 

och sambandet mellan ’litterära system’ och normer. I avsnitt 3.2 presenteras tidigare studier 

om översättning av bildspråk ur ett deskriptivt perspektiv. Sedan följer en beskrivning av 

undersökningens metod (3.3) och en presentation av undersökningens referensstudie (3.4). 

3.1 Polysystemteori och DTS 
Översättning som självständigt forskningsfält är en ganska ny företeelse i svenska akademiska 

sammanhang. Utvecklingen tog fart först under mitten av 1990-talet. Internationellt har däremot 

forskningsfältet som kallas Translation Studies utvecklats explosionsartat under de senaste fyra 

decennierna (Lindqvist, 2005:11). 
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En tongivande forskare som har betytt mycket för utvecklingen av Translation Studies som 

egen vetenskaplig disciplin är James Holmes. Venuti (2004) menar att artikeln The name and 

nature of translation studies av Holmes (1972), där det beskrivs en disciplinär karta över 

översättningsvetenskapen, har varit mycket inflytelserik och har inspirerat målkulturinriktade 

forskare som Itamar Evan-Zohar och Gideon Toury (Venuti & Baker [red.], 2004:124). Inom 

Even-Zohars polysystemteori ses översatt litteratur som ett system bland större sociala, 

litterära och historiska system i målkulturen (Munday, 2001:109). Ett polysystem består 

således av flera system som korsar och delvis överlappar varandra. Allt fungerar som en 

strukturerad helhet där de olika delarna är beroende av varandra och interagerar för att 

helheten ska utvecklas kontinuerligt och dynamiskt (Even-Zohar, 1990:11). Ett litterärt 

system utgörs av de relationer som antas föreligga och som observeras mellan olika typer av 

’litterär’ verksamhet (Even-Zohar, 1990:28). Grundtanken med polysystemteorin är att 

mänskliga kommunikationsmönster bättre kan skönjas och studeras om de uppfattas som 

dynamiska system – en tanke som går igen inom DTS där grundtanken är att all översättning 

är kulturellt motiverad inom ramen för ett större kulturellt system (Lindqvist, 2002:24–38). 

Detta i motsats till tidigare teoretiska ansatser inom översättningsvetenskap där översättningar 

ansågs vara underordnade litteratur (Munday, 2001:108–9).  

 Tourys DTS byggdes vidare utifrån polysystemteorin (Toury, 1995:12; Hermans, 1999:12–

15). Tourys mål var att identifiera normer för översättning genom att ’rekonstruera’ de 

mönster som följs under översättningsprocessen för att sedan urskilja probabilistiska 

översättningslagar som kan hjälpa framtida översättare och forskare (Munday, 2001:124).  

 Inom DTS kan tre stora forskningsområden urskiljas: produktorienterade, process-

orienterade och funktionsorienterade studier. Produktorienterade studier är beskrivningar av 

enskilda översättningar, jämförande beskrivningar av flera översättningar av samma text (på 

samma språk eller på olika språk) eller beskrivningar av större översättningskorpusar 

(Holmes, 1972:176). I processorienterade studier undersöks i första hand de mentala processer 

som sker under översättningsprocessen, medan funktionsorienterade studier syftar till att 

beskriva hur översättningen påverkas av den funktion som den får i målkulturen (Holmes, 

1972:176). Eftersom det i den här uppsatsen undersöks hur bildspråken i källtexten har 

översatts, och hänsyn tas till deras funktion i målkulturen, kan undersökningen anses vara 

produkt- och funktionsorienterad. 

 Att funktions-, process- och produktorienterade studier existerar som egna forskningsfält är 

motiverat enligt Toury (2012:5). Han menar dock att dessa tre inte ska betraktas som enskilda 

fält, eftersom det endast leder till ytliga beskrivningar. Söks mer djupgående förklaringar 

krävs en ansats där de symbiotiska relationerna som föreligger mellan de tre orienteringarna 

tillåts genomsyra forskningen. 

 Vidare ska översättning ses som en social företeelse då den förutsätter att översättaren antar 

en social roll och agerar enligt de normer som anses adekvata inom den givna översättnings-

kulturen och dess litterära system (Toury, 1995:53). Översatt litteratur antar en central 

position i ett litterärt system när detta är perifert i ett mer övergripande system, eller ’svagt’ 

(Lindqvist, 2005:25) – vilket är fallet med det svenska systemet i förhållande till andra 
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litterära system (Lindqvist, 2002:32). Källspråket engelska dominerar i det svenska systemet, 

och eftersom runt 60 procent av den litterära utgivningen i Sverige är översatt litteratur har vi 

ett så kallat ’öppet’ system (Lindqvist, 2005:28). Översättare inom ett perifert litterärt system 

strävar i högre grad mot att bevara enskilda stildrag vid översättning av en text som siktar till 

att inneha en central position i det litterära systemet (Lindqvist, 2002:37). Benämningen på en 

sådan strategi är ’adekvansinriktning’ (Toury, 1995:56–57). Om i stället normerna i mål-

kulturen eftersträvas kommer måltexten förmodligen att tillhöra adekvansinriktningens 

motpol – ’acceptansinriktning’ (Toury 1995:56–57). Det är alltså positionen i det litterära 

systemet, vilket bland annat avgörs av författarens och källspråkets status inom detsamma, 

som avgör vilka normer som styr översättningsprocessen (Toury, 1995:56). För så kallad 

’högprestigelitteratur’ i Sverige – det vill säga litteratur som t.ex. författare, förläggare, 

akademiker och andra intellektuella anser vara av högre kvalitet än annan litteratur (Lindqvist, 

2005:39–40) – är normen att översättningen ska vara adekvansinriktad (Lindqvist, 2002:99).  

 Det är på ett tidigt stadium i översättningsprocessen som översättaren väljer mellan en 

’adekvans- eller acceptansinriktad’ strategi, vilket Toury (1995:56) kallar ’initial norm’. Valet 

av initial norm leder till en måltext som antingen är adekvansinriktad (källtextstrogen) eller 

acceptansinriktad (målspråksanpassad) (Toury, 1995:57). En översättare har således mer att 

beakta under översättningsarbetet än ’bara’ språkregler. Målspråksläsare lägger ofta märke till 

om översättaren har brutit mot rådande normer, även om de inte nödvändigtvis kan sätta 

fingret på vad det är som inte stämmer (Toury, 1995:56). Att känna till vilka normer som 

råder är därför mycket viktigt för en översättare. Normer kan även anses ha en problem-

lösande funktion eftersom översättarens beslutsfattande till stor del styrs av dem (Hermans, 

1996:29). Om inte normer fanns skulle inte översättaren ha något ramverk för sitt arbete, utan 

vara tvungen att ta slumpmässiga beslut under översättningsprocessen (Hermans, 1996:29). 

Normer kan med andra ord ses som beteendeinstruktioner för översättaren (Lindqvist, 

2005:33) som kan minska problemen med det ’oförutsägbara’ (Hermans, 1996:27). Vidare är, 

enligt Hermans (1999:85), normer föränderliga – en översatt text som under en viss historisk 

period ansågs lämplig kan idag anses vara allt utom det. Han menar att lämplighet inom 

översättning är relativ, både lingvistiskt och socialt såväl som politiskt och ideologiskt.  

 Avslutningsvis är polysystemteorin såväl som DTS reaktionen mot den ’preskriptiva’ 

hållningen som tidigare har dominerat inom översättningsforskningen (Toury, 1995:61). 

Preskriptiva teorier syftar till att skapa riktlinjer och ’regler’ för översättning som ska följas 

av översättare. Inom DTS undersöker man i stället befintliga översättningar deskriptivt för att 

spåra normer som initieras av och inom målkulturen. Preskriptiva modeller är ofta statiska 

och fordrar således att översättarens arbete är genomgående systematiskt (Munday, 

2001:108). Toury påpekar att det inte är rimligt eller möjligt och att det därför inte går att 

fastställa några strikta statistiska metoder för normer i översättning (Venuti, 2004:210). Om 

ett målkulturinriktat förhållningssätt har antagits är det viktigaste enligt Toury att studera 

översättningsprodukten och att rekonstruera de mönster som har följts under översättnings-

processen (Venuti, 2004:198). Nu följer ett avsnitt som handlar mer specifikt om översättning 

av bildspråk – en operation som inte saknar komplexitet. 
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3.2 Översättning av bildspråk 

Inledningsvis är det en svårighet att avgränsa bildspråk ur en källtext eftersom det inte finns 

några entydiga identifieringskriterier. Vid översättning av bildspråk är det även ett problem att 

olika kulturer skapar språkliga bilder på olika sätt. Översättaren måste därför överväga om de 

språkliga bilder som han eller hon väljer att använda är tillräckligt kända inom målkulturen 

för att de ska kunna förstås (Lindqvist, 2005:117). 

 Översättning av bildspråk har ofta lagts fram som ett ultimat test av alla slags ansatser till 

översättningsteorier. Toury (2012:107) kritiserar tidigare försök, av bland andra Dagut (1976) 

och van den Broeck (1981), att hitta lösningar till bildspråket som översättningsproblem. 
 

Very often, SL metaphors were given replacements taken from assumed translations which were 

then analyzed to show how 'good' (or 'bad') those replacements were, in terms of some 

preconceived balance between the features of the original metaphor, mainly meaning, constituents 

and (type and extent of) metaphoricity (Toury, 2012:107). 

 

Toury menar alltså att subjektivitet låg till grund för dessa undersökningar. Vidare anser han 

att man gick miste om möjligheten att etablera riktlinjer för framtida tillvägagångssätt vid 

översättning eftersom man betraktade undersökningsmaterialet som isolerade exempel i stället 

för en organiserad helhet. Det råder alltså ingen vetenskaplig konsensus om var gränsen går 

för vad som ska räknas till bildspråk, eller vilka riktlinjer som ska följas vid översättning av 

bildspråk. Enligt Dagut (1976:32) och Snell-Hornby (1995:58) kan inte översättning av 

bildspråk bestämmas genom en uppsättning abstrakta regler, utan måste avgöras av det 

aktuella bildspråkliga uttryckets struktur och funktion i kulturen och i själva texten. 

 Att försöka skapa regler för översättning av bildspråk hör, som tidigare nämnts, till den 

traditionella preskriptiva synen på översättning. Inom den deskriptiva inriktningen diskuteras 

alltså problemet med utgångspunkt i målkulturen. Det är förmodligen avgörande att de bild-

språkliga uttrycken förstås av måltextens läsare för att de inte ska tappa sitt syfte – att ge 

texten en lyrisk karaktär. Översättaren behöver därför ha tillräcklig kunskap om både käll- 

och målspråk för att kunna associera till en översättning av källspråkets bildspråk som har 

motsvarande betydelse på målspråket. 

  Språk är som allmänt känt uppbyggda av bland annat fonologiska och grammatiska regler. 

Det är svårt att fastställa regler för bildspråk eftersom betydelsen är just bildlig, och det 

bildliga realiseras med olika begrepp på olika språk. Masons (1982) ’svar’ på problemet är att 

se översättning av bildspråk som en icke-separat del av helheten: ”There is no need for ‘a 

theory of the translation of metaphor’ as ‘there can only be a theory of translation’” (Mason, 

1982:149).  

 Efter de här avsnitten om teorin som ligger till grund för uppsatsen följer nu ett avsnitt som 

beskriver den metod som används för att analysera översättning av bildspråk och kopplat till 

det söka svar på undersökningens syfte (se 1.1). 



 16  

 

3.3 Metod 

För att kunna genomföra undersökningen och tolka resultaten behöver de begrepp som 

används i problemformuleringen definieras. Begreppen behöver ’operationaliseras’. Det här 

avsnittet innehåller en operationalisering som syftar till att höja uppsatsens ’validitet’ (i vilken 

utsträckning det som avses undersökas faktiskt undersöks) såväl som ’reliabilitet’ (undersök-

ningens tillförlitlighet) (Lagerholm, 2005:27–28). Vid tiden för översättningsarbetet var inte 

undersökningsämnet bestämt, så översättningen av bildspråk har inte påverkats i någon 

riktning av en sådan medvetenhet – vilket kan anses höja dess reliabilitet. 

3.3.1 Identifiering av bildspråk 

Själva indelningen av bildspråk (i metaforer, liknelser och så vidare) har inte någon relevans 

för den här undersökningen eftersom bildspråk betraktas som en helhet. Bildspråk är för 

övrigt en relativt abstrakt och svårdefinierad term, som för undersökningens syfte behöver 

översättas till något konkret och mätbart. Bildspråk i källtexten identifierades genom 

kvalitativ analys med utgångspunkt i ’lögnkriteriet’ (enl. Lindqvist, 2005:117–18). Lögn-

kriteriet går ut på att den bokstavliga betydelsen av det överförda uttrycket ska ge satsen en 

falsk innebörd, och att den överförda betydelsen ska ge den sanna innebörden (Lindqvist, 

2005:117–18). Ett exempel ur källtexten finns i meningen ”I believe I’ll go for a smoke and 

wake up my lungs” (KT:3). Den bokstavliga betydelsen är att personen fysiskt ska väcka sina 

lungor (som ur en sömn) genom att röka en cigarett, vilket ju är falskt. Den överförda 

betydelsen är att personen ska röka en cigarett för att stilla sitt nikotinbegär, vilket stämmer.  

 Många bildspråk gick att urskilja med lögnkriteriet på det här sättet. Men i ’osäkra fall’ 

tillämpades ’Metaphor identification procedure (MIP)’, som har utvecklats av Pragglejaz 

Group (2007). MIP går ut på att varje ord i frasen analyseras med hjälp av en ordbok, varpå 

ordens betydelse enligt ordboken jämförs med ordens betydelse i textens kontext2. Om dessa 

inte överensstämmer är det tal om ett bildspråk. I den här uppsatsen undersöktes dock inte 

varje enskilt ord utan sammanhängande fraser, utom i de fall när ett bildspråkligt uttryck 

utgörs av endast ett ord. Pragglejaz Group har utfört en studie som visar att MIP är en pålitlig 

metod för att identifiera bildspråk, och som även gör det möjligt att snabbt uttyda om ett ord 

är bildspråkligt i den aktuella kontexten (Pragglejaz Group, 2007:1–39).  

 Efter att ha identifierat de översatta bildspråken delades de in i analyskategorier, vilket 

beskrivs närmare i nästa avsnitt. 

                                                   
2 Ordböckerna som har använts är för engelska McGraw-Hill dictionary of American idioms and phrasal 

verbs (2002) och Cambridge International Dictionary of Idioms (2016) samt för svenska 

Nationalencyklopedin (2016), varav de två sista är nätbaserade. 
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3.3.2 Analyskategorier för översatta bildspråk 

För att få en uppfattning om hur de bildspråkliga uttrycken i källtexten har översatts till 

målspråket krävdes någon form av systematisk indelning. Analysen utgår från de analys-

kategorier för översättning av bildspråk som tillämpas av Lindqvist (2005:121–127). 

 

1. Sensu stricto 

Ett bildligt uttryck översätts ordagrant varför både bildled och sakled bevaras. Ett 

exempel är att översätta ’the dusk of life’ till ’livets skymning’. 

 

2. Bildersättning 

Ett annat bildled än det som förekommer i källtexten väljs i måltexten. Ett exempel är 

att översätta ’the dusk of life’ till ’livets höst’. 

 

3. Bildförlust 

Ett bildligt uttryck omvandlas till en betydelse på målspråket som saknar bildlig 

kvalitet. Ett exempel är att översätta ’the dusk of life’ till ’ålderdomen’. 

 

4. Bildstrykning 

Ett bildligt källspråksuttryck har utelämnats i måltexten. Ett exempel är att 

översätta ’the dusk of life’ till ’–’. 

 

Lindqvist använder ytterligare två kategorier utöver sensu stricto, bildersättning, bildförlust 

och bildstrykning. Dessa är ’bildvinst’ (ett icke-bildligt uttryck har blivit ett bildligt uttryck i 

måltexten) och ’bildtillägg’ (ett bildligt uttryck har lagts till i måltexten som saknar mot-

svarighet i källtexten). Dessa har inte inkluderats eftersom det skulle kräva en separat analys 

av måltexten. I den här analysen är det främst av intresse hur källtextens bildspråk har 

översatts till svenska, vilket har att göra med undersökningens ringa omfattning. Mot 

bakgrund av detta har procentsatserna i Tabell 1 och Tabell 2 räknats om från de i Lindqvists 

ursprungliga tabell (2005:128) till att endast omfatta de fyra analyskategorierna som är 

aktuella för översättningsanalysen i den här uppsatsen. 

 Vidare har en analys av ’överföringsmönster’ uteslutits. Överföringsmönster är exempelvis 

att översätta ’the dusk of life’ till ’livets skymning’ och på så vis bevara bildledet (Lindqvist, 

2005:121). I den här undersökningen är det översättningssättet som har analyserats, det vill 

säga huruvida de bildspråkliga uttrycken har översatts enligt kategorin för sensu stricto, 

bildersättning, bildförlust eller bildstrykning. 

 Det krävs en operationalisering för att avgöra de fyra analyskategoriernas orientering. 

Resultatet av Lindqvists (2005) undersökning visar att sensu strico är det dominerande valet 

inom den adekvansinriktade strategin (Lindqvist, 2005:145). Med stöd av detta, och med 

tanke på att alla kategorier förutom sensu stricto kan anses frångå källtexten mer eller mindre 
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gravt, ses kategorierna bildersättning, bildförlust och bildstrykning som acceptansinriktade. 

Sensu stricto är således den enda kategorin som anses vara adekvansinriktad. 

 Lindqvist (2005:120) beskriver en kategori som kallas ’döda bilder’, där språkbrukaren inte 

längre lägger märke till betydelseöverföringen (ett exempel är ’hysa känslor’). Kriteriet för att 

klassificera en död bild är att betydelsen står upptagen under ett ingångsord i ordboken under 

en egen siffra (Lindqvist, 2005:120). Sådana lexikaliserade uttryck har inte räknats med i den 

här analysen. 

 Avslutningsvis ska nämnas att bildspråk som upprepas i källtexten utan någon typ av modi-

fiering (till exempel ’Mister Yummy’ – metafor för dödens budbärare) bara räknas som en 

förekomst i analysen. 

 I nästa avsnitt presenteras de för den här undersökningen viktigaste resultaten av Lindqvists 

(2005) undersökning om översättning av bildspråk. 

3.4 Referensstudie för undersökningen 

Som referens till undersökningen används resultatet av Lindqvists (2005) undersökning om 

översättningar av bildspråk i högprestige- och lågprestigelitteratur från engelska till svenska 

med avseende på de fyra analyskategorier som används i den här undersökningen (sensu 

stricto, bildersättning, bildförlust och bildstrykning). Valet av referensstudie till undersök-

ningen kan anses vara lämpligt eftersom samma språkpar (engelska till svenska) ligger till 

grund för båda undersökningarna. Olika språks olika litterära statusar påverkar vilka översätt-

ningsstrategier som används (se även Lindqvist, 2002:99). Att utgå från olika språkpar kan 

kanske därför påverka undersökningens reliabilitet såväl som validitet negativt (se 3.3). 

 

 
Tabell 1. Totalt antal bildspråk i översättning av högprestigelitterärt material (HPM), som motsvaras av 

 bildspråk i målmaterialet enligt analyskategorierna sensu stricto, bildersättning, bildförlust och 

 bildstrykning i Lindqvists undersökning av bildspråk (2005:121–28). 

 
 

Översättningssätt i HPM 
 

Antal (%) 
  

 

Sensu stricto 
 

 

57 (63) 
 

Bildersättning 
 

17 (19) 
 

Bildförlust 
 

15 (16) 
 

Bildstrykning 2 (2) 
  

Totalt 
 

91 (100) 
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Tabell 2. Totalt antal bildspråk i översättning av lågprestigelitterärt material (LPM), som motsvaras av  

 bildspråk i målmaterialet enligt analyskategorierna sensu stricto, bildersättning, bildförlust och 

 bildstrykning i Lindqvists undersökning av bildspråk (2005:121–28). 

 
 

Översättningssätt i LPM 
 

Antal (%) 
  

 

Sensu stricto 
 

 

53 (40) 
 

Bildersättning 
 

27 (20) 
 

Bildförlust 
 

47 (36) 
 

Bildstrykning 5 (4) 
  

Totalt 
 

132 (100) 
 

 

 

Resultatet av Lindqvists forskning (se Tabell 1 respektive Tabell 2 – efter antal förekomster 

står procentsatsen inom parentes för att underlätta jämförelse) är en tydlig tendens av 

adekvansinriktning i det högprestigelitterära materialet (HPM), där översättningen sker enligt 

sensu stricto i 63 % av fallen. Detta i kontrast till lågprestigematerialet (LPM) där resultatet 

för samma analyskategori är 40 %. I kategorin bildersättning är de kvantitativa skillnaderna 

små – 19 % i HPM kontra 20 % i LPM. Det finns färre bildförluster i HPM (16 %) jämfört 

med i LPM (36 %). Antalet bildstrykningar utgör 2 % i HPM och 4 % i LPM (Lindqvist, 

2005:128). 

 Författare ger ofta uttryck för sin egenart genom nyskapade bildspråk. Av den anledningen 

borde det enligt Lindqvist (2005:129) vara särskilt viktigt för översättarna av HPM att 

översätta dessa sensu stricto och bevara dem i måltexten. Det visade sig också vara fallet i den 

här undersökningen – dessa översättare översatte den typen av bildspråk mer ordagrant än 

översättarna av LPM. De förstnämnda är därför mer adekvansinriktade i översättningen av 

nyskapade bildspråk än de sistnämnda (Lindqvist, 2005:130).  

 Översättare som översätter adekvansinriktat kompenserar förlorat nyskapat bildspråk i 

källtexten med nyskapade bilder i syfte att återskapa författarens säregna stil. Det går i linje 

med den adekvansinriktade översättarens övergripande strategi, som är att överföra käll-

textens form och innehåll till måltexten. Av den anledningen är det just översättning sensu 

stricto som dominerar bland dessa översättare (Lindqvist, 2005:145). 

 Inom analyskategorin bildförlust är skillnaden mellan textmaterialen stor, och acceptans-

inriktningen hos översättarna av LPM bekräftas genom en mer än dubbelt så flitig tillämpning 

av bildförluster jämfört med översättarna av HPM (Lindqvist, 2005:134–135). Vid acceptans-

inriktad översättning av bildspråk är översättarnas mål att källtexten ska fungera friktionsfritt 

inom målkulturen, vilket är en förklaring till varför bildförlust är mycket vanligare i LPM än i 

HPM (Lindqvist, 2005:146). Inom analyskategorin bildersättning är de kvantitativa skill-

naderna mellan textmaterialen små (Lindqvist, 2005:136), och när översättarna av HPM 

ersätter bilder i källtexten påminner de ersättande bilderna mycket om de ersatta (Lindqvist, 

2005:145).  
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Lindqvist (2005:145) menar att undersökningens resultat och diskussionen kring de 

representativa exemplen tydligt visar att översättare av HPM och LPM arbetar på olika sätt 

när de översätter bildspråk. Undersökningen visar på ett tydligt samband mellan översätt-

ningen av bildspråk och den status litteraturen som översätts har. Bildspråk i högprestige-

litteratur översätts övervägande adekvansinriktat medan bildspråk i lågprestigelitteratur 

översätts mer acceptansinriktat.  

 Innan den här uppsatsens undersökningsresultat presenteras och jämförs med resultaten i 

referensstudien följer ett kapitel med en översättningskommentar om tänkt målgrupp, vald 

översättningsprincip och uppkomna problem vid översättningen av bildspråk. 

4 Översättningskommentar 

I det här kapitlets första avsnitt (4.1) förs ett resonemang kring måltextens tänkta målgrupp, 

vilket är av yttersta vikt för översättningsarbetet. Avsnitt 4.2 innehåller en redogörelse för vad 

som ligger till grund för den valda översättningsprincipen i relation till DTS och polysystem-

teorin. I avsnitt 4.3 diskuteras några uppkomna problem under översättningen av bildspråk 

och olika lösningar på dessa. 

4.1 Tänkt målgrupp 

Källtextens målgrupp kan antas vara diversifierad med tanke på Stephen Kings popularitet 

och hans många trogna läsare, vilka han ofta talar direkt till i böckernas förord med benäm-

ningen ”You, my constant reader” (se t.ex. King, 2015:Author's Note). Om det här översätt-

ningsuppdraget hade varit autentiskt skulle nog även måltextens målgrupp ha varit divers-

ifierad eftersom King är populär också i Sverige (se även 1.2). Av den anledningen har 

källtexten översatts med en bred publik i åtanke. Nu är inte det här uppdraget autentiskt i den 

bemärkelsen att översättningen ska publiceras av ett förlag, men den föreställningen har 

funnits i syfte att göra en så verklighetsrelaterad översättning som möjligt. 

 De som översätter Stephen Kings böcker till svenska verkar följa en praxis om att lämna 

kulturspecifika referenser och egennamn på engelska3. Men sådana är givetvis möjliga att 

översätta. Namnet på boendet i källtexten, Lakeview, kan exempelvis översättas till 

Sjöutsikten eller Sjösidan på svenska. Staden Des Moines i bildspråket ”My brother Tom isn’t 

worth the powder it would take to blow him to Des Moines” (KT:12) går att byta ut mot en 

mer internationellt välkänd amerikansk stad. Även en delstat i USA:s utkant, som Texas, är ett 

alternativ för att illustrera avlägsenheten som Ollie syftar på när han talar om att fräsa iväg sin 

bror till Des Moines. Namnet på Lakeviews flygel, Evergreen, går också det att översätta till 

något som låter naturligt på svenska. Valet föll dock på den adekvansinriktade strategin att 

                                                   
3 Detta är en hypotes som bygger på uppsatsförfattarens empiriska erfarenhet.  



 21  

 

lämna egennamn på engelska eftersom det är så dessa verkar hanteras av andra som översätter 

Kings böcker till svenska. Anledningen till att kulturspecifika referenser fungerar att behålla 

på engelska kan vara att den grupp målspråksläsare som läser de svenska översättningarna av 

Kings böcker har god kulturkompetens. Faktumet att en adekvansinriktad översättnings-

strategi används vid översättning av kulturspecifika referenser till svenska kan även visa på 

Kings höga status som författare, såväl som på engelskans höga status som källspråk i Sverige 

(se även Lindqvist, 2002:99).  

 Härnäst följer ett resonemang kring vald översättningsprincip. 

4.2 Vald översättningsprincip 

Källtexten har översatts med målspråksläsaren i åtanke och texten har betraktats som en 

organiserad helhet där alla delar har samma värde (se även Toury, 2012:107). Vid den 

specifika översättningen av bildspråk har målet varit att utgå från det enskilda bildspråkets 

struktur och funktion inom kulturens kontext (se även Dagut, 1976:32; Snell-Hornby, 

1995:58). Det är alltså nödgat att överväga om de språkliga bilder som valet faller på är 

tillräckligt kända inom målkulturen för att kunna förstås (se även Lindqvist 2005:117). 

 Det är målkulturens ställning i det svenska systemet som avgör vilka normer som styr 

översättningsprocessen och om måltexten blir adekvans- eller acceptansinriktad (se även 3.1). 

I det här fallet har använts en förutfattad adekvansinriktning beträffande kulturspecifika 

referenser och egennamn eftersom de lämnats på engelska i linje med den praxis som verkar 

följas i publicerade översättningar av King till svenska, vilket i sin tur alltså kan härledas till 

engelskans höga status som källspråk i Sverige och Kings höga status som författare i det 

svenska systemet (se även Toury, 1995:56; Lindqvist, 2002:99). 

 Eftersom Mister Yummy är uppsatsförfattarens första översättning av en skönlitterär text är 

uppfattningen om gällande normer i målkulturens litterära system inte glasklar. Till hjälp 

användes en mental frågeställning: ’Hur skulle […] ha översatts av (exempelvis) John-Henri 

Holmberg, som har översatt många av Kings titlar till svenska?’, vilket kan exemplifiera 

normernas problemlösande funktion (se även Hermans, 1996:29).  

 Nästa avsnitt behandlar uppkomna problem under arbetet med att översätta källtextens 

bildspråkliga uttryck. 

4.3 Problem vid översättningen av bildspråk 

Den språklige handledarens initiala och övergripande kommentarer om översättningen var att 

den bitvis kändes stel, att jargongen var lite tillkämpat hurtig och att replikerna (där de flesta 

bildspråkliga uttrycken återfinns) ofta kändes väl litterära. Här följer några exempel på den 

första och slutliga översättningen av några bildspråk. I varje exempel står originalet först, följt 

av den första översättningen och sedan den slutliga lösningen. Det uttryck som i varje 

exempel anses vara bildspråkligt är understruket. 
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(15) Exempel ur källtext: ‘I saw Mister Yummy’. (KT:17) 

 

Första lösning: ”Herr Mums uppenbarade sig.” 

 

Slutlig lösning: ”Jag såg herr Mums” (MT:17) 

 

I den första översättningslösningen i exempel (15) används information som ges i efterfölj-

ande meningar och som alltså ännu inte har framkommit. Läsaren är ännu inte medveten om 

att herr Mums är en uppenbarelse, varför det kan anses överskrida översättandets gräns att 

röja den informationen innan den har avslöjats i källtexten. Här var det alltså inte det bild-

språkliga uttrycket i sig som skapade huvudbry, utan översättningsvalet för frasens verb – 

’uppenbara sig’ kontra ’se’. Den första lösningen ’Herr Mums uppenbarade sig’ kanske är en 

strävan att skapa en mer litterär känsla än vad den slutliga lösningen ’Jag såg herr Mums’ ger, 

eller att förstärka ’bildspråkligheten’ hos ’herr Mums’. 
 

(16) Exempel ur källtext: ‘She’ll be ninety in the fall, if she makes it’. (KT:5) 

 

Första lösning: ”Hon blir nittio till hösten, om hon lever så länge.” 

 

Slutlig lösning: ”Hon blir nittio till hösten, om hon står pall så länge.” (MT:5) 

 

Att välja ’om hon lever så länge’ som översättning för ”if she makes it” är att gå in och tolka, 

vilket i efterhand inte kan anses vara en godtagbar lösning. Även om det är underförstått att 

detta är innebörden, bör det vara underförstått också i måltexten. Av den anledningen är den 

slutliga lösningen ’om hon står pall så länge’ ett bättre alternativ. Det är nog samma inferens 

som dras, ’om hon lever då’ – oavsett om det är den slutliga lösningen på målspråket eller 

originalet på källspråket som läses. Exempel (17) är den direkt efterföljande meningen på 

exempel (16). 
 

(17) Exempel ur källtext: ‘She’s entitled to a few slipped cogs’. (KT:5) 

 

Första lösning: ”Hon är berättigad till några lösa skruvar.”   

 

Slutlig lösning: ”Att några skruvar lossnat får man väl ha överseende med.” (MT:5) 

 

Den första lösningen i exempel (17) är nog ingen vanlig talspråklig konstruktion, utan kan 

upplevas konstruerad, märklig eller gammaldags på grund av ordet ’berättigad’. Ett annat 

alternativ vore ’Hon förtjänar att ha några lösa skruvar’. Men det kan tolkas som att hon ’får 

det hon förtjänar’, vilket förmodligen inte är den effekt som King avser skapa. Den slutliga 

lösningen är kanske lite lång och omständlig jämfört med exemplet ur källtexten, men 

uppfattas nog som mest naturlig av läsaren. 
 

(18) Exempel ur källtext: ‘I’m not saying that plenty of men my age didn’t die of AIDS. They did 

– no fool like an old fool, right?’ (KT:26)  

 

Första lösning: ”Jag säger inte att inte många i min ålder dog av aids. Det gjorde de – ingen är 

så dum som en gammal dåre, eller vad säger du?” 
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Slutlig lösning: ”Jag säger inte att inte många i min ålder dog av aids, det gjorde de. Ingen är 

så dum som en gammal dåre.” (MT:26) 

 

Det första översättningsförslaget i exempel (18) visar prov på en inledande önskan om att 

följa källtexten vad gäller skiljetecken och meningsstruktur. Den andra lösningen bygger på 

hur uppsatsförfattaren själv skulle ha uttryckt sig, vilket kan vara en bra väg att välja som 

översättare. Genom att baka in ’det gjorde de’ i den första meningen och exkludera avslutande 

’right?’ kanske fraserna tillsammans upplevs mer naturliga av läsaren av måltexten. 
 

(19) Exempel ur källtext: ‘The novelist Léon Bloy called it a truly tragic streetlamp’. (KT:5) 

 

Första lösning: ”Författaren Léon Bloy kallade det för en sannerligen tragisk gatlykta” 

 

Slutlig lösning: ”Författaren Léon Bloy kallade det för en djupt tragisk gatlykta.” (MT:5) 

 

Exempel (19) är inte lika grovhugget som de tidigare exemplen och skillnaden mellan de två 

lösningarna kan tyckas preferentiell, men den första låter kanske lite för litterär för att höra 

hemma i den här typen av dialog mellan två vänner på ålderns höst. 

 Trots en vilja till målkultursanpassning blev alltså inte den översatta dialogen inledningsvis 

särskilt ’naturlig’ – vilket exemplen (15) – (19) kan anses illustrera. Tanken under översätt-

ningen av dialogen var initialt att försöka bevara replikerna så väl som möjligt, vilket nog kan 

vara ett vanligt misstag av en oerfaren översättare – en oförmåga att se helheten och i stället 

stirra sig blind på ord för ord. Efter kommentarerna från den språklige handledaren ökade 

uppsatsförfattarens förståelse för rådande förväntningar i målkulturen och vikten av att tänka 

på hur svenskar uttrycker sig. 

 Karaktärerna i novellen är mycket gamla, men i källtexten använder de sig av ’moderna 

uttryck’. Även om orden i källtextens dialog fortsättningsvis inte bevaras lika troget som 

tidigare i måltexten, kan resultatet ändå upplevas mycket närmare originalet när språket får 

’slappna av’ och karaktärerna ’pratar svenska’.  

 Exempel (19) går även att översätta till ’[…] en i sanning tragisk gatlykta’, en lösning som 

kan anses ha ett bättre flyt än ’[…] en djupt tragisk gatlykta’. Den förstnämnda lösningen kan 

dock upplevas som ett lite väl litterärt uttryck för den här repliken, så det valet föll bort. Att 

normer är beteendeinstruktioner för översättaren (se även Lindqvist, 2005:33) som möjligtvis 

minskar problemen med det ’oförutsägbara’ (se även Hermans, 1996:27) kan anses stämma 

väl. Det oförutsägbara i det här fallet är i så fall främst hanteringen av bildspråk. 

 Ibland uppstod problem med att hitta bildliga uttryck på målspråket som passar in i målkul-

turen, vilket exemplifieras i exempel (20) ur källtexten med lösningen under. 
 

(20) ‘Life’s a great thing, but if you live long enough, it wears out before it runs out’. (KT:17) 

  

”Livet är precioso, men lever man för länge sliter det ut en innan slitet är finito.” (MT:17) 

 

Andemeningen i exempel (20) är att det inte är bra att leva så länge att livet hinner bli en 

plåga, då är det bättre att få dö. Ett bra alternativ på svenska var svårt att finna. Men eftersom 

det finns många icke-engelska referenser i källtexten, till exempel ’verboten’ och ’La Tour 
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Eiffel’, kändes det som en lämplig lösning att inkludera spanska ’precioso’ för att beskriva 

livet som härligt och ’finito’ för slut. Det leder i sin tur till musikaliska effekter, som tidigare 

beskrivits som typiska för källtexten, i form av halvrim (precioso – finito) och helassonans 

(sliter – slitet) (se även 2.2.1). En ursprunglig önskan var att hitta ett regelrätt rim, men 

precioso – finito blir den närmaste lösningen. Ett alternativ vore ’Livet är härligt, men lever 

man länge nog blir det slitigt innan det är slut på slitet’. Det är dock en lösning som kan anses 

göra avkall på den musikaliska rytmen. Ett halvrim i stället för den snygga epiforen i käll-

texten och det haltande och tunglästa språket var inte godtagbart. Detta kan ses som adekvans-

inriktat eftersom alternativet analyseras utifrån en strävan mot en lösning som uppfyller egen-

skaperna i källtextens bildspråk (se även Toury, 2012:107). Den grundläggande intentionen är 

dock att målspråksanpassa och få till ett bra flyt i svenskan. 

 När hela texten hade översatts utkristalliserade sig sammanfattningsvis de bildspråkliga 

uttrycken som genomgående mest problematiska. I följande kapitel analyseras därför de 

översatta bildspråkliga uttrycken i måltexten med utgångspunkt i forskning av Lindqvist 

(2005). 

5 Analys av bildspråk i översättning 
i målkulturen 

I det här kapitlet presenteras resultatet av uppsatsens undersökning. Undersökningens 

variabler är kvalitativa men de används inom ramen för en kvantitativ metod där främst 

värden, men även kvalitativa aspekter, är intressanta. Det här kan anses vara en kvalitativ 

undersökning i form av en introspektiv variabelanalys.  

 I kapitlets första avsnitt (5.1) presenteras undersökningens resultat och representativa 

exempel på översatta bildspråk som hamnar i de olika analyskategorierna sensu stricto, 

bildersättning och bildförlust. Det andra avsnittet (5.2) innehåller en jämförelse av den här 

undersökningens resultat med det i Lindqvists (2005) undersökning av bildspråk i översätt-

ning och svar på de två frågeställningarna i syftesformuleringen. 

5.1 Analysresultat och -exempel 

När de bildspråkliga uttrycken identifierats i källtexten och översättningarna av dem delats in 

i analyskategorierna sensu stricto, bildersättning, bildförlust och bildstrykning enligt respekt-

ive kriterier blev resultatet såsom redovisas i tabell 3. 
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Tabell 3. Totalt antal bildspråk i min översättning av Stephen King, som motsvaras av bildspråk i

 målmaterialet enligt analyskategorierna sensu stricto, bildersättning, bildförlust och bildstrykning i 

 Lindqvists undersökning av bildspråk (2005:121–28). 

 
 

Översättningssätt 
 

Antal (%) 
  

 

Sensu stricto 
 

 

44 (64) 
 

Bildersättning 
 

13 (19) 
 

Bildförlust 
 

12 (17) 
 

Bildstrykning 0 (0) 
  

Totalt 
 

69 (100) 
 

 

 

Som kan utläsas i tabell 3 identifieras totalt 69 bildspråk i källtexten, varav 44 (64 %) tillhör 

sensu stricto, 13 (19 %) tillhör bildersättning, 12 (17 %) tillhör bildförlust och 0 (0 %) tillhör 

bildstrykning i måltexten.  

 Mot bakgrund av det här resultatet presenteras och diskuteras i följande avsnitt några 

utvalda representativa exempel av översatta bildspråk ur alla kategorier utom bildstrykning, 

eftersom förekomsten i den kategorin är noll. 

5.1.1 Sensu stricto 

Följande är exempel ur analyskategorin sensu stricto, som i den här uppsatsen ses som en 

adekvansinriktad kategori, och resonemang kring dessa. Källspråksversionen står först följt av 

översättningen, och de bildspråkliga uttrycken är understrukna i både käll- och målversionen. 
 

(21) ‘Dave gazed at the watch, swinging on its chain from Ollie Franklin’s slightly palsied hand 

like a hypnotist’s amulet, with amusement and horror’. (KT:10) 

 

”Dave såg med munterhet och fasa på klockan som dinglade likt en hypnotisörs amulett från 

kedjan Ollie Franklin höll i med aningen skakig hand.” (MT:10) 

 

Som redan nämnts i avsnitt 2.1 betecknar bildspråkets sakled det beskrivna uttrycket och dess 

bildled betecknar det bildspråkliga uttrycket (Stålhammar, 1997:16–17). I ett bildspråk som 

översatts sensu stricto är både sakled och bildled bevarade, vilket kan anses vara fallet med 

bildspråket ’likt en hypnotisörs amulett’ i exempel (21) där ’likt en hypnotisörs’ är sakledet 

som framkallar bildledet ’amulett’. Därmed exemplifierar (21) tydligt en adekvansinriktad 

översättningsstrategi. 

 Kategoriseringen av bildspråk har som tidigare nämnts inte någon inverkan på den här 

undersökningen eftersom bildspråk betraktas som en enhet. Faktumet att bildspråket är en 

liknelse kan dock ha påverkat översättningsvalet eftersom en liknelse nog inte upplevs som 

lika styrd av en viss bildlig association på målspråket som en metafor. Därför är det möjligt 

att översatta liknelser ’lättare’ faller under kategorin sensu stricto än översatta metaforer. 
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(22) ‘She stuck out her lower lip like a pouty child.’ (KT:36) 

 

”Hon stack ut underläppen som ett tjurigt barn.” (MT:36) 

 

Exempel (22) är en annan liknelse som nog är svår att inte översätta sensu stricto, och därmed 

adekvansinriktat, eftersom det finns många liknande liknelser på svenska. Det är helt enkelt 

ett bildspråkligt uttryck som fungerar mycket väl både på engelska och svenska. En liknelse är 

för övrigt kanske den typ av bildspråk som är enklast att identifiera tack vare den obligator-

iska jämförelsekonjunktionen. 
 

(23) ‘Dave could almost hear the clicking beneath her frizzy cloud of white hair as old relays and 

corroded memory banks came to life.’ (KT:39) 

 

”Dave kunde nästan höra klickandet under hennes burriga moln av vitt hår när gamla reläer och 

korroderade minnesbanker vaknade till liv.” (MT:39) 

 

Den översatta versionen av exempel (23) kanske upplevs väl ’litterär’. Ett alternativ vore att 

frångå källtexten och välja en kortare, mer acceptansinriktad, lösning som ’Dave kunde nästan 

höra maskineriet i hennes huvud gå på högvarv’. I den slutliga lösningen bibehålls dock den 

lyriska kvaliteten som King skapar med ”the clicking beneath her frizzy cloud of white hair as 

old relays and corroded memory banks came to life”. Den här adekvansinriktade översätt-

ningsstrategin kanske med andra ord delvis kan härledas till en strävan efter att bibehålla och 

förmedla källtextens lyriska inslag, som ju tillhör novellen som texttyp (se även 2.2.2), i 

måltexten. 
 

(24) ‘‘Mister Yummy,’ Calhoun said.’ (KT:18) 

 

””Herr Mums”, sa Calhoun.” (MT:18) 

 

Mister Yummy i exempel (24) är, förutom novellens titel, även en metafor för dödens bud-

bärare som kommer och ger en visuell föraning om döden. Ollie menar att den här föraningen 

tar sig olika kroppsliga gestaltningar för olika människor. Med tanke på att Dave senare får se 

fröken Mums verkar ett samband vara att den visuella föraningen antar utseendet hos någon 

som personen med föraningen har åtrått i yngre dagar. Ett alternativ till herr Mums på svenska 

vore Läckerbiten eller något liknande. Det låter förmodligen normalare i svenskars öron, men 

samtidigt förloras den litterära kvaliteten som herr Mums kan anses ha varför ännu en gång en 

adekvansinriktad strategi har följts. 
 

(25) ‘Still in that same patient tone, Ollie said, ”My brother Tom isn’t worth the powder it would 

take to blow him to Des Moines.”’ (KT:12) 

 

”Fortfarande med samma tålmodiga ton sa Ollie: ’Min bror Tom är inte värd krutet som skulle 

krävas för att skjuta iväg honom till Des Moines’.” (MT:12) 

 

Exempel (25) verkar i grunden vara ett vanligt amerikanskt bildspråkligt uttryck. En snabb 

sökning på Google resulterar i olika varianter som många innehåller ’isn't worth the powder’ 

och avslutas med ’blow him up’. King har rekonstruerat bildspråket till att passa berättelsens 
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kontext och, kanske för att Ollie pratar om sin bror Tom, använt det ’mildare’ ’blow him to 

Des Moines’ i stället för ’blow him up’. Det är genom liknande nyskapade bildspråk som 

författaren ger uttryck för sin egenart. Av den anledningen borde det enligt Lindqvist 

(2005:129) vara särskilt viktigt för högprestigeöversättarna att översätta dessa sensu stricto 

och bevara dem i måltexten. Oavsett den ursprungliga översättningsavsikten visar resultatet 

på en adekvansinriktning. ’Etablerade’ lösningar på svenska med liknande effekt är ’inte värd 

ett ruttet lingon’, ’inte värd ett rött öre’ och ’inte värd ett vitten’. Men även i detta fall skulle 

den lyriska kvaliteten som avses i källtexten gå förlorad om något av dessa alternativ hade 

valts.  

 Mot bakgrund av detta kanske det är svårt att översätta ett ’författarkonstruerat’ bildspråk-

ligt uttryck på något annat sätt än sensu stricto. Nyskapade bildspråk måste nog formuleras på 

ett ’deskriptivt’ sätt för att kunna förstås av källspråkets läsare. Som illustrerande exempel 

skulle nog ingen engelskspråkig person förstå hela innebörden av källtextens ”Close only 

counts in horseshoes” (KT:40) om inte han eller hon någon gång förut fått det förklarat för 

sig. Av den anledningen kanske en direkt överföring till svenska ofta fungerar när det gäller 

nyskapade bildspråk, i alla fall om stora likheter föreligger mellan källkulturen och målkult-

uren.  
 

(26) ‘I’m tired, and ready to go back’ (KT:47) 

 

”Jag är trött och känner mig redo att gå tillbaka.” (MT:47) 

 

Exempel (26) är den mening som avslutar novellen, och som vid första anblick inte verkar 

innehålla något bildspråkligt uttryck överhuvudtaget. Har man läst hela novellen kan dock en 

tolkning vara att ’ready to go back’ är en metafor för ’redo för att dö’. Med stöd av den 

tolkningen och lögnkriteriet räknas ’ready to go back’ som ett bildspråk i just den här 

kontexten. För att inte Kings ursprungliga intention med novellen skulle gå förlorad kändes 

översättning sensu stricto som det enda alternativet (vilket återigen är en adekvansinriktad 

strategi). Exempel (26), ”I'm tired, and ready to go back” (KT:47), är alltså en viktig mening 

som knyter ihop säcken och ger svar på många frågor, i alla fall om man förstår dess bildliga 

innebörd.  

 I nästa avsnitt presenteras och diskuteras för undersökningen representativa exempel av 

översatta bildspråk som hamnar i analyskategorin bildersättning. 

5.1.2 Bildersättning 

Följande är exempel ur analyskategorin bildersättning, som i den här uppsatsen ses som en 

acceptansinriktad kategori, och resonemang kring dessa. Källspråksversionen står först följt 

av översättningen, och de bildspråkliga uttrycken är understrukna i både käll- och målvers-

ionen. 
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(27) ‘All things considered, Dave thought, it was a pretty good place to run out the string’.  

(KT:8) 

 

”Allt sammantaget var det ett ganska bra ställe att tillbringa slutsträckan på, tänkte Dave.” 

(MT:8) 

 

Konnotationen som i (27) överförs från bildledet ’the string’ till sakledet ’run out’ i 

källtexten är att få tiden att gå fram till döden. Med det i åtanke har alltså bildspråket 

”run out the string” i källtexten översatts till ’tillbringa slutsträckan på’ i måltexten och 

bildledet ’the string’ i källtexten har ersatts med ’slutsträckan’ i måltexten. Många olika 

alternativ kontemplerades innan valet föll på den slutliga lösningen. Eftersom ’run out’ 

är en del av det bildspråkliga uttrycket i källtexten vore ett alternativ att använda en 

lösning på svenska som innehåller någon form av antydan till kroppslig rörelse, till 

exempel ’springa sista varvet på’ eller ’avsluta loppet på’. Eftersom det handlar om en 

gammal man föll det första alternativet bort då åldringar sällan klarar av att springa. 

Och med det andra alternativet försvinner själva ’tillbringandet av tiden fram till döden’ 

eftersom ’avsluta loppet’ i det här fallet leder till konnotationen ’dö’. Verbet ’tillbringa’ 

upplevdes därför passande, det kan vara en passiv aktivitet som passar en mycket 

gammal man och genom dess användning understryks det faktum att tid kommer att 

passera innan döden inträffar. Och ’slutsträckan’ ger inte nödvändigtvis samma konno-

tationer som ’sista varvet’ eller ’loppet’ och har därför kanske en mer bildspråklig 

kvalitet i den här kontexten. 

 Ett uttryck som ’run out the string’ är för övrigt intressant – det krävdes en grundlig 

efterforskning för att överhuvudtaget begripa det i den här kontexten. Det kan i sin tur 

vara en förklaring till varför bildspråket har översatts på ett sätt som gör att översätt-

ningen platsar under analyskategorin bildersättning – en strävan att anpassa bildspråket 

så att det förstås i målkulturen (se även Lindqvist 2005:117). 
 

(28) ‘Close only counts in horseshoes,’ Olga said. (KT:40) 

 

”Nära räknas bara om man kastar handgranater”, sa Olga. (MT:40) 

 

Exempel (28) är ett idiom som ofta skrivs ut ’Close only counts in horseshoes and hand 

grenades’, och vars närmaste bildliga motsvarighet på svenska förmodligen är ’Nära skjuter 

ingen hare’. Innebörden är att nära räcker om man kastar hästskor (på grund av vad som 

räknas som träff enligt det något frikostiga regelverket) och handgranater, men inte annars. 

’Nära skjuter ingen hare’ kan upplevas för passivt för att komma från en dement och ilsken 

äldre dam, varför en modifierad variant av ’Close only counts in horseshoes and hand 

grenades’ blev den slutliga lösningen. ’Nära räknas bara om man kastar handgranater’ är 

kanske den översättning som ligger närmast källtexten av de alternativ som en svensk utan 

förkunskap om det specifika bildspråket kan förstå. Om exemplen som placerats under 

analyskategorin bildersättning – vilken alltså betraktas som övergripande acceptansinriktad i 

den här uppsatsen – skulle delas in ytterligare efter ’graden’ av acceptansinriktning eller 
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adekvansinriktning kan det därför resoneras att adekvansinriktningsgraden hos exempel (28) 

är större än hos vissa av de andra exemplen under bildersättning.  
 

(29) ‘If you ever had a girlfriend, I’ll be dipped in bearshit.’ (KT:39) 

 

”Dagen du skaffar tjej kan grisar flyga.” (MT:39) 

 

En adekvansinriktad översättning av exempel (29) skulle låta märklig på svenska, vilket 

exemplifierar ett problem vid översättning av bildspråk – olika kulturer skapar språkliga 

bilder på olika sätt. Därför är det viktigt att överväga om de språkliga bilder som väljs är 

tillräckligt kända inom målkulturen för att de ska kunna förstås (se även Lindqvist, 2005:117) 

– vilket alltså inte bedöms som troligt i det här fallet. De flesta måltextläsare förstår nog dock 

lösningens innebörd, vilken med andra ord är ’Du kommer aldrig att skaffa en tjej eftersom du 

är bög’. Exempel (29) kan med anledning av det ovanstående anses exemplifiera att översätt-

ning av bildspråk inte kan bestämmas genom en uppsättning abstrakta regler, utan måste 

avgöras av det aktuella bildspråkliga uttryckets struktur och funktion i kulturen (Dagut, 

1976:32; Snell-Hornby, 1995:58). Exempel (29) har med andra ord översatts övervägande 

acceptansinriktat. 
 

(30) ‘So help me God.’ (KT:4) 

 

”Gud är mitt vittne.” (MT:4) 

 

Fraser som härrör från kristendomen, vilket exempel (30) gör, är tacksamma att översätta 

eftersom de ofta enkelt kan associeras till motsvarande uttryck på svenska (historiskt sett har 

som bekant kristendomen dominerat i Sverige). Dessutom känner nog de flesta i Sverige igen 

kristna uttryckssätt, oavsett om de ser sig själva som kristna eller inte. På så sätt förses 

översättaren med beteendeinstruktioner (Lindqvist, 2005:33) och kan minska problemen med 

det ’oförutsägbara’ (Hermans, 1996:27). Andemeningen i exempel (30) är ett bedyrande om 

att hålla ett löfte. Dave lovar att lämna kvar några pusselbitar till Olga att lägga genom att 

säga ”So help me God”. Att behålla gud i översättningen kan ses som viktigt eftersom gud 

nog ofta förekommer i äldre människors språkbruk. Att välja uttrycket ’Gud är mitt vittne’ 

kan återkopplas till en önskan om att skapa en liknande effekt i måltexten som i källtexten. 

Detta är ett tydligt exempel på hur svårt det kan vara att avgöra huruvida bildspråk har 

översatts acceptans- eller adekvansinriktat, vilket även verkar gälla för exemplen (31) och 

(32). 
 

(31) ‘Kick out the jams, have another glass of champagne, and ignore all those people dropping like flies.’ 

(KT:31) 

 

”Slå klackarna i taket, ta ett till glas champagne och strunta i alla som dör som flugor.” (MT:31) 

 

Exempel (31) innehåller två bildspråk, ”Kick out the jams” (betyder ungefär släpp lös) 

och ”dropping like flies”, men här diskuteras bara det förstnämnda eftersom det senare har 

placerats under analyskategorin sensu stricto. Ollie berättar om det absurda med att gå ut och 
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festa på gayklubbar i slutet av 1980-talet när så många homosexuella män dog av aids. ’Slå 

klackarna i taket’ kan ses som ett föråldrat idiom att använda, men eftersom det handlar om 

äldre personer kan lösningen anses fungera i det här sammanhanget. Som översättare behövs 

nog således en bred och uppdaterad kunskap om, såväl som en förståelse för, sociala relation-

er i olika åldersgrupper i målkulturen (se även Toury 1995:53). 
 

(32) ‘She’ll be ninety in the fall, if she makes it.’ (KT:5) 

 

”Hon blir nittio till hösten, om hon står pall så länge.” (MT:5) 

 

Enligt lögnkriteriet är frasen ”to make it” i bemärkelsen ’överleva’ – vilket är implikationen i 

exempel (32) – ett bildspråkligt uttryck. Eftersom det inte på förhand gick att utesluta möjlig-

heten att det rör sig om en död bild (se även 3.3.2) genomfördes en kontroll i ordboken. Det 

engelska uttrycket med den aktuella betydelsen står dock inte under en egen siffra i ordboken, 

varför frasen räknas som bildspråklig i den här undersökningen. Direktöversättningen av ”to 

make it” till svenska är ’klarar det’, vilket inte svensktalande personer nödvändigtvis asso-

cierar till ’överlever’. Även om en person gör den kopplingen kanske lösningen låter märklig 

för en svensk. Med anledning av att en direktöversättning kan leda till oförståelse hos svensk-

talande valdes en acceptansinriktad lösning. 

 Sammanfattningsvis räknas alltså exemplen under bildersättning som övervägande accept-

ansinriktade i den här uppsatsen med anledning av analyskategorins ’karaktär’, en ’ersättning’ 

görs ju för att bildspråken ska förstås i målkulturen. Resonemangen i det här avsnittet visar på 

en övervägande vilja att hitta ersättande bildspråk som kommer så nära de källspråkliga 

uttrycken som möjligt, vilket ses som adekvansinriktat. En sådan ’kombination’ av acceptans- 

och adekvansinriktad översättningsstrategi kan leda till frågor om validiteten för att dela in 

översatta bildspråk enligt acceptans- och adekvansinriktning, vilket diskuteras mer i kapitel 6. 

 I nästa avsnitt presenteras och diskuteras för undersökningen representativa exempel av 

översatta bildspråk som hamnar i analyskategorin bildförlust. 

5.1.3 Bildförlust 

Följande är exempel ur analyskategorin bildförlust, som i den här uppsatsen ses som en 

acceptansinriktad kategori, och resonemang kring dessa. Källspråksversionen står först följt 

av översättningen, och de bildspråkliga uttrycken är understrukna i både käll- och målvers-

ionen. 
 

(33) ‘There was no fun in that unless you were twenty-two and still under the impression that you 

were bulletproof’. (KT:31) 

 

”Det fanns ingen glädje i det såvida man inte var tjugotvå och fortfarande trodde sig vara 

odödlig.” (MT:31) 

 

Ordet ’bulletproof’ i (33) i bemärkelsen vara ’odödlig’ eller ’osårbar’ står inte under en egen 

siffra i ordboken. I ordboken exemplifieras inte ’bulletproof’ med något som handlar om att 

som människa tro sig vara osårbar, vilket resulterade i att det i källtextens kontext bildliga 



 31  

 

uttrycket ’bulletproof’ har översatts till ’odödlig’ – som i MT saknar bildlig kvalitet i den här 

kontexten. I målkulturen skulle för övrigt översättningen ’skottsäker’ (vilket vore översättning 

sensu stricto) uppfattas som märklig eftersom ordet inte har samma konnotation (osårbar eller 

odödlig) som i källkulturen, varför en acceptansinriktad lösning har valts. 
 

(34) ‘As if to say it was all water under the bridge.’ (KT:30) 

 

”Som för att säga ’det är överspelat nu’.” (MT:30) 

 

Till exempel (34) finns det ett motsvarande idiomatiskt uttryck på svenska, ’mycket vatten har 

flutit under broarna’, som nog skulle ha placerat bildspråket under kategorin sensu stricto i 

stället. Målspråksläsarna skulle kanske uppleva den lösningen som onödigt komplicerad. De 

lägger ofta märke till om översättaren har brutit mot rådande normer, även om de inte nöd-

vändigtvis kan sätta fingret på vad det är som inte stämmer (Toury, 1995:56). ’Mycket vatten 

har flutit under broarna’ kanske hade uppfattats så av läsaren i den här kontexten. Vid accept-

ansinriktad översättning av bildspråk är översättarnas mål att källtexten ska fungera friktions-

fritt inom målkulturen (Lindqvist, 2005:146), vilket alltså är det tankesätt och den strategi 

som har använts vid översättningen av exempel (34). 
 

(35) ‘He fished for the name, and it came to him: Tom.’ (KT:41) 

 

”Dave letade i minnet efter namnet och kom plötsligt på det: Tom.” (MT:41) 

 

Angående exempel (35) står det i ordboken fig. (figuratively, på svenska ’i bildlig betydelse’ 

eller ’i överförd bemärkelse’) framför ’fish for’ när det används i ovanstående kontext. Enligt 

lögnkriteriet kan ’att leta i minnet’ ses som bildspråkligt, i alla fall om man definierar verbet 

söka som att handgripligen söka efter något. Frasen står dock upptagen under en egen siffra i 

ordboken och betraktas således som en död bild varför det här är tal om bildförlust, vilket i 

den här undersökningen räknas till en av de acceptansinriktade analyskategorierna (se även 

avsnitt 3.3.2).                       
 

(36) ‘But young men think they’re immortal, and as my grandma used to say when she was in her cups, a 

stiff dick has no conscience.’ (KT:24) 

 

”En hård kuk har inget samvete, brukade min mormor säga när hon hade tagit sig en sup.”  

(MT:24). 

 

Exempel (36) innehåller två bildspråkliga uttryck. Förutom det understrukna ”was in her 

cups” som här diskuteras finns även ”a stiff dick has no conscience”, vilket inte diskuteras i 

det här avsnittet eftersom det har placerats under analyskategorin sensu stricto. Att ta sig en 

sup är inte ett bildspråkligt uttryck enligt ordboken. En alternativ översättning är ’tittat djupt i 

flaskan’, vilket är ett bildspråkligt uttryck, men som kan upplevas som en för litterär lösning. 

Som Hermans (1999:85) uttrycker kan en översättning anses vara lämplig under en viss hist-

orisk period, men inte under en annan. Därför kanske ’tittat djupt i flaskan’ hade valts som 

slutlig lösning om tiden varit en annan. I det här fallet används dock den acceptansinriktade 

lösningen ’tagit sig en sup’. 
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Nästa avsnitt är det sista i det här kapitlet och innehåller en jämförelse av den här 

undersökningens resultat med det för Lindqvists (2005) undersökning av bildspråk i 

översättning och svar på syftesformuleringens två frågeställningar. 

5.2 Slutsats 

Genom att jämföra det kvantitativa resultatet av den här undersökningen med Lindqvists 

resultat för HPM (se Tabell 1) respektive LPM (se Tabell 2) är det tydligt att den här under-

sökningens resultat (se Tabell 3) ligger betydligt närmare Lindqvists resultat för HPM än för 

LPM. Procentsiffran för sensu stricto i den här undersökningen är 64 jämfört med 63 i 

Lindqvists resultat för HPM. Procentsiffran för bildersättning i den här undersökningen är 19 

jämfört med 19 i Lindqvists resultat för HPM. Procentsiffran för bildförlust i den här under-

sökningen är 17 jämfört med 16 i Lindqvists resultat för HPM. Procentsiffran för bildstryk-

ning i den här undersökningen är 0 jämfört med 2 i Lindqvists resultat för HPM. 

 Med anledning av det ovanstående blir svaret på frågeställning 1 i syftesformuleringen 

(1.1) ”Används övervägande en adekvans- eller acceptansinriktad översättningsstrategi vid 

översättningen av bildspråk i den undersökta källtexten?” alltså att en (markant) majoritet av 

de bildspråkliga uttrycken i källtexten har översatts sensu stricto i måltexten och därigenom 

enligt en adekvansinriktad översättningsstrategi.  

 För att svara på frågeställning 2 i syftesformuleringen (1.1) ”Bekräftar analysen av källtext-

ens bildspråk i översättning ett antagande om författarens litterära status i målkulturen utifrån 

tidigare forskning?” går det att återkoppla till forskningen om högprestige- respektive lågpre-

stigelitteratur av Lindqvist (2005) som presenteras i avsnitt 3.4. Resultatet där var att översätt-

are av högprestigelitteratur använde en mer adekvansinriktad översättningsstrategi än över-

sättare av lågprestigelitteratur. Resultatet av den här undersökningen återspeglar referens-

studien i mångt och mycket på den kvantitativa nivån och kanske (utan att generalisera) kan 

ge en hint om Stephen Kings höga ställning inom i målkulturen. Antagandet om att resultatet 

av den här undersökningen skulle visa på en adekvansinriktning och på Kings litterära status i 

målkulturen som hög snarare än låg kanske därför skulle kunna stämma.  

 Det kanske dock är problematiskt att dra för höga växlar av ett övervägande adekvans-

inriktat resultat när det gäller översatta bildspråk, något som diskuteras i nästa avslutande 

kapitel tillsammans med andra aspekter och implikationer av undersökningens resultat. 

6 Diskussion 

I den här uppsatsen har jag undersökt hur bildspråk i novellen Mister Yummy av Stephen King 

(2015) har översatts till svenska av mig själv. En förutsättning för undersökningen var således 

att avgöra vilka uttryck som är bildspråkliga. Lögnkriteriet (enl. Lindqvist, 2005:117–18) 

utgjorde en bra grundmetod eftersom det kan anses täcka in, och ge svar på, de flesta betänk-
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ligheter. I de fall lögnkriteriet inte räckte till användes MIP (enl. Pragglejaz Group, 2007) som 

komplement. Båda metoderna har använts av erkända forskare (bl.a. Lindqvist ovan), vilket 

ger stöd för deras användbarhet.  

 Uppsatsens teoretiska bakgrund utgörs av DTS och polysystemteori. Dessa var lämpliga 

som teoretiska utgångspunkter för den här undersökningen eftersom det deskriptiva synsättet 

på översättning handlar om att sätta måltexten i fokus. Tidigare ansågs dock översättningar – 

eller med andra ord måltexter – vara underordnade litteratur (Munday, 2001:108–9). En sådan 

inställning skapar inte oväntat en översättningsmiljö där källtexten och -kulturen dominerar, 

vilket kan leda till en måltext som upplevs märklig av målspråksläsarna – eller som i värsta 

fall inte ens förstås till fullo. Ett sådant scenario hade inte varit önskvärt. Vidare hade förmo-

dligen en ansats utifrån en preskriptiv inriktning i stället för en deskriptiv dito även resulterat i 

ett mer statiskt arbetssätt efter en uppsättning abstrakta regler, utan hänsyn till de bildspråk-

liga uttryckens individualitet (se även Munday, 2001:108; Venuti, 2004:210).  

 De bildspråkliga uttrycken har översatts med målspråksläsaren i åtanke och utgått från det 

enskilda bildspråkets struktur och funktion inom målkulturens kontext (se även Dagut, 

1976:32; Snell-Hornby, 1995:58). Detta öppnade upp för ett mer dynamiskt arbetssätt, än vad 

som nog hade varit fallet vid en preskriptiv inriktning, under översättningsarbetet med Mister 

Yummy. De bildspråkliga uttrycken i den aktuella källtexten Mister Yummy har översatts över-

vägande adekvansinriktat. En anledning är förmodligen uppsatsförfattaren vilja att bevara 

novellens lyriska kvalitet (se även 2.2.3) och ’källspråksspecifika’ bildspråkliga uttryck i 

översättningen, vilket är något som utgör en röd tråd i analysen (se 5.1.1–5.1.3). Vidare är det 

möjligt att bildspråk översätts adekvansinriktat oftare än andra språkliga enheter med 

anledning av deras textutsmyckande egenskaper och avsedda konnotationer, speciellt om 

källkulturen och målkulturen ligger nära varandra – till exempel genom att samma religion 

utövas i båda kulturerna. Många bildspråkliga uttryck härstammar som bekant från bibeln, 

vilket gör att många av dessa nog får en översättning som hör till analyskategorin sensu stricto 

på målspråket. En annan orsak till adekvansinriktning för just översatta bildspråk kan vara att 

författare ofta ger uttryck för sin egenart genom nyskapade bildspråk. Många översättare 

strävar nog efter att bevara sådana bildspråkliga uttryck i måltexten (= adekvans) så långt det 

är möjligt (Lindqvist, 2005:129). Dessa potentiella anledningar till att översättning sensu 

stricto är den dominerande analyskategorin i Lindqvists (2005) undersökning av översatta 

bildspråk i både HPM (Tabell 1) och HPM (Tabell 2) såväl som i den här uppsatsens 

undersökning av översatta bildspråk (Tabell 3) kanske utgör ett problem med validiteten för 

svaret på frågeställning 2 i syftesformuleringen (1.1): ”Bekräftar analysen av källtextens 

bildspråk i översättning ett antagande om författarens litterära status i målkulturen utifrån 

tidigare forskning?”. Går det att dra slutsatsen om Kings status som hög snarare än låg i 

målkulturen baserat på en övervägande adekvansinriktning vid översättningen av bildspråk i 

källtexten om denna dominans kanske beror på likheterna mellan käll- och målkulturerna, och 

om den bakomliggande intentionen som leder till ett adekvansinriktat resultat är acceptans-

inriktad? Oavsett översättarens vilja att dra åt något av hållen måste ibland bildspråk 

översättas acceptansinriktat för att konnotationen ska överföras och begripas av läsaren på 
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målspråket (se exemplen ur analyskategorierna bildersättning (5.1.2) och bildförlust (5.1.3)). I 

vissa fall kan det helt enkelt vara nödvändigt, eller tvingat, att frångå en eventuell 

övergripande adekvansinriktad strategi. Detta kom fram tydligt vid analysen av exemplen 

under bildersättning och det var av den anledningen inte enkelt att placera in de översatta 

bildspråken enligt modellen för adekvans och acceptans. Hur ska gränserna för adekvans- och 

acceptansinriktning avgöras i en sådan situation – borde kanske andra riktlinjer gälla för just 

översatta bildspråk? Om det är så att översättaren ibland mer eller mindre ’tvingas’ att 

översätta bildspråkliga uttryck enligt en acceptans- eller adekvansinriktad strategi kan man 

fråga sig huruvida det överhuvudtaget är relevant att använda sig av den modellen för 

översatta bildspråk. Enligt Toury (1995:56) är det bland annat målkulturens, genrens och 

författarens ställning i det litterära systemet som avgör vilka normer som styr översättnings-

processen och om måltexten blir adekvans- eller acceptansinriktad. Men för översättning av 

bildspråk finns det alltså möjligtvis fler sidor av myntet, denna kanske påverkas av faktorer 

som inte i lika hög grad spelar in vid översättning av andra språkliga enheter och därför blir 

svårare att sortera in i modellen acceptans- respektive adekvansinriktning. 

 Lindqvists (2005:145) undersökning visar i alla fall på ett tydligt samband mellan översätt-

ningen av bildspråk och den status litteraturen som översätts har, samt att bildspråk i högpres-

tigelitteratur översätts övervägande adekvansinriktat – i högre grad än lågprestigelitteratur. 

Enligt Lindqvist (2002:99) är också normen för högprestigelitteratur i Sverige att översätt-

ningen ska vara adekvansinriktad. Med stöd av detta drar jag därför slutsatsen att Kings status 

i målkulturen är hög snarare än låg. Att översättare inom ett svagt litterärt system i högre grad 

efter att bevara enskilda stildrag vid översättning av en text som siktar till att inneha en central 

position i det litterära systemet (Lindqvist, 2002:37) kan vara en annan anledning till den 

dominerande adekvansinriktningen i den här undersökningen och också ses som ett belägg för 

den slutsatsen. Det är för övrigt intressant att den här undersökningens resultat och Lindqvists 

resultat för högprestigematerial (se 5.1 resp. 3.4) liknar varandra i så hög grad. Den goda 

replikerbarheten kan anses stärka den här undersökningens validitet. Det går givetvis inte att 

dra några generaliserande slutsatser av den här undersökningen eftersom materialet är 

begränsat och det är uppsatsförfattarens egen översättning som undersöks. Men det är inte 

omöjligt att en mer utförlig undersökning skulle ge ett liknande resultat, speciellt med tanke 

på att den här undersökningens resultat alltså är mycket likt Lindqvists resultat för högpres-

tigematerial. 

 Vidare var Tourys mål att identifiera normer i översättningen och att ’rekonstruera’ de 

mönster som följs under översättningsprocessen för att sedan urskilja probabilistiska över-

sättningslagar som kan hjälpa framtida översättare och forskare (Munday, 2001:124). Den här 

undersökningens resultat kan anses underbygga de mönster som ses i Lindqvists (2005) 

undersökning av översatta bildspråk och hennes koppling mellan högprestigeförfattare och 

adekvansinriktning i det svenska systemet. 

 Det hade varit önskvärt att ha kunnat använda alla sex analyskategorier för att få en mer 

enhetlig bild av de bildspråkliga uttryckens översättningssätt, men det rymdes inte inom 

ramen för denna uppsats. Det vore även intressant att forska vidare kring Kings presumtivt 
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höga ställning i målkulturen, genom till exempel kvalitativa intervjuer med författare, förlägg-

are och andra diverse kulturellt intellektuella. I syfte att styrka resultatet av undersökningen i 

den här uppsatsen vore det givande att jämföra hur bildspråk i texter av Stephen King över-

sattes till svenska när han var mindre känd i Sverige och hade lägre status i det svenska 

systemet. Även att undersöka hur mycket det aktuella språkparets relativt liknande kulturer, 

närhet på språkträdet och gemensamma största religion inverkar på adekvansinriktningen i 

översättningen av bildspråk vore intressant. Förhoppningsvis är i alla fall den här undersök-

ningen den första i ett led av undersökningar som tillsammans bygger upp en helhetsbild som 

belyser frågeställningar liknande de i denna. 

 Det är problematiskt för undersökningens validitet att denna bygger på en översättning som 

uppsatsförfattaren själv har genomfört. Men det faktum att resultatet av den här undersök-

ningen är mycket likt resultatet av referensundersökningen kan ses som en validitetsstärkande 

faktor. 

 

 Avslutningsvis har arbetet med uppsatsen varit givande eftersom det har ökat medveten-

heten om vilka strategier som kan användas – vilket utvecklar översättarförmågan och verkar 

förberedande inför ett yrkesliv som översättare. 
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8 Bilaga: käll- och måltext 

Indelade i numrerade avsnitt presenteras källtexten (KT) i spalten till vänster och måltexten 

(MT) i spalten till höger. I måltexten är meningarna som innehåller bildspråkliga uttryck 

markerade på tre olika sätt beroende på vilken av de tre analyskategorierna för översatta 

bildspråk som de har placerats i (enligt formateringen som här följer): sensu stricto (44), 

bildersättning (13) eller bildförlust (12). 

 

(Utgår av upphovsrättsliga skäl.) 
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