
Goggle-Eyes – 
en främmandegörande barnboksöversättning utifrån Bermans 

negativa analysverktyg  

Hanna Ådin 

 

 

Tolk- och översättarinstitutet 

Magisteruppsats 15 hp 

Översättningsvetenskap 

Masterprogram i översättning 120 hp 

Höstterminen 2017 

Handledare: Sara Van Meerbergen 

Språkgranskare: Louise Ratford 

Examinator: Cecilia Wadensjö 

English title: Goggle-Eyes – A foreignizing translation of a children’s 

book based on Berman’s negative analytics 



Goggle-Eyes – 

en främmandegörande barnboksöversättning utifrån Bermans negativa 

analysverktyg 

Hanna Ådin 

Sammanfattning 

Denna magisteruppsats är baserad på översättningen av de två första kapitlen i ungdomsboken 

Goggle-Eyes (1989) av den brittiska författaren Anne Fine. Uppsatsen undersöker effekterna av en 

främmandegörande översättningsstrategi med utgångspunkt i Antoine Bermans negativa analysverktyg 

och med avseende på undvikandet av förlust av ikoniska och klangfulla ord och förlust av uttryck och 

idiom inklusive namn. Analysen visar att det i många fall är möjligt att bevara ikoniska och klangfulla 

ord vid översättningen, utan att effekten på måltexten blir främmandegörande, medan bevarandet av 

uttryck och namn i flera fall kräver förtydliganden för att måltexten ska bli begriplig för målgruppen.  
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Abstract  

The present study is based on the translation of the first two chapters of Goggle-Eyes, a novel for 

young teenagers by the british author Anne Fine. The study examines the effects of a foreignizing 

translation strategy based on Antoine Berman’s negative analytics, concerning avoidance of the loss of 

sonorous and iconic terms and expressions and idioms. The analysis suggests that in many cases it is 

possible to keep sonorous and iconic terms in translation without creating a foreignizing effect that 

could make reading difficult for young readers. However, the keeping of expressions and idioms in 

many cases calls for clarification in order to create a target text that is understandable for the target 

group. 
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1 Inledning 

Vid översättning av barnböcker är det avsevärt vanligare än vid översättning av skönlitteratur för 

vuxna att måltexten anpassas till den tänkta målgruppen (O’Sullivan, 2005:64; Palm Åsman och 

Pedersen, 2013:143-144). Enligt Shavit (2006) kan översättare av barnlitteratur ta sig stora friheter 

med texten, jämfört med översättare av vuxenlitteratur, eftersom barnlitteratur har en perifer position i 

det litterära polysystemet (a.a.:26).  

Vid en adaptation görs en eller flera ändringar såsom strykningar, tillägg, förklaringar, 

förenklingar, ’purification’ (ändringar av politiska, religiösa eller kulturella skäl), lokalisering, 

modernisering eller harmonisering (Nikolajeva, 2006:280-284). Nikolajeva konstaterar att vissa typer 

av lokalisering, som att byta ut staden i vilken berättelsen utspelar sig mot en annan stad i 

målspråksområdet, inte förekommer i skönlitteratur för vuxna och att valet att göra det i en barnbok 

handlar om ”the adult assumptions about children’s cognitive capacity” (a.a.:285). Andra gånger är det 

inte hänsynstagande till barns (förmodade) kognitiva kapacitet som ligger bakom adaptionen, utan 

vuxenvärldens normer kring barnuppfostran och barns beteende. Adaptationen kan till exempel 

innebära att översättaren tar bort eller ersätter textpassager där karaktärer uppfattas uppträda 

ouppfostrat eller olämpligt. När Pippi Långstrump översattes till franska första gången ströks helt 

sonika de tre kapitel som ansågs mest stötande. Gemensamt för dem var att Pippi visade sig 

överlägsen de vuxna (a.a.: 283).  

Ett annat exempel är att en översättare till kinesiska av The Adventures of Huckleberry Finn valde 

att utesluta överdrifter i berättelsen som kunde uppfattas som en form av oärlighet och som hen 

därmed ansåg vara olämplig läsning för barn. Både denna och ytterligare en översättare valde att i 

översättningen av boken till kinesiska utesluta en mening om att Huckleberrys pappa inte kommer att 

komma tillbaka, för att inte oroa unga läsare (Kwok, 2016:289). Kwok förklarar att döden är 

tabubelagd i den kinesiska kulturen och inte nämns annat än genom eufemismer som barn kanske inte 

förstår. Hon menar att det därför är rätt att utesluta information om att huvudkaraktärens pappa är död, 

eftersom barnen annars skulle kunna bli chockade (a.a.:290). 

 I översättningsvetenskapliga termer kan detta uttryckas som att översättaren använder en 

domesticerande strategi (Venuti, 2008:12). Översättaren ersätter sådant som kan uppfattas som 

konstigt, svårt att förstå, eller, som ovan, olämpligt, med välbekanta fenomen och koncept. Måltexten 

är alltså inte så källtrogen och översättningen är förhållandevis fri.  

Valet av en domesticerande strategi vid översättning av barnlitteratur förklaras ofta med att barn 

inte har hunnit skaffa sig lika mycket kunskaper och erfarenheter som vuxna, till exempel om andra 

länder och kulturer. Översättare/förlag kan anse att en källtrogen, främmandegörande översättning 

skulle vara för svårbegriplig och utmanande för de unga läsarna (O’Sullivan, 2005:64).  

O’Sullivan reflekterar över vuxnas föreställningar om barns receptiva förmågor och hävdar utan 

omsvep att dessa föreställningar inte är empiriskt grundade utan hypotetiska konstruktioner. Dessutom 

är unga läsare olika: ”We cannot speak of ’the child reader’, any more than we can speak of ‘the 

reader’ in general.” (2005:78-79) 

Shavit (2006) menar att översättning av litteratur för barn baseras på följande två principer:  

 

1. Måltexten ska vara lämplig för barn enligt samhällets rådande normer kring barns uppfostran 

och utbildning. 

 

2. Måltexten ska vara anpassad till barns läsförmåga och förmåga att förstå, så som samhället 

uppfattar dessa. (a.a.:26) 

 

Så länge dessa principer följs är det både tillåtet, och önskvärt, att översättaren anpassar texten på 

olika sätt vid översättningen. Det förekommer dock att principerna motsäger varandra. Till exempel 

kan det anses i en målkultur att barn visserligen kan förstå en text som handlar om döden, men att det 

inte är bra för deras mentala hälsa att läsa en sådan text. Shavit konstaterar vidare att principerna har 

haft olika mycket tyngd under olika perioder. Tidigare rådde ett didaktiskt ideal för barnlitteratur 
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varför princip nummer 1 ansågs viktigast. Nuförtiden dominerar synsättet att litteratur för barn ska 

anpassas efter barns förståelsenivå, det vill säga princip nummer 2 (a.a.:26). 

Som framgår av både Shavits, Nikolajevas och O’Sullivans resonemang är det vuxnas 

föreställningar om barn och litteratur, formade av normer i målkulturen, som avgör vilken 

översättningsstrategi som blir den dominerande och mest accepterade. Bakom dagens domesticerande 

översättningsideal verkar det ligga en föreställning om att barn måste strykas medhårs – de läser inte 

om det inte går lätt – och att de i vissa fall bör skyddas från det okända och kanske olämpliga. 

I denna uppsats utgår jag i stället från att barn behöver intellektuella och känslomässiga utmaningar 

och har förmåga att intressera sig för fenomen och normer som skiljer sig från dem i den egna kulturen 

och språkområdet. Inspirerad av å ena sidan litteraturvetare som fokuserar på de pedagogiska 

möjligheterna som finns inneboende i översättning, å andra sidan förespråkare av en 

främmandegörande översättningsstrategi som Venuti och Berman, vill jag bidra till att emancipera 

barn genom att låta dem få ta del av en icke-adapterad måltext som till både form och innehåll liknar 

källtexten. I min översättning av de två första kapitlen i en engelsk ungdomsbok har jag strävat efter 

att vara källtrogen och låta de unga läsarna komma så nära originalet som möjligt. 

1.1 Övergripande översättningsstrategi 

Vid översättningen som ligger till grund för denna uppsats har jag använt en främmandegörande 

översättningsstrategi med utgångspunkt i Bermans negative analytics (Berman, 2012) som i denna 

uppsats hädanefter kommer att kallas negativa analysverktyg. Med hjälp av sina negativa 

analysverktyg undersöker Berman tolv vanligt förekommande översättningslösningar som har en 

domesticerande, och enligt Berman deformerande, effekt på måltexten. (Tendenserna beskrivs mer 

utförligt i avsnitt 3.2.)  

Berman anser att dessa deformerande tendenser (min översättning) leder till förlust av textens 

unika karaktär och bör undvikas vid översättning (Berman, 2012:242). Översättningsidealet är i stället 

att göra en ”literal translation”, vilket med Bermans terminologi innebär att mottaga det främmande 

som främmande (”receiving the foreign as foreign”) (a.a.:241).  

Vid översättningen som ligger till grund för denna uppsats har jag genomgående försökt använda 

översättningslösningar som bidrar till bevarandet av källtextens unika karaktär. Jag har dock i första 

hand strävat efter att undvika de deformerande tendenserna qualitative impoverishment (nr 5) och the 

destruction of expressions and idioms (nr 11) (a.a.:244) eftersom källtextanalysen som presenteras i 

kapitel 2 visar att dessa har särskilt stor betydelse för textens unika karaktär. Tendenserna kommer jag 

på svenska att kalla förlust av ikoniska och klangfulla ord respektive förlust av uttryck och idiom. Av 

de svenska uttrycken framgår vad det är Berman önskar att översättaren ska undvika i de båda fallen. 

Samtidigt som jag arbetade utifrån ovanstående strategi, vinnlade jag mig vid översättningen om att 

måltexten skulle bli begriplig och inte så främmande att den riskerar att stöta bort läsarna – yngre 

tonåringar. Den färdiga måltexten kan således sägas vara ett resultat av en balansakt mellan strävan 

efter att bevara det unika i källtexten och behovet av att skapa av en rimligt lättförståelig måltext. 

1.2 Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka effekten av översättningen från engelska till svenska, 

utifrån en främmandegörande översättningsstrategi byggd på Bermans negativa analysverktyg, av de 

två första kapitlen i en brittisk ungdomsbok. Följande tre frågeställningar ska besvaras genom 

översättningen: 

 

1. I vilken utsträckning har jag vid översättningen undvikit Bermans deformerande tendenser 

nr 5 och nr 11 – förlust av ikoniska och klangfulla ord respektive förlust av uttryck och 

idiom – genom att bevara ord och uttryck (inklusive namn) i måltexten? 

 

2. Vilken effekt har översättningslösningarna, som valts för att undvika ovanstående två 

deformerande tendenser, på måltexten?  
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3. Resulterade undvikandet av de deformerande tendenserna i en måltext som kunde antas vara 

fullt begriplig för målgruppen, eller ansåg jag att det krävdes förtydliganden vid 

översättningen för att kompensera för de främmandegörande effekterna? 

 

Den första frågeställningen är intressant eftersom svaret kan ge en indikation på i vilken utsträckning 

det är praktiskt genomförbart att ersätta vanligt förekommande, enligt Berman deformerande, 

översättningslösningar med andra lösningar som bättre bevarar källtextens unika karaktär.  

Svaret på fråga nr 2 kan ge information om huruvida en främmandegörande översättningsstrategi, 

vid översättning från engelska till svenska, nödvändigtvis resulterar i en främmande måltext, eller om 

det ibland finns motsvarigheter på målspråket som gör det möjligt att skapa en källnära men ändå 

naturlig och idiomatisk måltext.  

Fråga nr 3, slutligen, är intressant eftersom svaret indikerar om det är realistiskt att undvika alla 

(eller ens flera) av Bermans deformerande tendenser vid översättningen av en ungdomsbok. Även 

förtydliganden är enligt Berman en deformerande tendens (nr 2, clarification, se avsnitt 3.2). Leder 

undvikandet av vissa deformerande tendenser till att andra, såsom förtydligande, i praktiken måste 

användas för att måltexten inte ska bli obegriplig för de unga läsarna? Måhända är Bermans 12-

stegsprogram, för vad som bör undvikas vid översättningen om man vill bevara det unika i källtexten, 

en tankeväckande och inspirerande filosofi snarare än en praktiskt genomförbar instruktion? 

1.3 Materialhantering 

Uppsatsens bilaga innehåller källtexten och måltexten i parallella avsnitt (till vänster  

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

måltext presenteras med hjälp av förkortningarna KT (källtext) eller MT (måltext) följt av avsnittets 

nummer, till exempel: ”Jag öppnade försiktigt den sista dörren.” (MT:9)  

 I bilagans förord visas vilka formateringar som givits respektive analyskategori i måltexten, till 

exempel Bevarade uttryck och idiom –  främmandegörande effekt och Bevarade uttryck och idiom –  
naturlig och idiomatisk effekt. 

I uppsatsens resultatkapitel redovisas förekomsten av motsvarande analyskategorier i såväl tabell 

som löpande text. 

1.4 Disposition 

Kapitel 2 inleds med en beskrivning av källtexten som följs av en analys av stildrag i källtexten utifrån 

Hellspong och Ledins analysmodell (1997).  

I kapitel 3 presenteras först uppsatsens teoretiska bakgrund uppdelad i två huvudspår. Därefter 

följer ett metodavsnitt indelat i Riktlinjer för översättningen, Definitioner och Arbetssätt, där de två 

sistnämnda underavsnitten behandlar själva undersökningen. 

I kapitel 4 redovisas undersökningsresultatet, följt av en generell tolkning av detsamma. Resultatet 

diskuteras sedan mer ingående i olika avsnitt med exempel från respektive analyskategori.  

Kapitel 5 innehåller en avslutande diskussion där undersökningsresultatet relateras till den 

teoretiska bakgrunden och möjliga framtida forskningsområden. 

2 Källtextanalys 

I detta kapitel presenteras materialet som ligger till grund för undersökningen, det vill säga de två 

första kapitlen i barnboken Goggle-Eyes och bokens författare Anne Fine. Presentationen följs av en 

analys av stildragen i källtexten utifrån Hellspong och Ledins modell för textanalys (1997). 
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2.1 Material (källtext) 

Den engelska barnboken Goggle-Eyes gavs ut 1989 och är skriven av Anne Fine, välkänd och 

flerfaldigt prisbelönad författare av såväl romaner för vuxna som böcker för barn i olika åldrar. Anne 

Fine utsågs till Children's Laureate 2001. Berättelsen om en pappa som klär ut sig till barnflicka för att 

få träffa sina barn efter skilsmässan, Madame Doubtfire från 1987, blev internationellt känd genom 

filmen Mrs Doubtfire med komikern Robin Williams i huvudrollen. Även Goggle-Eyes filmatiserades 

och sändes som tv-serie med samma namn av BBC. Böcker av Anne Fine har översatts till ett 40-tal 

språk. I svensk översättning finns tre böcker för yngre barn om ”The Killer Cat” (En mördarkatts 

dagbok, 2014; Mördarkattens återkomst, 2015; Mördarkattens hämnd, 2016). 

Stilen i Anne Fines böcker karakteriseras såhär av British Council, Storbritanniens internationella 

organisation för kulturella relationer och utbildningsmöjligheter: 

Fine’s work is always humorous, but also quite provocative and hard-hitting, and she presents very honest 
depictions of ‘ordinary’ family life (Elizabeth O’Reilly, 2007). 

 

Goggle-Eyes vann Storbritanniens mest eftertraktade pris för barnlitteratur, Carnegie Medal, 1989 och 

Guardian Children's Fiction Prize 1990. Boken, som uppges vända sig till tonåringar, handlar om Kitty 

Killin och hennes konfliktfyllda relation till mammans nya pojkvän Gerald Faulkner. Redan första 

gången de ses råkar de i gräl och när Gerald inte kan ta ögonen från Kittys uppklädda mamma, och 

dessutom fäller en sexuellt tvetydig kommentar, skriker Kitty "Goggle-Eyes!" till honom och rusar ut 

ur rummet. Efter det är det Goggle-Eyes hon kallar honom i ett antal skoluppsatser där hon i målande 

ordalag beklagar sig över mammans pojkvän.  

Ramberättelsen utgörs av en incident i flickskolan där Kitty går. Klasskamraten Helen kommer en 

dag till skolan rasande och förtvivlad över att hennes mamma ska gifta sig med en pojkvän som Helen 

inte står ut med. Läraren Mrs Lupey, som läst alla Kittys uppsatser om Goggle-Eyes, skickar henne att 

trösta Helen. Kitty börjar berätta för Helen om sitt möte med Gerald Faulkner och så rullas historien 

upp. 

Goggle-Eyes är skriven från Kittys perspektiv, i jag-form, och språket är ungdomligt men korrekt 

och varierat. Texten ger intryck av att en verbal, reflekterande och allmänbildad 13-åring berättar sin 

historia för läsaren och även för kamraten Helen. Dialog dominerar och ger stark närvarokänsla.  

De viktigaste karaktärerna i boken, förutom Kitty själv, är Kittys mamma Rosie och Gerald 

Faulkner. Som läsare får man en både tydlig och mångfasetterad bild av dem, genom hur de uttrycker 

sig i dialogerna men också tack vare Kittys exakta och avslöjande beskrivningar. Viktiga biroller i 

berättelsen har Kittys syster Jude, skolkamraten Helen, Kittys pappa och läraren Mrs Lupey. 

Temana i Goggle-Eyes är förhållandevis tidlösa. De kretsar kring relationer mellan barn och vuxna, 

framför allt inom familjen. Det handlar om att växa upp och få allt mer inblick i de vuxnas värld, 

samtidigt som man som äldre barn fortfarande har begränsade valmöjligheter och begränsat 

självbestämmande. Men också om svårigheterna att som förälder balansera barnens behov av trygghet 

och kontinuitet mot sina egna behov av kärlek och bekräftelse i en ny vuxenrelation. 

Medan temana är tidlösa är miljön i boken bitvis tidstypisk. Berättelsen utspelar sig före 

mobilernas tid och telefonsamtalen med Kittys pappa sker via familjens fasta telefon och dess 

”extension”, den andra luren där Kitty kan vara med och lyssna. Men mest främmande för ungdomar 

idag ter sig kanske 1980-talets kärnkraftsdebatt och Kittys och mammans engagemang och deltagande 

i demonstrationer mot kärnvapen.  

För svenska ungdomar, de tänkta läsarna av måltexten, är det dock inte bara vissa tidsmarkörer som 

kan kännas främmande, utan även det som är typiskt brittiskt, såsom mjölkflaskorna som ställs ut på 

trappan varje kväll, det respektfulla Mr/Mrs-tilltalet till vuxna och det faktum att Kitty går i en 

flickskola där alla elever bär skoluniform.  

Tonen i texten är humoristisk och lättsam, även om det ibland är svåra situationer och smärtsamma 

känslor som beskrivs. Goggle-Eyes är en bok om relationer och känslor i all sin komplexitet och har 

ett allvar i botten, trots att det lättsamma och hoppfulla överväger.  

För att få ytterligare kunskap om källtexten, och därmed vilka egenskaper som bör följa med till, och 

bevaras i, måltexten vid användandet av en främmandegörande översättningsstrategi, genomförs i 

nästa avsnitt en stilanalys utifrån Hellspong och Ledins analysmodell (1997). 
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2.2 Stildrag  

I sin modell för textanalys beskriver Hellspong och Ledin fyra grupper av stilaxlar (till exempel tung – 

lätt) längs vilka en text kan befinna sig, med två motsatta stildrag i ändarna. Varje stilaxel 

kännetecknas av vissa stilmarkörer som hör hemma antingen i textens kontext eller i någon av de tre 

huvudstrukturerna form (textuell struktur), innehåll (ideationell struktur) och relation (interpersonell 

struktur) (Hellspong och Ledin, 1997:199).  

Vid läsningen av källtexten som ligger till grund för denna uppsats uppfattar jag intuitivt stilen som 

ledig, personlig och humoristisk. Dessa egenskaper hos Goggle-Eyes är besläktade med flera av de 

stildrag Hellspong och Ledin identifierar i sin genomgång av typiska stilaxlar (Hellspong och Ledin, 

1997:199-213). Jag kommer här att analysera ett avsnitt på 537 ord i första kapitlet av Goggle-Eyes 

(KT/MT:16-21) och undersöka de stilmarkörer som är kopplade till stildrag längs de fyra grupperna av 

stilaxlar. 

2.2.1 Ledig stil 

Min intuitiva uppfattning av texten som ledig ligger nära stildraget lättsam som kan kopplas till 

bokens kontext (Hellspong och Ledin, 1997:213). Verksamheten inom ramen för situationskontexten 

(1997:50) är att Goggle-Eyes har skrivits och getts ut för att läsas av ungdomar. När det gäller 

deltagare kan författaren, som har en sändarroll, ha haft flera olika syften med sin berättelse, men att 

underhålla de unga läsarna, som alltså har mottagarrollen, är sannolikt ett. Kommunikationssättet 

kännetecknas därför av en lättfattlig och ledig stil eftersom textsyftet kan sägas vara att mottagarna ska 

finna texten intressant och underhållande (1997:54-56). 

Ledig stil är också besläktad med lätt stil och verbal stil på Hellspong och Ledins stilaxlar tung – 

lätt och nominal – verbal, som båda har stilmarkörer i den textuella strukturen (1997:200).  

Dimensionen nominal – verbal berör textens informationstäthet. En nominal framställning, som 

kännetecknas av att den är informationstät och konstaterande, innehåller många substantiv på 

bekostnad av verb och pronomen, medan en verbal framställning innehåller många verb och pronomen 

men få substantiv (1997:78). En genomgång av det utvalda avsnittet i första kapitlet av Goggle-Eyes 

visar att texten innehåller dubbelt så många verb och pronomen (233) som substantiv (117). Texten är 

således verbal. 

Lätt blir en text när den har korta, okomplicerade meningar och få fackord (1997:201). De enda ord 

som kan sägas vara fackord i det analyserade avsnittet är ”hair shafts”, ”follicles” och ”sebaceous 

glands” (KT:19). Meningslängden i avsnittet varierar mellan 2 och 43 ord. Den genomsnittliga 

meningslängden är 10 ord. Det kan jämföras med att 13 ord är genomsnittlig längd för en 

nyhetsartikel. Till skillnad från källtexten är nyhetsartiklar facktexter men de vänder sig till 

allmänheten och inom journalistiken strävar man alltid efter ett enkelt, logiskt och lättfattligt språk. 

Trots det har källtexten färre ord i genomsnitt, vilket är naturligt eftersom den vänder sig till 

ungdomar. Även den stora variationen i meningslängd kan sägas bidra till att texten är lätt att ta till 

sig, eftersom den ger ett varierat och dynamiskt intryck jämfört med en text där alla meningar är 

ungefär lika långa. 

Det finns även en nära koppling mellan ledig stil och informell stil, som befinner sig i ena ändan av 

stilaxlen formell-informell i den interpersonella strukturen (1997:207). Graden av formalitet i en text 

beror på ett flertal faktorer och visar sig bland annat i textens sociala ram, det vill säga textens ”inre” 

situation (i motsats till den yttre, situationskontexten) (1997:172). I Goggle-Eyes är Kitty textjag och 

bokens läsare är textdu, men bitvis även skolkamraten Helen, för vilken Kitty berättar historien om 

mötet med mammans pojkvän. Att huvudsakligt textdu sammanfaller med mottagaren i den yttre 

situationen, det vill säga kontexten, framgår av att Kitty med jämna mellanrum vänder sig direkt till 

läsaren. I det analyserade avsnittet konstaterar hon: “This is a girls’ school, if you can believe it.” 

(KT:16) När mamman får ett vansinnesutbrott beskriver hon det som att “You have never seen 

anything like it” (KT:18). “You” är i båda dessa fall läsaren, som Kitty bjuder in att ta del av hennes 

berättelse. Även när Kitty beklagar sig över mammans hårda kritik av skolan hon först går i; ” That’s 
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not very nice, is it?” (KT:17), är det till läsaren hon vänder sig för att få sympati. Strategin kan 

beskrivas som förtrolig, vilket bidrar till den informella sociala ramen i texten. Läsaren behandlas 

närmast som ytterligare en kompis till Kitty och det finns inget behov av ett formaliserat, högtidligt 

språk. Tvärtom är flera ord och uttryck mycket vardagliga, som ”my mum” (KT:16), ”She went mad” 

(KT:18), ”Don’t be so silly, Rosie” (KT:18) och ”Well, there you are!” (KT:21). 

Förutom bokens textjag finns även flera andra röster som oftast kommer till uttryck genom direkt 

anföring, såväl referat som citat. I det analyserade avsnittet har både Kittys mamma och pappa bitvis 

ordet. Detta ger upphov till en dialogisk stil med talspråk, som även den bidrar till att göra stilen 

informell (1997:206-207). 

2.2.2 Personlig stil 

Att en text är lätt och informell innebär inte nödvändigtvis att den är personlig. Men vid läsningen av 

källtexten var min intuitiva upplevelse att den även är djupt personlig. Detta kan förklaras genom 

kopplingen till två andra stildrag med stilmarkörer hemmahörande i den interpersonella strukturen, 

nämligen engagerad och subjektiv (Hellspong och Ledin, 1997:208-209). En subjektiv framställning 

karakteriseras enligt Hellspong och Ledin av att författaren visar sig ”som en enskild individ, med sina 

tycken, känslor och åsikter” (1997:208). I Goggle-Eyes är det inte nödvändigtvis författaren Anne 

Fines känslor och åsikter som kommer fram, men däremot textjagets, Kitty. I det analyserade avsnittet 

uttrycker hon förvåning över förekomsten av flickskolor (“This is a girls’ school, if you can believe 

it.” KT:16) och indignation över mammans påstående att hon uppmuntras att växa upp ”pig-ignorant” 

(”That’s not very nice, is it? I had to put up with a lot of that.” KT:17) Även de andra rösterna, 

mamman och pappan, uttrycker starka känslor och åsikter och bidrar därigenom till den subjektiva 

stilen:  

The child is growing up pig-ignorant,’ she told my dad. ‘It’s all tatty bits of paper, and sloppy projects, and 
“spelling doesn’t matter”. I’m going to find a proper school. Somewhere with real books and red ink and 
silence. (KT:20) 

 

Även på den lexikogrammatiska nivån finns stilmarkörer som visar att texten är subjektiv och 

personlig. Genomgående är adjektiven och adverben attitydmarkerande (1997:68-69, 208): ”tatty” 

(KT:16), ”suspiciously” (KT:17), ”appalling” (KT:17), ”not very nice” (KT:17), ”sloppy” (KT:20), 

”proper” (KT:20) och ”happy” (KT:20). 

Den rikliga förekomsten av värdeord som speglar attityder (1997:169-171) bidrar även till att 

texten upplevs som engagerad. Stilaxeln engagerad – distanserad är liksom subjektiv – objektiv främst 

förankrad i den interpersonella strukturen. Förutom att den har många värdeord, känns en engagerad 

stil även igen på språkhandlingar som utrop (1997:161; 209). I det undersökta avsnittet skriker 

mamman ”Washing her hair lessons!” i telefonen (KT:18) och lite senare kraxar hon ”Well, there you 

are!” (KT:21). Även Kittys målande beskrivning av mammans utbrott ger ett engagerat och personligt 

intryck. I stället för att bara berätta att mamman skrek högt i telefonen, konstaterar hon torrt att 

telefonen var överflödig eftersom alla i Berwick upon Tweed nog kunde höra mamman utan problem 

(KT:19). 

2.2.3 Humoristisk stil 

Ett av de mest utmärkande stildragen i Goggle-Eyes, som framgår redan vid första läsningen, är att 

den är humoristisk. Det analyserade avsnittet är ett tydligt exempel på detta. En förklaring till detta 

stildrag står att finna i kontexten. Boken är en fiktiv historia som vänder sig till yngre tonåringar och 

även om författaren kan ha haft pedagogiska ambitioner och tankar som hon vill förmedla till 

ungdomarna, till exempel kring relationer, är ett viktigt syfte med texten otvivelaktigt att underhålla.  

I den interpersonella strukturen finns beröringspunkter mellan den humoristiska stilen och den 

subjektiva, engagerade stil som diskuterades i avsnittet om personlig stil (2.2.2). Attitydbärande 

värdeord som kännetecknar den subjektiva stilen kan lätt uppfattas som komiska, i synnerhet om de 

fungerar som understrykningar (Hellspong och Ledin, 1997:171). Att Kitty berättar för sin mamma att 

hon behöver  schampo till sin vetenskapsläxa är inte bara ett misstag, utan ett ”very serious mistake” 

(KT:17). När hon sedan berättar för läsarna om mammans utbrott nöjer hon sig inte med att konstatera 
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”She went mad”, trots att det i sig är ett starkt påstående. Hon lägger till ”You have never seen 

anything like it” och sedan, för att ytterligare understryka hur rasande mamman blir, ”She went 

berserk” (KT:18). 

På den textuella nivån motsvaras understrykningar av hyberboler, det vill säga överdrifter. 

Tillsammans med bland annat metaforer och målande adjektiv utgör hyperbolen en stilfigur som 

markerar en utsmyckad stil på stilaxeln enkel – utsmyckad (1997:183-184; 201-202). En utsmyckad 

stil kan bidra till en humoristisk stil, som när Kittys mamma ondgör sig över den låga nivån i Kittys 

tidigare skola och hävdar att dottern uppmuntras att växa upp ”pig-ignorant” (KT:17). Det kreativa 

uttrycket pig-ignorant är dels ett målande, ikoniskt adjektiv, dels en metafor för att Kittys otillräckliga 

utbildning gör att hon växer upp lika okunnig som en gris.  

 Ett tydligt exempel på hyperbol, som också skapar en komisk effekt, är när Kitty påstår att hennes 

mamma skriker så högt att telefonen är onödig; även utan den kan pappan och alla andra som bor i 

Berwick upon Tweed höra henne. Sannolikt överdriver även mamman när hon påstår att Kitty jobbar 

med samma projekt om digerdöden år efter år och intrycket blir humoristiskt (KT:21). 

Sist men inte minst är avsnittet kryddat med kraftfulla, målande adjektiv i uttryck som som ”tatty 

bits of paper” (KT:16), ”sloppy projects” (KT:20) och ”the very serious mistake” (17) och dessa 

utsmyckningar bidrar ytterligare till att texten kan uppfattas som komisk.  

Eftersom stilanalysen ger belägg för att källtexten är ledig, personlig och humoristisk vill jag påstå 

att det framför allt är dessa stildrag som översättaren bör sträva efter att bevara vid användandet av en 

främmandegörande översättningsstrategi med utgångspunkt i Bermans negativa analysverktyg. 

Stilanalysen visar att ord och uttryck i allmänhet och ikoniska och klangfulla ord i synnerhet har stor 

betydelse som stilmarkörer för ovanstående stildrag. Detta förklarar varför jag har valt att fokusera på 

att undvika förlust av ikoniska och klangfulla ord och förlust av uttryck och idiom, både i riktlinjerna 

för översättningen och frågeställningarna i syftesbeskrivningen. 

3 Teori och metod 

I detta kapitel presenteras först uppsatsens teoretiska bakgrund uppdelad i två huvudspår. I avsnitt 3.1 

beskrivs teorier och olika forskares uppfattningar kring förmågor och begränsningar hos målgruppen 

barn och ungdomar. Denna teoridel behandlar målgruppen i förhållande till barn- och 

ungdomslitteratur, med särskilt fokus på översatt litteratur.  

I avsnitt 3.2 presenteras de teorier och modeller inom översättningsforskning som ligger till grund 

för såväl valet av översättningsstrategi som undersökningen av effekterna av den valda strategin.  

Därefter följer ett metodavsnitt med riktlinjerna för översättningen, definitioner av centrala begrepp 

och en beskrivning av arbetssättet som använts i denna undersökning. 

 

3.1. Det kompetenta barnet 
Som nämndes i inledningen skiljer sig praktiken vid översättning av barnböcker i viktiga avseenden 

från praktiken vid översättning av skönlitteratur generellt (O’Sullivan, 2005:64). Medan rena 

adaptioner är ovanliga vid översättning av skönlitteratur för vuxna, är de vanligt förekommande vid 

översättning av litteratur för barn och unga. En speciell form av adaption, av Klingberg benämnd 

purifikation, är ”utvidgningar, förskönanden, modifieringar eller strykningar för att få översättningen i 

samklang med värdemåttsstockarna hos den avsedda läsekretsen” (Klingberg, 1977:186). Motiven för 

purifikation kan vara av moralisk, religiös, ideologisk eller kommersiell natur. 

O’Sullivan konstaterar att purifikation framför allt förekommer när texten visar på ”oacceptabelt 

beteende” som man inte vill att de unga läsarna ska imitera (2005:71) Vanliga fall av purifikation är 

enligt O’Sullivan att översättaren: 

 

- Ändrar på personlighetsdrag och beteende (hos bokens karaktärer) 
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- Tonar ner beskrivningar av kroppsliga funktioner (samt nakenhet) 

- ”Rättar” kreativt språk inklusive medvetna felstavningar och ordlekar 

- Tonar ner språkliga varieteter som inte följer de stilistiska normerna för barnlitteratur på 

målspråket (ofta humor) 

(a.a.:71-88) 

 

Palm Åsman och Pedersen (2013) konstaterar att såväl didaktiska som pedagogiska normer i 

målkulturen påverkar flertalet beslut som tas av översättare av barnlitteratur: 

In other words, a text written for children can be expected to display a great number of shifts when 
translated due to the expectations of the TC as to exactly what a child understands (the pedagogical norm) 
and also what is ‘good’ for a child (the didactic norm).  
(a.a.:145) 

 

Graden av domesticering beror dock på faktorer som den tänkta målgruppens ålder, författarens status 

och förhållandet mellan källkulturen och målkulturen (a.a.:146-147). Risken för kraftig domesticering 

är störst vid översättning från en icke-dominerande källkultur till en dominerande målkultur, av böcker 

som riktar sig till yngre barn och är skrivna av okända, eller i alla fall inte erkända, författare.  

Betydelsen av målgruppens ålder för valet av översättningsstrategi lyfts även av van Coillie. I en 

artikel om översättningen av personnamn i barnlitteratur presenterar han en genomgång av ett 100-tal 

barnböcker översatta till holländska sedan 1980-talet. I bilderböckerna för små barn hade endast 3 

namn bevarats vid översättningen, medan 27 namn hade modifierats. I böckerna för barn över 12 år 

var förhållandet det omvända, med 40 bevarade namn och 2 modifierade (van Coillie, 2006:135). 

Om orsaken till att domesticering är så vanligt förekommande vid översättningen av barnböcker 

skriver Nikolajeva: “The purpose is ostensibly to make the text more accessible for the target audience 

– naturally based on the dominant pedagogical ideas of what exactly is ‘more accessible.” (2006:280). 

Av citatet framgår tydligt att det alltid ligger en subjektiv bedömning bakom adaptionen. O’Sullivan 

konstaterar att översättare och förlagsredaktörer som ”tvättar” texten eller helt utesluter vissa avsnitt 

inte bara styrs av sina egna normer kring vad som är olämpligt för barn, utan även av vilka reaktioner 

de förväntar sig från ”mellanhänder” som bokhandlare, lärare och vuxna köpare (2005: 71).  

Hur ser då de berörda akademiska disciplinerna på vuxenvärldens normer kring, och översättares 

val av strategier vid, översättning av barnböcker? Nikolajeva identifierar två huvudsakliga inriktningar 

i nutida forskning om översättning av barnlitteratur; en pedagogisk som förespråkar ekvivalens 

(Klingberg m fl) och en estetisk som utgår från en tänkt dialog med läsarna (Oittinen). Nyckelfrågan 

för ekvivalensförespråkarna är ”Vad?” (som översätts) medan förespråkarna för det dialogiska 

synsättet frågar ”För vem?” (Nikolajeva, 2006:278-279). 

Oittinens dialogiska synsätt handlar i korthet om att översättaren ska välja översättningsstrategi och 

översättningslösningar genom att sätta sig in i den tänkta läsarens situation – kommunicera med 

läsaren. Hon ger således läsarens (barnets) tänkta behov högsta prioritet, men hävdar att översättaren 

samtidigt är lojal mot författaren av källtexten om läsarna av måltexten accepterar och uppskattar 

översättningen (Oittinen, 1993:34). Lojalitet mot själva källtexten är däremot varken eftersträvansvärt 

eller möjligt enligt Oittinen, som menar att all översättning innefattar adaption eftersom översättaren 

anpassar texten efter ett visst syfte och en viss målgrupp (Oittinen, 2000:83-84)  

Klingberg (1918-2006) hade som professor i barnlitteratur en lite annan angreppsvinkel än de rena 

översättningsteoretikerna. Han såg översättningar som ett pedagogiskt verktyg genom vilket unga 

läsare kan få ökad förståelse och tolerans för andra kulturer, och ansåg därför att det är av största vikt 

att översättningar som har unga som målgrupp är källtrogna (1986:10). Att göra adaptioner av olika 

slag menade han är underskatta ungas förmåga att lära nytt. Han motsatte sig också uteslutningar av 

ideologiska skäl eller på grund av (målkulturens) normer kring barn och uppfostran. Ett typiskt 

exempel är att ta bort eller ändra i textpassager där en karaktär i boken ljuger, eftersom man är rädd att 

de unga läsarna skulle uppmuntras att inte tala sanning om de fick ta del av det ursprungliga 

innehållet. Klingberg ansåg att sådan purifikation leder till att något väsentligt i berättelsen går förlorat 

(1986: 59-62). 

van Coillie är mer positiv till adaptioner. Han påpekar i sin genomgång av olika strategier vid 

översättningen av namn i barnböcker att ”icke-översättning”, det vill säga bevarandet av namn i 
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måltexten, kan verka avskräckande på läsaren och göra det svårare för dem att identifiera sig med 

karaktärerna i boken (van Coillie, 2006:125) Han konkluderar dock, med adress till Oittinen, att den 

avgörande frågan för översättare, liksom författare, av barnböcker inte är den tänkta målgruppen (”för 

vem?”), utan att såväl författare som översättare måste utgå från barnet inom sig (van Coillie, 2006, 

137-138). 

Yamazaki ifrågasätter två föreställningar som ofta ligger bakom förespråkandet av adaption vid 

översättning av barnlitteratur, och som hon menar skapar en ond cirkel. Den enda är (1) att främmande 

inslag i en berättelse skulle vara störande eller förvirrande för barn och den andra (2) att det är 

nödvändigt att ha kunskap om en annorlunda kultur för att kunna acceptera kulturen (2002:58).  

Hennes argument mot föreställning 1 är att nästan allting i världen är främmande för ett litet barn, 

oavsett vilken kultur det själv tillhör, och att främmande inslag i en bok därför inte är mer störande 

eller förvirrande än något annat som barnet kommer i kontakt med. När det gäller äldre barn är det 

naturligtvis mer sannolikt att de lägger märke till det som skiljer sig från den egna kulturen i en 

översatt bok. Men det behöver inte uppfattas som störande. Tvärtom kan olikheter vara en källa till 

attraktion, poängterar Yamazaki, och tar den populära genren fantasy som exempel.  

Föreställning 2 menar hon undergräver ett av de viktigaste syftena med att översätta böcker 

överhuvudtaget, nämligen att bredda läsarens perspektiv och ge kunskap om andra kulturer. Om det 

stämmer att barn och unga behöver kunskap om andra kulturer för att kunna acceptera dem är det 

desto viktigare att de får chansen att lära känna kulturerna genom läsning (2002:57-58). 

3.2 Foreignization och översättningens 

deformerande tendenser 

Ett centralt begreppspar inom översättningsteori är de motsatta översättningsstrategierna 

domesticerande och främmandegörande (domestication – foreignization) som introducerades av 

Venuti (2008:19-20). Den som använder en domesticerande strategi (andra termer för denna typ av 

strategi är naturalization och adaptation) översätter inte bara källtexten rakt av utan anpassar 

innehållet, främst det som är av kulturell karaktär, efter normerna i målspråket och målkulturen. 

Måltexten kännetecknas av "flyt" och av att den av läsarna uppfattas som skriven på målspråket. Inget 

känns främmande och uttrycken är idiomatiska. Vid en främmandegörande strategi (även kallad 

exoticization) görs en mer källtrogen översättning och främmande kulturella element får följa med in i 

måltexten, som av läsarna kan uppfattas som speciell och något svårtillgänglig. Detta intryck beror 

inte bara på främmande innehåll utan även på interferens – att språkliga drag i källtexten har kopierats 

i måltexten. (Chesterman/Wagner, 2002:62; Munday, 2012:176) 

Redan i början av 1800-talet hävdade den protestantiske teologen och hermeneutikern 

Schleiermacher att den ”sanna” översättaren bara har två vägar att välja mellan: 

Either the translator leaves the writer in peace as much as possible and moves the reader toward him, or he 
leaves the reader in peace as much as possible and moves the writer toward him. 
(Schleiermacher, 2012:49) 
 

Själv förespråkade Schleiermacher den förstnämnda strategin – alienating – framför den andra – 

naturalizing. Han ansåg att översättarens uppgift är att ge läsaren av den översatta texten samma 

intryck av texten som denna skulle få om hen kunde läsa på originalspråket. Med detta synsätt är det 

den tvåspråkiga översättarens uppgift att göra källtexten tillgänglig för personer som inte har 

språkkunskaperna som krävs för att läsa den på originalspråket, genom att "tänja" på målspråket och 

till exempel uppfinna och/eller låna ord och uttryck från källspråket (a.a.:51-52; Munday, 2012:46-47). 

På 1990-talet byggde översättningsteoretikern Venuti vidare på Schleiermachers tankegångar. Han 

använde termerna domestication och foreignization och beklagade att den domesticerande 

översättningsstrategin dominerar vid översättning till engelska. Han menade att denna strategi innebär 

en etnocentrisk reduktion av källtexter på andra språk (Venuti, 2008:19-20). I likhet med sin 

föregångare förespråkar Venuti en främmandegörande översättningsstrategi. Han vill ”skicka läsaren 

utomlands” genom och göra denna uppmärksam på språkliga och kulturella skillnader genom 

användning av en icke-flytande, heterogen översättningsstil som synliggör översättarens närvaro 
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(a.a.:15-16). Ett centralt begrepp för Venuti är översättarens osynlighet, invisibility, som han menar 

blir resultatet av domesticerade måltexter (a.a.:1). Venuti kopplar ihop fenomenet med den låga status 

som översättningar har i den anglo-amerikanska kulturen (Venuti, a.a.:31-32). 

En föregångare till och inspiratör för Venuti var Antoine Berman (1942-1991). Berman beskriver 

översättning som en upplevelse/utmaning (épreuve) i två bemärkelser. För målkulturen, som genom 

översättningen upplever det främmande i ord och text, och för källtexten, som rycks upp ur sitt 

ursprungliga sammanhang (Berman, 2012:240; Munday, 2012:222). I likhet med Venuti motsätter han 

sig starkt användningen av en domesticerande översättningsstrategi, som han kallar naturalization, vid 

översättning av skönlitterära texter (Berman, 2012:241). Hans utgångspunkt är att skönlitteratur till sin 

natur kännetecknas av oformlighet och brist på kontroll, på grund av den språkliga massa som 

författaren måste pressa in i verket: “Prose, in its multiplicity and rhythmic flow, can never be entirely 

mastered. And this ’bad writing’ is rich.” (a.a.:243) 

Bristen på kontroll vid översättningen av skönlitterära texter är således inte något negativt för 

Berman utan tvärtom en rikedom som han kallar ”shapeless polylogic” (ungefär formlös multilogik) 

(a.a.:243). Han ifrågasätter i grunden den syn på syftet med översättning som han menar har dominerat 

i västvärlden ända sedan antiken, då Platon gjorde åtskillnad mellan ande och bokstav, mening och 

ord, innehåll och form (a.a.:252). Syftet med översättning blev att återställa meningen (”restitution of 

meaning”), vilket enligt Berman speglar ett etnocentriskt synsätt som innebär att vi förstör ”the letter” 

(a.a.:242, 252). Textens formlösa multilogik respekteras inte när översättningens syfte är att återställa 

meningen, vilket resulterar i en godtycklig homogenisering av texten. Berman anser att översättare 

oundvikligen utsätts för, och har internaliserat, etnocentriska krafter i varje kultur och språk, som 

påverkar översättningen negativt (a.a.:242).  

Berman förkastar således vanligt förekommande tendenser vid översättning (deforming tendencies) 

som han menar leder till en mindre variationsrik text. Han identifierar tolv deformerande tendenser 

som är vanliga vid översättning: 

 

1. Rationalization: Ökad abstraktion genom modifiering av syntax inklusive interpunktion, 

meningsföljd och meningsstruktur. Verb översätts med substantiv och det vanligaste 

substantivet i källspråket väljs. 

 

2. Clarification: Förtydligande, att klargöra det som ”inte önskar att vara klart” i källtexten. 

 

3. Expansion: Måltexten blir längre än källtexten till exempel genom onödiga förtydliganden, 

”overtranslation” som stör verkets rytmiska flyt. 

 

4. Ennoblement: Försök att ”förbättra” texten genom att använda en mer elegant stil. 

 

5. Qualitative impoverishment: Klangfulla (ljudmässigt rika) ord ersätts med torftigare, ej 

klangfulla ord och ord med ’ikoniska’ drag (vars form eller ljud skapar en bild av referenten) 

ersätts med icke-ikoniska ord som ger färre associationer. 

 

6. Quantitative impoverishment: Förlust av ordrikedom (färre synonymer). 

 

7. The destruction of rhythms: Textens rytm förstörs genom ändrad ordföljd eller interpunktion. 

 

8. The destruction of underlying networks of signification: Ett nätverk av ord som finns på olika 

ställen i källtexten, men ändå har koppling till varandra (till exempel alla substantiv i en 

spansk text som har ändelsen ”ón” vilken anger att det rör sig om något stort) bevaras inte i 

måltexten.  

 

9. The destruction of linguistic patternings: Homogenisering av meningsbyggnad och 

textmönster (inklusive tempus) till exempel genom ’rationalization’ och ’expansion’. 
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10. The destruction of vernacular networks or their exoticization: uteslutande eller exoticerande 

av vardagliga språkmönster eller dialekter, exempelvis att ta bort diminutiver (’destruction’), 

eller göra kulturspecifika ord kursiva (’exoticization’). 

 

11. The destruction of expressions and idioms: Uttryck och idiom ersätts med andra i målspråket 

och målkulturen vilket signalerar etnocentricitet och skapar nya kulturella referenser. 

 

12. The effacement of the superimposition of languages: Blandningar av olika språk och 

variationer inom ett språk, till exempel sociolekter och dialekter, försvinner i måltexten. 

(Berman, 1985/2012:244-252) 

 

Berman hävdar att den etiskt riktiga målsättningen med översättningshandlingen är att ”mottaga det 

främmande som främmande” (”receiving the foreign as foreign”) (2012:241). Han förespråkar därför 

att var och en av ovanstående deformerande tendenser förses med en positiv motsvarighet, som ett sätt 

att neutralisera och försvaga den negativa tendensen (a.a.:242). Med hjälp av ett sådant motsatt system 

kan översättaren närma sig Bermans översättningsideal; en ”literal translation”, vilket för Berman 

betyder “attached to the letter (of works)” (a.a.:252). 

Annorlunda uttryckt vill Berman att det som är karakteristiskt och unikt i källtexten bevaras i 

måltexten så att läsaren av denna får uppleva samma text som läsarna av källtexten. Eftersom såväl 

språk som kulturer skiljer sig åt innebär dock detta att läsaren av måltexten får en delvis annan 

upplevelse. 

3.3 Metod 

Vid översättningen av källtexten som ligger till grund för denna studie försökte jag undvika de 

översättningslösningar som Berman anser är deformerande tendenser. Jag fokuserade framför allt på 

att undvika förlust av ikoniska och klangfulla ord och förlust av uttryck och idiom. För att kunna 

undvika dessa deformerande tendenser och skapa riktlinjer för översättningen omvandlade jag dem till 

sina motsatser. I avsnitt 3.3.1 redogör jag för riktlinjerna som låg till grund för översättningen. 

Trots att riktlinjerna låg till grund för min översättningsstrategi arbetade jag delvis intuitivt med 

översättningen. Jag strävade genomgående mot främmandegörande översättningslösningar och 

behövde inte veta exakt vilka ord som var ikoniska eller vad som kännetecknar ett uttryck. Inför det 

påföljande arbetet med undersökningen blev det nödvändigt att definiera några centrala ord i de valda 

forskningsfrågorna. Dessa definitioner redovisas i avsnitt 3.3.2. 

Därefter valde jag ut lämpliga analyskategorier för att kunna besvara frågeställningarna i 

syftesbeskrivningen. Dessa kategorier och utformningen av arbetet med undersökningen beskrivs i 

avsnitt 3.3.3. 

3.3.1 Riktlinjer för översättningen 

Bermans negativa analysverktyg handlar som namnet anger om vad han anser inte främjar en god 

översättning, vad som bör undvikas. För att i praktiken kunna ”mottaga det främmande som 

främmande” (2012:41) i måltexten behövde utvalda deformerande tendenser omvandlas till sina 

positiva motsvarigheter, det vill säga önskvärda tendenser eller översättningslösningar. Ett första steg, 

för att skapa riktlinjer för översättningen, var således att skapa positiva analysverktyg genom att 

formulera motsatsen till de deformerande tendenserna. Genom att använda dessa positiva tendenser 

ville jag erbjuda de tänkta läsarna den upplevelse/utmaning som Berman menar att en god översättning 

bör ge (a.a.:240). 

Vad är det då som är karakteristiskt i källtexten som ligger till grund för denna uppsats, och som 

således bör bevaras och mottagas som främmande i måltexten? Källtextanalysen visade att Goggle-

Eyes kännetecknas av en ledig, personlig och humoristisk stil. De stilmarkörer som framför allt ger 

upphov till dessa stildrag har vi sett är värdeord i form av attitydbärande och målande adjektiv och 

adverb, textjagets informella uttryckssätt och tilltal direkt till läsaren och flera dramatiska och 
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överdrivna uttryck (hyperboler). Karakteristiskt för Goggle-Eyes är även, de klassiska temana till trots, 

vissa tidstypiska inslag samt namn och företeelser som är typiskt brittiska.  

Utifrån dessa karakteristika hos källtexten framstod Bermans deformerande tendenser nr 5 och nr 

11, med fokus på ikoniska och klangfulla ord och uttryck respektive på uttryck och idiom generellt, 

som mest intressanta för att kunna bevara källtextens unika karaktär. 

En operationalisering, där de deformerande tendenserna nr 5 och nr 11 omvandlandes till sina 

motsatser, gav följande riktlinjer för min översättning: 

 

1. Undvikande av förlust av ikoniska och klangfulla ord:  

Jag bevarar ikoniska och klangfulla ord genom att översätta dem med ord på målspråket som 

också är ikoniska eller klangfulla. 

 

2. Undvikande av förlust av uttryck och idiom:  

Jag bevarar uttryck och idiom, inklusive namn, från källtexten, i stället för att ersätta dem med 

andra uttryck och idiom på målspråket. 

 

Berman skriver inte uttryckligen om förlust av namn i avsnittet om deformerande tendens nr 11, men 

jag har valt att även inkludera namn i riktlinjerna, eftersom de innebär samma typ av utmaning för 

översättaren som kulturspecifika uttryck och idiom, samtidigt som de ofta är karakteristiska för 

källspråket och främmande på målspråket och därmed skyddsvärda enligt Bermans synsätt.  

Med hänsyn till å ena sidan de valda riktlinjerna, å andra sidan målgruppen för översättningen, 

strävade jag vid översättningen av källtexten efter att hitta en balans mellan att skapa en 

främmandegörande text som låter läsarna av måltexten komma nära källtexten, och att producera en 

måltext som är begriplig och gör att läsarna bibehåller intresset för berättelsen. Det innebär att jag har 

gjort en bedömning från fall till fall, från mening till mening, i hur hög utsträckning det är rimligt att 

följa riktlinjerna. I många fall blev resultatet av denna balansakt lättflytande svensk måltext, medan 

min bedömning i andra fall ledde till översättningslösningar som framstår som icke-idiomatiska och 

främmande. I vissa fall var de valda översättningslösningarna så pass främmande att jag bedömde att 

de inte skulle förstås av läsarna. Jag valde då att göra förtydliganden i form av översättarkommentarer. 

3.3.2 Definitioner 

Vid arbetet med att analysera den färdiga översättningen, och undersöka effekterna av den valda 

översättningsstrategin, blev det nödvändigt att definiera några av de för undersökningen centrala 

termerna. Exakt vad avses med begreppen uttryck, ikonisk och klangfull? Här följer dels 

Nationalencyklopedins definitioner av termerna, dels citat från Berman som kan bidra till att klargöra 

vilka betydelser han lägger in i termerna. 

 

uttryck  

naturligt avgränsad följd av ord ofta med pregnant utformning el. innehåll: kraftuttryck; slanguttryck; 
idiomatiska ~; hon hade, för att använda hans eget ~, börjat "malla upp sig" (NE, 2017a) 
 
Prose abounds in images, expressions, figures, proverbs, etc. which derive in part from the vernacular.  
(Berman, 2012:250) 
 

ikonisk (iconic) 

(latin icoʹnicus ’porträttlik’, av grekiska eikonikoʹs ’alldeles lik’), term använd om tecken vars relation till 
det betecknade bygger på likhet, t.ex. almanackssymbolerna för månens olika faser. 
(NE, 2017b) 
 
A term is iconic when, in relation to its referent, it “creates an image,” enabling a perception of 
resemblance. (Berman, 2012: 247) 
 

 

klangfull (sonorous) 
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som är fyllig i klangen och alltså har många starka övertoner; särsk. om röst {MOTS. klanglös} {→sonor}: 
han predikade med djup, ~ röst 
(NE, 2017c) 
 
This does not mean that the word “butterfly” objectively resembles “a butterfly,” but that in its sonorous, 
physical substance, in its density as a word, we feel that it possesses something of the butterfly’s butterfly 
existence. (Berman, 2012:247) 
 

Trots att dessa definitioner underlättade valet av vilka ord och uttryck som skulle ingå i 

undersökningen, kvarstod ett visst mått av subjektivitet vid urvalet av ord och uttryck som borde 

bevaras för att undvika Bermans deformerande tendenser nr 5 och nr 11. Även om konsensus råder om 

att ett klangfullt ord är ”fylligt i klangen” och ”har många starka övertoner” kan det råda delade 

meningar om huruvida ett visst ord verkligen har dessa kännetecken (se Metodkritik, avsnitt 3.3.4). 

3.3.3 Arbetssätt 

Som framgick i syftesbeskrivningen i avsnitt 1.2 vill jag med denna undersökning besvara tre frågor. 

De två första handlar sammanfattningsvis om i vilken utsträckning jag har lyckats ersätta Bermans 

deformerande tendenser nr 5 och nr 11 med deras positiva motsvarigheter och huruvida det i så fall har 

haft en främmandegörande effekt på måltexten. För att kunna få svar på dessa frågor identifierade och 

markerade jag i källtexten dels ikoniska och klangfulla ord (nr 5), dels för källspråket karakteristiska 

uttryck och idiom, inklusive namn (nr 11). Samtliga ord och uttryck markerades endast första gången 

de förekom i texten. 

Därefter undersökte jag hur de markerade orden och uttrycken översatts och skilde ut dem som 

följde riktlinjerna för översättningen från dem som inte gjorde det. De översatta ord och uttryck som 

kunde anses följa riktlinjerna delades i sin tur in i två kategorier beroende på om de gav upphov till en 

främmandegörande effekt eller en naturlig och idiomatisk effekt i måltexten. 

För att kunna besvara den tredje frågeställningen – huruvida undvikandet av de utvalda 

deformerande tendenserna har resulterat i en för den tänkta målgruppen fullt begriplig måltext, eller 

om översättningsstrategin har ”tvingat fram” användande av förtydligande – identifierade och 

markerade jag samtliga fall av översättarkommentarer i måltexten.  

Genom att räkna antal exempel på var och en av ovanstående kategorier kunde jag jämföra och 

vikta deras inbördes storlek och därmed få svar på samtliga tre frågeställningar i syftet. 

3.3.4 Metodkritik 

Som framgår av föregående avsnitt är det jag själv – uppsatsförfattaren – som har identifierat och valt 

ut vilka ord och uttryck i källtexten som ska vara med i de två huvudkategorierna i undersökningen 

(ikoniska och klangfulla ord samt uttryck och idiom). Det är även jag som har bedömt vilken effekt 

översättningen av dessa ord och uttryck har i måltexten, samt i vilka fall måltexten trots en 

främmandegörande effekt är fullt begriplig och när den riskerar att vara obegriplig för målgruppen och 

därför behöver kompletteras med ett förtydligande. Även om jag i många fall har tagit hjälp av lexikon 

och andra källor vid bearbetningen av materialet, är bedömningarna som ligger till grund för resultatet 

i huvudsak baserade på min egen språkkänsla och språkkompetens efter 18 års arbete som journalist 

och redaktör. Det är således uppenbart att bedömningarna inte är objektiva och odiskutabla. Siffrorna i 

resultatet bör därför inte betraktas som exakta, utan som en möjlig indikation på vilka effekter 

bevarandet av ikoniska och klangfulla ord samt uttryck och idiom kan ha vid översättningen av en 

ungdomsbok. 

Ett intressant nästa steg i utforskandet av en främmandegörande översättningsstrategi vid 

översättningen av barn- och ungdomsböcker skulle vara att i en större studie låta barn och ungdomar 

läsa och bedöma effekterna av översättningen (se även Diskussion sidan 26). 
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4 Resultat 

I detta kapitel redovisas resultatet av undersökningen av käll- och måltext med avseende på 

förekomsten och bevarandet av ikoniska och klangfulla ord respektive uttryck och idiom, samt i vilken 

grad bevarandet kan antas ha en främmandegörande effekt och i vilken utsträckning jag anser att 

strategin har krävt förtydliganden (tabell 1). Därefter följer en generell tolkning av resultatet (4.2). 

Kapitlet avslutas med ett antal exempel från respektive analyskategori och reflektioner kring dessa 

(4.3).  

4.1 Kvantitativt undersökningsresultat 

Vid analysen av källtexten identifierades 93 ikoniska och klangfulla ord med utgångspunkt i Bermans 

deformerande tendens nr 5. Dessutom markerades 94 uttryck och idiom (inklusive namn) med 

utgångspunkt i Bermans deformerande tendens nr 11 (se Tabell 1 nedan samt Bilaga 1).  

Vid en genomgång av hur de utvalda 93 ikoniska och klangfulla orden översatts, konstaterades att 

sammanlagt 73 av dem bevarats, det vill säga ersatts med ord på målspråket som också kan uppfattas 

som ikoniska och klangfulla. Cirka en femtedel av orden – 20 stycken – hade, trots föresatsen att 

bevara ikoniska och klangfulla ord, ersatts med ord på målspråket som jag inte uppfattar har dessa 

egenskaper. 

Trots att således en majoritet av orden ersatts med ikoniska och klangfulla motsvarigheter på 

målspråket, var det endast 9 av dessa 73 ord som bedömdes ge upphov till en främmandegörande 

effekt. Övriga 64 ikoniska och klangfulla ord i måltexten kunde uppfattas som naturliga och 

idiomatiska. 

Av de 94 identifierade uttrycken och idiomen i källtexten hade sammanlagt 73 bevarats i 

måltexten, antingen genom en källnära översättning på målspråket eller genom att namn överförts 

direkt. Övriga 21 uttryck och idiom, det vill säga drygt en femtedel, hade trots strategin att bevara 

uttrycken ersatts på målspråket av ett annat uttryck. 

Av de 73 bevarande uttrycken och idiomen i måltexten uppfattades en majoritet, 51 stycken, ge 

upphov till en främmandegörande effekt, medan 22 stycken bedömdes ge en naturlig, idiomatisk 

effekt även i måltexten. 

Analysen av måltexten visade också att förtydliganden i form av översättarkommentar använts på 

14 ställen för att förklara uttryck och idiom, inklusive namn, som bevarats i måltexten.  

 

Tabell 1. Antal ikoniska och klangfulla ord respektive uttryck och idiom i de två först kapitlen av Goggle-

Eyes (KT) samt antal ord och uttryck som bevarats vid översättningen och effekten av dessa i måltexten 

(MT). 

 

 KT MT 

 Totalt Bevarade Bevarade, 

främmande- 

görande effekt 

Bevarade, 

naturlig 

idiomatisk effekt 

Ej bevarade Förtydliganden 

Ikoniska och 

klangfulla ord 

 

93 73 9 64 20 0 

Uttryck och 

idiom 

inklusive namn 

94 73 51 22 21 14 
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I nästa avsnitt följer ett resonemang kring hur de olika resultaten kan tolkas utifrån den valda 

översättningsstrategin och undersökningens syfte. 

 

4.2 Tolkning av resultatet 
Att fyra femtedelar av de identifierade ikoniska och klangfulla orden i källtexten har bevarats får sägas 

vara ett förväntat resultat, eftersom målsättningen med översättningsstrategin har varit att undvika 

Bermans deformerande tendens nr 5, förlust av ikoniska och klangfulla ord, genom att översätta 

ikoniska och klangfulla ord i källtexten med ikoniska och klangfulla ord på målspråket. En något 

överraskande upptäckt var dock att endast 9 av de 73 bevarade orden uppfattades ge upphov till en 

främmandegörande effekt i måltexten. Att 64 av orden kan uppfattas som naturliga och idiomatiska 

även i måltexten kan tolkas som att det i stor utsträckning går att undvika förlust av ikoniska och 

klangfulla ord, utan att måltexten för den skull blir alltför främmande eller svårbegriplig. Detta är 

naturligtvis särskilt intressant när det handlar om översättning av barn- och ungdomsböcker, då 

begriplighet har hög prioritet (Shavit, 2006:26). 

Även när det gäller Bermans deformerande tendens nr 11, förlust av uttryck och idiom, kan 

analysen sägas tyda på att det går att undvika denna i relativt stor utsträckning. Av uttrycken och 

idiomen som bevarades i måltexten var det dock fler som uppfattades upphov till en 

främmandegörande effekt, jämfört med de bevarade ikoniska och klangfulla orden. Att 70 procent (51 

av 73) av de bevarade uttrycken i måltexten upplevdes ha en främmandegörande effekt visar att det 

kan finnas svårigheter med att bevara källtextens uttryck och idiom i måltexten. Om översättarens och 

uppdragsgivarens inställning är att unga inte får utmanas alltför mycket i sin läsning, kan bevarandet 

av uttryck och idiom behöva offras till förmån för en mer domesticerande översättning.  

Den främmandegörande effekten behöver dock inte vara ett hinder om såväl översättaren som 

uppdragsgivaren delar uppfattningen att unga har förmåga att ta till sig det främmande och att det kan 

ha positiva effekter för läsarna i form av utveckling och ökad kunskap (Klingberg, 1986, 10; 

Yamazaki, 2002:57-58) 

Dock finns naturligtvis en gräns för hur främmande en måltext kan tillåtas vara, även om en 

främmandegörande översättningsstrategi accepteras och prioriteras. Om måltexten blir direkt 

obegriplig kommer den sannolikt att ratas och inte heller leda till utveckling och kunskap. För att 

undvika detta kan det finnas behov av förtydliganden, vilket också framgår av att 

översättarkommentarer har använts 14 gånger i måltexten. Således ledde bevarandet av uttryck och 

idiom, vid översättningen av den analyserade källtexten, till bedömningen att en annan deformerande 

tendens behövde användas ett flertal gånger, nämligen förtydligande (nr 2, Clarification). Berman 

anser att det syftar till att klargöra det som ”inte önskar att vara klart” i källtexten och att översättaren 

därigenom ersätter mångtydighet med entydighet. (Berman, 2012:245). 

En slutsats som kan dras av detta, är att det i praktiken knappast går att undvika samtliga Bermans 

deformerande tendenser i en och samma text.  

4.3 Exempel med reflektioner 

Här följer en analys med resonemang kring ett antal exempel på översättningslösningar ur de olika 

analyskategorierna som redovisas i Tabell 1. Exemplen är numrerade och försedda med hänvisningar 

till aktuella avsnitt i källtext och måltext (KT och MT) i Bilaga 1. 

 

4.3.1 Ikoniska och klangfulla ord – främmandegörande effekt 
Som framgår i Tabell 1 har endast 9 ord i måltexten kategoriserats som ikoniska och klangfulla med 

främmandegörande effekt. Ett av de intressantaste exemplen från denna kategori är det kraftfulla och 

humoristiska uttryck som Kittys mamma använder för att ge utlopp för sin frustration över att Kitty 

inte får lära sig tillräckligt mycket i skolan. 

(1) You’re being encouraged to grow up pig-ignorant. (KT:17) 
 
Du uppmuntras att växa upp ko-okunnig. (MT:17) 

 



16 

 

Källtextens ”pig-ignorant” är både ikoniskt och klangfullt. Ett ikoniskt ord kännetecknas av att det 

”skapar en bild av sin referent” (Berman, 2012:247) och uttryckets första del, substantivet ”pig”, 

framkallar genast bilden av en gris på näthinnan. Samtidigt är uttrycket klangfullt på grund av den 

lekfulla allitterationen ”pig-ig”. 

I måltextens ”ko-okunnig” har såväl uttryckets ikonicitet som dess klangfullhet bevarats. Här är det 

i stället en ko som får symbolisera okunnighet och som visar sig i läsarens huvud under läsningen. I 

allitterationen ”ko-ok” är bokstäverna omkastade i uttryckets båda ord, men den lekfullt klangfulla 

effekten är nästan lika stark som i källtextens ”pig-ig”.  

Att uttrycket i måltexten kan sägas ha en främmandegörande effekt beror inte på att det är 

svårbegripligt – de flesta kan nog hålla med om att kor är okunniga i bemärkelsen ’saknar bildning’ – 

utan på att sammansättningen är ovanlig. Ko-okunnig är icke-idiomatiskt eftersom uttrycket saknas på 

svenska, till skillnad från pig-ignorant som på källspråket betyder ”extremely stupid or uneducated” 

(Oxforddictionaries.com, 2017). Intressant att notera i sammanhanget är dock att inte heller gris-

okunnig är ett uttryck på svenska. Om pig-ignorant hade översatts med gris-okunnig hade den 

främmandegörande effekten bestått, samtidigt som klangfullheten hade gått förlorad. 

(2) I leaned against the banisters, and watched her clinking about in her purse. (KT:42) 
 
 Jag lutade mig mot trappräcket, och såg henne klirra runt i sin portmonnä. (MT:42) 
 

I exempel (2) hade den mest naturliga och idiomatiska översättningen av ”clinking about” kanske varit 

”rota runt”. Detta svenska uttryck är i någon mening klangfullt på grund av allitterationen i två 

jämnlånga ord, men det är inte alls ljudhärmande som källspråkets uttryck. När vi läser ”clinking 

about in her purse” hör vi ljudet av slantarna i portmonnän när de trillar runt och stöter emot varandra. 

I svenskan saknas ett uttryck med samma grad av klangfullhet, som samtidigt låter helt naturligt och 

idiomatiskt. ”Klirra” används i första hand om porslin men har även betydelsen skramla. Dessutom 

förekommer det i idiomet ”klirr i kassan” vilket gör att vi förknippar det med pengar. Effekten i 

måltexten blir därför fullt begriplig, om än något främmande. 

 

4.3.2 Ikoniska och klangfulla ord – naturlig och idiomatisk effekt 
Av de 73 fall då klangfulla och ikoniska ord i källtexten hade bevarats vid översättningen, 

kategoriserades 64 som naturliga och idiomatiska även på målspråket. En genomgång av dessa visar 

att det i många fall handlar om klangfulla verb som har motsvarigheter på båda språken som dessutom 

är anmärkningsvärt lika varandra i käll- och målspråket. 

(3) And rushing across the room, she wrenched the classroom door open and banged out [...] KT:6) 
 
  Och hon rusade genom rummet och ryckte upp klassrumsdörren och störtade ut [...] (MT:6) 
 

I exempel (3) skapar tre klangfulla verb en dynamisk och fartfylld mening. De två första har snarlika 

och naturliga motsvarigheter på svenska: rushing –rusade och wrenched – ryckte. Både i källtexten 

och måltexten åstadkommer det initiala r-ljudet allitteration som ytterligare bidrar till klangfullheten. 

Det tredje verbet i källtextens mening, ”banged”, är starkt ljudhärmande och den svenska 

översättningen ”störtade” är inte fullt lika kraftfull även om den kan klassas som klangfull. 

Andra exempel på verb i källtexten som har fått en klangfull men samtidigt naturlig och idiomatisk 

översättning, med liknande uttal på målspråket, är (4) sweep – svepte (KT/MT: 12), (5) snapped – 

snäste (KT/MT 20) och (6) crowed – kraxade (KT/MT: 21).  

Exemplen på ikoniska och klangfulla ord i källtexten, som har fått en både klangfull och naturlig 

översättning, är dock inte begränsade till dynamiska verb.  

(7) And you think he’s a proper creep! You’ve thought he was a creep all along, but, being the sweet Helly 
that you are, you’ve been too gentle and polite to say so. (KT: 32) 
 
Och du tycker att han är ett riktigt kräk! Du har tyckt att han är ett kräk hela tiden, men, som den rara 
Helly du är, har du varit för försiktig och artig för att säga det. (MT: 32) 
 

https://en.oxforddictionaries.com/
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(8) I prised a rather sharp welly boot out from under my bum, and shifted till I was more comfortable.  
(KT: 33) 
 
Jag lirkade ut en tämligen vass gummistövel som jag hade under rumpan, och flyttade mig tills jag satt mer 
bekvämt. (MT: 33) 
 

I exempel (7) och (8) är det substantiv i källtexten som är klangfulla och som har översatts med 

klangfulla substantiv i måltexten, utan att det för den skull skapar en främmandegörande effekt. 

”Creep” och ”kräk” i exempel (7) har ett tydligt släktskap eftersom de är enstaviga ord med vardera tre 

ingående konsonanter som båda börjar med ett hårt och kraftfullt cr/kr-ljud.  

Även i exempel (8) är det klangfulla substantivet på målspråket likt källspråksordet som det är en 

översättning av, även om likheten inte är lika uppenbar. Källspråkets ”bum” är visserligen snärtigare 

eftersom det är enstavigt men den andra stavelsen i rum-pan ger målspråksordet ett liknande uttal. 

Dessutom återkommer bokstavskombinationen och fonemet ”um”, samma som i ”bum”, i första 

stavelsen av rum-pan.  

I analyskategorin återfinns även det ikoniska adjektivparet (9) piggy – grisaktiga (KT/MT: 25), de 

klangfulla motsvarigheterna (10) tubby – knubbig (KT/MT: 46), med samma fonem ”ubb” i såväl 

källspråk som målspråk, samt den målande beskrivningen (11) sagging skin – slappt skinn (KT/MT: 

43) med allitteration både på engelska och svenska. I samtliga dessa fall har det gått att bevara 

ikoniciteten och/eller klangfullheten i källspråksordet utan att det för den skull har främmandegörande 

effekt på målspråket. 

 

4.3.3 Ej bevarade ikoniska och klangfulla ord 
En femtedel av de identifierade ikoniska och klangfulla orden i källtexten hade inte översatts till 

ikoniska och klangfulla ord i måltexten, trots att detta var en uttalad riktlinje för översättningen. I 

dessa fall misslyckades alltså föresatsen att undvika Bermans deformerande tendens nr 5 och 

måltexten har med hans terminologi utsatts för förlust av ikoniska och klangfulla ord. 

(12) I pushed the last one open quietly. (KT: 9) 
 
Jag öppnade försiktigt den sista dörren. (MT: 9) 

 

(13) Then I clicked the door shut firmly behind my back. (KT: 10) 
 
Därefter stängde jag bestämt dörren bakom mig. (MT: 10)  

 

I exempel (12) har ”pushed… open” översatts med ”öppnade”. Medan källtexten skapar en bild av hur 

Kitty öppnar dörren (knuffar upp den) berättar måltexten bara att hon öppnade den. Ikoniciteten har 

gått förlorad och ”öppna” kan knappast heller betraktas som ett klangfullt ord. I exempel (13) hittar vi 

en liknande förlust av ikoniska och klangfulla ord när ”clicked… shut” rätt och slätt har översatts med 

”stängde”. 

Det hade varit möjligt att bevara ikoniciteten i exempel (12) genom att översätta ”pushed… open” 

med ”knuffade upp” eller "sköt upp”. Däremot anser jag att ”klickade bestämt igen dörren” som 

översättning för ”clicked the door shut firmly” i exempel (13) är ett alltför onaturligt uttryck på 

svenska, även om det hade bevarat ikoniciteten i och med att läsaren får ”höra” klicket när dörren 

stängs.  

Det exemplen ovan visar på är variationsrikedomen hos engelska verbuttryck, varav många helt 

enkelt saknar motsvarigheter i svenskan. I andra fall är det förlusten av ett rim i källspråket som gör ett 

uttryck mindre klangfullt i målspråket: 

(14) ‘Care of the hair’ (KT: 18) 
 
”Sköt om ditt hår” (MT: 18) 
 

Det finns också exempel på ord som i sig själva ger fler associationer på källspråket än på målspråket: 
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(15) I got the feeling that, if he’d ever been introduced to me in person, he might have come out with       
something either funny or waspish.  (KT: 38) 
 
Jag fick känslan att han, om han hade blivit presenterad för mig, skulle ha kläckt ur sig antingen något roligt 
eller något provocerande.  (MT: 38) 
 

Adjektivet ”waspish” i exempel (15) leder lätt tankarna till en geting (wasp) som surrar omkring och 

irriterar, beredd att sticka till. ”Provocerande” däremot är ett ord som visserligen har en distinkt 

betydelse men som saknar klangfullhet och knappast skapar en så konkret bild i läsarens huvud. 

 

4.3.4 Bevarade uttryck och idiom – främmandegörande effekt 
Som framgick i resultatavsnittet gav en majoritet – 51 av 73 – av de uttryck och idiom som bevarats i 

måltexten upphov till en främmandegörande effekt. Vid en närmare analys av uttrycken återfinns 

bland annat en grupp som vi kan kalla ”bisatser som förstärker påståenden”. 

(16) This is a girls’ school, if you can believe it. (KT: 16) 
 
Det här är en flickskola, om du kan tro det. (MT: 16) 
 
 
(17) ‘What did you do all day? Not much, I bet.’ (KT: 17) 
 
- Vad har du gjort hela dagen? Inte mycket, det slår jag vad om. (MT: 17) 
 

Ordagrant översatta från källspråket till målspråket, ger bisatserna ett något tillkämpat och därmed 

främmandegörande intryck. En mer idiomatisk översättning av (16) hade varit ”Det här är en 

flickskola, tro det eller ej” men den mest naturliga översättningen är sannolikt ”Det här är en 

flickskola!” utan bisats. I exempel (17) skulle en naturlig översättning till målspråket kunna vara ”Inte 

mycket va”. Men ur Bermans synvinkel är den främmandegörande effekten inte bara acceptabel utan 

önskvärd. Källtextanalysen visade att Goggle-Eyes karakteriseras av en informell, personlig och 

humoristisk stil där Kitty (bokens textjag) ibland vänder sig direkt till läsarna (textdu). En källnära 

översättning av bisatserna i exempel (16) och (17) bidrar till att bevara dessa stildrag i måltexten. 

En annan grupp inom denna kategori, som ger upphov till en främmandegörande effekt, är 

bevarade namn.  

(18) ’Seats, please,’ said Mrs Lupey. ’Register.’ (KT: 3) 
 
- Varsågoda och sitt, sa Mrs Lupey. Närvaro. (MT: 3) 
 
 
(19) [...] though Jude’s all turned out larger than hairy mammoths, and Mrs Harrison’s looked like 
dispirited sheep. (KT: 41) 
 
[...] fast alla Judes blev större än håriga mammutar, och Mrs Harrisons såg ut som modfällda får. (MT: 41) 
 

När de tänkta unga läsarna av måltexten stöter på Mrs Lupey (18) och Mrs Harrison (19) påminns de 

om att berättelsen utspelar sig i ett annat land och en annan kultur. I en svensk kontext hade läraren 

och barnvakten omtalats och tilltalats med sina förnamn.  

Ett annat exempel på ett bevarat namn, som ger upphov till en främmandegörande effekt, är 

Goggle-eyes, som dessutom är bokens titel. Goggle-Eyes är naturligtvis inte ett namn i vanlig 

bemärkelse, utan öknamnet som Kitty ger Gerald Faulkner när han betraktar den uppklädda mamman 

med en lysten blick.  

(20) O ja, hon vet allt om vad som hände mig när min mamma blev ihop med Goggle-Eyes. 
(GOGGLE=GLO, ö a) 

 

På engelska är ”goggle-eye” namnet på en fjärilsart samt fyra olika fiskarter som alla har framträdande 

ögon (fjärilen som teckning på vingarna). Ordet ”goggle” ensamt betyder glo eller stirra. När Kitty 
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rasande skriker ”Goggle-Eyes” till Gerald Faulkner och rusar ut ur rummet är det hennes eget högst 

kreativa öknamn han får. Det hade kunnat översättas ordagrant till ”Glo-öga” men hade även då haft 

en kraftigt främmandegörande effekt. Eftersom riktlinjerna för min översättning är att bevara namn har 

jag behållit det engelska öknamnet men gjort en översättningskommentar för att förklara innebörden 

för de svenska läsarna (se Förtydliganden, 4.3.7). Det är dock problematiskt att ha Goggle-Eyes som 

titel på en svensk översättning av boken eftersom namnet förklaras först i slutet av första kapitlet. En 

möjlig lösning skulle kunna vara att det framgår av bokens baksidestext att Goggle-Eyes är Kittys 

öknamn på mammans pojkvän och goggle betyder glo på engelska. 

Ytterligare en grupp som översatta till svenska får en främmandegörande effekt, är engelska idiom. 

(21) [...] anyone who thought to send me on an errand of mercy rather than her had to be queuing up to 
sign on at the bin. (KT: 28) 
 
[...] den som skickade mig på ett barmhärtighetsuppdrag i stället för henne måste stå i kö för att skrivas in 
på dårhuset. (MT: 28) 

 

(22) I think it suddenly occurred to him he’d got in pretty murky waters for what was supposed to be just a 
friendly first meeting. (KT: 63) 
 
Jag tror att det plötsligt gick upp för honom att han kommit ut på rätt skumma vatten på vad som bara 
skulle vara ett vänskapligt första möte. (MT: 63) 

 

Måltexten i exempel (21) och (22) är inte språkligt märklig eller svår att förstå. Däremot kan den 

uppfattas som främmande eftersom vi inte har dessa uttryck på svenska; de ingår inte bland våra 

svenska idiom. Den naturliga översättningen i (21) hade sannolikt varit det enklare och mindre 

utsmyckade ”måste vara galen”. Det ger dock ett mer slätstruket intryck och läsaren får inte samma 

känsla för Kittys dramatiska, humoristiska sätt att uttrycka sig. Ett alternativ skulle kunna vara att 

ersätta uttrycket med ett svenskt som har liknande betydelse, till exempel ”kan inte ha alla hästar 

hemma”. Men det engelska uttrycket är i detta fall tydligare och mer lättförståeligt, samtidigt som de 

unga läsarna får chansen att bekanta sig med ett engelskt idiomatiskt uttryck. 

Även i exempel (22) hade det varit tänkbart att byta ut det engelska idiomet mot ett liknande 

svenskt idiom: ”vara ute på djupt vatten”. Betydelsen är dock inte riktigt densamma. ”In murky 

waters” innebär att en person uppträder på ett sätt som går att ifrågasätta moraliskt och etiskt 

(Usingenglish.com, 2017) medan en person som är ute på djupt vatten har gett sig in i något som hen 

inte behärskar (Larare.at, 2017). 

 En annan möjlig översättning hade varit att skriva ut innebörden av idiomet: ”Jag tror att det 

plötsligt gick upp för honom att han började bete sig moraliskt diskutabelt på vad som bara skulle vara 

ett vänskapligt första möte.” Det hade dock varit ett uppenbart fall av förlust av uttryck och idiom 

eftersom idiomet hade gått förlorat. Vinsten hade inte heller varit stor ur begriplighetssynvinkel 

eftersom ”moraliskt diskutabel” får betraktas som ett tämligen avancerat uttryck för en ung tonåring. 

Förmodligen är chanserna större att de unga läsarna instinktivt förstår av sammanhanget vad det 

innebär att Gerald Faulkner kommit ut på skumma vatten i sitt samtal med Kitty. 

4.3.5 Bevarade uttryck och idiom – naturlig och idiomatisk effekt 

I knappt en tredjedel av fallen, 22 av 73, var effekten av att uttrycken och idiomen i källtexten bevarats 

i måltexten inte främmandegörande, utan naturlig och idiomatisk. I vissa fall kan detta förklaras med 

att många engelska uttryck har lånats till svenskan och med tiden kommit att betraktas som naturliga. 

(23) Liz tried to back me up. (KT: 7) 
 
Liz försökte backa upp mig. (MT: 7) 

 

1966 ondgjorde sig professorn Carl-Eric Thors över användandet av ett nytt uttryck i den så kallade 

Språkvårdsspalten i tidningen Vasabladet: ”På sista tiden har uttrycket backa upp ’understöda’ varit 

synligt. Det är en ovälkommen nyhet, en försvenskning av engelskans ’back up’, som just betyder 

http://www.usingenglish.com/
https://larare.at/
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’understöda’.” (Institutet för de inhemska språken, 2017) Mindre än ett decennium senare, 1973, kom 

uttrycket in i Svenska Akademiens ordlista. 

Exempel (23) är således ett talande exempel på hur språken hela tiden förändras, lånar av varandra 

och hur det som har en främmandegörande effekt under en period senare kan komma att uppfattas som 

helt naturligt och idiomatiskt. 

I andra fall har uttryck som bevarats i måltexten en naturlig effekt, trots att de inte har anammats 

eller används ofta i målspråket. 

(24) My mum’s busy upstairs turning herself into some simpering Barbie-doll for the sort of man she’d 
normally take a ten-mile hike to avoid, and I’m stuck downstairs with the political Neanderthal. (KT: 59) 
 
Min mamma på övervåningen, upptagen med att förvandla sig till en flinande barbiedocka för den sortens 
man hon normalt skulle fotvandra tio miles för att undvika, och jag är fast på nedervåningen med den 
politiska neanderthalaren. (MT: 59) 
 

En avancerad internetsökning på det exakta uttrycket ”political neanderthal” ger 590 träffar, medan en 

likadan sökning på ”politisk neandertalare” ger 0 träffar. Trots det är det inte svårt att förstå vad Kitty 

menar i exempel (24). Gerald Faulker har just i raljanta ordalag frågat om hon är inblandad i kampen 

mot kärnkraft. Eftersom en neanderthalare var en outvecklad form av människa, jämfört med Homo 

sapiens, förstår en läsare som känner till något om människans utveckling (vilket en 13-åring sannolikt 

gör) att Kitty tycker att Gerald Faulkner är politiskt outvecklad eller oinsatt. 

Att uttrycket på målspråket uppfattas som naturligt, trots att det är okänt, kan sägas vara ett 

exempel på fenomenet ”proverb consciousness” (ungefär ”medvetenhet om ordspråk”) som gör att vi 

kan tolka även för oss nya ordspråk. Berman refererar till detta fenomen, som myntades av Larbaud 

1946, och använder det som argument för att översättare kan och bör bevara uttryck och idiom i 

måltexten (Berman, 2012:251). Vi har inte bara förmåga att förstå nya ordspråk, de gör även vår 

ordspråksvärld större och rikare. 

4.3.6 Ej bevarade uttryck och idiom 

Av de 94 identifierade uttrycken och idiomen i källtexten hade drygt en femtedel, 21 stycken, inte följt 

med in i måltexten trots att de enligt riktlinjerna för översättningen borde ha bevarats. En närmare 

genomgång av analyskategorin visar att flera av uttrycken och idiomen på källspråket, som har ersatts 

med andra uttryck och idiom på målspråket, saknar motsvarigheter i svenskan och således är svåra att 

översätta källtextnära. 

(25) Then I sighed, slightly impatiently, and did a quick shoe-shuffle on the spot. (KT: 10) 
 
 Sedan suckade jag lite otåligt och låtsades gå på stället. (MT: 10) 
 
  
(26) But I couldn’t count anywhere in Helen’s direction because by now she was looking such a mess it 
would have been embarrassing for both of us. (KT: 15) 
 
Men jag kunde inte räkna åt Helens håll för nu såg hon så eländig ut att det hade varit pinsamt för oss 
båda. (MT: 15) 
 
 
(27) The two of them kept up a steady chat about nothing at all – how quickly bottled drinks lose their 
fizz, how long it takes for water to freeze in an ice tray. (KT: 51) 
 
De två pratade på om ingenting alls – hur snabbt flaskdrycker slutar brusa, hur lång tid det tar för vatten att 
frysa i en iskubsbricka. (MT: 51) 

 

Om det sammansatta substantivet ”shoe-shuffle” i exempel (25) hade bevarats skulle det ha översatts 

med ”sko-skyffling”. Detta konstruerade svenska uttryck är nätt och jämt begripligt och har en mycket 

främmandegörande effekt på måltexten. Det betydligt mer idiomatiska ”låtsades gå på stället” innebär 

förvisso en förlust av det ursprungliga uttrycket, men har fått fungera som en lättfattlig kompromiss. 
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Även uttrycket ”(to) look a mess” i exempel (26) saknar svensk motsvarighet. Den ordagranna 

översättningen ”nu såg hon ut som en sådan röra” får nog sägas vara alltför onaturlig, även om läsarna 

av måltexten sannolikt skulle förstå vad som avsågs.  

I exempel (27) är det substantivet ”fizz” som ställer till problem för bevarandet av uttryck i 

måltexten. I webblexikonen glosbe.com och ordbok.woxikon.se har ”fizz” enbart översatts med verb 

som ”fräsa” och ”brusa”. Lexikonet bab.la har även med substantivet ”fräs”. Man hade således kunnat 

välja att översätta frasen i exempel (27) med ”…hur snabbt flaskdrycker förlorar sitt fräs” och därmed 

bevarat källtextens uttryck. I detta fall är inte den främmandegörande effekten orimligt stark, trots att 

uttrycket är ovanligt på svenska, och det går att argumentera för värdet av att behålla det ursprungliga 

uttrycket. 

4.3.7 Förtydliganden 

En av de deformerande tendenser som Berman menar att översättare bör undvika är förtydligande (nr 

2, Clarification). Vid undersökningen av översättningen som ligger till grund för denna uppsats 

identifierades 14 fall av förtydliganden i form av översättarkommentarer. Valet att lägga in 

kommentarer på vissa ställen i måltexten kan förklaras utifrån det metodiska övervägandet att vid 

översättningen eftersträva en balans mellan att följa riktlinjerna – att skapa en främmandegörande text 

genom undvikande av förlust av ikoniska och klangfulla ord och förlust av uttryck och idiom 

(Bermans deformerande tendenser nr 5 och 11) – och att producera en måltext som är begriplig och 

inte alltför främmande för de unga läsarna. 

En analys av översättarkommentarerna visar att de kan delas in i tre grupper utifrån sitt syfte, det 

vill säga orsaken till att de använts. Jag väljer att kalla dem ”ordvitsar”, ”kända personer” och 

”tvetydigheter”. 

 

4.3.7.1 Ordvitsar 

Skämt och finurligheter som bygger på mångtydigheter och dubbla betydelser hos ord i källspråket är 

svåra att översätta eftersom motsvarande ord på målspråket vanligtvis inte är flertydiga på samma sätt. 

Vid en källnära översättning är risken stor att det roliga går förlorat eller, värre, att måltexten blir 

obegriplig. Detta är ett av skälen till att översättarkommentarer har använts i måltexten. 

(28) Mrs Lupey put her fingertips together and looked over them, first at me, then at Liz. ‘No offence, 
Liz,’ she said. ‘But I think, this once, Kitty here might be just the right man for the job.’ (You can see why 
we’ve ended up calling her Loopy.) (KT: 7) 
 
Mrs Lupey satte ihop fingertopparna framför ansiktet och tittade över dem, först på mig, sedan på Liz. 
- Ta inte illa upp Liz, sa hon. Men just den här gången tror jag att Kitty kan vara helt rätt man för jobbet. 
(Nu förstår du varför vi kallar henne Loopy) (LOOPY=KNASIG öa) (MT: 7) 
 
 
(29) So far as I’m aware, the name Kitty Killin is not a byword for sensitivity in our school staffroom. 
Especially not since Alice came in one morning really upset because her pet rabbit Morris had got too 
doddery to climb in and out of his hutch, and I suggested that she change his name to Morribund. (KT: 30) 
 
Så vitt jag vet, är namnet Kitty Killin inte ett typexempel på finkänslighet i vår skolas lärarrum. I 
synnerhet inte efter att Alice kom in en morgon verkligt upprörd därför att hennes kanin Morris hade blivit 
för skröplig för att kunna klättra in och ut ur sin bur, och jag föreslog att hon skulle ändra hans namn till 
Morribund. (MORRIBUND=DÖENDE, ö a) (MT: 30) 
 

I exemplen (28) och (29) är översättarkommentarerna motiverade av ordvitsar som är obegripliga för 

den som inte vet vad de betyder. Om en domesticerande översättningsstrategi hade använts hade 

sannolikt parentesen i (28) inte bevarats i måltexten eftersom den inte är nödvändig för handlingen. Då 

hade dock läsaren fått en mindre tydlig bild av läraren Mrs Lupey. Värdet av att överföra 

informationen i parentesen är både att ordvitsen visar på Kittys känsla för humor och att läsaren förstår 

att Kitty och hennes klasskamrater uppfattar sin lärare som okonventionell och annorlunda.  

Även exempel (29) bidrar till att skapa en tydlig bild av protagonisten Kittys drastiska och lite 

obetänksamma personlighet. I stället för att trösta sin olyckliga klasskamrat undslipper henne en 

ordvits där hon leker med det sjuka husdjurets namn. 
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I enlighet med riktlinjen att undvika förlust av uttryck och idiom, inklusive namn, har ordvitsarna 

bevarats i måltexten i båda exemplen. Min bedömning är att det i dessa fall var nödvändigt med 

översättarkommentarer av begriplighetsskäl och att värdet av att ha kvar uttrycken är tillräckligt stort 

för att uppväga den störning som kommentarer ger upphov till vid läsningen. 

 

4.3.7.2 Kända personer 

I exempel (30) och (31) är syftet med översättarkommentarerna att förklara för de svenska unga 

läsarna vilka personerna som nämns i texten är. 

(30) Then Dad gave up his side of the battle. ‘Maybe you’re right,’ he said. ‘Last time she came to stay 
with me I mentioned Mrs Pankhurst, and she thought I was talking about my cleaning lady.’ 
(KT: 21) 
 
Då gav pappa upp sin sida i bataljen. 
- Du kanske har rätt, sa han. Förra gången hon bodde hos mig nämnde jag Mrs Pankhurst (FÖRKÄMPE 
FÖR KVINNORS RÖSTRÄTT, ö a), och hon trodde att jag pratade om min städerska. (MT: 21) 
 
 
(31) Her mouth fell open. I felt like Sherlock Holmes on a good day. (KT: 32) 
 
Hon tappade hakan. Jag kände mig som Sherlock Holmes en bra dag. (KÄND DETEKTIV I BÖCKER 
AV FÖRFATTAREN SIR ARTHUR CONAN DOYLE, ö a) (MT: 32) 

 
I exempel (30) kan effekten vara komisk när man förstår att Kitty inte hade fått lära sig i skolan om 

den kända brittiska kvinnorättskämpen och förväxlade hennes namn med namnet på pappans 

städhjälp.  

Om en domesticerande översättningsstrategi hade använts skulle sannolikt Mrs Pankhurst ha bytts 

ut mot en person som är mer känd för unga i Sverige. I enlighet med riktlinjerna för denna 

översättning har dock namnet på personen bevarats. Eftersom Mrs Pankhurst knappast är bekant för 

flertalet svenska ungdomar har en översättarkommentar lagts till. Risken finns att den långa 

översättarkommentaren bromsar upp läsningen för målspråksläsarna och att bevarandet av pappans 

kommentar i måltexten förvirrar mer än den upplyser, eftersom läsaren både måste lära sig om en ny 

historisk person och uppfatta det komiska i att Kitty förväxlade henne med en städerska. Dock får nog 

översättarkommentaren sägas vara nödvändig om namnet på den kända personen trots allt bevaras.  

I exempel (31) kan situationen sägas vara något annorlunda eftersom Sherlock Holmes sannolikt är 

mer bekant för måltextens läsare än Mrs Pankhurst. Här är förutsättningarna goda för att läsarna ska 

förstå att liknelsen vid detektiven betyder att Kitty känner sig smart och klurig när hon äntligen förstår 

varför kamraten Helen är så upprörd.  

En smidigare form av förtydligande hade varit att lägga in epitetet ”den berömde detektiven” före 

Sherlock Holmes i stället för att lägga till en lång översättarkommentar efteråt. Då hade dock risken 

funnits att läsarna uppfattat det som att Sherlock Holmes är en verklig person, inte en romanfigur. En 

fördel med översättarkommentaren är också att förtydligandena i källtexten är konsekvent utförda och 

synliga för läsarna. Tillägget ”den berömde detektiven” i löpande måltext skulle knappast uppfattas 

som ett förtydligande gjort av översättaren utan som något i den ursprungliga berättelsen. Detta kan 

ses som en mer deformerande form av clarification eftersom man klargör något som inte är klart i 

källtexten, samtidigt som översättaren förblir osynlig och läsarna ”luras” att tro att förtydligandet ingår 

i originalet.  

Dock går det att ifrågasätta om den långa översättarkommentaren verkligen behövs i detta fall. 

Kanske känner flertalet unga svenska läsare redan till Sherlock Holmes och skulle betrakta 

kommentaren som onödig och störande. 

 

4.3.7.3 Tvetydigheter 

I några fall är det tvetydigheten hos ett ord eller uttryck på källspråket som ligger bakom 

översättarkommentaren.  

(32) ‘Are these for Mum?’ she asked.  
‘No. They’re for you.’ (KT: 47) 
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- Är de här till mamma, frågade hon. 
- Nej. For you. (ENGELSKA ”FOR YOU” BETYDER ANTINGEN ”TILL DIG” ELLER ”TILL ER”,  
ö a) (MT: 47) 

 

Oftast framgår det naturligtvis av sammanhanget om det är ”dig” eller ”er” som avses och 

översättningen av det tvetydiga ”you” är då oproblematisk. I exempel (32) är dock Gerald Faulkners 

svar på Kittys systers fråga om vem som ska få chokladpralinerna avsiktligt tvetydigt vilket framgår av 

passagen som följer på citatet:  

He could have meant either you, or you two. It wasn’t clear. As he spoke, he was looking at Jude, but he 
did glance at me briefly. It was terribly clever. It meant that when I didn’t pile straight in with Jude, 
thanking him lavishly, he wasn’t in the slightest embarrassed. He didn’t have to be, you see. He might not 
have meant to include me at all. (KT: 47) 
 

I exempel (32) måste översättaren inte bara ta ställning till ett eventuellt förtydligande, utan ställs även 

inför en svår utmaning när det gäller hur ”They’re for you” ska översättas. På svenska måste Gerald 

säga antingen ”De är till dig” eller ”De är till er”. Inget av alternativen fungerar dock om tvetydigheten 

i källtexten ska bevaras. Jag har därför valt att låta Gerald övergå till att tala engelska ett kort 

ögonblick även i måltexten. Det är en okonventionell, maximalt främmandegörande lösning och kan 

sägas vara en icke-översättning, men det är inte orealistiskt, utan tämligen vanligt, att personer som 

talar svenska ibland väljer att säga något på engelska. Den stora fördelen med lösningen är att 

tvetydigheten bevaras och att även läsarna av måltexten får en bild av Geralds listighet.  

När det gäller förtydligande av vald översättning kan man fråga sig om översättarkommentaren 

verkligen är nödvändig, eftersom den avsedda tvetydigheten ändå förklaras direkt efter citatet (”He 

could have meant either you, or you two.”). Man kan argumentera för att svenska 13-åringar sannolikt 

redan vet att ”for you” kan betyda både ”till dig” och ”till er”. Men om läsaren inte känner till detta 

riskerar passagen att bli svårbegriplig utan förtydligande kommentar.  

Ett något mindre komplicerat, men likartat, översättningsproblem förekommer i exempel (33): 

(33) ‘Up you come, Buster,’ he said, scooping Floss up in his arms. ‘Who’s a nice Kitty?’ 
I wasn’t quite sure what he meant by that, either. (KT: 50) 
 
- Kom upp här, Buster, sa han och skyfflade upp Floss i famnen. Vem är en snäll Kitty? (NAMNET 
KITTY BETYDER ÄVEN ”KISSE” PÅ ENGELSKA, ö a) 
Jag var inte riktigt säker på vad han menade med det heller. (MT: 50) 

 

Även i exempel (33) använder sig Gerald Faulkner medvetet av ett tvetydigt uttryck för att göra Kitty 

osäker. Hans kommentar kan å ena sidan tolkas som en oskyldig kommentar där hans gullar med 

familjens katt, å andra sidan som en pik till Kitty som man kan ana att han inte tycker är lika snäll som 

katten.  

Om Kitty i exemplet hade översatts med ”kisse” hade tvetydigheten gått förlorad och Kittys 

förvirring efter Geralds kommentar hade varit obegriplig. Dessvärre leder även den valda 

översättningslösningen, med källspråksuttrycket bevarat, till svårigheter för läsarna. För den som inte 

känner till att Kitty även betyder kisse på engelska blir det ologiskt att Gerald skulle kalla katten för 

detta, såvida inte katten faktiskt heter Kitty. Men läsarna vet redan att katten heter Floss. Således har 

en översättarkommentar lagts till, för att förklara källspråksuttryckets tvetydighet och tillgängliggöra 

denna även för svenska läsare som inte har så stora kunskaper i engelska.  

5 Diskussion  

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka i vilken utsträckning det går att använda en 

främmandegörande översättningsstrategi, baserad på Bermans ”negative analytics” (2012:244-252), 
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vid översättningen till svenska av en engelsk ungdomsbok. Bermans översättningsideal är en ”literal 

translation” som bevarar så mycket som möjligt av källtextens unika karaktär och som ”tar emot det 

främmande som främmande” (a.a.:241). Hans negativa analysverktyg fokuserar på vad han anser att 

översättare inte ska göra om källtextens unika karaktär ska bevaras. Jag behövde därför vid 

utformningen av min översättningsstrategi skapa riktlinjer som är motsatsen till de, enligt Berman, 

deformerande tendenser som är vanliga vid översättning.  

Utifrån analysen av källtexten (Hellspong och Ledin, 1997) – som visade att källtexten har en 

ledig, personlig och humoristisk stil byggd på stilmarkörer som informellt tilltal och subjektiva, 

målande och kraftfulla uttryck – valde jag att fokusera på att undvika Bermans deformerande 

tendenser nr 5 och 11. Omvandlade till sina motsatser lade de grunden till en översättningsstrategi med 

fokus på att bevara källtextens ikoniska och klangfulla ord samt uttryck och idiom i måltexten.  

Parallellt med dessa riktlinjer arbetade jag dock med en annan målsättning som utgångspunkt för 

översättningen, nämligen att måltexten skulle vara rimligt lättförståelig för de tänka läsarna. Berman 

anser att översättning ska vara en utmaning för målkulturen (2012:240) men det handlar om 

översättning generellt och det är oklart om han även inkluderar texter för barn.  

van Coillie påpekar att ”icke-översättning” av namn, det vill säga bevarandet av källtextens namn i 

måltexten, kan verka avskräckande på unga läsare och göra det svårare för dem att identifiera sig med 

karaktärerna i boken (2006, 125). Eftersom en grundförutsättning för att ungdomar ska lära sig något 

av det främmande i en måltext är att de faktiskt läser den, valde jag att inte slaviskt följa riktlinjerna 

byggda på Bermans negativa analysverktyg. Samtidigt som jag strävade efter att följa riktlinjerna 

gjorde jag således en bedömning från fall till fall av vilken översättningslösning som var mest lämplig. 

I vilken utsträckning har jag då vid översättningen undvikit Bermans deformerande tendenser nr 5 

och nr 11 – förlust av ikoniska och klangfulla ord respektive förlust av uttryck och idiom – genom att 

bevara ord och uttryck (inklusive namn) i måltexten? Detta var första frågeställningen i 

syftesbeskrivningen och min bedömning är att 73 av de 93 ikoniska och klangfulla orden som 

identifierats i källtexten har bevarats i måltexten. Motsvarande siffra för uttryck och idiom var 73 av 

94. Således anser jag att det källtextspecifika har bevarats i måltexten hos närmare fyra av fem ord ur 

båda kategorierna. Annorlunda uttryckt har jag undvikit förlust av ikoniska och klangfulla ord 

respektive förlust av uttryck och idiom i fyra fall av fem. 

När det gäller frågeställning nr 2 – vilken effekt översättningslösningarna som valts för att undvika 

förlust av ikoniska och klangfulla ord respektive förlust av uttryck och idiom har på måltexten – är 

svaret inte lika entydigt. Undersökningen visade, inte oväntat, att 51 av 73 bevarade uttryck och idiom, 

det vill säga 70 procent, gav upphov till en främmandegörande effekt i måltexten. Att en 

främmandegörande översättningsstrategi kunde uppfattas ge upphov till en främmandegörande effekt i 

en klar majoritet av fallen är knappast oväntat. Samtidigt bedömdes effekten som naturlig och 

idiomatisk i 30 procent av översättningslösningarna för uttryck och idiom vilket inte är försumbart. En 

slutsats som kan dras är att bevarandet av uttryck och idiom inte nödvändigtvis behöver leda till att 

måltexten upplevs som främmande. 

Ett mer överraskande, och därmed kanske intressantare, resultat, är att bevarandet av ikoniska och 

klangfulla ord bedömdes ge upphov till en naturlig och idiomatisk effekt i 64 fall av 73. Bara i 9 

exempel, eller 12 procent av fallen, uppfattades de ikoniska och klangfulla orden i måltexten ge 

upphov till en främmandegörande effekt. Min reflektion utifrån detta är att översättare i flertalet fall 

kan undvika förlust av ikoniska och klangfulla ord (Bermans deformerande tendens nr 5) även om de 

väljer en mer domesticerande översättningsstrategi. Det går med andra ord att bevara flertalet ikoniska 

och klangfulla ord utan att måltexten för den skull uppfattas som främmandegörande. 

Detta kan vara en särskilt viktig insikt när det gäller barnlitteratur som ofta utsätts för adaptioner 

som ett resultat av starka normer när det gäller barn och läsning (Shavit 2006:26; Palm Åsman och 

Pedersen, 2013:145). Resultatet har främst bäring på didaktiska normer, det vill säga föreställningar 

om att måltexten ska vara anpassad till barns läsförmåga och förmåga att förstå, så som samhället 

uppfattar dessa. Även om översättaren och uppdragsgivaren är noga med att måltexten ska kunna 

förstås av de unga läsarna kan de mycket väl ha en önskan att bevara det unika i källtexten, till 

exempel ikoniska och klangfulla ord. Risken är dock stor att översättaren slentrianmässigt gör en mer 

domesticerande översättning än nödvändigt för att försäkra sig om att texten blir idiomatisk och 

begriplig för målgruppen. Resultatet visar att det kan finnas anledning att prova att bevara 
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karakteristika från källtexten vid översättningen eftersom dessa inte nödvändigtvis ger upphov till en 

främmandegörande effekt i måltexten. 

Den tredje frågan i syftesbeskrivningen var huruvida undvikandet av de deformerande tendenserna 

resulterade i en måltext som kunde antas vara fullt begriplig för målgruppen, eller om jag vid 

översättningen ansåg att det krävdes förtydliganden för att kompensera för de främmandegörande 

effekterna. Av svaret på fråga 2 framgår att effekten av bevarandet av ikoniska och klangfulla ord i 

flertalet fall kunde uppfattas som naturlig och idiomatisk och att även uttryck och idiom i flera fall 

kunde bevaras utan att det hade en främmandegörande effekt på måltexten. Trots det visar 

undersökningen att jag vid översättningen i 14 fall gjorde bedömningen att det krävdes förtydliganden. 

För att vissa bevarade uttryck och idiom, framför allt namn, inte ska vara obegripliga för de unga 

läsarna har översättarkommentarer lagts in i anslutning till dessa.  

Trots att min bedömning, utifrån min kunskap om barn i målgruppen, inte har samma tyngd som 

barns egen bedömning av måltexten, till exempel i en fokusgrupp, skulle ha, anser jag att svaret är 

intressant. Undvikandet av två av Bermans deformerande tendenser har inte bara lett till någon form 

av kompensation – denna kompensation är dessutom i sig en annan av de översättningstendenser som 

Berman kallar deformerande, nämligen nr 2, Clarification. Berman anser att förtydliganden ”klargör 

det som inte önskar vara klart” i källtexten och att de ersätter mångtydighet med entydighet 

(2012:245).  

Översättarkommentarer är genom sina iögonenfallande förklaringar en uppenbar form av 

förtydliganden. Användandet av dessa är således något som Berman önskar att översättare ska 

undvika. Riktlinjerna för min översättning handlade dock i första hand om att undvika två andra 

deformerande tendenser genom att bevara ikoniska och klangfulla ord samt uttryck och idiom. 

Eftersom min målsättning samtidigt var att göra måltexten begriplig för de tänkta läsarna bedömde jag 

i vissa fall att förtydliganden var nödvändiga. 

Om man betänker att min målsättning med uppsatsen på ett mer övergripande plan var att skapa, 

och undersöka, en främmandegörande översättning, är dock användningen av översättarkommentarer 

inte särskilt anmärkningsvärd. För Venuti går en främmandegörande översättning hand i hand med 

översättarens synlighet, som är någonting önskvärt. Idealet är att översättningen ”stoltserar med” att 

den är en översättning i stället för att, som domesticerande översättningar, försöka dölja detta 

(2008:15-16; 28) Kommentarerna gör mig ännu mer synlig som översättare. 

Men faktum kvarstår att förtydliganden för Berman är något negativt. En slutsats som går att dra 

utifrån resultatet av denna undersökning är att det är svårt, för att inte säga omöjligt, att samtidigt 

undvika samtliga Bermans deformerande tendenser om målsättningen med översättningen samtidigt är 

att skapa en fullt begriplig måltext för barn och ungdomar. Svaret på mitt eget spekulerande i slutet av 

avsnitt 1.2 får nog sägas vara att Bermans negativa analysverktyg, även om de kan vara till stor hjälp 

när det gäller vad som bör undvikas vid översättningen om man vill bevara det unika i källtexten, inte 

går att följa till punkt och pricka vid översättningen av litteratur för barn och ungdomar. 

Eftersom omfånget hos denna uppsats bara medgav analys av undvikandet av två deformerande 

tendenser vid översättningen av ett begränsat material, vore det intressant med ytterligare och mer 

omfattande studier med utgångspunkt i Bermans negativa analysverktyg och med fokus på effekterna 

av att undvika de 12 deformerande tendenserna. Även om sådan forskning skulle ha ett värde även i 

samband med översättning för vuxna, vore det särskilt intressant med inriktning på barnlitteratur, 

eftersom denna frekvent översätts med en domesticerande översättningsstrategi (O’Sullivan, 2005:64; 

Palm Åsman och Pedersen, 2013:143-144). Även om begriplighetskravet sannolikt gör att alla 

Bermans deformerande inte kan undvikas samtidigt, skulle dylika studier kunna visa på möjligheter att 

bevara mer av det karakteristiska i källtexter för unga och hur man kan undvika slentrianmässigt 

domesticerande översättningar av barnböcker.  

En metodologisk svårighet vid arbetet med denna uppsats, som diskuterades i avsnitt 3.3.4, har 

varit risken för godtycke när det gäller såväl urval av ord och uttryck till analyskategorierna, som 

bedömningen av effekterna av deras översättning. En preposition är en preposition vid en grammatisk 

undersökning, men även om man utgår från NE:s definition av ”ikonisk” (se avsnitt 3.3.2) och 

Bermans egen definition går det inte att säga med säkerhet vad som är ett ikoniskt ord och vad som 

inte är det. Ett ord som i mitt huvud ”skapar en bild av sin referent” (Berman, 2012:247) gör det inte 

nödvändigtvis hos alla andra. Samma risk för godtycke uppstod vid valet av vilka uttryck och idiom i 

måltexten som kunde sägas vara bevarade i enlighet med riktlinjen i källtexten med syfte att undvika 
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förlust av uttryck och idiom. Med min utgångspunkt i en främmandegörande översättningsstrategi 

strävade jag visserligen efter att bevara uttryck genomgående vid översättningen. Men ett flertal 

uttryck skulle sannolikt ha bevarats i måltexten även vid användandet av en domesticerande 

översättningsstrategi. Kan dessa uttryck då verkligen sägas vara exempel på undvikande av Bermans 

deformerande tendens nr 11? 

Även ett i översättningsvetenskapliga sammanhang så vedertaget begrepp som 

”främmandegörande” ställde till med vissa problem. Huruvida en läsare uppfattar att ett ord har en 

främmandegörande effekt eller inte, och om det är begripligt eller obegripligt, beror sannolikt på 

faktorer som utbildningsnivå och läsvana och i vissa fall på vilken dialekt läsaren talar och vilka typer 

av jargong hen är bekant med. Vad som är främmande eller obegripligt för ett barn skiljer sig 

naturligtvis också från vad vuxna uppfattar som främmande, på samma sätt som en tonåring och ett 

mindre barn skulle ge olika svar på frågan. 

Ett intressant område för framtida forskning vore därför att undersöka hur barn och ungdomar 

faktiskt uppfattar olika typer av översatta texter. Som framgick i avsnitt 3.1 baseras gängse 

översättningsstrategier vid översättning för barn (oftast domesticerande) på vuxnas föreställningar om 

vad barn kan förstå och klarar att ta till sig (Shavit, 2006:26; O’Sullivan, 2005:78-79). Det vore därför 

önskvärt med fler studier som undersöker barns förmågor i anslutning till läsning och översättning, 

och som involverar barnen själva. 

En fråga av stort intresse i anslutning till detta, som lyfts av O’Sullivan, är hur barns ”litterära 

kompetens” har påverkats av dagens multimediakultur (2005:79). För bara några decennier sedan lärde 

sig barn och unga om världen främst genom undervisning, böcker och i bästa fall egna resor. Förvisso 

fanns det tv-serier och biofilmer, men böcker var en betydande kanal för kunskapsinhämtning och 

många nya företeelser stötte unga på för första gången just vid läsning. 

Naturligtvis sker detta även idag, men det är ingen klyscha att världen har kommit närmare genom 

digitaliseringen och informationsteknologin. O’Sullivan gör reflektionen att medvetenheten om fiktion 

och förståelsen för berättarstrukturer, karaktärer och användning av indirekt tal inte längre är 

”läsarspecifika” på 2000-talet (a.a.:80). Tvärtom förvärvar många barn sina första receptiva förmågor 

från audiovisuella media.  

Detta menar jag är något som man bör ta med i beräkningen när man funderar och resonerar kring i 

vilken utsträckning barn och ungdomar kan ta till sig potentiellt främmande inslag i en översatt text. 

Måhända är väsentligt mindre än vuxna föreställer sig verkligen främmande för dagens barn och 

kanske är deras förmåga att förstå och acceptera det som de inte mött tidigare större idag. 

Under arbetet med denna undersökning och översättningen som ligger till grund för den har jag å 

ena sidan stärkts i min uppfattning att en domesticerande strategi bör användas med försiktighet vid 

översättning av barnböcker. Med en bakgrund som journalist och som blivande översättare känner jag 

starkt både för respekterandet av originaltexter och för barns rätt att få ta del av dessa, utan att vuxna 

lägger till rätta eller tar bort utifrån vad de anser är bra för barn och föreställningar om vad barn kan 

förstå. Mitt undersökningsresultat när det gäller klangfulla och ikoniska ord talar också för att en 

främmandegörande översättningsstrategi är möjlig även vid översättning av barn- och ungdomsböcker. 

Det går i många fall att hitta översättningslösningar som bevarar ett ords klangfullhet, utan att 

måltexten blir alltför främmande. 

Samtidigt har arbetet med denna studie gett mig förståelse för svårigheterna med att använda en 

främmandegörande översättningsstrategi och då i synnerhet vid översättning av barnlitteratur. Vissa 

namn och uttryck går knappast att bevara i källtexten utan någon typ av förtydligande. Däremot finns 

det tveklöst smidigare sätt att göra dessa förtydliganden än de tämligen iögonenfallande 

översättarkommentarer som jag har valt i denna uppsats. Till exempel kan översättaren lägga till ett 

epitet i löpande text framför det som behöver förtydligas; ”den berömde detektiven” Sherlock Holmes. 

Förutom att detta kortare förtydligande inte är helt korrekt (det framgår inte av epitetet att Sherlock 

Holmes inte är en verklig detektiv utan en romanfigur) kan det dock hävdas att denna lösning är mer 

domesticerande eftersom översättaren får det att verka som att epitetet fanns där i originaltexten 

genom sin osynlighet. Ytterligare en lösning kan vara att vid svåra bevarade namn och uttryck i 

måltexten hänvisa till en lista med förklaringar längst fram eller längst bak i boken. Risken är dock 

stor att den unga läsaren inte tar sig tid att slå upp ordet och istället fortsätter läsa utan att riktigt ha 

förstått. 
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Även om det onekligen är en utmaning att använda en främmandegörande översättningsstrategi vid 

översättningen av en barnbok anser jag att det finns starka skäl för översättare att oftare anta den 

utmaningen. Akiko Yamazaki berättar i artikeln “Why change names? On the translation of children’s 

books” om sin bestörtning när hon som tvåspråkig nioåring flyttade från Tyskland till Japan och 

upptäckte att huvudpersonen i favoritboken i själva verket hette Emil (i Lönneberga) och inte Michel 

som i den tyska översättningen: ”I felt that I had been cheated by the German translation. For me it 

was a matter of credibility, and it was my first lesson on how arbitrary a translation can be.” 

(Yamazaki, 2002:54) Som vuxen litteraturvetare anser hon att kraftig adaption vid översättningen av 

barnböcker är ett utslag av bristande respekt, både för barns kapacitet och för andra kulturer. Hon 

förespråkar i stället källnära översättning av barnlitteratur och konkluderar: 

The change of names creates a false impression of a homogenous world, only to discourage children from 
learning about other possibilities, enhancing the feeling of strangeness when children actually come across 
foreign names in real life. (Yamazaki, 2002:60) 
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