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Det är typ en rolig historia 

Översättning av en amerikansk ungdomsbok med kommentar  

Katarina Larsson 

Sammanfattning 

I denna uppsats undersöks de skevheter, diskrepanser och skillnader som kan uppstå vid en 

översättning . Källmaterialet som ligger till grund för uppsatsens översättning är en 

amerikansk ungdomsbok av Ned Vizzini, It’s Kind of a Funny Story (2006). Den teoretiska 

bakgrunden bygger på bland annat Tourys termer acceptability (acceptans) och adequacy 

(adekvans) och strategier från Vinay och Darbelnet används vid översättningsarbetet. 
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Abstract 

The present study examines the discrepancies and differences that occur when translating an 

American youth novel into Swedish. The novel in question is It’s Kind of a Funny Story 

(2006) by Ned Vizzini. The theories used for analysis are based on previous research from, 

among other, Toury and his terms acceptability and adequacy, and the strategies used during 

the translation were presented by Vinay and Darbelnet.     
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1 Inledning 

Mycket av den litteratur vi läser idag i Sverige är importerad från de engelsktalande länderna, 

främst Storbritannien och USA. Ända sedan början av 1900-talet har engelsk översatt 

litteratur legat i toppen av den lektyr vi läser i Sverige. Detta beror på vårt öppna litterära 

system som innebär att vi är positivt inställda till importerat litterärt material, till skillnad från 

exempelvis det engelska litterära systemet som är stängt och därför importerar väldigt lite. 

Inställningen gentemot översättningar skiljer sig mellan olika kulturer, liksom attityden mot 

andra kulturer än den egna och hur man tycker att främmande element bäst ska presenteras för 

läsarna. Man talar ofta om motpolsförhållandet mellan en källtextorienterad och en 

måltextorienterad översättningsprincip. Den källtextorienterade synen för läsaren till texten, 

vilken då kan ge ett exotiskt och främmande intryck. Den måltextorienterade synen å andra 

sidan för texten närmare läsaren, som då kan ge intrycket av något bekant och hemmavant. Ett 

flertal faktorer spelar in vid valet av översättningsprincip, till exempel vilket språk man 

översätter ifrån, där översättning från stora språk (till exempel i fallet engelska till svenska) 

har en tendens att bli mer källtextnära (Lindqvist, 2005:30) och mindre anpassad till 

målgrupp, genre och normer i målkulturen. Likaså spelar författarens status i 

källspråkskulturen och i målspråkskulturen en stor roll för hur deras texter översätts.  

Den här uppsatsen undersöker en svensk översättning av de tre första kapitlen ur den 

amerikanska ungdomsromanen It’s Kind of a Funny Story av Ned Vizzini (2006). I uppsatsen 

presenteras en analytisk kommentar som undersöker de olika strategierna som översättaren 

tillämpade under översättningsprocessen. För textanalysen användes valda delar av Melin och 

Langes (1995) analysmodell. Analysen jämförde källtexten (KT) med översättningen 

(måltexten eller MT) för att kunna upptäcka vilka språkliga skevheter och stilskillnader som 

uppstår på grund av de val som översättaren måste göra när det gäller till exempel 

slanguttryck, kulturella referenser och ordlekar. 
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1.1 Syfte 
 

Uppsatsens syfte är att skriva en vetenskaplig kommentar till översättarens arbete med 

översättningen av en amerikansk ungdomsbok, som ska tilltala svenska ungdomar. Den 

teoretiska bakgrunden bygger på vedertagna metoder, konventioner och normer inom 

översättningsteorin. Uppsatsens fokus kommer att ligga på språkliga skillnader som uppstår 

vid överföringen av budskapet från källtext till måltext, och den kommer främst att 

koncentrera sig på övergången mellan olika bildspråkliga element, som inte alltid är helt 

överrensstämmande, vilket kan ge upphov till skillnader mellan författarens och översättarens 

röst.  

De forskningsfrågor som jag ämnar besvara under arbetets gång är följande 

- Vilka skevheter eller diskrepanser uppträder i översättningen och på vilket sätt skiljer 

sig översättningen i detta avseende från källtexten? 

- Hur mycket bör man domesticera litteratur för svenska läsare i yngre tonåren?  

2 Teoretisk bakgrund 

I artikeln ”How Bert got into Neds’ head” undersöker Palm Åsman & Pedersen (2013) de 

strategier som har använts när barnboken Berts dagbok (av Jacobsson & Olsson) skulle 

översättas för att bättre passa en amerikansk publik. Litteratur som riktar sig till barn blir ofta 

mer domesticerad än sådan som riktar sig till äldre läsare, något Palm Åsman & Pedersen 

satte under lupp. De menar att barnlitteratur allt som oftast ”går igenom ett filter” (Palm 

Åsman & Pedersen, 2013:143) innan det når barnets ögon; den ska gå via översättare, förlag 

och föräldrar som alla kan påverka hur texten presenteras för barnet, särskilt om den kan 

innehålla skrämmande eller stötande material. Referenser från den främmande källkulturen 

som kan vara svårbegripliga för barn från målkulturen blir också ofta behandlade på ett annat 

sätt för att göra läsupplevelsen så förståelig och smärtfri som möjligt för barnet. Det kan till 

exempel gälla borttagning av referenser, som byts ut mot något motsvarande, och andra 

strategier. Det kan leda till tämligen fria översättningar och ibland är det snarare frågan om 

adaptationer. Det finns vissa undantag från den här normen, till exempel verkar barn- och 

ungdomslitteratur som har kanoniserats i källkulturen inte domesticeras lika mycket i och med 

överföringen till målspråket (Palm Åsman & Pedersen, 2013:144). Ett exempel är Astrid 
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Lindgrens böcker, där hon själv var en drivande kraft för att de översatta böckerna inte skulle 

förändras för mycket i förhållande till hennes original. Man kan se en klar utveckling ifråga 

om graden av trohet till Lindgrens källtext ju nyare översättningen är; dock brukar dialekterna 

slätas ut i alla översättningar (Palm Åsman & Pedersen, 2013:146).   

Det finns också skillnader i hur mycket en text domesticeras, beroende på om 

målspråkskulturen är dominerande i förhållande till källspråkskulturen. Lindqvist (2005) 

skriver om den position översatt litteratur har i ett litterärt system, jämfört med 

målspråkskulturens litteraturproduktion. Om översatt litteratur får en central position hjälper 

det till att driva den litterära utvecklingen framåt. Genom översättning introduceras nya 

litterära modeller, tekniker och kompositionsmönster (Lindqvist, 2005:26). Om situationen 

istället är den motsatta, att översättning som fenomen har en perifer position i systemet, har 

den inget inflytande på utvecklingen. Översättningen utformas då efter redan existerande 

traditionella normer och fungerar därför som konserverande faktor (Lindqvist, 2005:27). 

Översatt litteratur kan därför antingen hjälpa till vid införandet av nya idéer i ett litterärt 

system eller främja bibehållandet av de traditionella normerna (Lindqvist, 2005:27). All 

översatt litteratur i en annan kulturs litterära system intar eller tilldelas dock inte 

nödvändigtvis samma position. Översättningars inflytande kan skilja stort mellan 

högprestigelitteratur, till exempel nobelpristagarnas alster och lågprestigelitteratur, som 

exempelvis Harlequin-romaner. Sverige har ett öppet litterärt system, där engelska har varit 

det dominerande språket för översättning ända sen 1880-talet. Under 1900-talets första halva 

gick det till och med så långt att antalet översatta verk från engelska överskred antalet 

originalverk på svenska (Lindqvist, 2005:28). 

     Barnlitteratur och dess översättningar har länge haft en perifer plats på översättningsfältet, 

möjligen på grund av den underordnade ställning den tilldelats gentemot litteratur för vuxna. 

Men under de senaste 20 åren har man undersökt hur barnlitteratur världen över utvecklas och 

hur den kan påverka fler barn tack vare att den översätts globalt (Lathey, 2006:3). 

Barnlitteratur har ofta förutom sitt underhållningsvärde någon form av pedagogiskt syfte, 

vilket kan påverka både käll- och måltextens budskap och utformning.      

     Levý (1998) skriver om ”översättarstil”, eller ”translationese”, ett begrepp myntat av 

Martin Gellerstam (Gellerstam, 1986:88), det vill säga ett visst översättarspråk som 

översättningar färgas av. Levy menar att en text som har översatts inte verkar ha samma 

utsmyckade språk som en motsvarande text skriven på målspråket. Han refererar till ett 

experiment där man lät tjeckiska översättare tillbakaöversätta tjeckiska verk från ryska, 

franska och tyska. Det visade sig att översättarna använde sig av ett mycket mer allmänt språk 
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i sina texter än vad författaren av originaltexten gjorde. Den tjeckiske prosaisten Ivan 

Olbracht (Levý, 1998:157) menade att en författare hellre skulle skriva ”i alen satt en 

gulsparv” istället för det mera generella ”i trädet satt en fågel” för att på bästa sätt skapa en 

utmejslad mental bild för läsarna, och Levý pekade på tre typer av stilistisk utarmning av 

ordförrådet som översättningsarbetet kan leda till: 

a. användande av allmänna begrepp istället för konkreta och exakta beteckningar 

b. användande av stilistiskt neutrala ord istället för känslomässigt färgade 

c. ringa utnyttjande av synonymer för att variera uttrycken. (Levý, 1998:158) 

 

Enligt Čukovskijs uppfattning (i Levý 1998:159) finns det två typer av dåliga översättningar, 

sådana som har semantiska eller stilistiska fel som går att rätta till, och sådana som inte 

nödvändigtvis innehåller riktiga felaktigheter men som ändå inte låter bra eller går att 

förbättra, eftersom de är skrivna på ett träigt översättarspråk eller med en viss 

översättarjargong. 

     En översättares roll är att tolka ett verk och kommunicera det på ett begripligt sätt för 

måltextläsaren (Levý 1998:164). Det är inte alltid en översatt text översätter ett uttryck med 

samma sorts uttryck så som de står i källtexten, ibland krävs det att översättningen blir mer 

logisk och förklarande. Levý nämner tre huvudsakliga typer av tydliggöranden som är vanliga 

vid översättning:  

a. texten blir mer logisk, dvs. förtydligande 

b. det outsagda sägs ut, dvs expliciterande 

c. syntaktiska förhållanden uttrycks tydligare, till exempel kan samordnade satser göras om 

till underordnade för att föra fram antydda saker tydligare.  (Levý, 1998:164) 

  

Trots den stora mängden litteratur som översätts världen över har översättning som praktik 

ofta hamnat i skymundan för författandet och översättare blir inte alltid uppskattade för sitt 

arbete. Ibland anses nämligen översättning inte ha samma status som ett riktigt författarskap. 

Detta till trots är översättning en viktig drivkraft bakom den kulturella världsekonomin, 

eftersom stora företag med filialer i många länder kan dominera tryckta och digitala media 

och drar nytta av den stora försäljningspotential som översättningar från de stora språken kan 

ha (Venuti 1998:2). Författarskap kopplas ihop med originalitet och uttrycksfullhet i en unik 

text, medan översättning ses som en osjälvständig och underordnad produkt, varken 

nyskapande eller unik, eftersom man menar att den bara existerar för att imitera ett annat 

arbete (någon annans arbete). Översättning sägs frambringa en känsla av oäkthet, något 
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förvrängt och kontaminerat. Samtidigt som översättaren måste fokusera på de lingvistiska och 

kulturella elementen i en text, kan en översatt text ge sken av att originalet inte kommer från 

författaren utan är kommen från någon annan. Åtminstone i engelsktalande länder har man 

försökt dämpa dessa farhågor genom att göra översättarna så osynliga som möjligt (Venuti, 

1998:31).  Översättning spelar en stor roll för att forma kulturella identiteter och för vilka 

bilder och uppfattningar en målspråkskultur kan ha om ett visst verks kulturella bakgrund. 

Andra språks litterära texter skrivs om i översättning för att passa tematik och stilarter som för 

tillfället råder i målspråkskulturen. Detta kan innebära att översättningen faller tillbaka på 

gamla invanda mönster och tankesätt i en viss kultur och för ett visst språk, vilket kan leda till 

att skadliga och felaktiga stereotyper upprätthålls (Venuti, 1998:67).  

     Toury beskriver översättning som begränsad av sociokulturella faktorer, som sträcker sig 

längre än källtexten och relationen mellan språk och text (Toury, 1995:54). Dessa 

sociokulturella faktorer kan placeras på en skala, där ändarna utgörs av motpoler: generella, så 

gott som absoluta regler finns i ena änden och översättarens egna drag, hennes idiosynkrasier, 

finns i den andra. Däremellan finns ett spektrum som sträcker sig från dessa absoluta regler 

till mildare och friare rekommendationer (Toury, 1995:54). Han talar om att översättaren 

måste förhålla sig till en initial norm vid översättningsarbetets början. Antingen kan 

översättaren välja att närma sig källtexten och dess normer, vilket riskerar att distansera texten 

från målgruppen eftersom vissa normer kanske endast är giltiga för källkulturen men inte för 

målkulturen. Översättarens alternativ är att istället närma sig de normer som finns i 

målkulturen, men då med risken att konsekvensen blir en distansering från källtexten. Detta 

motsatspar benämns som adequacy (adekvans) respektive acceptability (acceptans) (Toury, 

1995:57).  

     En översättning, oavsett om det är prosa, facktext, poesi eller annat, bedöms enligt dess 

acceptans och är beroende av hur naturligt och idiomatiskt språket framstår. Texten ska inte 

ha några lingvistiska eller stilistiska egenheter utan förhålla sig neutral och verka spegla 

författarens ord så direkt som möjligt, nästan så att texten är identisk med originalet. Ju 

naturligare texten flyter, desto osynligare blir i sin tur översättaren (Venuti, 1995:2).  

     I sin avhandling Översättarens röst (1998) diskuterar Christina Gullin översättarens röst 

och synlighet och hur en översättning påverkas av översättarens tolkning av källtexten. Hon 

framhäver  i í Levýs tankar om översättaren som läsare av originaltexten, och tanken är att 

översättaren inte bara har originaltexten som sin utgångspunkt utan också måste ha i åtanke 

att läsaren främst ska ta del av budskapet i originaltexten (Gullin, 1998:35). Levý menar, 

påpekar Gullin, att det är viktigt att översättaren är medveten om hur det egna perspektivet 
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och de egna preferenserna kan synas i översättningen och färga den så att den hamnar i ett 

motsatsförhållande till originalets ursprungliga mening och intention. En översättares tolkning 

påverkas av de förväntningar läsarna har och av översättarens egen personlighet och tolkning 

av källtexten (Gullin, 1998:35).   

3 Material och metod 

 Kapitel 3.1 Material ger en kort beskrivning av källtexten och en presentation av författaren 

för att kunna placera honom på det litterära fältet, vilket i sin tur är relaterat till 

översättningsprincipen. Kapitel 3.2 Metod beskriver de modeller och strategier som användes 

under översättningen. 

3.1 Material 

Materialet för den här studien består av de första tre kapitlen ur ungdomsromanen It’s Kind of 

a Funny Story av Ned Vizzini (2006), skriven på amerikansk engelska och översatt till 

svenska samt en vetenskaplig reflekterande kommentar till de val som översättaren gjorde 

under översättningsarbetet och vilka slutsatser som drogs.  

3.1.1 Kort om författaren  
 

Författaren Ned Vizzini (1981-2013) föddes  i New York och vid 15 års ålder skrev han 

artiklar om tonårslivet som publicerades i dagstidningen New York Times. Dessa artiklar blev 

senare utgångspunkten för hans första bok, Teen Angst, Naah (Vizzinini, 2000). När han var 

23 skrev han Be More Chill (Vizzini, 2004), vilket ledde till att han blev kontaktad av ett 

förlag och skrev kontrakt på två nya böcker som han skulle skriva inom en viss tid. Pressen att 

prestera blev för stor och han fick ett sammanbrott och skrev in sig själv på ett mentalsjukhus 

efter att ha övervägt självmord. Den fem dagar långa vistelsen blev inspiration för en ny bok, 

It’s Kind of a Funny Story (utgiven 2006), som han själv kallade närmast självbiografisk, även 

om huvudpersonen skiljer sig ifråga om namn och ålder från författaren. 

  It’s Kind of a Funny Story blev hans mest uppskattade bok och hamnade på plats 56 på 

National Public Radios lista över de 100 bästa ungdomsromanerna genom tiderna . År 2010 

utkom en filmatisering med samma namn, som fick ett mycket positivt mottagande. 
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Tillsammans med Chris Columbus (regissör för bl.a. Harry Potter och De vises sten) skrev 

Vizzini två äventyrsböcker i fantasymiljö, som har översatts till svenska, medan Vizzinis egna 

verk har inte översatts. Han skrev också manus för tv-serier på MTV och ABC,  höll 

skrivarverkstad för ungdomar och föreläste på skolor och bibliotek om mental hälsa och 

skrivande. 

3.1.2 Beskrivning av källmaterialet  
 

Källmaterialet består av de tre första kapitlen i Ned Vizzinis ungdomsroman It’s Kind of a 

Funny Story som jag för den här uppsatsen har översatt till svenska. Handlingen kretsar kring 

tonårspojken Craig som, plågad av skolans och omgivningens förväntningar på honom och 

tanken på framtiden, kämpar mot depression. Boken följer honom när han lägger in sig på 

mentalsjukhus efter ett självmordsförsök och vad han lär sig där under några dagar. De första 

tre kapitlen ger en inblick i flera olika skeenden i huvudpersonens liv och de utspelar sig på 

skilda platser och vid skilda tidpunkter. Kapitel ett utspelar sig hemma hos några vänner, där 

tonårsjargongen är påtaglig, men huvudpersonen känner sig varken närvarande eller kan 

relatera till de andra. Kapitel två utspelar sig under ett möte med en psykolog där 

huvudpersonens inre tankevärld kommer fram och går över till kapitel tre, som återberättar ett 

av huvudpersonens minnen från ungefär tio år tidigare. De tre kapitlen har tillsammans ett 

omfång på 5000 ord. Det ger tillräckligt med underlag för att få ett grepp om författarens röst 

och stil och det är en tillräckligt stor textmängd för att ett flertal översättningsproblem av 

intresse ska uppstå och sedan kunna undersökas. Eftersom de tre kapitlen utspelar sig under 

olika tidsperioder och i olika sociala sammanhang, beskriver de tre olika språksituationer, där 

stilen, ordvalen och meningsuppbyggnaden skiljer sig åt, beroende på vilka andra personer 

som är delaktiga i situationerna och i vilken situationskontext huvudpersonen befinner sig. 

Ytterligare en intressant aspekt är frågan om vem som talar och hur vederbörande 

representeras av sitt talmönster med avseende på mottagaren. Exempelvis talar man inte med 

varandra i ett tonårsgäng på samma sätt som ungdomar talar med vuxna, utan man anpassar 

sitt tal till situationen (Einarsson, 2009:44).  
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3.2  Metod  

Källmaterialet analyseras med hjälp av modeller från Melin och Lange (1995) och Vinay och 

Darbelnets översättningsstrategier (i Venuti 2000: 84-90). En textanalys kan ge oss tillgång 

till hur texten är uppbyggd och vilka effekter den kan ha på läsaren. Därmed kan analysen 

också ge en fingervisning om och en klarare bild av vilken översättningsstrategi som är mest 

lämplig för att kunna uppnå liknande effekt på måltextens läsare. Jag kommer att använda mig 

av valda delar i dessa modeller som jag menar är särskilt lämpliga för att analysera litterära 

texter. Vidare undersöks de stilskillnader mellan de två olika språken som visade sig vid 

översättningen som klara skevheter eller diskrepanser i stil och berättarröst.  

  

3.2.1 Beskrivning av modellerna 

 

Enligt Melin & Langes modell ska texten först karaktäriseras med hjälp av 

stilkaraktäriserande adjektiv (Melin & Lange, 1995:8) för att man i analysen lättare ska kunna 

definiera vilka drag i texten som förmedlar ett visst stilintryck. Dessa adjektiv kan 

kategoriseras enligt sex olika nivåer (Melin & Lange, 1995:14):  

       -    Fonetisk nivå rör allt musikaliskt som exempelvis rim och allitterationer   

- Lexikal nivå innehåller allt som har att göra med ordförrådet och huruvida orden är 

abstrakta, svåra, lätta, långa, inhemska, låneord, ålderdomliga, slang m.m. 

- Syntaktisk nivå rör det som har med meningars längd och struktur att göra 

- Till textnivån hör sådant som behandlar hur information presenteras, till exempel 

textbindningen (tema–rema-förhållanden)  

- Stilfigurer kan exempelvis vara anaforer, parallellismer, retoriska frågor, ironi, 

ordlekar och paradoxer  

- Komposition innebär olika kompositionsprinciper, som cirkelkomposition, allegori 

och dramatisk komposition 

Jag kommer att lägga störst fokus på den lexikala och den syntaktiska nivån i modellen för att 

kunna uppnå uppsatsens syfte, som är att undersöka skillnader i författarens och översättarens 

respektive röst i källtext och måltext och vilka skevheter, främst på ordnivå, som kan uppstå 

vid översättningen.      
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Vinay och Darbelnet menar att översättare generellt sett kan välja mellan två 

översättningsmetoder, antingen direkt översättning eller en friare, indirekt översättning, också 

kallat oblique. Dessa strategier eller metoder delas vidare in i sju närmare definierade 

kategorier (Vinay & Darbelnet, 2000:84). 

     Lån eller direktlån är den vanligaste av dessa översättningsstrategier. Den kan användas 

för att introducera något från källkulturen och bidra till att ge måltexten en exotisk prägel. 

Översättningslån eller calque är ett sorts lån, när ett uttryck eller ett ord lånas in från 

källspråket men där ett uttrycks komponenter översätts ordagrant i särskild ordning. 

Direktöversättning är vanligast mellan språk som är lingvistiskt besläktade, till exempel tyska 

och svenska, och i denna situation ger direktöversättning enligt Vinay och Darbelnet den mest 

idiomatiska måltexten. Direktöversättning kan också förekomma mellan språk som är 

kulturellt nära besläktade, till exempel svenska och finska. Vinay och Darbelnet påpekar att 

ordagrann översättning inte är rätt strategi om måltexten därigenom blir oacceptabel, till 

exempel om betydelsen blir en annan, om den försvinner eller om översättningen får en 

felaktig språklig struktur på grund av en direktöversättning.Transponering innebär ett byte av 

en ordklass, utan att textens betydelse därigenom ändras. Till exempel ”upon her arrival” ger 

inte ett idiomatiskt intryck på svenska om man i översättningen behåller verbalsubstantivet: 

”vid hennes anländande”. Om meningen däremot uttrycks med ett verb, dvs transponeras till 

”när hon anländer”, är betydelsen densamma och texten blir mer idiomatisk. Modulering ger 

en version av texten eller yttrandet från ett annat perspektiv. En sådan ändring kan enligt 

Vinay och Darbelnet vara värd att göra om en ordagrann översättning eller en transponering 

visar sig ge ett olämpligt eller icke-idiomatiskt yttrande, även om det är grammatiskt korrekt. 

Man skiljer mellan obligatorisk och valfri modulation. 

Ekvivalens mellan språk handlar om uttryck som har motsvarande effekt på läsaren. De flesta 

ekvivalenser är fasta uttryck som t ex idiom, talesätt, onomatopoetiska uttryck osv. Ett 

exempel kan vara att en fågel på engelska låter ”tweet tweet”, medan en svensk fågel skulle 

låta ”kvitter kvitter”. Anpassning kan användas om det inte finns något i målkulturen som 

överensstämmer med det källkulturen talar om. Det kan då vara nödvändigt för översättaren 

att göra en förändring i texten eller yttrandet, dvs skapa en ny företeelse eller använda ett 

liknande element som kan uppfattas som motsvarande. Anpassning kan ses som en särskild 

form av ekvivalens, som är avhängig av situationen. Vinay och Darbelnet ger ett exempel från 

samtal mellan en fransk och engelsk part med hjälp av tolk, där sporten cricket i 

översättningen anpassades till Tour de France, eftersom sammanhanget handlar om kända 

sporter. 
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När det kommer till ett verks titel, så kan man dela in själva formen, det vill säga de 

tematiska titlarna i fyra olika kategorier (Genette, 1997:82). Den första kategorin är 

bokstavliga titlar, som ger konkret information om textens centrala teman eller 

huvudpersoner, till exempel Krig och fred (Tolstoj, 1886), vilket är en ord-för-ord-

översättning av den ryska originaltiteln. Den andra kategorin är titlar som får sin betydelse 

genom metonymi, eftersom den avser något som är av marginell betydelse för historien i 

övrigt. Genette ger här som exempel filmtiteln Le Rideau Cramoisi (1953) som på svenska 

fick titeln ”Galen av kärlek: Den blodröda gardinen”. Ett annat exempel på en titel med 

metonymi är titeln för ungdomsboken Twilight (Meyer, 2005) där den svenska titeln blev Om 

jag kunde drömma (2008) vilket är ett citat från en av bokens karaktärer. Den tredje kategorin 

är metaforer som titlar, till exempel Prousts Sodome et Gomorrhe (1922). Det är den fjärde 

delen i hans romansvit På spaning efter den tid som flytt, där det centrala temat kretsar kring 

homosexualitet. Den svenska titeln använder städernas svenska namn, Sodom och Gomorra 

(1962) som också är en ord-för-ord översättning av en titel. Den fjärde kategorin använder sig 

av ironi, och titeln blir då till en antites till det övriga verket, som t ex i Zolas La Joie de vivre. 

Den boken skulle först få titeln Le Mal de vivre, men den skarpa kontrasten mellan 

berättelsens ton och titelns glättighet föll Zola bättre i smaken (Genette, 1997:83). Utifrån 

uppdelningen i dessa fyra kategorier verkar titlarna, på engelska It’s Kind of a Funny Story 

och på svenska Det är typ en rolig historia främst höra hemma i den sistnämnda kategorin, då 

berättelsens tema handlar om psykisk ohälsa och det tidvis dystra händelseförloppet 

kontrasteras med någonting i titeln som kan tolkas som en försäkran om munterhet. Det är 

dock inte en självklar kategorisering, eftersom bokens ton ändå är mestadels positiv och det är 

det jag har tagit fasta på när jag bestämde titeln för min översättning.  

 

4 Analys  

I det följande kapitlet gör jag en jämförande analys av källtexten och den översatta måltexten 

för att hitta diskrepanser, skevheter och stilbrott mellan författarens och översättarens olika 

röster i texterna. Specifika översättningsproblem tas upp separat och avhandlas i detta avsnitt, 

och då exempel kommer från textmaterialet refererar jag till dem med ett nummer, till 

exempel. [KT:25], vilket avser källtextens avsnitt 25.  
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Till att börja med tänker jag analysera översättningsproblemen som återfinns på lexikal 

nivå. De exempel som jag hänvisar till är sådana där begreppet i källtexten inte alltid har en 

direkt motsvarighet i måltexten och där man behöver använda andra metoder för att komma 

fram till en lämplig översättning.  Det kan gälla sådana strategier som Vinay och Darbelnet 

nämner (till exempel anpassning och ekvivalens) eller det förtydligande (explicitering) som 

Levý nämner. Till den lexikala nivån hör också ordlekar och kulturella referenser, som måste 

kläs i en annan språkdräkt när man går över språkgränserna. På den syntaktiska nivån 

undersöker jag hur meningar har förkortats, förlängts, brutits av och parafraseras och vilka 

konsekvenser det får för översättarens berättarröst jämfört med författarens.  

4.1 Textanalys av källtexten 
 

. Eftersom mycket av källtexten är dialog, där barn eller ungdomar talar, kan den beskrivas 

med adjektiv som talspråklig, informell, jargong, känsloladdad och personlig för att nämna 

några. Dessa adjektiv måste beläggas med textexempel från materialet och där är Melin & 

Langes språkliga stilmodell till hjälp (se 3.2.1).  Den lexikala nivån innehåller allt som har att 

göra med ordförrådet i texten och mycket av stildragen kan härledas till den nivån. De 

talspråkliga och informella elementen i texten går tidvis hand i hand. Ungdomarna säger saker 

som ”yo” [KT:2, rad 4] för att påkalla uppmärksamhet och retas sinsemellan, vilket följs av 

samtalsstödjande signaler (Einarsson, 2009:271) i form av stönanden och höga utrop [KT:3]. 

Textens personliga stildrag märks i och med den högst synliga författaren, eftersom romanen 

är skriven i första person. Huvudpersonen talar ibland direkt till läsaren, till exempel när han 

säger ”you know” [KT:11] eller ”can you imagine?” [KT:14], vilket får läsaren att känna sig 

delaktig och hen kan genom detta upprätta en relation till huvudpersonen. I och med det 

direkta tilltalet med ”you” dras läsaren in i huvudpersonens värld. Boken berättas från ett 

förstapersonsperspektiv, och i viss mån kan därför huvudpersonens tankar även bli läsarens 

tankar.  

Återberättandet av ungdomarnas dialog visar också på en talspråklig stil. Huvudpersonen 

berättar inte för läsaren att ”’[…]’, my friend said”, utan använder ”’[…]’, my friend is like” 

[KT:2], vilket motsvaras av det svenska lilla ordet ”ba”: ”min vän ba […]” [MT:2]. ”Ba” kan 

fungera som ett kolon i ett återberättande av dialog och ersätta en längre konstruktion som 

”och sen sa hen […]” Kotsinas (2003:279). Att använda ”ba” brukar åtföljas av gester och 

imiterande av den citerade parten, vilket gör återberättandet av dialogen mer som en 
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dramatisering av ett händelseförlopp än ett återberättande av en dialog.  Huvudpersonen i 

boken, tillika berättaren, använder ordet för att markera för läsaren att det är ett dialogutbyte 

samtidigt som det framgår att berättarrösten tillhör en tonåring. Det blir en tydlig markering 

att huvudpersonen vänder sig till läsaren, som ses som en likasinnad person som hänger med i 

tonårssnacket. 

     De stilfigurer som finns i texten är mest av typen ordlekar, som till exempel i [KT:21]: ”[I 

needed] close to a 98.6 [points] average (body temperature, that’s what you needed to get)”, 

som ströks i måltexten [MT:21]. Stilfigurerna i texten rör vardagliga bilder som mat, djur eller 

siffror. Det förekommer också en del metaforer, till exempel ”[the words] gather behind your 

lower lip” [KT:1] och ”the blue glow [of the TV] ricochets off her eyes” [KT:8].   

4.2 Analys av översättningsproblem och 

deras lösningar 

 

De översättningsproblem som dök upp under översättningen var av flera olika slag och nedan 

kommer jag nu diskutera lösningar på några lexikala och syntaktiska problem i sina 

situationskontexter. Här undersöker jag översättning av slang och andra kulturellt bundna 

referenser, till exempel ord som inte alltid har en entydig motsvarighet på målspråket, 

antingen på grund av språkliga eller kulturella faktorer och vissa kontexter där enskilda ord 

behöver förklaras eller bli mer explicita eller generaliserande. Problemen presenteras och 

översättningslösningen diskuteras med bakgrund i den tidigare presenterade modellen.  

4.2.1 Slang och kulturella referenser  
 

Shrinks – hjärnskrynklare  

Kapitel två utspelar sig på ett kontor under ett psykologsamtal. Den engelska termen för att 

beteckna samtalspartnern som här genomgående används är shrink. Det är ett slanguttryck 

som inbegriper psykologer, kuratorer, psykiatriker och terapeuter. Craig reflekterar över 

termen i början av kapitlet och poängterar att det är en respektlös term som används av vuxna, 

men att han är nästan vuxen och ganska respektlös så att han gott kan utnyttja den. En svensk 

motsvarighet för detta uttryck är svår att finna. Engelskans shrink används frikostigt i många 

medier och även om det är slang så är det inte en ovanlig term. Svenska slanguttryck för 

psykologyrket finns knappast. Man kan tänka sig ord som ”hjärnskrynklare”, vilket är också 

det som jag använde i den översatta texten, men det har en något komisk klang medan shrink 
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istället har en föraktfull och nedsättande ton. I en sökning i Språkbankens korpus får man ca 

1300 träffar på ”hjärnskrynklare”, jämfört med det vanligare, neutrala ”psykolog”, som får 

250 000 träffar. Effekten blir därför inte densamma som i källtexten utan får snarare en 

konstlad och forcerad känsla, eftersom ordet inte används lika ofta i dagligt tal som det 

engelska shrink som används i källtexten. Ett alternativ är att skapa ett sammansatt ord för att 

förmedla den negativa tonen, till exempel ”psykologtanten”, ”psykotanten” eller att lägga till 

ett laddat adjektiv som ”jävla” till ”psykolog” eller ”hjärnskrynklare”. En sådan konstruktion 

kan dock inte användas hela texten igenom utan måste kortas ner till bara substantivet så att 

inte adjektivet snarare framstår som ett konstlat och påtvingat epitet, vilket kan ge motsatt 

effekt än det som var tänkt. Ytterligare ett annat alternativ är att helt stryka denna utläggning 

om shrinks och direkt hoppa till den efterkommande beskrivningen av kontoret. För 

måltextläsaren skulle detta eventuellt resultera i en bättre läsupplevelse, och dessutom skulle 

beskrivningen av Craigs personlighet kunna hållas intakt så att man inte behöver tvinga på 

honom ett ordval i måltexten som någon i hans ålder och situation till vardags och på engelska 

inte skulle använda. Samtidigt skulle ett utelämnande av hela denna reflexion förta något av 

författarens bild av karaktären Craig. Mitt val i översättningen blev att använda 

”hjärnskrynklare”, och första gången det nämns i [MT:13] föregås det av ett ”jävla” för att få 

den negativa laddningen och markera huvudpersonens ståndpunkt.  

 

Extra credit – betygspoäng 

I USA läser man kurser på motsvarande svenska gymnasiet på ett antal poäng, och grunden 

för poängen är vilket betyg man får på skalan A–F . Fler poäng ger högre betyg. En student 

kan dessutom få uppgifter som kan ge extra credit som är extra poäng. Det är uppgifter som 

inte omfattas av studieplanerna eller curriculum, de är extracurricular, och kan ge fler 

betygspoäng för att antingen hjälpa en elev som har halkat efter eller ge en framstående elev 

möjlighet att visa sin potential . I källtexten beskrivs en situation där huvudpersonen missade 

sin chans att få utnyttja detta system att få extra credit för att därmed kunna höja sitt betyg. 

Huvudpersonen säger att han behöver 98,6 poäng (av 100 kurspoäng totalt, för att han ska 

kunna få ett betyg som han är nöjd med), ”lika mycket som kroppstemperaturen”, där enheten 

är grader Fahrenheit. Metaforen skapar ett svårknäckt översättningsproblem. Den bästa 

lösningen vore en anpassad och begriplig metafor även på svenska, men det var svårt att finna 

en. Om denna tankegång skulle överföras till svenska bjuder översättningen på många 

problem. Om man vill behålla bilden av kroppstemperaturen som en måttstock för den 

åtråvärda betygspoängen måste temperaturen anges i Celsius och blir då istället 37 grader. I 
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KT framgår det att huvudpersonen ställer höga krav på sig själv då han behöver ha 98 poäng 

av hundra möjliga. I MT skulle huvudpersonen inte alls vara lika akademiskt driven eftersom 

han då bara skulle få 37 poäng av hundra, långt under godkänt. Man kan jämföra 

hundrapoängskurserna med vattnets kokpunkt för att få ett sammanhang däremellan. 

Kokpunkten kan också vara en metafor för vrede, dock är huvudpersonen inte arg när han 

talar, vilket gör den metaforen olämplig eftersom den tillskriver honom karaktärsdrag han inte 

har. I brist på passande svenska metaforer blev mitt slutgiltiga val att stryka den här 

utläggningen i MT och istället skriva om på ett komprimerat sätt där tanken om betygspoäng 

är kvar i någon mån:  

 … min lärare […] informerade om extra uppgifter som skulle ge mer betygspoäng, som jag 

 då missade, och då får jag sämre betyg…[MT:21]  

Strategin som har använts är en anpassning, som Vinay och Darbelnet beskriver som 

nödvändigt när källtexten presenterar något som inte har någon riktig motsvarighet i 

måltextkulturen. Båda kulturer har förstås poäng- och betygssystem, men de skiljer sig åt så 

pass mycket att valet blev istället att skapa den här anpassade hybridtermen som förklarar 

företeelsen på ett begripligt sätt utan att lägga för mycket onödigt fokus på det.  

 

Pussy och chicken – fikus och mes 

Början av kapitel tre innehåller en mångbottnad ordlek. Huvudpersonen Craig kallar sina 

vänner för saker som anspelar på feghet eller annan svaghet för att få dem att göra som han 

vill: 

 [...] otherwise they were a pussy, which was a word I learned from Dad watching TV, 

which I thought was great because it was a word with two meanings: the cat that girls like 

and the thing you called people to make them do stuff. [KT:30] 

Huvudpersonen Craig framhåller att han känner till betydelsen av ordet pussy (katt), och han 

antyder dessutom att det finns en överförd betydelse i det (pussy – eufemism för kvinnligt 

könsorgan), även om han inte vet exakt vad det innebär eller bara inte vill tala om det. Av 

citatet ovan framgår också att han förstår att det kan användas som förolämpning. Att liknas 

vid ett könsorgan är en uppenbar förolämpning, men det kan också diskuteras huruvida det är 

en ytterligare kränkning att jämföras med något som är typiskt kvinnligt. Den så tilltalade 

personen är då inte manlig, utan en vekling, en fegis. I översättningen strävade jag främst 

efter att hitta ett ord med dubbel betydelse där fegheten fanns med (jag funderade på ”kruka”), 

men det slutliga resultatet blev istället ”fikus”, som främst betecknar en växt, men kan också 
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betyda homosexuell man i överförd betydelse. Därmed ger ordet en anspelning på något som 

traditionellt sett inte ses som riktigt manligt, och i överförd bemärkelse kan anses vara något 

som är dåligt (Gemzöe 2008:145, Ambjörnsson 2011:45).  

Den andra förolämpning som förekommer är chicken (kyckling) som huvudpersonen 

beskriver som antingen fågel alternativt som ”det vita man äter”. Det tyder på att han inte 

förstår sambandet mellan fågeln och köttet man kan äta. Att använda chicken som 

förolämpning är vanlig i amerikanskt slang men kan inte direktöversättas till svenska. 

Mitt val blev att presentera en någorlunda motsvarande metafor. Motsvarigheten till chicken 

blev i översättningen därför mes, ett ord som fortfarande har kvar bilden av en fågel och 

samtidigt anspelar på en feg och patetisk person.  

 

Boktitlar 

I kapitel två förekommer några boktitlar med verk i ämnet psykisk ohälsa [KT:14]. För att 

översätta dessa använde jag tre olika översättningsstrategier. I något fall kunde jag använda 

verkets till svenska översatta titel: The 7 Habits of Highly Effective People (Covey, Stephen. 

1989) har i svensk översättning fått titeln Att leva och verka till 100% (Covey, Stephen, 

1990). Boken med den engelska titeln Anxiety & Panic Attacks: Their Cause and Cure 

(Handly, Robert. 1987) har inte översatts till svenska, men eftersom jag strävade efter att ha 

med riktiga boktitlar, ersatte jag titeln med en svensk originaltitel på samma ämne och med en 

snarlik formulering: Tänk om jag är knäpp? Om ångest, panik, fobier och tvångstankar 

(Gustavsson, 2006).  

I det tredje fallet, som handlar om en självhjälpsmanual med titeln The Freedom from 

Depression Workbook, var det svårt att hitta en befintlig svensk titel, vilket ledde mig till en 

direktöversättning: Frihet från depression: ett övningshäfte. Eftersom KT nämner verkliga 

boktitlar, blev valet att MT också, så långt det är möjligt borde använda befintliga, svenska 

boktitlar som motsvarar budskapet i de amerikanska.  

4.2.2 Otydligheter och okända referenter   

 

Explicitering och generalisering är två strategier som jag har använt vid översättningen av 

måltexten. (Explicitering är en strategi där översättaren förklarar närmare något som nämns 

eller beskrivs i KT som skulle riskera vara obegripligt för måltextläsaren utan en förklaring.) 

Eftersom expliciteringar behöver förklara en företeelse med fler ord, brukar sådana meningar 

vara längre i MT än KT, men det är ingen regel.  Generalisering innebär att översättaren byter 
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ut en specifik term i KT som bedöms som okänd för måltextpubliken mot en mer generell 

term i MT som är lättare att förstå, till exempel. ”a schnauzer” i KT kan bli ” en hund” i MT. 

Ett exempel på explicitering från källtextmaterialet finns i sista meningen i [KT:6] här 

markerad med fetstil: 

 … just to test if maybe the lack of it is what has robbed me. [KT:6] 

I översättningen:  

… bara för att testa om det är frånvaron av det som är orsaken till mitt tillstånd. [MT:6] 

 

Formuleringen i KT ”robbed me of my senses”, det vill säga ”berövat mig förståndet”, kan 

mer eller mindre betyda ”gjort mig galen”. En ord-för-ord-översättning av KT skulle motsvara 

uttrycket ”berövat mig förståndet”, vilket mer eller mindre betyder ”gjort mig galen”. Det är 

en stående fras och kan inte delas upp eller halveras på svenska som det har gjorts i KT. Att 

bara skriva ”berövat mig” blir oidiomatiskt och en direkt syntaktisk omöjlighet på svenska. 

Därför krävs en explicitering och omskrivning.  

En generalisering ser man där källtexten nämner ett medicinskt uppslagsverk med sin fulla 

titel, som sedan omtalas ett flertal gånger med en förkortning, här markerad med fetstil: 

First of all there’s the DSM, the Diagnostic and Statistical Manual, which lists every kind 

of psychological disorder known to man [...]  [KT:14] 

Flera av de efterföljande meningarna refererar till boken med förkortningen DSM. Måltexten 

formulerar sig mer kortfattat och benämner det bara som ”uppslagsverket”: 

[Där] står ett stort uppslagsverk om alla kända psykiska störningar […][MT:14]      

 

Det finns ingen vedertagen svensk översättning av själva manualen eller av förkortningen 

DSM. Det som finns är översättningar av reviderade, kortare utgåvor, som innehållsmässigt är 

snarlik originalutgåvan. Huvudpersonen nämner i [KT:14] att det är en väldigt tjock bok och 

att han uppfattar den som auktoritet på sitt område. Det blir viktigt att få med denna aspekt i 

en svensk översättning, både vad gäller titeln och förkortningen. Att använda en svensk titel 

refererar dessutom till en av de kortare versionerna, vilket inte är det verk som omtalas av 

huvudpersonen. Men när boken diskuteras i KT i de på citatet följande meningarna är det 

innehållet som diskuteras, vad som står i den och hur lång tid det tar att producera en volym. 

Själva titeln har därför liten betydelse i sammanhanget, varför en generalisering till att 

använda bara ”uppslagsverk” enligt min mening är rättfärdigad.  Stilen i översättningen 

förändras inte heller genom detta grepp.  
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4.2.3 Syntaktiska skevheter 

 

Den syntaktiska nivån rör framförallt meningsbyggnad, och jag kommer att visa exempel där 

meningar blir längre eller kortare i MT antingen genom att längre fraser bryts upp i flera 

kortare eller genom motsatsen där flera meningar slås ihop till en längre. Jag gör dessa 

förändringar i textstrukturen för att åstadkomma en mer sammanhängande text för läsaren. 

     Flertalet meningar i KT är väldigt långa, vilket kan tänkas spegla huvudpersonens kaotiska 

tankevärld där en tankebana obehindrat rullar vidare. Textens utformning speglar på detta sätt 

det huvudpersonen berättar i det första stycket, nämligen att ”[orden] kommer i kantiga bitar” 

och att man ”snubblar på dem. I slutet av [KT:11] följer en rad tankar på varandra, de verkar 

dyka upp planlöst, nästan som att huvudpersonen har en konversation med sig själv och 

meningarna presenteras i form av en monolog med korta staccatofraser och dold textbindning: 

You do it and it’s done. It doesn’t take any effort or any planning. You don’t put it off. 

That would be really screwed up, I think. If you had such problems that you didn’t pee. 

Like being anorexic, except with urine. If you held it in as self-punishment. I wonder if 

anyone does that?  

Språket i [KT:11] liknar talspråk i sin spontanitet och hela tankegången presenteras inte på en 

gång utan kommer allt efter, som stora droppar ur en kanna. Ett annat exempel där den 

syntaktiska strukturen speglar hur huvudpersonens tankar vandrar iväg finns i [KT:21]. 

Majoriteten av meningarna i källtextmaterialet är ungefär lika långa, men i [KT:21] finns en 

uppseendeväckande lång mening. Huvudpersonen räknar upp hur en sak leder till en annan, 

som leder till något annat i en ordkedja som sträcker sig över sammanlagt 226 ord. Ordkedjan 

består av ofullständiga meningar som alla börjar med ”… which necessitated me to …” och 

”… which meant …”. De hade också kunnat skrivas som självständiga satser, men genom sin 

form fungerar de som indikatorer för huvudpersonens stress över det händelseförlopp han 

beskriver. Denna känsla förmedlas effektivt till läsaren, eftersom meningen inte erbjuder 

några vilopunkter för att bearbeta informationen. Den översatta meningen [MT:21] blev 

kortare och omfattar bara 176 ord.   

En del uttryck kortade jag ner i översättningen eller strök helt, till exempel kommentaren 

som jämför betyg och kroppstemperatur, se avsnitt 4.2.1, då denna metafor inte kunde 

överföras till en lämplig metafor på svenska. I [KT:30] finns ytterligare en ganska lång 

mening om 126 ord, som jag i [MT:30] har delat upp i fem meningar om cirka 25 ord var. 

Huvudpersonen berättar för läsaren om ett skeende där han i ung ålder utmanade kompisar att 

röra vid vattenrör för att de inte skulle bli häcklade. Han berättar engagerat, vilket avspeglar 
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sig i meningsbyggnaden. Läsaren får precis som i [KT:21] knappt någon tankepaus. I 

måltexten har jag använt flera korta meningar för att det också kan ge läsaren en bild av ett 

snabbt och hektiskt tal där korta stycken följer på varandra, något som antyder många snabba 

tankar. Uppdelningen av [MT:30] grundar sig också i att få ett språkligt flyt. Jämfört med 

[KT:21], som har en dold textbindning där varje ny tanke börjar med samma fras ”which 

necessitated me  …” som senare går över till ”which meant …” har meningarna i [KT:30] inte 

samma retoriska mönster utan är självständiga huvudsatser som bara inte har blivit separerade 

med något stort skiljetecken.  

5 Resultatdiskussion 

Den här uppsatsen har undersökt de problem som kan uppstå när man översätter en 

amerikansk ungdomsroman till svenska. Den teoretiska bakgrunden utgörs främst av Tourys 

deskriptiva översättningsvetenskapliga metod, som lägger mest fokus på målspråksinriktad 

översättning. Analysen av översättningen tog hjälp av Vinay och Darbelnets samt Melin och 

Langes strategier och modeller. Under arbetets gång stötte jag på ett antal svårlösta problem 

som dock fick sin lösning, när jag använde de strategier som Vinay och Darbelnet tar upp i 

sina teoretiska verk. De av Vinay och Darbelnets strategier som användes mest var ekvivalens 

och anpassning, vilket framgår i analysdelen. Att dessa är de mest använda strategierna är inte 

konstigt då översättningen var tänkt att följa Tourys acceptans och därför vara 

målspråksinriktad. Om man ser till Vinay och Darbelnets strategier presenteras de i en 

ordning som går från minst målspråksinriktad, till mest målspråksinriktad. Den första 

strategin, lån, är onekligen en strategi där källspråket hamnar i fokus. Eftersom den här 

uppsatsen ämnade göra en översättning som närmade sig målspråkspubliken, ter det sig 

rimligt att de strategier som skapade den mest målspråksinriktade texten (och ofta också 

gjorde de största ändringarna i texten) användas mest. Exemplet om ”Pussy och chicken – 

fikus och mes” använder sig av strategin ekvivalens, eftersom de engelska orden översattes till 

svenska motsvarigheter som inte var alltför långt ifrån källtextens innebörd och stil. I 

källtextens påpekas det att pussy kan användas för att häckla andra på grund av en förment 

omanlighet. I översättningen blev detta till slanguttrycket fikus, i vilket bilden av omanlighet 

fortfarande finns kvar. Exemplet som avhandlar ”Extra credit – betygspoäng” är istället en 

tydlig anpassning, eftersom det inte finns någon direkt motsvarighet till extra credit på 
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svenska. Det stycket fick jag därför skriva om och korta ner och jag använde den inte helt 

korrekta men ändå förståeliga termen ”betygspoäng”. När det gällde exemplet ”Shrinks – 

hjärnskrynklare” användes både anpassning och ekvivalens. De svenska och engelska orden 

kan tyckas påminna om varandra, förutom i stilnivå, då det svenska ordet inte har samma 

nedsättande ton. Därför användes ett kraftuttryck tillsammans med det svenska ordet vilket då 

skapade ett anpassat uttryck för att förmedla karaktärens röst.  

     De forskningsfrågor som jag ställde i kapitel 1.1 kunde jag i viss mån besvara. Den första 

frågan var: Vilka stilbrott eller skevheter uppträder i översättningen och på vilket sätt skiljer 

sig översättningen i dessa avseenden från källtexten?  

De stilbrott som dyker upp finns främst på lexikal nivå, där ordvalet i MT inte alltid 

stämmer överens med den stil som karakteriserar KT. Detta gäller främst för 

ungdomsjargongen, som i översättning blir mer neutraliserad och ger plats för en mer 

generaliserande stil. Man kan dra paralleller till det översättarspråk som Levý (1998) talar om. 

Men få saker kan bli så snabbt föråldrade som en översättning med mycket slang, talspråk och 

jargong, och bruket av dem kan bli lika malplacerad som slanguttryck eller ungdomsjargong i 

originaltexter som slår snett (Andersson & Trudgill, 1990:85). I ett försök att skapa ett längre 

liv för måltexten och minska risken för formuleringar som avviker så mycket från språkliga 

konventioner att läsarens uppmärksamhet dras till dem översatte jag därför dessa element till 

något mera neutralt, om än något vagare och mindre pregnant.  

     Den andra forskningsfrågan lydde: Hur mycket bör man domesticera litteratur för svenska 

läsare i yngre tonåren? Svaret är egentligen lagom mycket för att man ska kunna uppnå syftet 

med översättningen, nämligen att göra en text tillgänglig för nya läsare. Vissa uttryck och 

några av de mentala bilderna ändrade jag så att de skulle bli mer idiomatiska. Eftersom det 

svenska litterära systemet är öppet och villigt tar emot utländsk och i synnerhet 

engelskspråkig litteratur behöver inte bokens händelseförlopp nödvändigtvis helt förflyttas till 

ett svenskt perspektiv. Svenska läsare och även ungdomar är därför ganska vana vid att 

förflyttas till en brittisk eller amerikansk värld. Här kan man göra jämförelser med Palm 

Åsman & Pedersens (2013) artikel om den engelska översättningen av Berts dagbok där allt 

flyttades till ett engelskspråkigt perspektiv. Viktigt att påpeka är dock att målgruppen för 

Berts dagbok är yngre än den för It’s Kind of a Funny Story, varför jämförelsen mellan dessa 

två haltar något.  

Översättningen uppvisar acceptans (Tourys acceptability), med målspråket i fokus, eftersom 

målgruppen är barn och ungdomar, för vilka målspråksanpassning är normgivande, om inte 

regel. Översättningen har samtidigt en trogenhet till källtexten, då till exempel namn och 
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platser är oförändrade, men ser till måltextläsarnas bästa till den grad att när det dyker upp 

stilbilder och uttryck som är typiska för källtextkulturen, eller på annat sätt obekanta för 

måltextkulturen, skrivs dessa om. Antingen ändras de till ett mer svenskt uttryck, som 

exemplet där chicken i betydelsen ’fegis’ byttes ut mot mes, eller till något generellt och 

neutralt som inte är exklusivt förankrat i någon kultur men kan förstås av båda, som exemplet 

med ”betygspoäng”.   

6 Sammanfattning 

Uppsatsens syfte är att översätta en ungdomsbok och vetenskapligt analysera de val som 

gjordes och strategier som användes i översättningen för att se vilka skevheter som kan uppstå 

mellan författarens och översättarens respektive röst. Den teoretiska grunden hämtas från 

bland annat Tourys teorier om acceptans och adekvans. Översättningen av de tre första 

kapitlen ur It’s Kind of a Funny Story (Vizzini, 2006) gjordes i samband med uppsatsen och 

översattes med tanke på en svensk målpublik i mellersta tonåren. Några av de 

översättningsproblem som tas upp är kulturella referenser och syntaktiska skevheter.  I 

kategorin kulturella referenser finns ord och företeelser som inte nödvändigtvis har en tydlig 

motsvarighet på svenska och därför behövde skrivas om, förklaras, bytas ut eller strykas för 

att skapa en begriplig bild och ett flytande språk i texten. De strategier som användes för att 

kunna översätta dessa exempel kom från Vinay och Darbelnet, där strategierna ekvivalens och 

anpassning användes mest, och även strategier från Levý används, nämligen generalisering 

och explicitering. Den färdiga översättningen är acceptansinriktad, enligt Tourys terminologi, 

vilket innebär att den distanserar sig från källkulturen för att istället följa måltextkulturens 

normer och närma sig måltextkulturen och måltextläsarna så att de kan få en bättre 

läsupplevelse. 
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