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Sammanfattning 

I denna studie undersöker jag de svenska och engelska översättningarna av Bonjour tristesse 

av Françoise Sagan från 1954 och av Le chapeau de Mitterand av Antoine Laurain från 2012 

och hur adekvans- eller acceptansinriktade de är (Toury, 1978/1995; Lindqvist 2005). Jag 

undersöker vilka översättningsstrategier som använts för att översätta abstrakta substantiv och 

kulturspecifika begrepp med hjälp av Vinay och Darbelnets (1958) och Pedersens (2007) 

teorier för att urskilja eventuella tendenser och mönster. Slutligen undersöker jag om 

resultaten kan säga något om de svenska respektive brittiska litterära systemens öppenhet på 

2010-talet jämfört med 1950-talet. Resultaten visar att översättningarna av Le chapeau de 

Mitterand är adekvansinriktade vad gäller båda variablerna medan översättningarna av 

Bonjour tristesse är adekvansinriktade men vad gäller kulturspecifika begrepp mer 

acceptansinriktade. Den engelska översättningen från 1950-talet är mindre adekvansinriktad 

än den från 2010-talet. Det kan vara så att det brittiska litterära systemet har blivit mer öppet 

och att det svenska systemet fortsätter att vara öppet och att detta påverkat översättarnas 

översättningsstrategier men den slutsatsen går inte att dra baserat på mitt material och min 

metod.  

Nyckelord 
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Abstract 

In this paper I examine the Swedish and English translations of Bonjour tristesse by Françoise 

Sagan from 1954 and of Le chapeau de Mitterand by Antoine Laurain from 2012 and if they 

are acceptable or adequate in Toury’s (1978/1995) terms. Based on the theories of Vinay and 

Darbelnet (1958) and Pedersen (2007)  I examine the strategies of translation that are used by 

the translators to identify patterns. With the results in hand I analyse if they show signs of 

openness of the Swedish and British literary system in the 1950s and 2010s. I found that the 

translations of Le chapeau de Mitterand are adequate based on both variables whereas the 

translations of Bonjour tristesse are both adequate and acceptable, but still more adequate 

then the latter. It may be the case that the British system has become more open with time and 

that the Swedish one remains open and that this has affected the translators strategies, but 

based on my material and method this conclusion cannot be drawn. 
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1. Inledning 

En acceptansinriktad översättning är en översättning som närmar sig måltexten medan en 

adekvansinriktad översättning närmar sig källtexten (Lindqvists (2005:36) försvenskning av 

Tourys (1978/1995) termer acceptable och adequate). Hur acceptans- eller adekvansinriktad 

en översättning är kan förstås i termer av hur öppet eller slutet ett lands litterära system är. 

Exempelvis har Sverige traditionellt sett haft ett öppet litterärt system och kan därmed anses 

ha mer adekvansinriktade översättningar. Det motsatta gäller exempelvis Storbritannien 

(Lindqvist, 2002:30). 

I denna uppsats undersöker jag de översättningslösningar som respektive översättare har 

använt vad gäller abstrakta substantiv och kulturspecifika begrepp, för att kunna dra slutsatser 

om huruvida översättningarna från franska till engelska och svenska skiljer sig åt i termer av 

acceptans- och adekvansinriktning och om detta mönster förändras eller håller i sig över tid. 

Jag undersöker även om översättningarna kan ha påverkats av Sveriges och Storbritanniens 

litterära systems grad av öppenhet eller slutenhet och om mönstret förändras eller håller i sig 

över tid samt om detta kan säga någonting om de översättningsstrategier jag undersöker. 

Underlaget för denna studie utgörs av två översättningar av romanen Bonjour tristesse av 

Françoise Sagan från 1954 och två översättningar av romanen Le chapeau de Mitterand av 

Antoine Laurain från 2012. I båda fallen rör det sig om en svensk respektive engelsk 

översättning. 

  Uppsatsen är disponerad på följande sätt: nästkommande sektion (2) presenterar studiens 

syfte och sektionen därefter behandlar bakgrunden till undersökningen där romanerna och 

översättningarna presenteras (3). Den fjärde sektionen (4) behandlar de teoretiska ramar som 

ligger till grund för studien. Därefter introduceras studiens metod och material (5) där även 

variablerna beskrivs mer utförligt samt hur insamlande och behandling av data har gjorts. I 

den sjätte sektionen (6) presenteras resultaten och analysen av dessa. Slutligen presenteras 

studien slutsats (7). Litteraturlista och två bilagor med insamling av data på de variabler 

(abstrakta substantiv och kulturspecifika begrepp) som jag har med i min undersökning 

bifogas efter slutsatsen. 
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2. Syfte 

Det primära syftet med denna uppsats är att urskilja hur översättningarna av de två romanerna 

förhåller sig till källtexterna. Det sekundära syftet är att undersöka huruvida översättningarna 

kan sägas ha påverkats av Sveriges och Storbritanniens öppenhet eller slutenhet vad gäller 

ländernas litterära system och om eventuella mönster håller i sig över tid. 

För att uppnå dessa syften vill jag svara på följande forskningsfrågor:  

 

- Med vilka strategier översätts abstrakta substantiv och kulturspecifika begrepp på svenska och 

engelska i Bonjour tristesse av Françoise Sagan och i Le chapeau de Mitterand av Antoine 

Laurain?  

- Är eventuella skillnader som finns mellan de svenska och engelska översättningarna av 

samma typ på 2010-talet som på 1950-talet? Eller har mönstret förändrats? 

- Kan det svenska respektive engelska litterära systemets öppenhet eller slutenhet på 2010-talet 

jämfört med 1950-talet ha påverkat översättningarna jag undersöker? Är det möjligt för mig 

att undersöka? 

 

För att besvara mina forskningsfrågor gör jag en kvalitativ och kvantitativ analys av utvalda 

delar av ovan nämnda böcker för att kategorisera tendenser och illustrera dessa med hjälp av 

exempel och tabeller. 
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3. Bakgrund 

Klassikern Bonjour tristesse som publicerades 1954 av Françoise Sagan handlar om en ung 

kvinnas känslor och tankar om bland annat intimitet och män. Verket är Sagans debutroman. 

Sjuttonåriga Cécile ska tillbringa sitt sommarlov på Rivieran tillsammans med sin far och 

hans sällskap. Fadern har en historia av många kärleksaffärer som tar slut lika snabbt som de 

börjar men bestämmer sig efter ett besök av en gammal bekantskap, för att gifta sig med 

henne. Hans dotter uppskattar inte att besöket utgörs av en mogen och intellektuell kvinna, 

som skiljer sig markant från hans tidigare kvinnor och Cécile gör därför allt i sin makt för att 

hindra att ett giftermål mellan hennes far och kvinnan ska bli av. När romanen kom ut på 

tidigt 1950-tal var bemötandet blandat, många tyckte att författaren var skandalös och ett 

dåligt föredöme för unga kvinnor och andra blev imponerade av författarens onekliga litterära 

talang (Per Hagmans förord i den svenska översättningen av Vallquist). Romanen översattes 

till svenska av Lily Vallquist år 1955 (förlaget Wahlstrand & Widstrand) och har kommit ut i 

flera nytryck men alltid med Lily Vallquists översättning. Vallquist ska enligt Svahn (2018) 

ha haft som mål att förenkla den franska syntaxen utan att försvenska verket. Detta ska hon 

enligt Svahn ha skrivit i ett brev till Carl Björkman på 1950-talet. På engelska publicerades 

romanen med översättning av Irene Ash 1955 (förlaget John Murray). Då Ash har utelämnat 

vissa textstycken (cirka 100 rader) i översättningen beställde Penguin paperback (Penguin 

Modern Classics edition) en nyöversättning av en föreläsare på Glasgow University, Heather 

Lloyd, år 2013. Denna senare översättning är inte inkluderad i min studie. 

Le chapeau de Mitterand av Antoine Laurain publicerades 2012, 58 år efter Bonjour 

tristesse. Romanen handlar om en revisor på 1980-talet som av en händelse tar med sig 

presidenten François Mitterands hatt hem efter en middag på ett franskt brasserie. Hatten 

förändrar revisorns och andras liv för alltid. Romanen översattes till svenska av Oskar 

Séverac (Alfred Matérns pseudonym) år 2014 av förlaget Lavender Lit (Översättarcentrums 

hemsida, 2018). På engelska har verket översatts av Jane Aitken, Emily Boyce och Louise 

Rogers Lalaurie år 2013, utgiven av Gallic Books. Daniel Merciers röst översattes av Louise 

Rogers Lalaurie, Fanny Marquants och Bernard Lavallières röst översattes av Emily Boyce 

och Pierre Aslans röst översattes av Jane Aitken. Förlaget hade tre översättare i hopp om att 

kunna omfamna karaktärernas distinkta och egna röster (Forwardtranslations, 2013). Lalaurie, 

Boyce och Aitken kommer härefter även benämnas L/B/A. Boken fick ett positivt mottagande 

och beskrivs bland annat som en vacker promenad genom 1980-talet (Lapaque, 2012). 
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4. Teoretiska ramar 

Översättningsvetenskapen är en ung akademisk disciplin. För att förstå forskningsfältet kan 

man studera James S. Holmes orienteringskarta som ger en bra överblick på 

översättningsstudier som forskningsfält (Toury, 1995:10). Han delar in 

översättningsvetenskap i två kategorier: ”pure translation studies” och ”applied translation 

studies”. Den första, som är en deskriptiv forskningsinriktning, har som syfte att urskilja 

tendenser och förklara och beskriva översättningar. Den andra behandlar praktiskt tillämpad 

översättning, så som utbildning och översättningshjälpmedel (Lindqvist, 2002). De 

deskriptiva studierna (där översättning beskrivs) delas vidare in i produkt-, process- och 

funktionsorienterade studier. Denna undersökning är en komparativ studie av olika 

översättningar och faller därför in i produktorienterade studier. En del av en komparativ studie 

kan vara, som i mitt fall, att undersöka om en översättning är källtrogen eller inte, eller som 

Toury benämner det: adekvans- eller acceptansinriktad (Toury, 1978:171; Lindqvist 2002:30). 

I denna sektion introducerar jag Even-Zohars polysystemteori, Tourys översättningsteori samt 

teorier om kontrastiv lingvistik av Vinay & Darbelnet och Pedersen. 

4.1. Polysystemteori 

Under 1970-talet växte polysystemteorin fram. Grundaren, Itamar Even-Zohar, föreslog en 

teoretisk modell för att studera litterära verk, nämligen att förstå dem som delar av ett större 

litterärt system som i sin tur ingår i ett annat system. Även översättningslitteraturen är ett 

system som påverkar och påverkas av andra system (Even-Zohar:1978:162). Översatt 

litteratur kan inta en primär eller sekundär position, beroende på om den översatta litteraturen 

intar en central position i det litterära polysystemet och deltar i att aktivt forma det. Om den 

översatta litteraturen har en sekundär position i polysystemen brukar översättningarna bygga 

på rådande etablerade normer av en redan dominant typ i mållitteraturen. Det system som har 

mest dominans kommer att vara det normerande. Om den är primär kan översättare känna sig 

mer fria att vara normbrytande i relation till målspråket och översättningarna kan tendera att 

vara mer källtrogna originalverket.  

Det finns en inriktning i polysystemteorin som föreslår att det finns så kallade öppna och 

slutna litterära system. Even-Zohar jämför det franska litterära systemet med det ryska, tyska 

och skandinaviska. Skandinavien är ett exempel på̊ ett öppet system då den översatta 

litteraturen intar en mer primär roll vilket gör att översättningarna tenderar att vara trogna 
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källtexten, till skillnad från den brittiska och amerikanska litteraturen som är mer slutna 

litterära system där den översatta litteraturen intar en mer sekundär roll och översättningarna 

därmed i hög grad är mottagaranpassade (Even-Zohar 1990:166). 

Lindqvist (2005) skriver om den översatta litteraturens ställning i olika kulturer. Hon 

menar att översättningsvetenskapen beskrivs som en ordnad helhet som därför kan räknas som 

ett system. Men litterära system påverkas inte alltid av översatta verk, det beror på kulturens 

och litteraturens prestige i förhållande till andra kulturer och litteraturer inom samma sfär. 

Den svenska litteraturen har i hög grad påverkats av litterära normer från andra länder och 

kulturer. Intar den översatta litteraturen en sekundär ställning, som i den brittiska och 

amerikanska litteraturen, kommer den översatta litteraturen att bibehålla de redan existerande 

normerna. Översatt högprestigelitteratur intar förmodligen en mer central position i 

målsystemet än lågprestigelitteratur.  

4.2. Tourys normteori 

Gideon Toury utforskade de sociala, språkliga och litterära normernas roll i översättandet. På 

1970-talet föreslog han teorin om att översättandet för översättaren främst handlar om att 

inneha en social roll och att beteendet under översättningsprocessen styrs av normer. Han 

utgick från målsystemet istället för källsystemet. Översättare som arbetar under olika 

omständigheter, beroende på vilken text och för vem de översätter, kommer att tillämpa olika 

översättningsmetoder och slutligen skapa olika slutprodukter. Vissa normer kan vara väldigt 

regel-liknande medan andra kan vara svagare och mer egenartade. Normerna gör det således 

möjligt att förutsäga översättningar (Toury, 1978/1995:168–180). De består av de möjligheter 

som översättare regelbundet väljer i en given socio-kulturell kontext.  

Toury föreslår i sin översättningsteori att relationerna mellan det litterära källpolysystemet 

och målpolysystemet ska undersökas först. Sedan ska de preliminära normerna studeras, det 

vill säga urvalet av text som ska översättas och vilka språk som ska översättas från och till, 

det är dessa normer som säger någonting om det litterära systemets öppenhet och slutenhet. 

De preliminära normerna påverkar den så kallade initiala normen, som handlar om huruvida 

texten ska läsas som en översättning eller som ett original. Enligt Toury (1978/1995) är en 

källbunden översättning (adequate translation) en adekvansinriktad och en målanpassad 

översättning (acceptable translation) en acceptansinriktad. Dessa inriktningar delas sedan in i 

operationella normer som är de normer som används under själva översättningsprocessen 

beroende på om översättningen är acceptans- eller adekvansinriktad. De operationella 
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normerna avgör måltextens lingvistiska utformning. Tourys teori resulterar i att den översatta 

litteraturens position inom det litterära systemet påverkar översättarens val av metoder under 

översättandet som i sin tur påverkar slutprodukten (Lindqvist, 2005:31). 

4.3. Kontrastiv stilistik 

Vinay och Darbelnets verk Stylistique comparée du français et de l’anglais (1958) har spelat 

en viktig roll i översättningsvetenskapen. Författarna föreslår att det finns olika 

översättningslösningar på problem som uppstår när en källtext ska omvandlas genom 

översättning till en måltext vad gäller språkparen franska/engelska. Jag tillämpar teorin på 

språkparen franska/engelska men även franska/svenska då både svenska och engelska är 

germanska språk (Nationalencyklopedin, ”germanska språk”). Vinay & Darbelnet (1958: 47–

53) har identifierat sju översättningsstrategier (de svenska termerna är hämtade ur Ingo, 

2007). Tre av dem kallas direkta översättningsstrategier (traduction directe/littérale): lån 

(emprunt), översättningslån (calque) och direkt översättning (traduction littérale). Ett lån är 

när samma ord används i översättningen utan att förändras, som till exempel det amerikanska 

ordet ”party”. Ett översättningslån är när ett uttryck i källtexten översätts ordagrant (med alla 

beståndsdelar), som till exempel ”Compliments of the season” på engelska som på franska 

blir ”Compliments de la saison”. En direkt översättning är en ord-för-ord-översättning, det vill 

säga att det sker en direkt överföring från källtexten till måltexten och att betydelsen förblir 

densamma. 

De resterande fyra strategierna beskrivs som indirekta översättningsstrategier (la traduction 

oblique): transposition (transposition), modulation (modulation), bruksmotsvarighet 

(équivalence) och adaption (adaptation). Med transposition menas att ett ord ur en ordklass 

översätts till ett annat ord ur en annan ordklass utan att betydelsen förändras. Ett exempel är 

översättningen av ”dès son lever” till ”as soon as he got up”, ordklassen byts ut från 

substantiv till verb men innebörden är densamma. Författarna skiljer vidare mellan två olika 

typer av transpositioner: en fri och en obligatorisk. Exemplet ovan är en obligatorisk 

transposition, men översättningen av ”as soon as he got up” till franska kan vara båda ”dès 

son lever” (transposition) och ”dès qu’il se lève” (översättningslån) och transpositionen är 

därför fri. En modulation inträffar när meddelandets form förändras på grund av en semantisk 

ändring av perspektiv, till exempel ”It is not difficult to show” blir ”Il est facile de 

démontrer”. En bruksmotsvarighet är när innebörden i källtexten översätts till samma 

innebörd men med helt olika stilistiska metoder, som exempelvis idiomatiska uttryck ”like a 



 

7 

 

bull in a china shop” blir ”comme un chien dans un jeu de quilles”. Adaption, slutligen, 

används som strategi när en situation i källspråket inte existerar i målspråket, till exempel 

kulturspecifika begrepp vilket tvingar översättaren att ersätta situationen med en liknande för 

målspråkets läsare, det är alltså symbolvärdet som ska framföras, inte det semantiska värdet. 

  Vinay och Darbelnet påpekar i sitt verk att substantivet har en nyckelroll i det franska 

språket, jämfört med det lägre användandet i engelskan där istället verbfrasen används i högre 

grad (Vinay & Darbelnet: 102). Därför är substantivet intressant att undersöka, men jag 

begränsar mig till abstrakta substantiv, för att se hur de engelska och svenska översättarna har 

valt att översätta dessa då det ger en indikation på översättarnas käll- eller 

målspråksorientering.  

Vinay och Darbelnets typologi av översättningsstrategier ligger till grund för min analys av 

översättningarna av abstrakta substantiv. Jag kommer att undersöka om de abstrakta 

substantiven blir översatta till abstrakta substantiv i måltexterna, om de omvandlas till andra 

ordklasser och därmed transponeras eller om översättning av dem utelämnas helt. 

För att undersöka översättningen av kulturspecifika begrepp kommer Pedersens 

sammanställning av översättningsstrategier (2007) att användas som analysinstrument. I 

Pedersens eget arbete tillämpar han sina översättningsstrategier på undertextning men han 

förklarar att strategierna även kan tillämpas på andra semantiska analyser (Pedersen, 

2007:128). Pedersens sammanställning av översättningsstrategier är specifika för 

kulturspecifika begrepp och därför relevant för min undersökning. Han föreslår sju kategorier: 

de tre första: retention, specification och direct translation kategoriserar han som 

källspråksorienterade. Retention innebär när segment från källkulturen inkluderas i måltexten, 

antingen med kursiv eller citationstecken, utan att ändra förutom i undantagsfall stavningen 

och någon artikel. Detta är den strategi som är mest källspråksorienterad. Specification avser 

att ha kvar det kulturspecifika begreppet i dess oöversatta form men att lägga till information 

som inte fanns med i källtexten. Detta kan göras genom att antingen klargöra information, 

genom att t.ex. skriva ut hela namnet på ett officiellt namn eller genom att tillägga 

information för att förklara vem någon är genom att tillägga till exempel personens yrke. Ett 

exempel kan vara att det står ”Obama” i källtexten och att det står ”Barack Obama” i 

måltexten för att förtydliga vem det handlar om. Direct translation är när inget blir borttaget 

eller tillagt av det kulturspecifika begreppet och det översätts led för led med ekvivalenta led i 

målspråket, till exempel för att översätta namn på företag.  De tre följande kategorierna: 

generalisation, substitution och omission beskrivs som målspråksorienterade. Generalisation 

innebär att det kulturspecifika begreppet ersätts i översättningen med en generalisering, 
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antingen med ett överordnat begrepp eller med en parafras. Substitution innebär när ”kultur” 

ersätts med en annan ”kultur”. Antingen sker detta enligt Pedersen som cultural substitution 

eller som situational substitution. Den förstnämnda avser att ersätta det kulturspecifika 

begreppet med ett sådant från målkulturen eller en tredje kultur som läsaren känner igen, och 

den sistnämnda innebär att begreppet ersätts med något som passar in i kontexten men som 

inte motsvarar källtextsegmentet. Omission innebär att det kulturspecifika begreppet ersätts 

med ”ingenting”, det utelämnas från måltexten. Den sjunde, official equivalent, är varken 

käll- eller målspråksorienterad och innebär att det finns en vedertagen lösning på 

översättningen av ett visst kulturspecifik begrepp. Pedersen (2007:149) refererar till Donald 

Duck som har den svenska motsvarigheten Kalle Anka och beskriver måttenheter som 

begrepp eller ord med vedertagna översättningslösningar. 
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5. Metod och material 

I detta avsnitt presenterar jag hur jag gått tillväga för att besvara mina forskningsfrågor. 

Jag inleder med att presentera min textkorpus, sedan hur jag gått tillväga i min analys 

och slutligen vilka avgränsningar jag gjort.  

5.1. Metod 

Jag utgår endast från två variabler och två romaner. Även om vissa översättningsstrategier 

anses mer käll- eller målspråksorienterade än andra, kan sådana strikta definitioner bli 

missvisande. Ett ord kanske översätts med en strategi som anses vara målspråksorienterad 

men som efter en djupare analys kan tolkas som källspråksorienterad. Jag kommer att 

diskutera ett sådant exempel i avsnitt 6 (Resultat och analys). Det gäller alltså att ha detta i 

åtanke. Under min insamling av data ställde jag upp källtextens meningar bredvid 

måltexterna, för att kunna undersöka mening för mening i alla texter samtidigt. 

5.2. Material 

Min korpus utgörs alltså av följande sex verk: (sidor i kursiv) 

 

- Sagan, Françoise. 1954. Bonjour tristesse. Editions Julliard, Paris. Sida 11–18. 

- Sagan, Françoise. 1955. Bonjour tristesse, översättning av Lily Wallquist. Wahlström & 

Widstrand, Sverige. Sida 13–20. 

- Sagan, Françoise. 1955. Bonjour tristesse, översättning av Irene Ash. John Murray, 

Storbritannien. Sida 3–7. 

- Laurain, Antoine. 2012. Le chapeau de Mitterand. Éditions Flammarion, Paris. Sida 9–20. 

- Laurain, Antoine. 2014. Presidentens hatt, översättning av Oskar Séverac. Lavender Lit, 

Sverige. Sida 7–18. 

- Laurain, Antoine. 2013. The President’s Hat, översättning av Louise Rogers Lalaurie, Emily 

Boyce och Jane Aitken, Storbritannien. Sida 9–18. 

 

Jag har valt att studera det första kapitlet i Bonjour tristesse och de tre första kapitlen i Le 

chapeau de Mitterand. Jag gjorde det valet för att få ungefär samma antal sidor från bägge 

källtexter. Jag valde de inledande sidorna i respektive bok för att man får en 

karaktärspresentation av huvudpersonerna i dessa sidor. Det första kapitlet i Bonjour 
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tristesse handlar om Cécile som presenterar sig själv och sin far, var de befinner sig och 

hur deras relation till varandra är. Det är även i detta kapitel som den kvinna som Céciles 

far vill gifta sig med introduceras. De tre första kapitlen i Le chapeau de Mitterand 

handlar om revisorn Daniel Mercier som välkomnar hem sin fru och son som varit på 

semester, iklädd den franska presidentens hatt. Sedan får man läsa om hur det gick till den 

kvällen när han besökte restaurangen och kom hem med presidentens kvarglömda hatt.   

5.3. Variabler 

5.3.1. Abstrakta substantiv 

Ett abstrakt substantiv (härefter även AS) är enligt Nationalencyklopedin ett ”substantiv som 

betecknar ett icke-påtagligt fenomen (utan massa), t.ex. egenskap, tillstånd, händelse och tid”. 

Ett konkret substantiv är ett substantiv som betecknar något som kan upplevas med våra 

sinnen, som till exempel föremål och varelser (Nationalencyklopedin, ”abstrakt substantiv” 

och ”konkret substantiv”). Min undersökning kommer att vara att identifiera AS i källtexten 

och se om översättarna har översatt dem med AS eller om de har transponerat eller utelämnat 

dem och jag baserar min undersökning på Vinay och Darbelnets översättningsmetodologi 

(1958). 

5.3.2. Kulturspecifika begrepp 

Vissa begrepp är svårare för målkulturens läsare att förstå än andra, och det finns inte alltid en 

motsvarighet på målspråket. Det är detta som är kulturspecifika begrepp (härefter även KSB) 

Översättaren måste ta hänsyn till kultur- och miljöskillnader som källspråkets och målspråkets 

läsare har och översätta därefter. Då måste översättaren använda sig av vissa metoder. Ibland 

kan begreppen förklaras eller förtydligas, ibland utelämnas de och andra gånger ersätts de. Jag 

kommer att undersöka denna variabel med hjälp av Pedersens översättningsstrategier. Enligt 

Pedersen (2007) är kulturspecifika begrepp specifika begrepp i källspråkskulturen som 

översättaren måste överföra med hjälp av strategier för att begreppet ska fungera i 

målspråkskulturen. Pedersen skiljer mellan ”intralinguistic culture-bound references” och 

”extralinguistic culture-bound references” (Pedersen, 2007:91) där den förstnämnda innefattar 

t. ex. dialekt och slang, inom ett språk, och det sistnämnda omfattar referenser som är 

relaterade till källkulturen och är därför utomspråkliga. I denna undersökning och i Pedersens 

undersökning (2007) är det ”extralinguistic culture-bound references” som undersöks. Jag ska 
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alltså undersöka vilka översättningsstrategier översättarna väljer för att översätta de KSB jag 

identifierar i källtexten. 

5.3.3. Avgränsningar 

Jag har valt att begränsa min undersökning till de två romanernas början, nämligen sidorna 

11–18 i källtexten Bonjour tristesse och sidorna 9–20 i källtexten Le chapeau de Mitterand, 

samt till två följande variabler: abstrakta substantiv och kulturspecifika begrepp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 

 

6. Resultat och analys 

Resultaten kommer att presenteras på följande sätt: inledningsvis presenteras en tabell som 

avser boken Bonjour tristesse och dess två översättningar vad gäller antalet abstrakta 

substantiv och med vilka översättningsstrategier de översatts. En liknande tabell presenteras 

sedan för boken Le chapeau de Mitterand och dess två översättningar. Slutligen presenteras 

en tabell vad gäller antalet kulturspecifika begrepp och med vilka översättningsstrategier de 

översatts, för var och en av romanerna. Eventuella tendenser kommer sedan att vara 

användbara i analysen av hur översättningarna förhåller sig till originalen och om detta kan 

säga något om respektive länders litterära system. 

6.1. Abstrakta substantiv 

Tabell 1: Abstrakta substantiv i Bonjour tristesse 

Bonjour tristesse Sida 11–18 

AS i källtexten 89 

AS–AS 51 

AS–T 19 

T–AS 10 

T–T 9 

AS–AS: Vallquist och Ash har översatt de abstrakta substantiven med abstrakta substantiv 

AS–T: Vallquist har översatt de abstrakta substantiven med abstrakta substantiv och Ash har 

transponerat eller utelämnat översättning av de abstrakta substantiven 

T–AS: Vallquist har transponerat eller utelämnat översättning av de abstrakta substantiven och Ash har 

översatt de abstrakta substantiven med abstrakta substantiv 

T–T: Vallquist och Ash har transponerat eller utelämnat översättning av de abstrakta substantiven 

 

Tabell 2: Abstrakta substantiv i Le chapeau de Mitterand 

Le chapeau de Mitterand Sida 9–20 

AS i källtexten 31 

AS–AS 21 

AS–T 5 

T–AS 1 

T–T 4 
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AS–AS: Séverac och L/B/A har översatt de abstrakta substantiven med abstrakta substantiv 

AS–T: Séverac har översatt de abstrakta substantiven med abstrakta substantiv och L/B/A har 

transponerat eller utelämnat översättning av de abstrakta substantiven 

T–AS: Séverac har transponerat eller utelämnat översättning av de abstrakta substantiven och L/B/A har 

översatt de abstrakta substantiven med abstrakta substantiv 

T–T: Séverac och L/B/A har transponerat eller utelämnat översättning av de abstrakta substantiven 

 

I de textavsnitt jag undersöker i respektive roman har jag identifierat 89 abstrakta substantiv i 

Bonjour tristesse och 31 i Le chapeau de Mitterand. I båda romanerna är majoriteten av de 

abstrakta substantiven översatta med AS i både svenska och engelska också och exemplen 

kommer att ges under underrubriken AS–AS nedan. Näst störst i båda romanerna var AS som 

översattes med AS på svenska men transponerades till andra ordklasser eller utelämnades på 

engelska och exemplen kommer att ges under underrubriken AS–T nedan. Dessa resultat visar 

på att de svenska översättningarna är mer källspråksorienterade i just denna variabeln än vad 

de engelska översättningarna är men båda översättningar är källspråksorienterade. Nästa 

kategori visar när Vallquist eller Séverac transponerar (eller utelämnar) och Ash eller L/B/A 

översätter till AS, exemplen kommer att ges under underrubriken T–AS nedan. Sista 

kategorin handlar om när båda har transponerat (eller utelämnat översättning av) AS och 

exemplen kommer att ges under underrubriken T–T nedan. 

En anledning till att Bonjour tristesse har fler abstrakta substantiv än Le chapeau de 

Mitterand kan vara att den förra handlar mer om reflektion, känslor och kärlek än den senare 

och känslor och tankar beskrivs ofta med abstrakta substantiv eftersom substantiv som 

beskriver känslor är abstrakta och inte konkreta. 

6.1.1. AS–AS 

I följande exempel översätts de abstrakta substantiven med AS i både Sagan och Ash: 

(härefter understrukna av uppsatsförfattaren) 

 

1) Je ne la connaissais pas, elle, mais l’ennui, le regret, plus rarement le remords (Sagan 1954: 

11).  

Den hade jag inte upplevt förr, men väl leda och saknad och, om än mer sällan, samvetskval (i 

Vallquists öv. 1955:13). 

I had known boredom, regret, and at times remorse, but never sadness (i Ashs öv. 1955:3). 
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I detta exempel har både Vallquist och Ash översatt de tre abstrakta substantiven med AS på 

respektive språk. Inget av dem har transponerats till andra ordklasser eller blivit oöversatta. 

Detta kan bero på att det talas just om känslor, och att Cécile nästan personifierar känslorna 

vilket förstärks av att de står som egna substantiv. Det ger ett källspråksorienterat intryck i 

den svenska och den engelska översättningen eftersom svenska och engelska språket inte 

lägger lika mycket fokus på nominalfrasen som franskan.  

 

I följande exempel översätts båda AS med AS: 

 

2) Tout en elle reflétait une volonté constante, une tranquillité de cœur qui intimidait (Sagan 

1954:16). 

Allt hos henne återspeglade en fast vilja, en nästan skrämmande sinnesjämvikt (i Vallquists 

öv. 1955:18). 

Everything about her denoted a strong will and an inner serenity which were disconcerting (i 

Ashs öv. 1955:6). 

 

I exemplet ovan översätts volonté och tranquilité de coeur till vilja och sinnesjämvikt på 

svenska samt will och serenity på engelska. Tranquilité de coeur hade kunnat översättas till 

lugn i hjärtat eller calm in the heart men anpassades till målspråken. Det transponerades 

däremot inte vilket är varför jag räknar dem som källspråksorienterade översättningar. Även 

här är det känslor som beskrivs, vilket kan förklara varför översättarna väljer att skriva ut dem 

på liknande sätt som författaren. 

 

I följande exempel översätts båda abstrakta substantiv med AS i båda översättningar: 

 

3) Pour Daniel, cette luminosité particulière des tables des grandes brasseries était le symbole 

même du luxe (Laurain 2012:18). 

För Daniel var detta speciella ljus från de stora brasseriernas bord själva symbolen för lyx (i 

Séveracs öv. 2014:15). 

For Daniel, the characteristic glitter of tableware in the best brasseries was the embodiment of 

luxury (i Lalaurie/Boyce/Aitkens öv. 2013: 16). 

 

I exemplet ovan beskrivs restaurangmiljön och bordens ljus som le symbole même du luxe 

vilket Séverac direktöversätter till symbolen för lyx och de engelska översättarna med 

embodiment of luxury. L/B/A direktöversätter inte och istället för att översätta symbole med 
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sign eller symbol använder de substantivet embodiment (förkroppsligande på svenska). Det 

ger ett mer målande intryck och ger liv i meningen på ett sätt Laurain eller Séverac inte gör. 

Men översättningen är fortfarande mer källspråks- än målspråksorienterad. 

6.1.2. AS–T 

I följande exempel direktöversätts abstrakta substantiv i den svenska översättningen men 

transponeras i den engelska: 

 

4) Je n’aimais pas la jeunesse (Sagan 1954:13). 

Jag var inte förtjust i ungdom (i Vallquists öv. 1955:15). 

I did not care for young people (…)  (i Ashs öv. 1955:4). 

 

I exemplet ovan ser jag däremot att Ash väljer att transponera substantivet jeunesse till young 

people på engelska istället för den möjliga direktöversättningen youth. Det låter mer 

idiomatiskt korrekt med en transponering i detta fallet där Ash har anpassat sin översättning 

till målspråket medan Vallquists översättning nästan låter lite gammaldags då det är en ung 

tjejs tankar om unga människor. Vallquists översättning är här mer källspråksorienterad än 

Ashs som är målspråksorienterad. 

 

I följande exempel direktöversätts det abstrakta substantivet i den svenska översättningen men 

transponeras i den engelska, likt förra exemplet: 

 

5) Jérôme, lui, s’était faufilé vers son père et se planta dans ses jambes, manquant de lui faire 

perdre l’équilibre (Laurain 2012:9). 

Jérôme hade smugit sig fram och grep tag i hans ben, men lyckades inte få sin far att tappa 

balansen (i Séveracs öv. 2014:8). 

Jérôme meanwhile made a beeline for his father, flinging himself at his legs and almost 

tripping him up (i Lalaurie/Boyce/Aitkens öv. 2013:9–10). 

 

Här översätts équilibre (balans) med balansen på svenska och tripping på engelska. Det 

handlar om att huvudpersonen nästan tappade balansen på grund av hans son sprang in i 

honom av glädje att se honom. Den franska och svenska texten betyder exakt samma sak, att 

sonen nästan fick honom att tappa balansen, medan den engelska är mer direkt och 

handlingsorienterad, att sonen nästan fick honom att snubbla/ satte krokben för honom. 
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Handlingen blir mer aktiv än passiv. Den engelska översättningen är därmed 

målspråksorienterad till skillnad från den svenska som är källspråksorienterad. 

 

6.1.3. T–AS 

I följande exempel direktöversätts det abstrakta substantivet i den engelska översättningen 

men transponeras i den svenska: 

 

6) (…) c’est à peine si je remarquai la nervosité de mon père (Sagan 1954:14). 

(…) jag märkte nätt och jämnt att min far var nervös (i Vallquists öv. 1955:16). 

(…) neither did I pay much attention to my father’s nervousness (i Ashs öv. 1955:5). 

 

I exemplet ovan är det Vallquist som transponerat AS, från nervosité (nervositet på svenska) 

till adjektivet nervös medan Ash har direktöversatt till motsvarigheten på engelska, 

nervousness. Vallquists översättning är mottagaranpassad och Ashs översättning är mer 

källspråksorienterad. 

 

I följande exempel översätts båda AS i Laurains text med AS i den engelska översättningen 

men en utelämnas i den svenska: 

 

7) Traversant le boulevard, il décida de chasser ces tracas de son esprit (Laurain 2012:15). 

När han korsade boulevarden bestämde han sig för att jaga bort all oro (i Séveracs öv. 

2014:12–13). 

Crossing the boulevard, he was determined to put his worries right out of his mind (i 

Lalaurie/Boyce/Aitkens öv. 2013:14). 

 

Här har Séverac översatt de chasser ces tracas de son esprit (jaga bort oron från sitt 

medvetande) till jaga bort all oro. Det första AS har alltså direktöversatts till oro och worries 

på svenska och engelska. Det är undermedvetet att oron ska jagas bort från huvudpersonens 

medvetande och det kan vara därför översättaren anser att det låter bättre och mer idiomatiskt 

att utelämna det abstrakta substantivet esprit. I den engelska översättningen skrivs mind ut 

och är därmed mer källspråksorienterad än den svenska översättningen om jag utgår ifrån 

Pedersens (2007) förslag på uppdelning mellan käll- och målspråksorienterade strategier. 

Däremot, som i detta fall, är out of his mind en mer idiomatisk och målspråksorienterad 

översättning även om det är en direktöversättning. Detta är en av svagheterna med den metod 
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jag valt för att analysera min data, eftersom viss data enligt min metod är mål- eller 

källspråksorienterade men kan tolkas som det motsatta. Eftersom jag använder min metod 

konsekvent så måste denna svaghet tas i beaktning i min analys av resultaten. 

6.1.4. T–T 

I följande exempel transponeras de abstrakta substantiven i båda översättningar: 

 

8) Il était grand et parfois beau, d’une beauté qui donnait confiance (Sagan 1954:14). 

Han var storväxt och ibland vacker, vacker på ett sätt som ingav förtroende (i Vallquists öv. 

1955:15–16). 

He was tall and sometimes beautiful, with the sort of good looks that immediately inspire one 

with confidence (i Ashs öv. 1955:5). 

 

Här har båda transponerat substantivet beauté (skönhet på svenska och beauty på engelska) till 

ett adjektiv (vacker) på svenska samt adjektiv och substantiv (good looks) på engelska. 

Adjektiven i översättningarna gör de lite mer lättlästa och mer flytande än om de hade 

direktöversatt, och en mottagaranpassning har skett i båda målspråken. 

 

I följande exempel transponeras det abstrakta substantivet av både Séverac och L/B/A: 

 

9) Un repas comme il en faisait parfois avant son mariage (Laurain 2012:14). 

En middag som de han ibland hade unnat sig innan han gifte sig (i Séveracs öv. 2014:12). 

The sort of meal he used to enjoy occasionally before he was married (i 

Lalaurie/Boyce/Aitkens öv. 2013:13). 

 

I exemplet ovan har Séverac översatt mariage (bröllop på svenska och wedding på engelska) 

till verbet gifte sig och L/B/A till adjektivet married. En direktöversättning på svenska: ”En 

middag som de han ibland hade unnat sig före sitt bröllop” (min översättning) hade varit 

källspråksorienterad på bekostnad av det svenska idiomet. Detsamma gäller den engelska 

översättningen. De har båda alltså mottagaranpassat texten en aning. 

 

I översättningarna av Bonjour tristesse har alltså majoriteten av AS översatts med AS av både 

Vallquist och Ash. Ungefär en femtedel av AS har översatts av Vallquist med AS men 

transponerats eller utelämnats av Ash och en tiondel av AS har översatts med AS av Ash men 

transponerats eller utelämnats av Vallquist. Ytterligare en tiondel har transponerats eller 
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utelämnats av båda översättarna. Detta resultat kan tolkas som att båda översättningar i hög 

grad är källspråksorienterade vad gäller denna variabel, och Vallquist är aningen mer 

källtrogen är Ash.  

Vad avser Le chapeau de Mitterand liknar resultaten föregående resultat. Majoriteten av 

AS har översatts av båda med AS. Det är en högre andel i denna kategori än Bonjour tristesse. 

Nästan en femtedel av AS har översatts av Séverac med AS men transponerats eller 

utelämnats av de engelska översättarna, medan väldigt få av AS har översatts med AS av 

Lalaurie, Boyce och Aitken och transponerats eller utelämnats av Séverac. Mer än en tiondel 

av AS har transponerats eller utelämnats i båda romanerna. Detta resultat kan tolkas som att 

båda översättningar i hög grad är källspråksorienterade vad gäller denna variabel, och Séverac 

aningen mer än de engelska översättarna (samma tendens som i föregående roman).  

Vad gäller skillnaden mellan romanerna så är översättningarna av den senare romanen, Le 

chapeau de Mitterand, aningen mer källtrogna än översättningarna av Bonjour tristesse och i 

båda fallen är de svenska översättningarna aningen mer källtrogna än de engelska. 

6.2. Kulturspecifika begrepp 

Tabell 3: Översättningsstrategiernas förekomst i Bonjour tristesse 

Strategi Antal förekomster i 

Vallquists översättning 

Antal förekomster i 

Ashs översättning 

Retention 0  0 

Specification 0 0 

Direct Translation 2 1 

Generalisation 1 3 

Substitution 1 0 

Omission 0 0 

Official Equivalent 0 0 

Totalt 4 4 

 

Exempel på när Vallquist har översatt ett kulturspecifikt begrepp med metoden direct 

translation och Ash med metoden generalisation: 

 

1) Mon père avait quarante ans, il était veuf depuis quinze; c’était un homme jeune, plein de 

vitalité, de possibilités, et, à ma sortie de pension, deux ans plus tôt, je n’avais pas pu ne pas 
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comprendre qu’il vécût avec une femme (Sagan 1954:11). 

Min far var fyrtio år, full av vitalitet, av möjligheter, och då jag för två år sedan lämnade min 

pension hade jag inte kunnat undgå att förstå att han levde med en kvinna (i Vallquists öv. 

1955:13). 

My father was forty, and had been a widower for fifteen years. He was young for his age, full 

of vitality and possibilities, and when I left school two years before, I soon noticed that he 

lived with a woman (i Ashs öv. 1955:3). 

 

Här direktöversätter Vallquist ordet pension som betyder internatskola på franska, till 

motsvarigheten på svenska: pension. Pension på svenska låter lite gammeldags men då ska 

man komma ihåg att översättningen är från 1950-talet. Ash har däremot översatt med det mer 

generella ordet school utan att förtydliga att det handlar om en ”boarding school” vilket gör 

hennes översättning till mer målspråksorienterad. 

 

Exempel på när Vallquist har översatt ett kulturspecifikt begrepp med metoden generalisation 

och Ash med metoden direct translation: 

 

2)  C’était une grande fille rousse, mi-créature, mi-mondaine, qui faisait de la figuration dans les 

studios et les bars des Champs-Elysées (Sagan 1954:12). 

Hon var en storväxt, rödhårig flicka, på en gång primitiv och mondän, som arbetade som 

statist vid filmen och ibland uppträdde på barerna vid Champs-Elysées (i Vallquists öv. 

1955:14). 

She was a tall red-haired girl, sensual and worldly, gentle, rather simple, and unpretentious; 

one might have come across her any day in the studios and bars of the Champs-Élysées (i 

Ashs öv. 1955:3). 

 

I exemplet ovan ser jag att Vallquist har översatt studios et les bars des Champs-Elysées till 

barerna vid Champs-Elysées och Ash med studios and bars of the Champs-Élysées. Vallquist 

har inte skrivit ut studio och har gjort generaliseringen att det bara handlar om barer. 

Dessutom har (bortom denna variabel men värt att kommentera) översatt faisait de la 

figuration till att hon uppträdde vilket inte alls behöver vara sant. Det kan vara att hon infann 

sig på dessa ställen och ”visade upp sig”. Dessutom omvandlar Vallquist substantivet till ett 

verb (figuration blir uppträdde). Ash transponerar också det substantivet och skriver one 

might have come across her vilket gör att man som läsare är öppen för att hon antingen 
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uppträdde eller bara gjorde ”appearances”. Vad avser KSB är den engelska översättningen 

mer källspråksorienterad än den svenska. 

 

Följande exempel visar på när Vallquist översätter med metoden substitution och Ash med 

metoden generalisation: 

 

3) Dès l’aube, j’étais dans l’eau, une eau fraîche et transparente où je m’enfouissais, où je 

m’épuisais en des mouvements désordonnés pour me laver de toutes les ombres, de toutes les 

poussières de Paris (Sagan 1954:13). 

Från tidigt på morgonen var jag i vattnet, ett kyligt och genomskinligt vatten som jag dök ner i 

för att under häftiga och tröttande rörelser tvätta mig ren från stadsdammet och från alla 

Parisminnen som förföljde mig (i Vallquists öv. 1955:15). 

From dawn onwards I was in the water. It was cool and transparent and I plunged wildly about 

in my efforts to wash away the shadows and dust of the city (i Ashs öv. 1955:4). 

 

Vallquist skriver om Paris också men gör om ombres till minnen istället för skuggor. Och 

eftersom hon översätter till minnen lägger hon till verbet som följer: förföljde mig, som inte 

fanns med i källtexten. Substitutionen görs för att passa bättre i mottagarens läsning. Ash har 

översatt väldigt källtroget. 

  

Följande exempel visar på när Vallquist översätter med metoden direct translation och Ash 

med metoden generalisation och avser samma KSB som exempel 1): 

 

4) Néanmoins à ma sortie de pension, deux ans plus tôt, mon père, très embarrassé de moi, 

m’avait envoyée à elle (Sagan 1954:15). 

Men då jag för två år sedan slutade i pensionen hade han i alla fall skickat mig till henne – han 

visste väl inte riktigt vad han skulle ta sig till med mig (i Vallquists öv. 1955:17). 

But all the same, when I left school two years before and my father was at his wits’ end about 

me, he had asked her to take me in hand (i Ashs öv. 1955:5). 

 

Ashs översättning är, likt exempel 1) mer målspråksorienterad än Vallquists. 

 

Det förekommer väldigt få kulturspecifika begrepp i den del av Sagans roman som jag 

studerar, men av de fyra jag identifierat har Vallquist översatt med två direct translation, en 

generalisation och en substitution. Den är lika mål- som källspråksorienterad. Ash har 



 

21 

 

översatt med en direct translation och tre generalisation, det vill något mer 

målspråksorienterad. Eftersom är det så få exempel här så skillnaden är ytterst liten mellan de 

två översättningarna ändå. Vallquist är lika käll- som målspråksorienterad och Ash är mer 

målspråksorienterad. Det verkar som att romanen Bonjour tristesse som jag har valt till min 

undersökning har väldigt få kulturspecifika begrepp, så detta är bra att ha i åtanke. För att 

undersöka huruvida detta stämmer har jag identifierat kulturspecifika begrepp i mitten av 

romanen (s. 71-76) och i sista kapitlet i boken (s. 152-154) och jag identifierade endast ett 

kulturspecifkt begrepp på dessa sidor, nämligen ”(…) je n’avais pas ouvert un livre depuis 

Bergson” (s. 74). Henri Bergson är en fransk författare. Detta visar på att det överhuvudtaget 

verkar finnas väldigt få kulturspecifika begrepp i Bonjour tristesse av Sagan. 

 

Tabell 4: Översättningsstrategiernas förekomst i Le Chapeau de Mitterand 

Strategi Antal förekomster i 

Séveracs öv. 

Antal förekomster i 

Lalaurie/Boyce/Aitkens 

öv. 

Retention 6  16 

Specification 2  2 

Direct Translation 16  16 

Generalisation 8 0 

Substitution 3 2 

Omission 0  0 

Official Equivalent 1 0 

Totalt  36 36 

 

Följande exempel visar på översättningar av kulturspecifika begrepp i Le chapeau de 

Mitterand. 

 

Följande exempel visar på när Séverac översätter med substitution och Lalaurie/Boyce/Aitken 

med direct translation: 

1) Le train était annoncé au quai 23 (Laurain 2012:18). 

Tåget skulle komma in på spår 23 (i Séveracs öv. 2014:15). 

The train would be arriving at platform 23 (i Lalaurie/Boyce/Aitkens öv. 2013:16). 
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En direct translation av quai till svenska skulle vara perrong. Men Séverac har valt att 

mottagaranpassa texten eftersom spår används mer frekvent än perrong på svenska. Séveracs 

översättning är målspråksorienterad medan L/B/A översätter mer källspråksorienterat. 

 

Följande exempel visar på när Séverac översätter med en specification och 

Lalaurie/Boyce/Aitken med direct translation: 

 

2) Elle avait eu le même quand Daniel l’avait demandée en mariage, ou encore à leur première 

sortie ensemble, lorsqu’il lui avait proposé de visiter l’expo à Beaubourg (Laurain 2012:18). 

 Hon hade haft samma ansiktsuttryck när Daniel hade friat till henne, och under deras första 

träff när han hade föreslagit att de skulle gå på konstutställning vid Beaubourg (i Séveracs öv. 

2014:15). 

The same frown as when Daniel had asked her to marry him, or when he’d first asked her out 

on a date to an exhibition at the Beaubourg (i Lalaurie/Boyce/Aitkens öv. 2013: 16). 

 

Laurain skriver l’expo à Beaubourg (expo är slang för exposition som betyder utställning) och 

Séverac översätter till konstutställning vid Beaubourg för att förtydliga för läsare vad för slags 

utställning det rör sig om. L/B/A däremot väljer att istället vara trogna originaltexten och 

översätter källspråksorienterat. 

 

Följande exempel visar på när Séverac översätter med en direct translation och 

Lalaurie/Boyce/Aitken med retention: 

 

3) Arrivé au seixième étage de leur tour du XVe arrondissement, Daniel annonca qu’il avait fait à 

manger (Laurain 2012:10). 

När de kom till sextonde våningen i deras höghus i det femtonde arrondissementet sa Daniel 

att han hade lagat mat (i Séveracs öv. 2014:9). 

When they got up to their sixteenth-floor apartment in the fifteenth arrondissement, Daniel 

announced that he’d made supper (i Lalaurie/Boyce/Aitkens öv. 2013:10). 

 

Séverac har valt att översätta med en rätt ovanlig direktöversättning, som används på svenska 

men rätt sällan. Det gör hans översättning källspråksorienterad. Den engelska översättningen 

är dock än mer källspråksorienterad då KSB står kvar i översättningen i kursiv och föreställer 

därmed en typisk retention.  
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Följande exempel visar på när Séverac översätter med en generalisation och 

Lalaurie/Boyce/Aitken med substitution: 

 

4) À nous, avait-il dit en choquant solennellement son verre contre celui de sa femme, tandis que 

Jérôme les imitait avec son Banga (Laurain 2012:10). 

-Skål för oss, sa han och skålade högtidligt med sin fru. Jérôme härmade dem med sin 

läskedryck (i Séveracs öv. 2014:9). 

’To us,’ said Daniel, solemnly clinking glasses with his wife. Jérôme copied them with his 

Orangina (i Lalaurie/Boyce/Aitkens öv. 2013:11). 

 

Séverac har eventuellt översatt Banga till läskedryck för att få svenska läsare vet vad det är 

för någonting. Istället för att översätta till en specifik läsk har han använt en generaliserande 

term. De engelska översättarna har däremot mottagaranpassat översättningen och ersatt KSB 

med en dryck läsarna är väl bekanta med. Båda översättningar är målspråksanpassade. 

 

Följande exempel visar på när Séverac översätter med en direct translation och 

Lalaurie/Boyce/Aitken med specification: 

 

5) Il avait coupé l’autoradio qui diffusait cette chanson où une jeune femme ânonnait qu’elle 

préférait la ouate à toutes les autres matières (Laurain 2012:14). 

Han hade stängt av bilradion som spelade den där låten med en ung tjej som sjunger att hon 

gillar bomull mer än något annat (i Séveracs öv. 2014:12). 

He’d turned off the radio, cutting off Caroline Loeb as she droned on about liking cotton wool 

(i Lalaurie/Boyce/Aitkens öv. 2013:14). 

 

Detta exempel är intressant då författaren inte specificerar vilken sångare det handlar om men 

beskriver vad som utmärker henne och låter läsaren dra slutsatsen om vem det är. Séverac har 

valt samma strategi, med risken att den svenska läsaren inte kan göra kopplingen lika lätt som 

den franska läsaren. Det kan vara därför de engelska översättarna har valt att skriva ut namnet, 

för att läsaren ska slippa slå upp ordet eller stanna upp i läsningen, och har därmed 

mottagaranpassat i mycket högre grad än Séverac som översätter källspråksorienterat. 

 

Följande exempel visar på när Séverac översätter med en substitution och 

Lalaurie/Boyce/Aitken med retention: 
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6) Daniel éprouvait le besoin de ”se retrouver”, comme l’avait dit une intervenante dans une 

émission d’Antenne 2, une psychothérapeute qui avait écrit un livre sur le stress au travail et 

venait en faire la promotion (Laurain 2012:14). 

Daniel kände behov av att ”finna sig själv”, som en kvinna hade sagt på ett program på TV2. 

Det var en psykoterapeut som skrivit en bok om stress på arbetet och som hon kommit för att 

diskutera i tevestudion (i Séveracs öv. 2014:12). 

Daniel was experiencing the need ’to find himself,’ as one of the guests had said on a recent 

programme on Antenne 2. The guest was a psychotherapist who’d written a book about stress 

at work and was on the programme to promote it (i Lalaurie/Boyce/Aitkens öv. 2013:14). 

 

Här översätter Séverac den franska tv-kanalen till TV2 för att svenska läsare ska förstå vad det 

är och för att det ska fungera i en svensk kontext. Lalaurie, Boyce och Aitken översätter 

däremot till samma KSB och har ingen avsikt att mottagaranpassa begreppet och skriver alltså 

källspråksorienterat. 

 

Som jag skrev i avsnittet om Pedersens (2007) teori (avsnitt 4.3.  s. 7-8) är strategierna 

retention, specification och direct translation källspråksorienterade översättningsstrategier, 

medan generalisation, substitution och omission är målspråksorienterade sådana. Official 

equivalent är varken eller, den är neutral vad avser käll- eller målspråksorientering. I första 

romanen, Bonjour tristesse, är väldigt få kulturspecifika begrepp (KSB) identifierade (vilket 

är en svaghet i denna undersökning) och bland de identifierade är hälften 

källspråksorienterade och hälften målspråksorienterade i den svenska översättningen. I den 

engelska översättningen är majoriteten målspråksorienterade. Därför kan man dra slutsatsen 

att den svenska översättningen är lika målspråks- som källspråksorienterad medan den 

engelska översättningen är mer målspråksorienterad vad gäller denna variabel. 

I den senare romanen, Le chapeau de Mitterand, har jag identifierat 36 stycken KSB (i det 

textavsnitt jag undersöker). I denna roman är majoriteten av översättningarna av KSB i den 

svenska översättningen översatta med källspråksorienterade strategier. Ungefär en tredjedel 

av översättningarna av KSB i den svenska översättningen är översatta med 

målspråksorienterade strategier. I den engelska översättningen är nästan alla KSB översatta 

med källspråksorienterade strategier och endast en liten del med målspråksorienterade 

översättningar. Jag tolkar detta som att båda översättningarna är adekvansinriktade vad gäller 

denna variabel, men den engelska översättningen är betydligt mer än den svenska. Nedan har 

jag sammanställt två figurer för att demonstrera resultaten på ett översiktligt sätt. 
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6.3. Sammanfattning av resultaten 

 

Figur 1: Bonjour tristesse 

 

     

Figur 2: Le chapeau de Mitterand     

 

 

Varje figur representerar en av romanerna med var och en av översättningarna under. I sin tur 

presenteras variablerna (abstrakta substantiv eller AS och kulturspecifika begrepp eller KSB). 

Därefter står det antingen KS eller MS och detta beror på om översättningen baserat på min 

undersökning är källspråksorienterad (KS) eller målspråksorienterad (MS). Står det ett ”+” 

betyder det att den översättningen var mer KS eller MS än den andra översättningen för just 

den variabeln, står det ”-” betyder det att den var mindre KS eller MS än den andra 

översättningen för just den variabeln. Står det KS/MS betyder det att de är lika stora. 

 

Bonjour 
tristesse

Vallquist

AS

KS +

KSB

KS/MS

Ash

AS

KS -

KSB

MS +

Le chapeau 
de Mitterand

Séverac

AS

KS +

KSB

KS -

L/B/A

AS

KS -

KSB

KS +
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7. Slutsats 

Jag har nu för avsikt att svara på mina tre forskningsfrågor som jag ställde tidigt i denna 

undersökning. Den första frågan var följande: 

 

- Med vilka metoder översätts abstrakta substantiv och kulturspecifika begrepp på svenska och 

engelska i Bonjour tristesse av Françoise Sagan och i Le chapeau de Mitterand av Antoine 

Laurain?  

 

Som jag nämnde i inledningen hade Vallquist i ett brev till Carl Björkman skrivit att hon hade 

för avsikt att inte försvenska verket (Svahn, 2018) och baserat på Tourys normteori är det 

adekvans- eller acceptansinriktningen som påverkar vilka operationella normer som väljs av 

översättaren (1978/1995). Detta betyder exempelvis att Vallquist kan ha handlat utifrån sin 

avsikt att inte skriva acceptansinriktad och har därför valt källspråksorienterade strategier i 

översättandet vilket i sin tur påverkar slutprodukten. Majoriteten av de abstrakta substantiv 

jag har identifierat i den del av Bonjour tristesse jag undersöker översätter både Vallquist och 

Ash med abstrakta substantiv på respektive språk. Detta betyder att båda översättarna har valt 

källspråksorienterade strategier för att översätta denna variabel. Vallquist som översatt den 

svenska versionen har däremot översatt fler abstrakta substantiv med AS än vad Ash har, som 

har transponerat eller utelämnat översättning av AS i högre grad. Så, hög adekvansinriktning 

kan identifieras hos båda översättare, men hos Vallquist mer än Ash. Vad gäller 

kulturspecifika variabler ser det lite annorlunda ut. Jag har endast identifierat fyra KSB i 

Bonjour tristesse och därför måste identifierade tendenser tolkas med detta i åtanke. I 

Vallquists översättning är två av fyra KSB direktöversatta vilket anses vara en 

källspråksorienterad översättningsstrategi, de två andra är översatta med målspråksorienterade 

strategier. I Ashs översättning är en översatt med direktöversättning och tre med 

generalisering, den senare anses vara en målspråksorienterad översättningsstrategi. Slutsatsen 

jag drar är att Ashs översättning är mer målspråksorienterad och Vallquists är neutral, med 

storleken på utfallet i åtanke. 

I Le chapeau de Mitterand är majoriteten av de abstrakta substantiv jag har identifierat i 

den del av boken jag undersöker översatta med abstrakta substantiv av både Séverac och 

Lalaurie, Boyce och Aitken. I likhet med föregående roman har Lalaurie, Boyce och Aitken 

transponerat eller utelämnat översättning av AS i högre grad än Séverac. Båda översätter 
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alltså i hög grad adekvansinriktat, men Séverac mer än de engelska översättarna. I Le chapeau 

de Mitterand är utfallet vad gäller KSB större. I Séveracs översättning är en majoritet av 

översättningarna av KSB källspråksorienterade (många översätts med direct translation). 

Ungefär en tredjedel av strategierna är målspråksorienterade. I Lalaurie, Boyce och Aitkens 

översättning är en väldigt stor majoritet av strategierna källspråksorienterade (nästan alla 

översätts med retention eller direct translation). Den är mer adekvansinriktad än Séveracs 

översättning baserat på dessa resultat.  

 

Den andra forskningsfrågan var följande: 

 

- Är eventuella skillnader som finns mellan de svenska och engelska översättningarna av 

samma typ på 2010-talet som på 1950-talet? Eller har mönstret förändrats? 

 

Jag börjar med Sagans roman från 1950-talet. Den svenska översättaren Vallquist har, vad 

gäller abstrakta substantiv, översatt källspråksorienterat men vad gäller kulturspecifika 

begrepp har hon översatt lika källspråks- som målspråksorienterat (med storleken av utfallet i 

åtanke). Ash har översatt AS med källspråksorienterade strategier, men inte i lika hög grad 

som Vallquist. Hon har översatt målspråksorienterat vad gäller KSB, ännu mer än Vallquist. 

Detta betyder alltså att den engelska översättningen från 1950-talet är mer acceptansinriktad 

än den svenska. Vad gäller Laurains roman från 2010-talet så har den svenska översättaren 

Séverac översatt abstrakta substantiv med abstrakta substantiv och inte transponerat lika 

mycket som Lalaurie, Boyce och Aitken. Däremot har Séverac översatt kulturspecifika 

begrepp med övervägande källspråksorienterade strategier, men inte alls i lika hög grad som 

Lalaurie, Boyce och Aitken, som har kvar väldigt många orörda källtextsegment i sin 

översättning. Detta visar på att den svenska översättningen från 2010-talet är 

källspråksorienterad och adekvansinriktad men även på att den engelska är det, till och med i 

högre grad än den svenska gällande vissa variabler. 

 

Detta för oss in på sista forskningsfrågan: 

 

- Kan det svenska respektive engelska litterära systemets öppenhet eller slutenhet på 2010-talet 

jämfört med 1950-talet ha påverkat översättningarna jag undersöker? Är det möjligt för mig 

att undersöka? 
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Baserat på de textstycken jag har undersökt och de två variabler jag baserar min undersökning 

på, är det svårt att visa på att det skett förändringar i ländernas litterära systems öppenhet eller 

slutenhet. Däremot, baserat på mina resultat, kan det vara så att det svenska systemet är öppet 

såväl på 1950-talet som på 2010-talet och därmed har påverkat de svenska översättarna att 

översätta källtroget och att det brittiska systemet blivit mer öppet på 2010-talet jämfört med 

1950-talet och därför gjort att den senare romanen översatts mer källtroget. Eftersom det inte 

rör sig om högprestige-romaner i detta fall är det i så fall möjligt att översättningssystemet 

intagit en mer primär roll i det brittiska litterära systemet på senare år och att detta kan ha 

förändrat de preliminära normerna för översättarna av Laurains roman, eftersom den översatta 

litteraturens position inom det litterära systemet påverkar översättarens val av strategier vilket 

påverkar slutprodukten (som jag diskuterade i Vallquists fall). Detta är emellertid ingenting 

jag bevisar med denna undersökning. 

För vidare forskning hade jag tyckt att det hade varit intressant att undersöka romanerna i 

dess helhet, och baserat på fler variabler för att få ett så omfattande resultat som möjligt. Som 

jag kommenterade på exempel 7 på sidan 16 så finns det svagheter med den metod jag har 

valt. Det hade varit intressant att se hur mycket mina resultat hade skiljt sig om jag hade valt 

en annan metod, eller flera metoder för att fånga upp fler nyanser i översättningarna än vad 

jag har gjort.  
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Bilagor 

1. Abstrakta substantiv 

1.1. Bonjour tristesse  

 

Sida (källtext) Sagan Vallquist Ash 

11 Sentiment Känsla (direkt 

översättning) 

Melancholy (direkt 

översättning) 

11 Ennui Bitterhet (direkt 

översättning) 

- (utelämning) 

11 Douceur Sötma (direkt 

översättning) 

-(utelämning) 

11 Tristesse Sorg (direkt 

översättning) 

Sadness (direkt 

översättning) 

11 Sentiment Känsla (direkt 

översättning) 

Idea (direkt 

översättning) 

11 Tristesse Sorgen (direkt 

översättning) 

Sadness (direkt 

översättning) 

11 Ennui Leda (direkt 

översättning) 

Boredom (direkt 

översättning) 

11 Regret Saknad (direkt 

översättning) 

Regret (direkt 

översättning) 

11 Remords Samvetskval (direkt 

översättning) 

Remorse (direkt 

översättning) 

11 Situation Situation (direkt 

översättning) 

situation (direkt 

översättning) 

11 Vitalité Vitalitet (direkt 

översättning) 

Vitality (direkt 

översättning) 

11 Possibilités möjligheter (direkt 

översättning) 

Possibilities (direkt 

översättning) 

11 Sortie Lämnade 

(transposition) 

left (transposition) 
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12 Séduction Charm (direkt 

översättning) 

Charm (direkt 

översättning) 

12 Dispositions betänkligheter 

(direkt översättning) 

Disposition (direkt 

översättning) 

12 Affection Fästad 

(transposition) 

Affection (direkt 

översättning) 

12 Gentillesse hänsynsfullhet 

(direkt översättning) 

-(utelämning) 

12 Compagnie Följde med 

(transposition) 

company (direkt 

översättning) 

12 Besoin Inte kunde vara utan 

(transposition) 

needed 

(transposition) 

12 Figuration Som statist och i 

baren (transposition) 

come across her 

(transposition) 

12 Prétentions Pretentioner (direkt 

översättning) 

-(utelämning) 

13 dispositions Roll (direkt 

översättning) 

-(utelämning) 

13 idée Tanke (direkt 

översättning) 

Thought (direkt 

översättning) 

13 idées Tankar (direkt 

översättning) 

Thoughts (direkt 

översättning) 

13 Jeunesse Ungdom (direkt 

översättning) 

-(utelämning) 

13 Drame Dramatiserade 

(transposition) 

Dramatized 

(transposition) 

13 Prétexte Förevändning (direkt 

översättning) 

Excuse (direkt 

översättning) 

13 Ennui Leda (direkt 

översättning) 

Boredom (direkt 

översättning) 

13 Jeunesse Ungdom (direkt 

översättning) 

Young people 

(transposition) 
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14 Courtoisie Artigt 

(transposition) 

Courtesy (direkt 

översättning) 

14 Attendrissement deltagande (direkt 

översättning) 

Tenderness (direkt 

översättning) 

14 Douceur Vänlighet (direkt 

översättning) 

Gentleness (direkt 

översättning) 

14 Beauté vacker  

(transposition) 

good looks 

(transposition) 

14 Confiance Förtroende (direkt 

översättning) 

Confidence (direkt 

översättning) 

14 Aversion Motvilja (direkt 

översättning) 

Aversion (direkt 

översättning) 

14 Laideur Fulhet (direkt 

översättning) 

Ugliness (direkt 

översättning) 

14 Charme Charm (direkt 

översättning) 

Charms (direkt 

översättning) 

14 Gêne Blyghet (direkt 

översättning) 

Uncomfortable 

(transposition) 

14 Absence Jag blev tankspridd 

(transposition) 

Devoid 

(transposition) 

14 Résignation accepterande 

(transposition) 

Resignation (direkt 

översättning) 

14 Infirmité Lyte (direkt 

översättning) 

-(utelämning) 

14 Conquête Erövringar (direkt 

översättning) 

-(utelämning) 

14 Surabondance Överskott (direkt 

översättning) 

-(utelämning) 

14 Vitalité Vitalitet (direkt 

översättning) 

-(utelämning) 

14 Emprise Företagsamhet 

(direkt översättning) 

-(utelämning) 
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14 Besoin Behov (direkt 

översättning) 

-(utelämning) 

14 Pensée Tanken (direkt 

översättning) 

Thoughts (direkt 

översättning) 

14 Conversation Samtalet (direkt 

översättning) 

 conversation (direkt 

översättning) 

14 Nervosité Nervös 

(transposition) 

Nervousness (direkt 

översättning) 

15 Sommeil Slummer (direkt 

översättning) 

Sleep (direkt 

översättning) 

15 Sortie Slutade 

(transposition) 

left (transposition) 

15 Désespoir Förtvivlan (direkt 

översättning) 

Tightly 

(transposition) 

15 Mondanités Sällskapsliv (direkt 

översättning) 

Gossip (direkt 

översättning) 

15 Rapports gemensamt 

(transposition) 

Connection (direkt 

översättning) 

15 Goût Smakfullt 

(transposition) 

right (transposition) 

15 Admiration Beundran (direkt 

översättning) 

Fond of 

(transposition) 

16 Entourage Umgängeskrets 

(direkt översättning) 

-(utelämning) 

16 Élégances Vackra kläder 

(transposition) 

Elegance (direkt 

översättning) 

16 Amours Förälskelser (direkt 

översättning) 

Flirtation (direkt 

översättning) 

16 Reconnaissance Tacksam 

(transposition) 

Grateful 

(transposition) 

16 Indifférence Likgiltighet (direkt 

översättning) 

Indifference (direkt 

översättning) 
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16 Volonté vilja (direkt 

översättning) 

Will (direkt 

översättning) 

16 Tranquillité Sinnesjämvikt 

(direkt översättning) 

Serenity (direkt 

översättning) 

16 Relations Bekanta 

(transposition) 

Know the same 

people 

(transposition) 

16 Amusements Nöjen (direkt 

översättning) 

Diversion (direkt 

översättning) 

16 Futilités Bagateller (direkt 

översättning) 

Frivolity (direkt 

översättning) 

16 Excès Överdrivet 

(transposition) 

Extremes (direkt 

översättning) 

16 Souvenir Minnet (direkt 

översättning) 

Memory (direkt 

översättning) 

16 Efforts Försök (direkt 

översättning) 

Efforts (direkt 

översättning) 

16 Présence Närvaro (direkt 

översättning) 

Presence (direkt 

översättning) 

16 Idées Åsikter (direkt 

översättning) 

Ideas (direkt 

översättning) 

16 Éducation Uppfostran (direkt 

översättning) 

Education (direkt 

översättning) 

16 Situation Ställning (direkt 

översättning) 

position (direkt 

översättning) 

17 Conversations Säga (transposition) conversations (direkt 

översättning) 

17 Complications Knipa (direkt 

översättning) 

Complications 

(direkt översättning) 

18 Amour Kärleken (direkt 

översättning) 

Love (direkt 

översättning) 

18 Complication Komplikationer 

(direkt översättning) 

Complications 

(direkt översättning) 
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18 Notions Begrepp (direkt 

översättning) 

Notions (direkt 

översättning) 

18 Fidélité Trohet (direkt 

översättning) 

Fidelity (direkt 

översättning) 

18 Gravité Allvar (direkt 

översättning) 

Serious 

(transposition) 

18 Engagement Förpliktelser (direkt 

översättning) 

Commitments 

(direkt översättning) 

18 Tendresse Ömhet (direkt 

översättning) 

Tenderness (direkt 

översättning) 

18 Dévotion Tillgivenhet (direkt 

översättning) 

Devotion (direkt 

översättning) 

18 Sentiments Känslor (direkt 

översättning) 

Feelings (direkt 

översättning) 

18 Conception Uppfattning (direkt 

översättning) 

Conception (direkt 

översättning) 

18 Amours kärleksaffärer (direkt 

översättning) 

Love affairs (direkt 

översättning) 

18 Fidélité  Troheten (direkt 

översättning) 

Fidelity (direkt 

översättning) 

18 Amour Kärlek (direkt 

översättning) 

Love (direkt 

översättning) 

18 Lassitudes Leda (direkt 

översättning) 

-(utelämning) 

 

 

1.2. Le chapeau de Mitterand 

 

Sida (källtext) Laurain Séverac Aitken 

9 Recherche spanade 

(transposition) 

looking 

(transposition) 
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9 Équilibre balansen (direkt 

översättning) 

tripping 

(transposition) 

10 Suggestion ingivelsen (direkt 

översättning) 

Suggestion (direkt 

översättning) 

10 Mariage  Friat (transposition) marry 

(transposition) 

10 Sortie  Träff (direkt 

översättning) 

Date (direkt 

översättning) 

10 Information  Förklaring (direkt 

översättning) 

divulge 

(transposition) 

10 Admiration lycka (direkt 

översättning) 

impressed 

(transposition) 

13 Idée tanken (direkt 

översättning) 

idea (direkt 

översättning) 

14 Rumeur Sorl (direkt 

översättning) 

sounds (direkt 

översättning) 

14 Mariage  gifte sig 

(transposition) 

married 

(transposition) 

14 Besoin Behov (direkt 

översättning) 

need (direkt 

översättning) 

14 Besoin Behov (direkt 

översättning) 

need (direkt 

översättning) 

14 Compagnie Sällskap (direkt 

översättning) 

Company (direkt 

översättning) 

14 Parenthèse utsvävning (direkt 

översättning) 

Interlude (direkt 

översättning) 

15 Nomination Befordran (direkt 

översättning) 

appointment  

(transposition) 

15 Tracas Oro (direkt 

översättning) 

Worries (direkt 

översättning) 

15 Esprit -(utelämning) mind (direkt 

översättning) 
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17 Fureur Vredesutbrott (direkt 

översättning) 

Fury (direkt 

översättning) 

17 Bévue Miss (direkt 

översättning) 

Blunder (direkt 

översättning) 

17 Mouvement Hakrörelse (direkt 

översättning) 

nodding 

(transposition) 

18 Symbole Symbolen (direkt 

översättning) 

Embodiment (direkt 

översättning) 

18 Luxe Lyx (direkt 

översättning) 

Luxury (direkt 

översättning) 

18 Détail Det (transposition) that (transposition) 

19 Rituel öppningsritualen 

(direkt översättning) 

Ritual (direkt 

översättning) 

19 Nuance Nyans (direkt 

översättning) 

Nuance (direkt 

översättning) 

19 Air Uppsyn (direkt 

översättning) 

Air (direkt 

översättning) 

19 Approbation Bifall (direkt 

översättning) 

Opinion (direkt 

översättning) 

19 Mouvement  Nick (direkt 

översättning) 

Nod (direkt 

översättning) 

19 Érudition Konnässör (direkt 

översättning) 

Erudition (direkt 

översättning) 

19 Rituel Ritual (direkt 

översättning) 

Ritual (direkt 

översättning) 

19 satisfaction tillfredsställelse 

(direkt översättning) 

satisfied 

(transposition) 

 

 

2. Kulturspecifika begrepp 

2.1. Bonjour tristesse 

 



 

39 

 

Sida (källtext) Sagan Vallquist Ash 

11 pension  pension  

(direct translation) 

school 

(generalisation) 

12 les studios et les bars 

des Champs-Elysées 

på barerna vid 

Champs-Elysées 

(generalisation)  

the studios and bars 

of the Champs-

Élysées 

(direct translation) 

13 les ombres, de toutes 

les poussières de 

Paris 

stadsdammet och 

från alla 

Parisminnen  

(generalisation) 

shadows and dust of 

the city 

(generalisation) 

15 pension pensionen  

(direct translation) 

school  

(generalisation) 

 

2.2. Le chapeau de Mitterand 

Sida 

(källtext) 

Laurain Séverac Aitken 

9  gare Saint-

Lazare 

järnvägsstationen Saint-

Lazare (direct translation) 

Gare Saint-Lazare  

(direct translation) 

9 quai 23 spår 23 

(substitution) 

platform 23 

(direct translation) 

9 train 78654  tåg 78654  

(direct translation) 

train 78654 

(direct translation)  

10 expo à 

Beaubourg 

konstutställning vid 

Beaubourg 

(specification) 

exhibition at the Beaubourg 

(direct translation) 

10 XVe 

arrondissement 

femtonde arrondissementet 

(official equivalent) 

fifteenth arrondissement 

(retention) 

10 apéritif aperitif 

(direct translation) 

aperitif 

(direct translation) 

10 Banga läskedryck 

(generalisation) 

Orangina 

(substitution) 
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13 jeune femme  ung tjej  

(direct translation) 

Caroline Loeb  

(specification) 

13 brasserie 

 

brasserie 

(direct translation) 

brasserie  

(direct translation) 

13 Sogetec Sogetec 

(retention) 

SOGETEC  

(retention) 

14 brasserie restaurang 

(substitution) 

brasserie 

(direct translation) 

14 plateau de fruits 

de mer Royal 

skaldjursbricka 

(generalisation) 

seafood platter royale 

(direct translation) 

14 pouilly-fuissé vitt bourgognevin 

(generalisation)  

Pouilly-Fuissé  

(retention) 

14 steak haché-

purée 

köttfärsbiff med potatismos  

(direct translation) 

hamburger with mashed 

potato 

(direct translation) 

14 brasserie brasseriet 

(direct translation) 

brasserie 

(direct translation) 

14 boulevard  boulevarden  

(direct translation) 

boulevard 

(direct translation)  

14 andouillette korv  

(generalisation) 

andouillette  

(retention) 

14 pièce du boucher köttbit  

(generalisation) 

decent cut of beef  

(substitution) 

14 Antenne 2  TV2 

(substitution) 

Antenne 2 

(retention) 

15 boulevard boulevarden  

(direct translation) 

boulevard 

(direct translation) 

15 brasserie brasseriet 

(direct translation) 

brasserie 

(direct translation) 

15 Sogetec Sogetecuppdrag 

(specification) 

SOGETEC  

(retention) 

15 plateau Royal Skaldjursbricka 

(generalisation) 

seafood platter royale 

(direct translation) 
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17 entrecôtes  

 

entrecote  

(direct translation) 

entrecôte steaks  

(specification) 

17 pommes vapeur 

 

kokt potatis  

(direct translation) 

pommes vapeur  

(retention) 

17 faux-filets  

 

ryggbiff  

(direct translation) 

faux-filets 

(retention)  

17 béarnaise bearnaisesås 

(specification) 

Béarnaise sauce  

(specification) 

18 brasseries Brasserier  

(direct translation) 

brasseries  

(direct translation) 

18 brasseries  brasseriernas  

(direct translation) 

brasseries  

(direct translation) 

18 Plateau Royal de 

fruits de mer  

plateau royal de fruits de 

mer  

(retention) 

plateau royal de fruits de 

mer  

(retention) 

18 fines de claire 

creuses et plates 

de Bretagne 

djupa och platta ostron från 

Bretagne  

(direct translation) 

fines de claire creuses et 

plates de Bretagne 

(retention) 

18 pouilly-fuissé  Pouilly-Fuissé 

(retention) 

Pouilly-Fuissé 

(retention) 

18 fumé Fumé 

(retention) 

Fumé 

(retention) 

18 pouilly-fuissé Pouilly-Fuissé 

(retention) 

Pouilly-Fuissé 

(retention) 

18 pouilly Pouilly 

(retention) 

Pouilly 

(retention) 

19 bourgognes 

blancs 

vita bourgogneviner 

(direct translation) 

white Burgundy 

(direct translation) 
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