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1 Syfte, bakgrund och 
frågeställning 

Översättning som process kan, bland andra tänkbara metoder, studeras genom systematisk 
jämförelse mellan de två versionerna vad avser textens uppbyggnad. – Processen som sådan 
upphörde när översättaren lade ned sin penna, men spåren av hans verksamhet består: som 
relationer mellan enheter i hans förlaga och motsvarande enheter i hans produkt.  

Så beskriver Lars Wollin jämförandet av den syntaktiska strukturen mellan en översättnings källtext 
och måltext i ”Svensk latinöversättning 1. Processen” (1981:2). En vanlig missuppfattning när det 
kommer till översättningar är att innehållet i den översatta texten är identiskt med förlagan, vilket 
”inte förekommer i autentisk text”. (Wollin, 1981:35) Det skämtsamma uttrycket ”skjut inte 
budbäraren” får sig då en törn: för att utröna huruvida en källtext överensstämmer med en måltext 
måste de processer som översättaren, textens budbärare, har beslutat sig för att använda granskas. 

Syftet med det här arbetet är att utifrån Wollins och Yvonne Lindqvists mall jämföra den 
syntaktiska strukturen i tre textpartier i tre svenska översättningar av ”Boule de suif” av Guy de 
Maupassant. De tre textpartiernas textuella struktur kommer översiktligt att studeras för att ge den 
syntaktiska analysen en jämförelsegrund. Vid arbetets början fanns även en önskan om att studera 
hur den naturalistiska stil som Maupassant använder sig av framförs i svensk språkdräkt. På grund 
av plats- och tidsbrist fick dock denna vinkling avfärdas. 

De tre översättningarna är gjorda av Sigfrid Siwertz (1927), Ingvar Johansson (1972) och 
Johan Gunnarsson (1985). Materialet utgörs av tre textpartier från vardera översättning. 
Textpartierna är valda för att representera olika sorters texter; beskrivning, dialog och inre 
monolog. 

Efter redovisningen följer en diskussion som främst tar fasta på följande frågor: 

a. Generar den textuella strukturen hos de olika texttyperna vissa sorters operationer?  

b. Finns det ett samband mellan översättare och val av operation?  

2 Forskningsbakgrund 
I detta kapitel presenteras först översättningsvetenskap som forskningsområde i all korthet, och 
därefter Wollins och Lindqvists mer specifika metod att studera den syntaktiska strukturen i 
översättningar, som ligger till grunden för denna studie. 

2.1 Översättningsvetenskap 
Översättningsvetenskap som forskningsområde uppstod så sent som på 50-talet och är fortfarande 
relativt oupptäckt, skriver Rune Ingo i ”Från källspråk till målspråk: introduktion i 
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översättningsvetenskap” (1991:9). Från början kallades studier av översättning enbart för 
översättningsteori, men i takt med att forskningsområdet har utvecklats har man mer och mer 
övergett den termen för det mer mångfacetterade översättningsvetenskap. Huvudsyftet är för att 
översättningsteori endast åsyftar den del av översättningsforskning som behandlar översättnings-
vetenskapliga teorier, och alltså exkluderar andra vitala delar av översättningsforskning. (Ingo, 
1991:11) 

Mats Larsson ger i sin avhandling ”Från tjeckiska till svenska. Översättningsstrategier för 
litterärt talspråk” (1992:11) exempel på två olika översättningsstrategier: antingen 
källspråksorienterad eller målspråksorienterad. Den källspåksorienterade strategin, som liksom 
namnet antyder fokuserar på det språk som originaltexten är skriven på, koncentrerar sig på textens 
meddelande vad det gäller form och innehåll. (Larsson, 1992:12) En källspråksorienterad 
översättning är skriven på målspråket men ligger så nära källspråket på en syntaktisk och stilistisk 
nivå som är möjligt. Den målspråksorienterade strategin går däremot ut på att texten anpassas till 
målspråkets kultur. Att måltextens meddelande av måltextens läsare uppfattas på samma sätt som 
källtextens meddelande uppfattas av källtextens läsare ses som det primära. (Larsson, 1992:13) 

2.2 Studier av syntax i översättningar 
Metoden är utarbetad av Wollin i ”Svensk latinöversättning 1. Processen” (1981), och därefter 
modifierad av Lindqvist för att anpassas till moderna språk. En annan som har använt 
analysmetoden är Christer Platzack i antologin ”Från språk till språk. Sjutton uppsatser om litterär 
översättning” (Engwall ochh af Geijerstam: 1983) där han analyserar den syntaktiska strukturen i 
sex svenska översättningar av ”Alice in wonderland”.  

Lindqvists modifierade metod finns presenterad i ”Översättning som social praktik. Toni 
Morrison och Harlequinserien Passion på svenska” (2002). Metoden behandlar 
översättningsstrategier på syntaktisk nivå, och tillåter en kvantitativ jämförelse av såväl 
översättarens frihet gentemot källtexten som procentuell överensstämmelse mellan källtextens och 
måltextens syntaktiska struktur. (Lindqvist, 2002:106) 

3 Material och metod 
I detta kapitel presenteras materialet och därefter metoden. Analysvariabler för att den textuella 
strukturen redovisas, och därefter Lindqvists metod för att kunna klassificiera den syntaktiska 
strukturen. 
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3.1 Material  

Materialet i den här studien består av tre textpartier1, på ungefär 150-250 ord vardera, som jämförs 
med den franska förlagan, ”Boule de suif” av Guy de Maupassant från 1879, förkortas i 
fortsättningen GdM.  

Den franska författaren Guy de Maupassant levde mellan 1850-1893. Han vad en del av 
den naturalistiska rörelsen och är framförallt känd för sina noveller som är  ”marked by objectivity, 
highly controlled style, and sometimes by sheer comedy” (Jalic inc, 2009, http://www.online-
literature.com/maupassant/, hämtad 12.05.09) 

De översättningar som jag har valt att undersöka är följande: 

a. Sigfrid Siwertz översättning från 1927, förkortas i fortsättningen SS. 
b. Ingvar Johanssons översättning från 1972, förkortas i fortsättningen IJ. 
c. Johan Gunnarssons undersökning från 1985, förkortas i fortsättningen JG. 

Sigfried Siwertz utmärker sig genom att i grund och botten vara romanförfattare, samt även invald i 
Svenska Akademien på stol 4. (Wikipedia, http://sv.wikipedia.org/wiki/Sigfrid_Siwertz, hämtad 
13.05.09) Om de två andra översättarna har ingen komplemetterande information kunnats hitta. 

De sammanlagda texterna motsvarar 2256 ord fördelade enligt tabellen nedan: 

Tabell 1. Undersökt material: antal ord 

Text/version GdM. SS. IJ. JG. 

Beskrivning 242 225 257 238 

Dialog 162 167 172 178 

Inre monolog 161 146 171 157 

Totalt 565 538 600 553 

Då novellen är för omfattande för att analyseras i sin helhet har tre olika textpartier2 valts ut för att 
representera olika sorters texttyper. I det första partiet, beskrivning, beskrivs Fettpärlan yttre och 
inre egenskaper. Det andra partiet är en dialog, där den preussianske officeren vill tala med 
Fettpärlan och där sedan sällskapet övertalat Fettpärlan att träffa honom. Dialogen omfattar både 
direkt anföring, exklamationer och frågor. Det sista partiet består av en inre monolog när Fettpärlan 
tänker tillbaka på sin picknickkorg från början av novellen. 

3.2 Metod 
Analysen inleds med en översiktlig beskrivning av den textuella analysen. Då den syntaktiska 
strukturen är studiens huvudanalys kommer den delen ta upp mest plats. De exempel som 
förekommer i delen om den syntaktiska strukturen kommer från materialet. 

                                                        
1 För textpartierna i sin helhelt se Appendix 1,2 och 3. 

2 De olika textpartierna benämns i fortsättning som SS1, SS2, SS3, IJ1, IJ2, IJ3 och JG1, JG2, JG3.  

etc. 
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I ”Vägar genom texten. Handbok i brukstextsanalys” skriver Lennart Hellspong och Per 
Ledin (1997:75) att ett sätt att se över en texts syntaktiska struktur är att räkna hur många ord som 
ingår i textens genomsnittliga mening. Enligt Lars Melin och Sven Lange (2002:166) bör 
skönlitteratur genomsnittligen ha 15 ord/mening. 

För att få ett mått på de olika texternas grad av läsbarhet, används läsbarhetsindex, som 
tar fasta på både ord- och meningslänge. Skönlitteratur bör enligt Melin och Lange (2000:166) ligga 
på 33. Enligt hemsidan (Öqvist Seimyr, http://www.lix.se/index.php, Semios 2009, hämtad 
16.04.09), där studiens läsbarhetsindex har räknats ut, ska siffrorna tolkas som följer: 

Tabell 2. Tolkning av LIX-värde 

Tolkning 
< 30 Mycket lättläst, barnböcker 
30 - 40 Lättläst, skönlitteratur, populärtidningar 
40 - 50 Medelsvår, normal tidningstext 
50 - 60 Svår, normalt värde för officiella texter 
> 60 Mycket svår, byråkratsvenska 

En fransk motsvarighet till läsbarhetsindex är Kandel och Moles skala (Krantz, 
http://www.standards-schmandards.com/exhibits/rix/, hämtad 16.94.09) som har använts till att 
beräkna källtextens läsbarhetsindex. Den siffran avläses enligt denna tabell:  

Tabell 3. Tolkning av Kandels och Moles skala. 

Index Difficulty 
90-100 Very Easy 
80-90 Easy 
70-80 Fairly Easy 
60-70 Normal 
50-60 Fairly Difficult 
30-50 Difficult 
0-30 Very Difficult 

Relationen är den omvända gentemot den svenska LIX-skalan; ju högre värdet är, ju lättare är det 
att förstå är texten. 

3.2.1 Syntaktisk struktur 

Analysen av den syntaktiska strukturen grundas på Lindqvists ”Översättning av texthelhet och 
syntaktisk struktur” i boken ”Översättning som social praktik – Toni Morrisson och 
Harlequinserien Passion på svenska” (2002), som i sin tur har sin utgångspunkt i Wollins ”Svensk 
latinöversättning 1. Processen” (1981). I viss mån kommer även Platzack (1983) studie av sex olika 
svenska översättningar av ”Alice in wonderland” att användas, då han har tillämpats Wollins metod 
med vissa förenklingar som även kommit att användas i denna studie. 

Wollins studie kommer framför allt att användas till definiering av termer. Lindqvist 
kommer att premieras när det gäller tillvägagångssätt, då hennes studie liksom denna har 
översättning från ett modernt språk till ett annat i fokus.  

Metoden går ut på att de studerade textpartierna delas in i makrosyntagmer varefter de 
primära satsdelarna tas ut. Texterna delas därefter in i versionskomplex, med en sekvens i källtext 
som motsvaras av en sekvens i måltext, och det är i den positionen som operationerna är möjliga att 
identifiera. 
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3.2.1.1 Makrosyntagmer 

Studien inleds genom att de utvalda textpartierna delas in i makrosyntagmer (MS), språkets största 
enhet (Lindqvist, 2002: 106). Platzack (1983) refererar till Loman och Jögensen (1971, 18) som ger 
följande definition av makrosyntagmer: 

Med makrosyntagm (här förkortat MS) menas en ordsekvens, som är av maximalt omfång med 
hänsyn till de däri ingående enheternas inbördes syntaktiska relationer. Enheterna i en 
makrosyntagm ingår alltså i ett system av syntaktiska relationer […]. 

Lindqvist understryker att många makrosyntagmer är syntaktiska meningar med den finita 
verbformen i centrum. (Lindqvist, 2002:107) Hon delar också in makrosyntagmerna i 
meningsfragment (MF), tilltals- och interjektionsmakrosyntagmer (TMS och IMS) samt även 
tilltalsfras (TT). Gemensamt för dessa är att de vanligtvis skiljer sig från vanliga MF genom att 
sakna finit verbform. (Lindqvist, 2002:107) 

MF består av en syntaktisk isolerad del av en mening, som styrs av syntaktiska relationer 
men som inte ser ut som en syntaktisk mening. IMS räknas endast som en självständig 
makrosyntagm om den står före en annan makrosyntagm. Ett exempel på både MF och IMS från 
dialog-delen är: 

Exempel 1 

(MS6) Oui, (IMS) (MS7) si vous êtes bien mademoiselle Élisabeth Rousset.” (MF) 

(MS7) Ja, (IMS) (MS8) om ni verkligen är Élisabeth Rousset. (JG2) 

TMS utgörs av ”syntaktiskt isolerade promina samt egennamn” (Lindqvist, 2002:107) och används 
för att klargöra vem som åsyftas eller för att tillkalla någons uppmärksamhet. TMS placeras alltid 
initialt före en annan makrosyntagm. Exempel från JG: 

Exempel 2 

(MS3) Mademoiselle, (TMS) 

(MS4) Mademoiselle, (TMS) (JG2) 

Om tilltalet däremot står inne i en mening, eller precis efter den makrosyntagm som den hör ihop 
med, räknas det inte som TMS utan som TT. Ett exempel på TT finns i den svenska översättningen 
(JG2): 

Exempel 3 

(MS1) Il (SS) demanda (FV): “Mademoiselle Élisabeth Rousset?” (OO) 

(MS1) Fröken Élisabeth Rousset? (TT)  frågade han (SA). (JG2) 

3.2.1.2 Primära satsdelar 

Efter kategoriseringen i makrosyntagmer i såväl källtext som måltext, delas de upp i primära 
satsdelar. (Lindqvist, 2002:107) Information om de franska primära satsdelarna är hämtat från 
”Fransk grammatik” av Gerhard Boysen. (1996)  

Kategorierna redovisas nedan enligt Platzacks (1983:250) modell med den exemplifierade 
satsdelen understruken, men med exempel från den egna studiens texter. I vissa fall har enbart delar 
av makrosyntagmerna exemplifierats för att tydligare påvisa den aktuella satsdelen. 
 
ES och FS Egentligt subjekt och formellt subjekt. Förekommer i svenska tillsammans. Det 

formella subjektet är ”det” svenska. Det egentliga subjektet kan utgöras av en att-
sats, en infinitivfras, en indirekt frågesats eller en indefinit nominalfras. 
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(MS10) Un mouvement (SS) se fit (FV) autour d’elle (IA);  

(MS10) Det (FS) blev (FV) livligt (ES) omkring henne; (IA) (SS2) 

FV Finit verb. Förekommer definitionsmässigt en gång per makrosyntagm i båda 
versionerna.3 

IA Innehållsadverbial. Tids-, sätts-, rumsadverbial, komparationsadverbial och diverse 
omständighetsadverbial med kausal, koncessiv, konditional eller annan jämförbar 
innebörd. 
(MS13) Mais bientôt (IA) la conversation (SS) reprit (FV) entre les trois dames (IA)  

(MS14) Men snart (IA) kom (FV) konversationen (SS) igång på nytt mellan de tre 
damerna (IA) (IJ1)  

IO Indirekt objekt. Prepositionslöst nominal, som endast markeras tillsammans med 
OO.  

IV Infinit verb. 
OO Direkt objekt. På svenska prepositionslöst nominal, vars vanliga plats är till höger 

om FV i rak ordföljd. 
SA Satsadverbial. Denna grupp omfattar negationsverbial, konjuktionella adverbial, 

varslande adverbial, framhävande adverbial, talarattitydadverbial, metaadverbial 
(adverbial som uttrycker talarens omdöme om det språkliga uttrycket) och vissa 
typer av adverbial som hänvisar till källor eller dyl. Särskilt är att märka att 
sekvenser som frågade han, föregångna av direkt anföring, klassas som SA. 
(MS1) Fröken Élisabeth Rousset?  Frågade (SA) han. (JG2) 

Ett annat exempel är: 

(MS7) Hon (SS) hade (FV) dessutom (SA), sade man, en mängd andra oskattbara 
egenskaper (OO). (SS1) 

SP Subjektiv predikatfyllnad 
(MS21) ty de (SS) var (FV) rädda för de förvecklingar som hennes vägran kunde leda 
till (SP) (JG2) 

SS Subjekt 
(MS10) Elle (SS) restait (FV) droite (SP),  

 (MS12) Hon (SS) blev (FV) sittande (IV) rak (SP), (IJ3) 

VO Infinitivfrasen i objekt med infinitiv. 

(MS4) elle (SS) se sentit (FV) prête (OO) à pleurer (VO). (IJ3) 

+F Koordinationsfras, det vill säga det senare ledet i konstruktioner som innehåller 
koordinerade satser med ett eller flera gemensamma led, vilka endast realiseras 
språkligt med den ena satsen. (Wollin (1981) skiljer på två typer, +C och +F, där +C 
är koordinerade verbala led. Platzack har inte gjorde denna distinktion.) 

(MS11) chacun (SS) discutait (FV), cherchait la cause de cet ordre (F+).  

(MS12) alla (SS) diskuterade (FV) och försökte komma underfund med skälet till 
denna order (F+) (JG3)  

                                                        
3 I franskan finns fem finita verbformer; chante, chanta, chantait, chanterait och chantera, det vill säga 

presens, passé simple, impérfait, conditionnel och futur simple. (Boysen, 1996: 291) 
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UB Utbrytningsled, ett utbrutet led med tillhörande som-sats. 

(MS14) De (SS) ansåg (FV) det (OO) som sin skyldighet (IA) att stå som en enad mur 
i sin värdighet som makor inför skamlösheten hos denna fallna kvinna (UB) (IJ1) 

3.2.1.3 Versionskomplex 

Wollin (1981:26) definierar versionskomplexet som ”ett par mot varandra svarande textsekvenser i 
förlaga och produktversion, identiskt avgränsade och omfattande vardera minst möjliga antal 
fullständiga makrosyntagmer”. Det är versionskomplexet som tillåter en syntaktisk jämförelse av 
källtext och måltext. (Lindqvist, 2002: 117) 

Ett enkelt versionskomplex består av en makrosyntagm i källtext och en makrosyntagm i 
måltext. (Lindqvist, 2002: 117) Ett exempel på ett enkelt versionskomplex från texten är: 

Exempel 4 

(MS3) Sa figure (SS) était (FV) une pomme rouge, un bouton de pivoine prêt à fleurir (SP);  

(MS5) Hennes ansikte (SS) var (FV) som ett rött apple, som en pionknopp, som just höll på att 
slå ut (SP)(SS1) 

Komplexa versionskomplex kan antingen ha olika många makrosyntagmer i källtext och måltext 
eller samma antal makrosyntagmer men med olika avgränsningar (Lindqvist, 2002: 117), som till 
exempel: 

Exempel 5 

(MS10) Mais bientôt (IA) la conversation (SS) reprit (FV) entre les trois dames (IA) qui la 
présence de cette fille avait rendues subitement amies, presque intimes. 

(MS13) Men snart (IA) tog (FV) de tre damerna (SS) upp (PL) konversationen (OO) igen (IA), 
(MS14) ty den fallna kvinnans närvaro (SS) hade (FV) helt plötsligt (IA) gjort (IV) dem till 
nära nog intima vänner (OO). (JG1) 

3.2.1.4 Operationer 

En operation definieras av Wollin (1981:33) som:  
 […] en relation mellan två sekvenser i förlaga och produkttext med (väsentligen) samma innehåll och 
omfattande antingen ett syntaktiskt primärled i vardera versionen, eller, om det gemensamma innehållet 
i den ena versionen representeras av mer eller mindre än ett sådant led, av minsta möjliga antal led 
respektive leddelar. 

Lindqvist (2002:110) redogör för åtta olika sorters operationer, vilka kommer presenteras i följande 
kapitel. 

3.2.1.4.1 Strukturell identitet 

En operation tar sig alltså uttryck på primärledsnivå. Om källtexten och måltextens primära led, det 
vill säga den syntaktiska strukturen, är identiska, kallas operationen för strukturell identitet.  

Exempel 6 

(MS1) La femme, une de celles appelées galantes (SS), était (FV) célèbre (SP) par son embonpoint 
précoce qui lui avait valu le surnom de Boule de suif (IA).  

Källtext:  (SS) (FV)  (SP)  (IA) 

Måltext: (SS) (FV) (SP) (IA) 

(MS1) Kvinnan, en ur det så kallade lätta gardet (SS), var (FV) känd (SP) för en vid hennes 
ålder anmärkningsvärd fetma, vilken gjort att man givit henne namnet Fettpärlan (IA). 



 9 

I exempel 6 återfinns fyra fall av strukturell identitet, då varje satsled är identiskt med förlagans. 
Lindqvist (2002:120) hävdar att omfånget av strukturell identitet i en måltext kan användas som 
måttstock för att få en uppfattning av översättarens fria eller bundna förhållningssätt till källtexten, 
men slår också fast att ”den strukturella identitetens frekvens är beroende av hur närbesläktade de 
undersökta språken är”. (Lindqvist, 2002:132)  

De makrosyntagmer som saknar finit verbform, som meningsfragment (MF), 
tilltalsmakrosyntagm (TMS), interjektionsmakrosyntagm (IMS) och tilltalsfras (TT), räknas som 
satsled och genererar således också strukturell identitet. 

Exempel 7 

(MS6) Oui, (IMF) (MS7) si vous êtes bien mademoiselle Élisabeth Rousset.” (MF) 

Källtext: (IMF)(MF) 

Måltext: (IMF)(MF) 

(MS6) Ja, (IMF) (MS7) om ni är mademoiselle Élisabeth Rousset. (MF)(SS2) 

3.2.1.4.2 Transponering 

Operationer kan även vara språksystemsbetingade, det gäller till exempel transponering, vilken 
också är den andra operationen som Wollin tar upp. Den är i första hand en ordföljdsoperation och 
berör huruvida primärledet är framför eller efter huvudsatsens finita verb.  Detta är ett exempel på 
språksystembetingad transponering. Anledningen till att operationen inte räknas som strukturell 
identitet är att både det finita verbet och ytterligare ett satsled berörs. (Lindqvist, 2002:120) 

Exempel 8 

(MS18) on (SS) la (OO) pria (FV),  

Källtext: (SS)(OO)(FV) 
Måltext: (SS)(FV)(OO) 

(MS18) man (SS) bad (FV) henne (OO), (SS2) 

I exemplet ovan är subjektet och det finita verbet två strukturella identiteter, men objektet ett fall av 
språksystemsbetingad transponering.  

Transponering behöver dock inte vara språksystemsbetingad, och dessa till synes 
spontana transponeringar åskådliggör översättarens frihet till källtexten. (Lindqvist, 2002:121) 
Nedan följer ett exempel på spontan transponering, som inte är betingad av språksystemet: 

Exempel 9 

(MS22) Elle (SS) dit (FV) enfin (IA): C’est pour vous que je le fais (OO),  

Källtext: (SS)(FV)(IA)(OO) 

Måltext: (IA)(FV)(SS)(OO) 

(MS23) Äntligen (IA) sade (FV) hon (SS): Jag gör det bara för er skull (OO), (JG2) 

En annan möjlig översättning hade varit Hon sade äntligen…, vilket i så fall hade lett till fyra fall 
av operationen strukturell identitet, objektet inkluderat. Innehållsadverbialet ger istället en 
transponering, och resterande tre fall av strukturell identitet. I och med att det finns en grammatiskt 
riktig möjlighet kan transponeringen inte räknas som språksystemsbetingad. 

3.2.1.4.3 Funktionsjustering 

Operationen funktionsjustering innebär att måltextens primärled får en annan syntaktisk roll än i 
källtexten. (Lindqvist, 2002:121) 
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Exempel 10 

(MS11) Mais bientôt (IA) la conversation (SS) reprit (FV) entre les trois dames qui la présence de 
cette fille avait rendues subitement amies, presque intimes. (IA) 

Källtext:  (IA) (SS) (FV)  (IA)   

Måltext: (SS)  (FV)  (IA)  (OO) 

(MS12) Men de tre damerna (SS), vilka dennas flickas närvaro plötsligt gjort till vänner, nästan 
intima, återtogo (FV) snart (IA) konversationen (OO) (SS1) 

I exemplet har förlagans subjekt la conversation bytts ut mot objekt konversationen i 
översättningen samtidigt som en del av förlagans innehållsadverbial entre les dames har blivit 
subjekt de tre damerna. Detta leder till två fall av funktionsjustering. Utöver dessa två operationer 
återfinns även ett fall av strukturell identitet (FV) och ett fall av transponering (IA). 

3.2.1.4.4 Addition 

Vid addition har översättaren lagt till ett led, antingen redundant eller innehållsrelevant, i måltexten 
som inte finns i källtexten. (Lindqvist, 2002:122) Enligt Wollin (1981:35) definieras det 
innehållsrelevanta ”som sådan information, vars innehåll inte utan vidare kan impliceras ur den 
andra versionens utsaga”. I likhet med Lindqvist kommer den här undersökningen inte att ta upp de 
tre distinktionerna av addition (redudansaddition, dubblering och innehållsaddition) som Wollin 
gör. 

Exempel 11 

(MS6) mais les pleurs (SS) montaient (FV), luisaient au bord des paupières, (F+)  

Källtext: (SS)(FV)(F+) 

Måltext: (SS)(FV)(IA)(F+) 

(MS7) men tårarna (SS) trängde (FV) fram (IA) och fuktade hennes ögonfransar (F+) (JG3) 

I exemplet ovan är det innehållsadverbialet som står för additionen. Utöver den operationen 
återfinns även tre fall av strukturell identitet. 

3.2.1.4.5 Strykning 

Strykning innebär att översättaren stryker led i måltexten som är redundanta eller 
innehållsrelevanta. Wollin åtskiljer redundansstrykning, reduktion och innehållsstrykning, men 
Lindqvist, liksom den här studien, håller alla dessa sorters strykning för en. (Lindqvist, 2002:123) 

Exempel 12 

(MS5) Elle (SS) fit (FV) des efforts terribles (OO), se raidit (F+), avala ses sanglots comme les 
enfants (F+), 

Källtext: (SS)(FV)(OO)(F+)(F+) 

Måltext: (SS)(FV)(OO)(F+) 

(MS6) Hon (SS) gjorde (FV) förtvivlade ansträngningar för att hålla stånd (OO) och svalde 
snyftningarna som ett barn (F+), (SS3) 

Ledet se raidit har i exemplet strukits utan någon motsvarighet i översättningen. Utöver denna 
strykning består versionskomplexet av fyra fall av strukturell identitet. 
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3.2.1.4.6 Divergens 

Den sjätte operationen är divergens, det vill säga att översättaren istället för ett primärled delar upp 
informationen på åtminstone två led. (Lindqvist, 2002:123) Denna operation kan ta sig uttryck på 
olika sätt. Antingen kan ett enkelt primärled, ofta det finita verbet, representeras av två led, som i 
exemplet nedan: 

Exempel 13 

(MS8) Elle (SS) se troubla (FV), réfléchit une seconde (F+), puis déclara carrément: “C’est 
possible (F+), 

Källtext: (SS)(FV)(F+)(F+) 

Måltext: (SS)(FV)(SP)(F+)(F+) 

(MS8) Hon (SS) blev (FV) förvirrad (SP), tänkte efter någon sekund (F+) och förklarade sedan 
bestämt: Det är tänkbart (F+), (IJ2) 

Det finita verbet se troubla motsvaras av ett fall av divergens, nämligen både ett finit verb och ett 
subjektiv predikatsfyllnad; blev förvirrad. Utöver divergens består versionskomplexet av tre fall av 
strukturell identitet. 

Ett annat exempel på divergens är när översättaren har valt att ersätta ett eller flera led i 
källtexten med en hel makrosyntagm i måltexten. Ett exempel på det är:  

Exempel 14 

(MS5) et là dedans (IA) s’ouvraient (FV), en haut (IA), des yeux noirs magnifiques (SS), ombragés 
de grands cils épais qui mettaient une ombre dedans; en bas, une bouche charmante, étroite, 
humide pour le baiser, meublée de quenottes luisantes et microscopiques (IA). 

Källtext: (IA)(FV)(IA)(SS)(IA) 

Måltext: (IA)(FV)(SS)(IA)/(SS)(FV)(OO)(IA) 

(MS6) I detta ansikte (IA) strålade (FV) ett par underbara ögon (SS), beskuggade av långa, täta 
ögonfransar (IA). (MS7) Munnen (SS) var (FV) liten (OO) med små lysande tänder och fuktiga 
läppar, som lockade till kyssar (IA). (JG1) 

I detta exempel får det franska innehållsadverbialet ombragés de grands cils épais qui mettaient 
une oombre dedans; en bas, une bouche charmante, étroite, humide pour le baiser, meublée de 
quenottes luisantes et microscopiques en egen makrosyntagm med fyra primära satsdelar. Det finns 
således fyra fall av divergens. Översättningen består dessutom av ett fall av strukturell identitet 
(FV), en transponering (IA), en funktionsjustering (OO), en addition (SS) samt ett fall av strykning 
i och med innehållsadverbialet là dedans som aldrig översattes. 

3.2.2.4.7 Konvergens 

Till skillnad från operationen divergens, består konvergens i att översättaren sammanför två led i 
källtexten till ett led i måltexten. (Lindqvist, 2002:124-125) Liksom med operationen divergens kan 
konvergens utföras på två sätt: på satsledsnivå eller på makrosyntagmnivå. 

Exempel 15 

(MS7) et bientôt (IA) deux grosses larmes se détachant des yeux  (SS) roulèrent (FV) lentement 
(IA) sur ses joues (IA). 

Källtext: (IA)(SS)(FV)(IA)(IA) 

Måltext: (IA)(FV)(SS)(F+) 

(MS8) och snart (IA) lossnade (FV) två stora droppar (SS) och runno sakta utför kinderna 
(F+). (SS3)  
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Konvergensen i exemplet ovan består av att koordinationsfrasen är ett resultat av det finita verbet 
och två innehållsadverbial i förlagan, och visar på konvergens på satsledsnivå. Det finns även 
varsitt fall av strukturell identitet (IA), transponering (SS) och funktionsjustering (FV). Ett exempel 
på konvergens på makrosyntagmnivå är följande: 

Exempel 16 

(MS17) Tout le monde (SS) se joignit (FV) à lui (IA), (MS18) on (SS) la (OO) pria (FV), (MS19) 
on (SS) la (OO) pressa (FV),  

Källtext:  (SS) (FV) (IA)/(SS) (OO) (FV)/(SS) (OO) (FV)  

Måltext:  (SS) (FV) (IA) (F+)  (F+)  (F+) 

(MS18) Alla (SS) förenade sig (FV) med honom (OO), bönföll (F+),  tryckte på (F+), läxade 
upp henne (F+), (IJ2) 

Tre makrosyntagmer i originalet har ersatts med en makrosyntagm med tre koordinationsfraser i 
måltexten och således tre fall av konvergens. Makrosyntagmen består även av tre fall av strukturell 
identitet i och med subjektet, det finita verbet och innehållsadverbialet. 

3.2.2.4.8 Blandning 

Lindqvist framhåller (2002:125) att operationen blandning innebär ”en upplösning av källtextens 
struktur”. Åtminstone två primärled i källtext och måltext ska vara inblandade i både konvergens 
och divergens för att få klassas som blandning, till exempel genom att måltexten gestaltas i annan 
linjär ordning eller i ett annat syntaktiskt arrangemang. Dock återfinns inget fall av blandning i det 
studerade materialet. 

4 Resultat 
Studiens resultat presenteras i följande kapitel med början på den högsta syntaktiska nivån, de 
grafiska meningarna och makrosyntagmerna och därifrån vidare till ord- och satsledsnivå. Slutligen 
redovisas andelen operationer i förhållande till de olika texttyperna å den ena sidan och de olika 
översättningarna å den andra. 

Tabell 4. Undersökt material: antal grafiska meningar och antal makrosyntagmer. 

Text/version GdM SS IJ JG 
 GM (MS) GM (MS) GM (MS) GM (MS) 
Beskrivning 8 13 10 14 12 15 12 16 
Dialog 17 23 17 24 18 22 16 24 
Inre monolog 6 10 7 10 8 12 7 11 
Totalt 31 46 34 48 38 49 35 51 

I den beskrivande texten är det relativt få grafiska meningar, och även relativt få makrosyntagmer. 
De grafiska meningarna skiljer sig med två eller fyra från den franska förlagan. Makrosyntagmerna 
är skiljer med en, två respektive tre. De två nyare översättningarna är längst både i fråga om 
grammatiska meningar och om makrosyntagmer.  

När det gäller dialogen är de grafiska meningarna samma till antalet för GM och SS, en 
extra för IJ och en mindre för JG. Antalet makrosyntagmer i originalet är 23, med en mindre för IJ 
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och en extra vardera för SS och JG. SS har alltså lika många grafiska meningar men samma antal 
makrosyntagmer. IJ har fler grafiska meningar men färre makrosyntagmer. JG har en mindre 
grafisk mening men en extra makrosyntagm. 

Den inre monologen består enbart av sex grammatiska meningar i den franska förlagan, 
och av tio makrosyntagmer. Av översättningarna har SS och JG en extra grammatisk mening, och IJ 
två extra. SS:s makrosyntagmer överensstämmer med de grammatiska meningarna; 10, medan JG 
har en extra och IJ har två. 

Överlag kan man utläsa att SS har en mer restriktiv hållning till såväl grammatiska 
meningar som makrosyntagmer; 34 och 48 gentemot förlagans 31 och 46. Detta kan ställas i 
proportion till IJ:s 38 grafiska meningar och JG:s 51 makrosyntagmer. 

När nu de olika översättningarnas grafiska meningar och makrosyntagmer har satts i 
relation till källtextens, kommer de olika textmassornas antal ord, som redan redovisats i 
materialdelen4, att diskuteras utifrån deras antal ord per mening samt läsbarhetsindex5. 

Tabell 5. Antal ord per mening och läsbarhetsindex i de olika texttyperna, i källtext och de olika 

måltexterna. 

Text/version GdM SS IJ JG 
 o/m LIX6 o/m LIX o/m LIX o/m LIX 
Beskrivning 30,3 48 22,5 51 23 48 19,8 45 
Dialog 9,5 60 9,8 33 9,2 32 11,2 28 
Inre monolog 26,8 58 20,8 41 21,3 44 22,4 46 
Totalt 66,6 166 53 125 53,5 124 53,5 119 

För den beskrivande texten är den franska förlagans ord/mening-värde 30,3, medan 
översättningarnas är betydligt lägre: 22,5, 23 och 19,8. Kandels och Moles skala ger den 
beskrivande texten ett värde på 48, vilket motsvarar ”fairly difficult”. SS:s läsbarhetsindex ligger på 
51 (”Svår, normalt värde för officiella texter”) medan IJ:s och JG:s ligger lite lägre med 48 och 45 
(”Medelsvår, normal tidningstext”). 

Dialogernas ord per mening är åtskilligt färre än de andra texttypernas. GdM har 9,5 och 
SS och IJ ligger i närheten med 9,8 och 9,2. JG:s värde är lite högre med 11,2. Dialogen är den enda 
texttyp som ligger i närheten Melin och Langes rekommenderade siffra med 15 ord/mening för 
skönlitteratur. När det gäller läsbarhetsindexet klassas källtexten som ”normal” med ett värde på 60. 
Liksom med värdet räknat på ord/mening ligger SS och IJ lite närmare förlagan; 33 respektive 32 
(”Lättläst, skönlitteratur, populärtidningar”) mot JG:s 28 (”Mycket lättläst, barnböcker”).  

För de inre monologerna har källtexten 26,8 ord/mening, i jämförelse med siffrorna 20,8, 
21,3 och 22,4. Det franska läsbarhetsindexet 58 motsvarar ”fairly difficult” medan alla de tre 
översättningarnas värden faller inom ramen för ”medelsvår, normal tidningstext”.  

Sammanfattningsvis kan man skönja ett mönster när det gäller antalet ord/mening: den 
franska förlagan har alltid lite högre antal, förutom IJ:s 9,2 ord/mening i dialogdelen. Det är även 
mest jämna siffror i dialogdelen, medan den beskrivande texten har störst skillnad med 10,5 ord, 
även i detta fall i IJ:s översättning. De texttyper med högst ord/mening, den beskrivande texten och 

                                                        
4 Se Tabell 1. 

5 Läsbarhetsindex kommer att användas som gemensam term för både det svenska LIX-värdet och för 

den franska Kandel och Moles-skalan. 

6 Anges enligt skalan Kandel och Moles, ett mått på franskt läsbarhetsindex.  
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den inre monologen, är även de texter som överlag skattas som ”medelsvår, normal tidningstext”. 
Undantaget är SS:s beskrivande text som ses som ”svår, normalt värde för officiella texter”). Dessa 
båda texttypers källtext faller båda inom ”fairly difficult”. Dialogen blir, enligt det franska 
läsbarhetsindexet, klassad som ”normal”, medan SS:s och IJ:s är ”lättläst, skönlitteratur, 
populärtidningar” och JG:s som ”mycket lättläst, barnböcker”. 

Efter redogörelsen för hur texten uppfattas ur ett läsbarhetsperspektiv, räknas antalet 
primära satsled och antalet operationer.  

Tabell 6. Antal primära satsled och antal operationer i varje texttyp och översättning. 

Text/version SS IJ JG 
 Led Op. Led Op. Led Op. 
Beskrivning 57 49 56 49 63 59 
Dialog 73 69 73 64 75 70 
Inre monolog 40 36 51 40 42 36 
Totalt 170 154 180 153 180 165 

De beskrivande texterna består av ungefär samma antal satsled; 57 stycken för SS och 56 för IJ 
respektive det lite högre 63 för JG. På JG:s 63 led har 59 operationer utförts. På SS:s 57 led har 49 
operationer utförts och på IJ:s 49 operationer på 56 led. Dialogen utgörs av 73 satsled för både SS 
och IJ, varav 69 och 70 operationer. JG:s dialog består av 75 satsled och 70 operationer. De inre 
monologerna innehåller 40, 51 och 42 satsled i kronologisk ordning. SS:s satsled utgörs av 31 
operationer, IJ:s av 40 operationer och JG:s av 37 operationer.  

Totalt sett kan man se att satsleden skiljer sig från SS:s 170 till IJ:s och JG:s 180. 
Operationerna är 149 för SS, 159 för IJ och 166 för JG. Man kan alltså se att SS:s minsta antal 
satsled korresponderar mot minsta antal operationer. IJ och JG har samma antal satsled men relativt 
stor skillnad i operationerna; JG har hela sju operationer mer.   

Tabellen nedan redovisar det totala antalet operationer7 i de olika texttyperna och i de 
olika översättningarna.  

Tabell 7. Operationernas frekvens i studiens olika texttyper, antal förekomster och procentuell 

fördelning räknad på antal förkommande operationer inom varje översättning 

O/T  SS1 IJ1 JG1 SS2 IJ2 JG2 SS3 IJ3 JG3 

 N % N % N % N % N % N % N % N % N % 

S 34 70 24 48 30 52,5 52 75 51 73 45 65 23 64 22 55 19 53 

T 4 8 4 8 5 8,5 3 4 1 1,5 5 7 4 11 3 7,5 3 8,5 

F 6 12 11 22,5 12 18,5 7 11 5 7 9 12 3 8,5 4 10 3 8,5 

A 0 0 1 2 1 1,5 1 1,5 3 4,5 2 3 0 0 2 5 2 5,5 

S 1 2 3 6 5 8,5 0 0 1 1,5 0 0 2 5,5 1 2,5 1 2,5 

D 2 4 5 10,5 4 7 6 8,5 3 4,5 8 11,5 3 8,5 7 17,5 6 6,5 

K 3 6 1 2 2 3 0 0 0 0 1 1,5 1 2,5 1 2,5 2 5,5 

B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

T 49 100 49 100 59 100 69 100 64 100 70 100 36 100 40 100 36 100 

I kapitel 4.1 och 4.2 kommenteras varje texttyps operationer och relationerna däremellan, först med 
fokus på de olika texttyperna och därefter med fokus på de olika översättarna.  
                                                        
7 Operationerna anges i tabellen i följande ordning: strukturell identitet, transponering, 

funktionsjustering, addition, strykning, divergens, konvergens och blandning. 
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4.1 Texttyper 
JG har störst antal operationer med hela tio procentenheter mer än de andra två översättningarna. 
De beskrivande texternas operationer är fördelade som följer: 

Tabell 8. Operationernas frekvens i texttypen ”Beskrivning”, antal förekomster och procentuell 

fördelning räknad på antal förkommande operationer inom varje översättning. 

Operation/text SS1 IJ1 JG1 
 N % N % N % 
Strukturell identitet 34 70% 24 48% 31 52,5% 
Transponering 4 8% 4 8% 5 8,5% 
Funktionsjustering 6 12% 11 22,5% 11 18,5% 
Addition 0 0 1 2% 1 1,5% 
Strykning 1 2% 3 6% 5 8,5% 
Divergens 1 2% 5 10,5% 4 7% 
Konvergens 3 6% 1 2% 2 3% 
Blandning 0 0 0 0 0 0 
Total 49 100% 49 100% 59 100% 

SS har högst antal fall av strukturell identitet med hela 70% av de totala operationerna. IJ har minst 
antal strukturell identitet med 48%, och JG har 52,5%. Antalet transponeringar är stabilt och skiljer 
bara med en halv procentenhet mellan SS och IJ å den ena sidan och JG å den andra.  

Vid en jämförelse av funktionsjusteringarnas procentantal mellan de tre översättningarna, 
är det tydligt att det finns en stor skillnad mellan de två nyare översättningarna, med 22,5% 
respektive 18,5% i jämförelse med den äldsta översättningen som enbart har 12%. SS saknar fall av 
addition, medan IJ och JG har 2% respektive 1,5%. SS har ett fall av strykning, vilket genererar 
2%, medan IJ har 6% och JG 8,5%.  

Alla tre översättningarna har divergenser, från SS:s 2% till JG:s 7% och IJ:s 10,5%. 
Operationen divergens kan ju röra både satsled (se exempel 13) och makrosyntagmer (se exempel 
14). Den beskrivande textens divergenser är relativt jämnt fördelade på de två sorterna: SS:s enda 
divergens är på makrosyntagmnivå, IJ har två på makrosyntagmnivå och tre på satsledsnivå och JG 
har tre på makrosyntagmnivå och en på satsledsnivå.  

SJ har 6% andel konvergens, IJ har 2% och JG 3%. Liksom operationen divergens kan 
konvergens vara antingen på markosyntagmnivå eller satsledsnivå. Den beskrivande textens 
konvergenser är dock alla på satsledsnivå. 

Dialogdelens översättningar består så när som på ett fall i SS av lika många operationer. 
De är fördelade på följande sätt: 

Tabell 9. Operationernas frekvens i texttypen ”dialog”, antal förekomster och procentuell fördelning 

räknad på antal förkommande operationer inom varje översättning. 

Operation/text SS2 IJ2 JG2 
 N % N % N % 
Strukturell identitet 52 75% 51 73% 45 65% 
Transponering 3 4% 1 1,5% 5 7% 
Funktionsjustering 7 11% 5 7% 9 12% 
Addition 1 1,5% 3 4,5% 2 3% 
Strykning 0 0 1 1,5% 0 0 
Divergens 6 8,5% 6 8% 8 11,5% 
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Konvergens 0 0 3 4,5% 1 1,5% 
Blandning 0 0 0 0 0 0 
Total 69 100% 70 100% 70 100% 

SS har högst andel strukturell identitet med 75% gentemot IJ:s 73% och JG:s 65%. Andelen 
transponeringar skiftar relativt mycket, från 4% till 1,5% och 7%. SS och JS har högst procent av 
funktioneringsjustering med 11% och 12% gentemot IJ:s 7%. Andelen addition går från 1,5% till 
4,5% och 3%. Texttypens enda fall av strykning återfinns i IJ med 1,5%, och ger IJ högst spridning 
av operationer. 

SS saknar helt fall av konvergens medan IJ har 4,5%, varav alla på satsledsnivå, och IJ 
1,5%, varav det enda fallet också är på satsledsnivå. Divergenserna är jämns fördelade mellan SS 
och IJ, med 8,5% för SS, varav en stycken på makrosyntagmnivå och fem stycken på lednivå, och 
8% för IJ, varav tre stycken på makrosyntagmnivå och tre stycken på lednivå. JG:s 11,5% 
divergenser består av en stycken på makrosyntagmnivå och sju stycken på satsledsnivå.  

I den inre monologen ligger SS och JG på 36 antal operationer i jämförelse med IJ som 
har 40 operationer. Operationerna är procentuellt fördelade enligt tabellen nedan: 

Tabell 10. Operationernas frekvens i texttypen ”inre monolog”, antal förekomster och procentuell 

fördelning räknad på antal förkommande operationer inom varje översättning. 

Operation/text SS3 IJ3 JG3 
 N % N % N % 
Strukturell identitet 23 64% 22 55% 18 50% 
Transponering 4 11% 3 7,5% 3 8,5% 
Funktionsjustering 3 8,5% 4 10% 3 8,5% 
Addition 0 0 2 5% 2 5,5% 
Strykning. 2 5,5% 1 2,5% 1 2,5% 
Divergens 3 8,5% 7 17,5% 7 19,5% 
Konvergens 1 2,5% 1 2,5% 2 5,5% 
Blandning. 0 0 0 0 0 0 
Totalt 36 100% 40 100% 36 100% 

SS har störst andel strukturell identitet med 64%, i jämförelse med den elva procentenheter lägre 
siffran 53% för JG. IJ ligger lite i överkant med 55%. Transponeringarna pendlar mellan IJ:s 7,5 
och SS’s 11%, med JG’s 8,5% i mitten. SS och JG har båda 8,5% funktionsjusteringar medan IJ har 
10%. SS saknar helt addition medan IJ och JG har 5% respektive 5,5%. SS har högst andel 
strykning med 5,5%, medan IJ och JG båda enbart har 2,5%.  

IJ:s och JG:s andel divergens ligger högt med 17,5%, varav tre fall på makrosyntagmnivå 
och fyra fall på lednivå, mot 16,5%, varav två fall på makrosyntagmnivå och fem fall på lednivå. 
SS har enbart 8,5%, varav en på makrosyntagmnivå och två på lednivå. Andelen konvergens är 
2,5% för både SS och IJ gentemot JG:s 5,5%. Alla konvergenserna är utförda på satsledsnivå. 

4.2 Översättare 
Nedan följer en sammanslagning av det totala antalet operationer i de olika texttyperna fördelade på 
översättare. 

Tabell 11. Operationernas frekvens i det totala studerade materialet, antal förekomster och procentuell 

fördelning räknad på antal förkommande operationer inom varje översättning. 
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Operation/översättare SS IJ JG 
 N % N % N % 
Strukturell identitet 109 71% 97 63,5% 94 57,5% 
Transponering 11 7% 8 5,5% 13 8% 
Funktionsjustering 16 10% 20 13% 23 14% 
Addition 1 0,5% 6 4% 5 3% 
Strykning 3 1,5% 5 3% 6 3,5% 
Divergens 11 7% 18 10% 21 12% 
Konvergens 3 1,5% 5 1% 3 1% 
Blandning 0 0% 0 0% 0 0% 
Totalt 154 100% 159 100% 165 100% 

Den tidigaste översättningen, SS, har högst andel strukturell identitet med hela 71%, jämfört med 
IJ:s 63,5% och den senaste översättningens 57,5%. Som ju redan har konstaterats är en konsekvens 
av låg andel strukturell identitet att de andra operationerna får högre procenttal, vilket tydlig syns i 
tabellen ovan; alla operationer har högre tal i de senare översättningarna, förutom SS:s 
transponering på 7% och JG:s additon på 3%. Den enda operationen som inte finns representerad i 
någon texttyp är blandning, som alltså innebär minst en konvergens och en divergens i samma 
makrosyntagm, och vilket tyder på att inga grava syntaktiska överträdelser har gjorts. 

5 Sammanfattning och 
avslutande diskussion 
Den här studien har syftat till att göra en jämförande analys av den syntaktiska strukturen i tre 
översättningar i tre olika texttyper av ”Boule de Suif” av Guy de Maupassant. Med min analys har 
jag sökt besvara frågan hur översättningarna förhåller sig till det franska originalet. De olika 
texttyperna är beskrivande text, dialog och inre monolog och översättningarna är gjorda av Sigfried 
Siwertz (1927), Ingvar Johansson (1972) och Johan Gunnarsson (1985). Med utgångspunkt i 
analysen svaras därefter på följande frågor:  

a. Genererar den textuella strukturen hos de olika texttyperna vissa sorters operationer?  

b. Finns det ett samband mellan val av operation och översättare?  

Den textuella strukturen beskrivs översiktligt med hjälp av beräkning av antalet grafiska meningar, 
makrosyntagmer, ord/mening och läsbarhetsindex. Den syntaktiska strukturen undersöks enligt 
Wollins metod, som går ut på att räkna ut den procentuella fördelningen av de åtta operationerna 
strukturell identitet, transponering, funktionsjustering, strykning, addition, divergens, konvergens 
och blandning.  

I arbetet med analysen har det kommit fram en rad språksystemsbetingade olikheter 
mellan franska och svenska, som nedan kommer att belysas, varefter en diskussionen angående de 
två ovan nämnda frågeställningarna följer.  
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Lindqvist skriver, som tidigare nämnts, att ”den strukturella identitetens frekvens är 
beroende av hur närbesläktade de undersökta språken är”. (Lindqvist, 2002:132) I det studerade 
materialet har ibland en del kompromisser varit nödvändiga. Den franskan negationen ne…pas 
(även ne… personne och ne… jamais) har markerats som två satsadverbial. I och med att det dock 
bara har en betydelse har de berörda satsleden ändå markerats som ett fall av strukturell identitet, 
som i följande exempel: 

Exempel 16 

(MS9) mais je (SS) n’(SA) irai (FV) pas. (SA)” 

Källtext: (SS)(SA)(FV)(SA) 

Måltext: (SS)(FV)(SA) 

(MS9) men jag (SS) går (FV) inte (SA). (SS2) 

Ett annat exempel på språksystemsbetingade skillnader som skulle kunna ge effekt på graden av 
strukturell identitet är andelen partikelverb. Svenskan har många partikelverb och franskan har få 
(Jmf: gå in – entrer). Platzack, som har jämfört de svenska översättningarna från den engelska 
”Alice in wonderland”, räknade partikel som ett satsled att identifiera i makrosyntagmerna. 
Partiklar har dock inte tagits ut i det studerade materialet, av den anledning att det hade ökat antalet 
divergens på ett sätt som inte kan anses var adekvat för studien; dels genom att implicera en 
semantisk skillnad mellan de två versionerna som inte finns, dels genom att snedvrida 
procentandelen av divergenserna. Av de anledningarna är inte till markerat som partikel i följande 
exempel:  

Exempel 17 

(MS2) Boule de suif (SS) tressaillit (FV), se retourna: “C’est moi” (F+) 

Källtext: (SS)(FV)(F+) 

Måltext: (SS)(FV)(F+) 

(MS2) Fettpärlan (SS) spratt till (FV) och vände sig om:  Det är jag. (F+)(IJ2) 

Denna korrigering till trots finns det en stor andel divergens med minst 8% och högst 17,5% i de 
olika texttyperna,  vilket är att jämföra med konvergensen som ibland helt uteblir och med ett 
högsta värde på 5,5% i de olika texttyperna. Divergenserna är i sin tur uppdelade på 
makrosyntagmer eller satsled, beroende av vilka grammatiska enheter som har blivit berörda av 
operationen. De höga procenttal ter sig i skenet av dessa siffror som ett språksystemsbetingat drag 
och leder till högre ord/mening-tal, vilket alltså i sin tur påverkar den textuella strukturen. Specifika 
operationers inverkan på den textuella strukturen kommer diskuteras senare i diskussionen. 

Ett annat problem som har uppstått i samband med kategoriseringen av de primära 
satsdelarna är när ord som på ett semantiskt plan motsvarar varandra på de olika språken i den 
aktuella texten kategoriseras som olika satsled. Det franska alors är till exempel ett satsadverbial 
medan det svenska då är ett innehållsadverbial: 

Exempel 18 

(MS9) Alors (SA) elle (SS) promena (FV) sur ses voisins (IA) un regard tellement  provocant et 
hardi qu’un grand silence aussitôt régna (OO), 

Källtext: (SA)(SS)(FV)(IA)(OO)  

Måltext: (SS)(FV)(IA)(IA)(OO) 

(MS10) Hon (SS) skickade (FV) då (IA) till sina grannar (IA) en blick så utmanande och djärv, 
att det genast uppstod en fullkomlig tystnad (OO), (SS1) 
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Trots det semantiska släktskapet är det beskrivna exemplet ändå ett fall av funktionsjustering, i och 
med att den syntaktiska rollen förändras.  

5.1 Genererar de olika texttypernas textuella strukturer olika sorters 
operationer?  

Av de studerade texttyperna intar dialogen en textuell särställning och skiljer sig markant från både 
den beskrivande texten och den inre monologen. De grafiska meningarna pendlar i dialogen mellan 
18 och 16 st och makrosyntagmerna mellan 22 och 23 st. Dessa siffror kan ställas i proportion med 
8 till 12 st grafiska meningar i den beskrivande texten och 6 till 8 st i den inre monologen, samt 13 
till 16 st markosyntagmer i den beskrivande texten och 10 till 12 st makrosyntagmer i den inre 
monologen. Vidare har dialogen minst antal ord/mening och är enligt läsbarhetsindexet enklast att 
förstå. Den har även störst antal led och operationer. Dessa siffror är gemensamma för texttxyperna 
oavsett översättning.  

Det är tydligt att antal grafiska meningar och makrosyntagmer går hand i hand. Många 
grafiska meningar ger få ord/mening, och vice versa. När översättaren inte respekterar 
makrosyntagmerna får det konsekvenser både på satsledsnivå och på operationsnivå, som följande 
två exempel visar: 

Exempel 19 

(MS12) Le comte (SS) s’approcha (FV): Vous avez tort, madame, (OO) 

Källtext: (SS)(FV)(OO) 

Måltext: (SS)(FV)(OO) 

(MS12) Greven (SS) närmade sig (FV): Ni gör orätt, mademoiselle (OO) (SS2) 

En makrosyntagm i källtext motsvarar en makrosyntagm i måltext, och de tre satsleden 
motsvarar tre fall av strukturell identitet.  

Exempel 20 

(MS12) Le comte (SS) s’approcha (FV): Vous avez tort, madame, (OO) 

Källtext: (SS)(FV)(OO) 

Måltext: (SS)(FV)/(SS)(FV)(OO)(TT) 

(MS12) Greven (SS) närmade sig (FV). (MS13) Ni (SS) begår (FV) ett misstag (OO), madame. 
(TT) (IJ2) 

I IJ:s version har däremot en grafisk mening och makrosyntagm i källtext fått motsvara två grafiska 
meningar och makrosyntagmer i måltext i och med att översättaren har satt punkt istället för kolon. 
Detta leder i sin tur till att makrosyntagm 13 inte kan definieras som objekt utan istället delas upp 
på subjekt, finit verb, objekt och tilltalsfras. Makrosyntagm 12 ger två fall av strukturell identitet, 
medan makrosyntagm 13 motsvarar ett fall av divergens på makrosyntagmnivå. Dessa två versioner 
av samma makrosyntagm i källtexten visar klart och tydligt att den textuella strukturen påverkar 
den syntaktiska. 

Få antal ord/mening säkerställer i sin tur många fall av strukturell identitet. Detta visar sig 
tydligt i dialogdelen, som också är den texttyp med markant färre ord/mening och den enda 
texttypen som innehåller meningsfragment, tilltalsmakrosyntagmer, interjektionsfraser och 
tilltalsfraser. Dessa makrosyntagmer hittas per definition enbart i dialoger, och har dessutom 
gemensamt att de oftast räknas som strukturell identitet. En annan möjlighet är att använda 
operationen divergens, som i följande fyra fall: 

Exempel 21 
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(MS23) bien sûr!”(IMS) 

Källtext: (IMS) 

Måltext: (OO)(FV)(SS)(IV) 

(MS24) det (OO) kan (FV) ni (SS) vara övertygade om (IV)! (JG2) 

Dessa makrosyntagmer kan alltså förklara både dialogdelens höga andel strukturell identitet, och till 
viss del även divergenserna. 

Om många grafiska meningar ger få ord/mening, ger få antal grafiska meningar många 
ord/mening. Då dialogen och den inre monologen innehåller i princip lika många ord (se tabell 1) 
men är uppdelade på 24-22-24 respektive 10-12-11 makrosyntagmer förefaller det som att den inre 
monologens syntaktiska struktur är mer komplex, och har även färre fall av strukturell identitet, 
vilket i sin tur möjliggör högre spridning av antal använda operationer.  

Även läsbarhetsindexet tycks korrespondera över språkgränserna, trots att de är gjorda 
utifrån olika skalor: den beskrivande textens källtext är värderar till ”fairly difficult” och 
måltexternas versioner till ”svår, normalt värde för officiella texter” (SS) och ”medelsvår, normal 
tidningstext” (IJ, JG). Förlagans dialog är enligt Kandel och Moles ”normal”, vilket måltexterna 
motsvarar med ”lättläst, skönlitteratur, populärtidningar” (SS, IJ) och ”mycket lättläst, barnböcker” 
(JG). Den inre monologen är klassad som ”fairly difficult” medan de tre måltexterna är ”medelsvår, 
normal tidningstext”. 

Genom att sätta antalet grafiska meningar, makrosyntagmer och ord/mening i proportion 
till läsbarhetsindexet är det möjligt att konstatera att få grafiska meningar, makrosyntagmer och 
många ord/mening ger texten ett högre läsbarhetsindex, och således blir svårare att förstå. Den 
beskrivande texten och den inre monologen består båda generellt sätt av färre grafiska meningar 
och makrosyntagmer med många ord/mening, och får ett högre läsbarhetsindex. Dialogen utmärker 
sig däremot med det motsatta förhållandet mellan grafiska meningar och makrosyntagmer och 
ord/mening och får ett lågt läsbarhetsindex. 

Vidare kan konstateras att de två extremerna, SS:s beskrivande text och JG:s dialog, för 
det första inte skiljer sig med mycket från de avgränsande klassificeringarna, och ska därför inte 
tillmätas alltför stor vikt. Trots detta kan man inte undgå att se att den äldsta översättningen (SS) 
försvårar tolkningen i jämförelse med de andra, medan den senaste översättningen (JG) istället 
förenklar förståelsen. 

Operationerna strykning och addition är de enda operationerna som reglerar antal satsled, 
men av de spretiga siffrorna att döma utan någon direkt kompling till texternas textuella struktur. 
När det gäller funktionsjusteringarna, som alltså justerar funktionen hos ett satsled i översättningen, 
återfinns studiens lägsta siffra 7% i IJ2 och den högsta, 22,5% i IJ1, med lite högre tal överlag i den 
beskrivande texten. Som redan har konstaterats påminner beskrivningen och den inre monologen 
textuellt om varandra, men skiljer sig åt i andelen fall av funktionsjustering. Det man däremot 
tydligt kan se är att funktionsjusteringarna tycks vara kopplade till specifika makrosyntagmer. I alla 
de tre texttyperna förekommer majoriteten av funktionsjusteringarna i minst två av 
översättningarna, ibland i alla tre. I och med att detta mönster återfinns i alla de tre översättningarna 
kan man dra slutsatsen att fördelningen av funktionsjustering snarare beror på olika 
språksystemsbetingade svårigheter i de aktuella makrosyntagmerna än något strukturellt i 
texttyperna som sådana.  

Transponeringar kategoriseras som språksystemsbetingade (se exempel 8) eller inte 
spåksystems-betingade (se exempel 9) beroende på målspråket. Merparten av de 
språksystemsbetingade transponeringarna i materialet består av att subjektet, objektet eller 
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innehållsadverbialet har bytt plats till efter det finita verbet. Den textuella strukturen har dock 
inverkan på val av operation om den källtextens textuella struktur inte återföljs i måltexten. 
Följande exempel är jämförbart med exempel 8: 

Exempel 22 

(MS17) Tout le monde (SS) se joignit (FV) à lui (IA), (MS18) on (SS) la (OO) pria (FV), (MS19) 
on (SS) la (OO) pressa (FV),  

(SS)(FV)(IA)/(SS)(OO)/(SS)(OO)(FV) 

(SS)(FV)(OO)(F+)(F+)(F+) 

MS18) Alla (SS) förenade sig med (FV) honom (IA), bönföll (F+), tryckte på (F+), läxade upp 
henne (F+), (IJ2) 

I och med att källtextens makrosyntagm inte har bibehållts i måltexten, återfinns, istället för två fall 
av strukturell identitet och ett fall av språksystemsbetingad transponering som i exemplet från SS2, 
tre fall av strukturell identitet och tre fall av konvergens. Detta visar på att även om inte text-
typernas textuella strukturer i sig påkallar vissa operationer, kan översättarens individuella 
hantering av den textuella strukturen, och då främst på meningsnivå, ge upphov till olika sorters 
operationer.  

5.2 Finns det ett samband mellan val av operation och översättare?  

På den andra frågan, huruvida val av operationer och översättare sammanfaller, utöver det faktum 
att operationerna utförs av översättarna, kan man konstatera att så verkar vara fallet i det här 
materialet. Dock inte i den bemärkelsen att översättarna använder sig av operationer för att 
framhålla någon slags stilistisk särart, utan snarare för att spegla det syntaktiska förhållningssättet 
hos de olika översättarna. 

Överlag kan man se att SS är mer sparsmakad i sin stil; både när det kommer till den 
textuella strukturen med antal ord (ibland så mycket som tjugo ord mindre än de andra två 
översättarna, se tabell 1), grafiska meningar och, i alla fall utom i dialogdelen, makrosyntagmerna, 
men även när det kommer till val av operationer. SS har högst andel strukturell identitet i alla tre 
texttyperna med 70% - 75% - 64%, vilket är jämförbart med 48% - 73% - 55% för IJ och 51% - 
65% - 53% för JG. Störst andel strukturell identitet minimerar per definition antalet andra 
operationer, varför IJ och JG har högre spridning på sina operationer överlag. De operationerna SS 
saknar är addition, strykning och blandning i SS1, strykning, konvergens och blandning i SS2 och 
addition och blandning i SS3. Att operationen blandning generellt sett saknas i materialet får tydas 
som att källtexternas struktur överlag ändå har bibehållts. 

Fördelningen av operationer i de olika översättningarna ger en entydig bild: den tidigaste 
översättningen har störst andel strukturell identitet, vilket ju förutsätts vara ett mått på trohet mot 
orignaltexten, medan den senaste översättningen har minst andel strukturell identitet. En annan 
naturlig koppling är att Siwertz också är den enda av översättarna som var författare, och dessutom 
ledamot i Svenska akademien, och att det kan ha spelat in i hans syntaktiska förhållningssätt. 

Även om dessa siffror endast kan representera den ytterst begränsade textmängd som har 
studerats, totalt sett 2256 ord, kan man ändå anta att dessa värden ger en rättvis bild av de översatta 
novellerna i stort. Å andra sidan är det viktigt att poängtera att dessa siffror endast rör den 
syntaktiska nivån, då exempelvis den lexikala nivån överhuvudtaget inte har berörts. I det studerade 
materialet använder exempelvis SS fortfarande pluralformen av verb (togo, runno) medan IJ:s 
översättning som är gjord femtio år senare använder de moderna formerna (tog, rann). Detta vore 
dock ett intressant ämne för vidareforskning, i syfte att kunna ge ett mer enhetlig omdöme om 
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översättningen av novellen. En annan naturlig vidareutveckling av studien vore en mer 
språkhistorisk vinkling, och att i så fall försöka kategorisera de olika översättningsnormer som de 
aktuella översättarna har verkat i, eventuellt med utgångspunkt i det förändrade läsbarhetsindexet.  

För en mer språksystemsbetonad diskussion vore det intressant att tillämpa samma metod 
på en översättning med olika målspråk, och se om den syntaktiska strukturen skiljer sig åt. Det 
skulle förhoppningsvis ge svar på frågan om och isåfall hur de olika målspråkens syntaktiska natur 
påverkar översättningen och hur den uppfattas. Ytterligare en möjlighet vore att som Lindqvist 
studera operationerna addition och strykning mer ingående, för att utröna om några slutsaster kan 
dras om vad som har ansetts semantiskt försumligt. 
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Appendix 

Appendix 1: Utvalda texter: beskrivning 
 

• Guy de Maupassant, s. 45 

La femme, une de celles appelées galantes, était célèbre par son embonpoint précoce qui lui avait 
valu le surnom de Boule de suif. Petite, ronde de partout, grasse à lard, avec des doigts bouffis, 
étranglés aux phalanges, pareils à des chapelets de courtes saucisses; avec une peau luisante et 
tendue, une gorge énorme qui saillit sous sa robe, elle restait cependant appétissante et courue, 
tant sa fraîcheur faisait plaisir à voir. Sa figure était une pomme rouge, un bouton de pivoine prêt 
à fleurir; et là dedans s’ouvraient, en haut, des yeux noirs magnifiques, ombragés de grands cils 
épais qui mettaient une ombre dedans; en bas, une bouche charmante, étroite, humide pour le 
baiser, meublée de quenottes luisantes et microscopiques. 
 Elle était de plus, disait-on, pleine de qualités inappréciables. 
 Aussitôt qu’elle fut reconnue, des chuchotements coururent parmi les femmes honnêtes, et les 
mots de ”prostituée”, de ”honte publique” furent chuchotés si haut qu’elle leva la tête. Alors elle 
promena sur ses voisins un regard tellement provocant et hardi qu’un grand silence aussitôt 
régna, et tout le monde baissa les yeux à l’exception de Loiseau, qui la guettait d’un air 
émoustillé. 
 Mais bientôt la conversation reprit entre les trois dames qui la présence de cette fille avaient 
rendues subitement amies, presque intimes. Elle devaient faire, leur semblait-il, comme un 
faisceau de leurs dignités d’épouses en face de cette vendue sans vergogne; car l’amour légal le 
prend toujours de haut avec son libre confrère. 

• Sigfried Siwertz, s. 24: 
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Kvinnan, som tillhörde det lätta gardet, var känd för sin brådmogna fetma, som gett henne 
öknamnet Fettpärlan. 
 Hon var liten, rund överallt, smäckfet, med knubbiga fingrar, insnörda vid lederna och 
liknande en rad av små korvar. Med sin lysande, spända hud, med sin oerhörda barm, som kom 
klänningen att svälla, var hon ända aptitlig och efterfrågad, till den grad var hennes friskhet en 
fröjd för ögat. Hennes ansikte var som ett rött äpple, en pionknopp, som är färdig att slå ut, och 
däruti öppnade sig upptill två magnifika, svarta ögon, mörkt beskuggade av långa, tjocka 
ögonfransar och nedanför en förtjusande mun, liten, fuktigt kysstäck och försedd med små lysande 
tandbissingar. 
 Hon hade dessutom, sade man, en mängd andra oskattbara egenskaper. 
 Så snart hon blev igenkänd, löpte viskningarna mellan de hederliga kvinnorna och ord som 
”prostituerad” och ”offentlig skandal” mumlades så högt, att hon lyfte på huvudet. Hon skickade 
då till sina grannar en blick så utmanande och djärv, att det genast uppstod en fullkomlig tystnad, 
och alla sänkte ögonen utom Loiseau, som betraktade henne med uppiggad min. 
 Men de tre damerna, vilka denna flickas närvaro plötsligt gjort till vänner, nästan intima, 
återtogo snart konversationen. Det föreföll dem, som om de måste slå sig ihop om sin fruvärdighet 
inför denna varelse, som sålde sig utan skam. Den lagliga kärleken ser alltid ner på sin fria 
broder. 

• Ingvar Johansson, s. 17-18: 

Kvinnan, en ur det så kallade lätta gardet, var känd för en vid hennes ålder anmärkningsvärd 
fetma, vilken gjort att man givit henne namnet Fettpärlan. Hon var kort och trind, med ett lager av 
späck under den spända skinande huden. Under klänning svällde en ofantlig barm, och de små 
knubbiga fingrarna snördes ihop kring lederna så att de liknade rader med prinskorv. Ändå var 
hon aptitretande och mycket efterfrågad tack vare en sorts friskhet som var en njutning för ögat. 
Hennes ansikte var som ett rött äpple, en pionknopp just innan den skulle slå ut i blom. Upptill 
hade hon två svarta, storslagna ögon, skuggade av täta, långa ögonfransar, och nertill en 
förtjusande, kysstäckt mun, smal och fuktig och försedd med små pärlliknande tänder. Dessutom 
var hon, enligt vad som sades, full av oskattbara egenskaper. 
 Så snart hon blivit igenkänd började de ärbara kvinnorna viska febrilt inbördes. Orden 
“prostituerad” och “offentlig skam” viskades så högt att hon höjde på huvudet. Den blick hon lät 
vandra över sina grannar var så utmanande och djärv att det genast blev dödstyst, och samtliga 
slog ner ögonen, med undantag för Loiseau som iakttog henne med vaket intresse. 
 Men snart kom konversationen igång på nytt mellan de tre damerna, som genom denna 
slinkas närvaro plötsligt blivit väninnor och nära nog förtroliga. De ansåg det som sin skyldighet 
att stå som en enad mur i sin värdighet som makor inför skamlösheten hos denna fallna kvinna, ty 
den legala kärleken intar alltid en nedlåtande hållning gentemot sin fria kollega. 

• Johan Gunnarsson, s. 17: 

Kvinnan, som hörde till det så kallade lätta gardet, var känd för sin alltför tidiga korpulens, som 
hade givit henne öknamnet Fettpärlan. Hon var liten till växten, rund överallt, smällfet, med 
knubbiga fingrar, som var insnörda vid lederna och liknade en rad prinskorvar. Med sin 
glänsande hy och sin väldiga barm, som hotade att spränga klänningslivet, var hon tilldragande 
och efterfrågad, och hennes friskhet var en fröjd för ögat. Hennes ansikte var som ett rött apple, 
som en pionknopp, som just höll på att slå ut. I detta ansikte strålade ett par underbara ögon, 
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beskuggade av långa, täta ögonfransar. Munnen var liten med små lysande tänder och fuktiga 
läppar, som lockade till kyssar. 
  Dessutom hade hon en mängd andra oskattbara egenskaper, sades det. 
 Så snart hon hade blivit igenkänd, började de hederliga kvinnorna tissla och tassla 
sinsemellan, och orden “prostituerad” och “skam på torra land” viskades så högt, att hon lyfte 
på huvudet. Då gav hon sin grannar en så utmanande och djärv blick, att det genast blev alldeles 
tyst, och alla slog ner ögonen utom Loiseau, som betraktade henne med lystna blickar. 
 Men snart tog de tre damerna upp konversationen igen, ty den fallna kvinnans närvaro hade 
helt plötsligt gjort dem till nära nog intima vänner. Det var tydligt att de försökte använda sin 
fruvärdighet till ett slags spöknippe mot denna varelse, som sålde sig utan att skämmas. Den 
legala kärleken ser alltid ner på sin fria syster. 
 

Appendix 2: Utvalda texter: dialog 

• Guy de Maupassant, s 58: 

Il demanda: 
- “Mademoiselle Élisabeth Rousset?” 

Boule de suif tressaillit, se retourna: 
- “C’est moi. 
- Mademoiselle, l’officier prussien veut vous parler immédiatement. 
- À moi? 
- Oui, si vous êtes bien mademoiselle Élisabeth Rousset.” 

Elle se troubla, réfléchit une seconde, puis déclara carrément: 
- “C’est possible, mais je n’irai pas.” 

Un mouvement se fit autour d’elle; chacun discutait, cherchait la cause de cet ordre. Le 
comte s’approcha: 
- “Vous avez tort, madame, car votre refus peut amener des difficultés considérables, non 

seulement pour vous, mais même pour tous vos compagnons. Il ne faut jamais resister aux 
gens qui sont les plus forts. Cette demarche assurément ne peut presenter aucun danger; 
c’est sans doute pour quelque formalité oubliée.” 

Tout le monde se joignit à lui, on la pria, on la pressa, et l’on fini par la convaincre; car tous 
redoutaient les complications qui pourraient résulter d’un coup à tête. Elle dit enfin: 
- “C’est pour vous que je le fais, bien sûr!” 

• Sigfried Siwertz, s 42: 

Han frågade: 
- Mademoiselle Élisabeth Rousset? 

Fettpärlan vände sig darrande om: 
- Det är jag. 
- Mademoiselle, den preussiske officeren vill genast tala med er. 
- Med mig? 
- Ja, om ni är mademoiselle Élisabeth Rousset. 

Hon blev orolig, funderade en stund, förklarade sedan bestämt: 
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- Det är möjligt, men jag går inte. 
Det blev livligt omkring henne; man diskuterade, sökte Orsaken till denna order. Greven 

närmade sig: 
- Ni gör orätt, mademoiselle, ty ert avslag kan medföra stora svårigheter, inte bara för er, 

utan även för edra resekamrater. Man ska aldrig göra motstånd mot dem, som är starkast. 
Detta steg kan säkert inte medföra någon fara, det är utan tvivel för någon glömd formalitet. 
Alla förenade sig med honom, man bad henne, man försökte övertala henne, man läxade upp 

henne, och man slutade med att övertyga henne, ty alla voro rädda för de förvecklingar, som 
kunde bli resultatet av ett trotsigt infall. 

Hon sade slutligen: 
- Det är för er skull, jag gör det, det är säkert! 

• Ingvar Johansson, s 32: 

Han frågade: 
- Mademoiselle Elisabeth Rousset? 

Fettpärlan spratt till och vände sig om: 
- Det är jag. 
- Mademoiselle, den preussiske officeren vill tala med er genast. 
- Med mig? 
- Ja, om det är ni som är mademoiselle Elisabeth Rousset. 

Hon blev förvirrad, tänkte efter någon sekund och förklarade sedan bestämt: 
- Det är tänkbart, men jag går inte. 

Det uppstod en oro omkring henne, alla började prata och leta efter skälet till denna 
befallning. Greven närmade sig. 
- Ni begår ett misstag, madame. Er vägran kan leda till avsevärda svårigheter, inte bara för 

er, utan även för alla era medpassagerare. Man bör aldrig göra motstånd mot dem som är 
starkare än en själv. Den här förfrågan kan omöjligen innebära någon fara. Det är säkert 
bara någon formalitet som har glömts bort. 
All förenade sig med honom, bönföll, tryckte på, läxade upp henne, för alla fruktade de 

förvecklingarna, som kunde bli resultatet av en överilad handling. Till sist lät hon sig övertygas 
och hon sade: 
- Jag gör det bara för er skull. 

• Johan Gunnarson, s 28: 

- Fröken Élisabeth Rousset? frågade han. 
Fettpärlan ryckte till och vände sig om. 
- Det är jag. 
- Den preussiske officern vill tala med er genast. 
- Med mig? 
- Ja, om ni verkligen är Élisabeth Rousset. 

Hon såg orörlig ut, funderade litet och sade sedan i bestämd ton: 
- Det är möjligt, men jag går inte. 

En livlig rörelse uppstod runt omkring henne: alla diskuterade och försökte komma underfund 
med skälet till denna order. Greven gick fram till henne och sade: 
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- Ni gör orätt, ty om ni vägrar, kan det föra med sig stora besvärligheter inte bara för er utan 
även för era reskamrater. Man ska aldrig göra motstånd mot dem som är starkast. Det är 
säkert ingenting farligt, det är nog bara någon formalitet som man har glömt. 

Alla instämde med honom, de bönföll henne, de läxade upp henne och lyckades till slut övertala 
henne, ty de var rädda för de förvecklingar som hennes vägran kunde leda till. Äntligen sade hon: 
- Jag gör det bara för er skull, det kan ni vara övertygade om! 

Appendix 3: Utvalda texter: inre monolog 
• Guy de Maupassant, s 90: 

Personne ne la regardait, ne songeait à elle. Elle se sentait noyée dans le mépris de ces gredins 
honnêtes qui l’avaient sacrifiée d’abord, rejetée ensuite, comme une chose malpropre et inutile. 
Alors elle songea à son grand panier tout plein de bonnes choses qu’ils avaient goulûment 
dévorées, à ses deux poulets luisants de gelée, à ses pâtés, à ses poires, à ses quatres bouteilles de 
bordeaux; et sa fureur tombant soudain, comme une corde trop tendue qui casse, elle se sentit 
prête à pleurer. Elle fit des efforts terribles, se raidit, avala ses sanglots comme les enfants, mais 
les pleurs montaient, luisaient au bord des paupières, et bientôt deux grosses larmes de détachant 
des yeux roulèrent lentement sur ses joues. D’autres les suivirent plus rapides, coulant comme les 
gouttes d’eau qui filtrent d’une roche, et tombant régulièrement sur la courbe rebondie de sa 
poitrine. Elle restait droite, le regard fixe, la face rigide et pâle, ésperant qu’on ne la verrait pas. 

• Sigfried Siwertz, s 82: 

Ingen såg henne, tänkte på henne. Hon kände sig drunkna i föraktet från det där respektabla 
byket, som först hade offrat henne och se’n stötte bort henne som något smutsigt, onyttig. Så 
tänkte hon på sin av godsaker fyllda korg som de slukat så glupskt, på sina två kycklingar i det 
blänkande gelét, på sina pastejer, sina päron, sina fyra buteljer bordeaux. Hennes raseri föll 
plösligt ihop, brast som ett alltför spänt rep, och hon kände sig nära att gråta. Hon gjorde 
förtvivlade ansträngningar för att hålla stånd och svalde snyftningarna som ett barn, men tårarna 
stego upp, glänste i hennes ögonfransar, och snart lossnade två stora droppar och runno sakta 
utför kinderna. Andra följde hastigare, silade som vatten ur en klippa och föllo regelbundet på 
hennes svällande barm. Hon satt rak, med stirrande ögon och blekt och stelt ansikte och 
hoppades, man inte skulle se henne.  

• Ingvar Johansson, s 68: 

Ingen såg henne, ingen så mycket som tänkte på henne. Hon kände sig dränkt i dessa anständiga 
skurkars förakt. Först hade de offrat henne, sedan kasserat henne som en smutsig och värdelös 
tingest. Då kom hon att tänka på sin stora korg som varit fullproppad med god mat som de glupskt 
hade satt i sig, på de två kycklingarna som legat där skinande i sin gelé, på sina pastejer, sina 
päron, sina fyra buteljer bordeaux. Plötsligt skingrades hennes raseri, så som ett rep som går 
sönder när det spänns alltför hårt och hon kände sig gråtfärdig. Hon gjorde en yttersta 
anspänning, stålsatte sig, svalde snyftningarna på barns vis, men gråten steg obönhörligt, glänste 
i hennes ögonfransar, och snart frigjorde sig två stora tårar från hennes ögon och rullade 
långsamt nerför kinderna. Andra, snabbare tårar följde efter, likt vattendroppar som sipprar ner 
från en klippa, och föll regelbundet på hennes brösts fylliga rundning. Hon blev sittande rak, utan 
att flytta blicken, med stelt, blekt ansikte och hoppades att ingen skulle se henne.  
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• Johan Gunnarsson, s 57: 

Ingen såg på henne eller tänkte på henne. Hon kände sig dränkt i föraktet från dessa respektabla 
uslingar, som först hade offrat henne och sedan stötte bort henne som något smutsigt och 
värdelöst. Så kom hon att tänka på sin stora korg med läckerheter, som de hade slukat så glupskt, 
på sina båda kycklingar i glänsande gelé, på sina pastejer, sina päron, sina fyra buteljer 
bordeaux. Plötsligt brast hennes raseri som ett alltför hårt spänt rep, och hon kände sig 
gråtfärdig. Hon gjorde förtvivlat ansträngningar för att behärska sig, hon svalde snyftningarna 
som ett barn, men tårarna trängde fram och fuktade hennes ögonfransar, och snart lossnade två 
stora droppar och rann långsamt nedför kinderna. Andra tårar följde hastigare efter i deras spår 
som när vattendroppar sipprar ur en klippa och föll regelbundet ner på hennes svällande barm. 
Hon satt rak och stirrade framför sig med förstenat, blekt ansikte och hoppades att ingen skulle 
lägga märke till henne.  

 

 

 


