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Amerikanska på svenska 

En kommenterad översättning av ett utdrag ur Bill Brysons 
populärvetenskapliga språkhistoria Made in America 

Klara Lindell 

Sammanfattning 
Denna uppsats består av en kommenterad översättning från engelska till svenska. Översättningens 
källtext utgörs av det andra kapitlet i Bill Brysons populärvetenskapliga språkhistoria Made in 
America (1998). Den teoretiska kommentaren innehåller dels en analys av käll- respektive måltexten, 
dels en redogörelse för översättningsprocessen som helhet samt för vilka översättningsstrategier som 
tillämpas för att lösa källtextens översättningsproblem. Uppsatsens översättningsteoretiska perspektiv 
tar avstamp i Tourys normbegrepp (1995), utifrån vilket följande översättningsprincip formuleras: att 
på målspråket förmedla källtextens innehåll i så oförändrat skick som möjligt, men samtidigt anpassa 
det till måltextläsarnas källspråkliga kompetensnivå, vilken antas vara förhållandevis låg. 
Översättningsprincipen är följaktligen främst adekvansinriktad, men drar mot en acceptansinriktning. I 
kommentaren fastslås att översättningen följer denna princip då den utgör en adekvansinriktad text 
med tydligt acceptansinriktade drag. 

Abstract 
This thesis comprises a translation from English to Swedish followed by a commentary. The source 
text (ST) of the translation consists of the second chapter of Made in America (1998), a popularised 
language history by Bill Bryson. The commentary includes an analysis of the ST and the target text 
(TT), as well as a discussion of the translation process as a whole, and of the translation strategies 
applied in order to solve the translation problems of the ST. The theoretical framework of the thesis is 
based on Toury’s notion of norms (1995), from which the following principle for translating is 
conceived: to transfer the ST information as faithfully as possible but with the modifications necessary 
to accommodate the source language competence level of the TT readers, which is estimated to be 
relatively low. As such, the principle for translating is mainly characterised by adequacy, but leans 
towards acceptability. In the concluding section of the commentary, the TT is deemed to be consistent 
with this principle since it constitutes an adequate text with evident traits of acceptability. 
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1 Inledning 
Jag kom i kontakt med Bill Brysons författarskap för omkring fyra år sedan. En god vän föreslog att 

jag inför en resa till Oceanien skulle läsa Brysons Australienskildring Down Under. Jag var ljummen 

såväl till resan som inför min väns förslag, men bestämde mig trots det för att ge boken en chans. 

Aldrig tidigare har en reseskildring gjort att jag skrattat så ohämmat eller fått mig att på förhand 

fullkomligt ändra inställning till ett land. Efter Down Under har jag återvänt till Brysons författarskap 

flertalet gånger. Bill Bryson är i mitt tycke en kvick och begåvad skribent och jag uppskattar hans 

underfundiga och lättillgängliga stil. Dessutom är hans texter både intressanta och relevanta och han 

lägger stor möda på efterforskning och rör sig obehindrat mellan så vitt skilda ämnen som 

naturvetenskap, historia och stilistik.  

För något år sedan upptäckte jag Bill Brysons Made in America, en populärvetenskaplig 

skildring av USA:s och den amerikanska engelskans utveckling från tidigt 1600-tal och framåt. När 

jag börjat läsa insåg jag snabbt att en text som den verkligen vore något att sätta tänderna i som 

översättare. Inte nog med att den genomsyras av Brysons personliga stil – den präglas dessutom av ett 

metalingvistiskt resonemang och är, för att åskådliggöra landets språkliga såväl som kulturella 

utveckling, fylld till bredden med språkliga exempel.  

Endast en handfull av Brysons omfångsrika produktion har översatts till svenska. Bland 

översättningarna återfinns inga av hans språkligt inriktade verk. Jag tog upp detta med en kvinna med 

en lång karriär som förläggare bakom sig. Hon drog sig till minnes att hennes förlag en gång övervägt 

att publicera översättningar av Brysons språkliga alster, men att man ansett att översättningsarbetet 

skulle vara för komplicerat och måltexternas målgrupp för svårdefinierad för att motivera att de 

översattes. Jag var alltså inte ensam om mina funderingar om svårigheterna med att översätta en bok 

som Made in America. Som översättare kan man dock inte låta bli att fråga sig hur dessa svårigheter 

skulle kunna hanteras och vilka måltexter som skulle skapas om man ändå tog sig för att översätta den. 

Uppsatsformen Egen översättning med kommentar gav mig möjligheten att utforska detta, 

åtminstone i liten skala. Jag valde ett kapitel ur Made in America. Utmaningen var antagen – nu var 

det bara att sätta igång. 

Av upphovsrättsliga skäl innehåller den här versionen av uppsatsen inte källtext och måltext, 

utan enbart kommentardelen. Den som är intresserad av att ta del av uppsatsens käll- och måltext är 

välkommen att kontakta mig. Jag nås på mejladressen lindellskan@gmail.com samt på telefonnumret 

0709-94 73 96. 
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2 Presentation och analys av 
källtexten 
Källtexten för den här uppsatsens översättning utgörs av det andra kapitlet i Bill Brysons 

populärvetenskapliga språkhistoria Made in America (1998). Kapitlet heter ”Becoming Americans” 

och handlar om den amerikanska engelskans utveckling från år 1620 och cirka hundra år framåt. 

 Skälet till att just denna text valts ut som källtext är att den uppvisar ett betydande antal 

översättningsmässigt utmanande aspekter – till exempel en utpräglad stil, ett språkspecifikt innehåll 

och en notapparat som komplicerar översättningens grafiska utformning. Dessa aspekter kan för det 

första generera en teoretiskt intressant diskussion och är för det andra stimulerande att praktiskt få ta 

sig an som översättare. Syftet med översättningen är således att undersöka hur jag i själva 

översättningsprocessen väljer att hantera dessa problematiska aspekter samt vilka generella mönster 

som i och med den översättningsmässiga behandlingen av texten kan spåras i slutprodukten. 

2.1 Presentation av källtextens författare och 
innehåll 
Bill Bryson föddes 1951 i Iowa, något han själv beskriver så här: ”I come from Des Moines. 

Somebody had to.” (Bryson 1989, s.13). De två meningarna är talande för Brysons stil: vederhäftig, 

måttfull och slagfärdig. Hans författarskap består av reseskildringar och populariserade texter, 

huvudsakligen om historia, språk och naturvetenskap. Sammanlagt har han skrivit cirka tjugo böcker, 

varav fyra har blivit översatta till svenska.1 

I Storbritannien är Bryson den bäst säljande sakprosaskribenten genom tiderna (Bill Bryson’s 

Official Website). Hans Australienskildring Down Under (Storbritannien)/In a Sunburned Country 

(USA) är 00-talets mest utlånade reseskildring på brittiska bibliotek och engelsmännen själva röstade i 

2003 års World Book Days nationella röstning fram Brysons Englandsporträtt Notes from a Small 

Island till den bästa skildringen av dagens England (Pauli 2003). För sin populärvetenskapliga bok A 

Short History of Nearly Everything tilldelades Bryson år 2004 Royal Societys Aventis Prize for 

Science Writing (Crace 2005) och året därpå Descartespriset för vetenskaplig kommunikation, vilket 

delas ut av EU (Pauli 2005). År 2006 blev Bryson hedersledamot i Brittiska Imperieorden när han för 

sitt bidrag till litteraturen tilldelades titeln Officer (Bill Bryson’s Official Website). 

Made in America är en populärhistorisk skildring av den amerikanska engelskans utveckling. 

Den tar sin början strax före pilgrimernas ankomst i New England under tidigt 1600-tal och fortsätter 

fram till modern tid. Bokens disposition kan åskådliggöras med hjälp av dess kapitelrubriker: 

                                                        
1 För Brysons fullständiga bibliografi och till svenska översatta verk, se appendix. 
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1  The Mayflower and Before 
2  Becoming Americans 
3  A ‘Democratic Phrenzy’: America in the Age of Revolution 
4  Making a Nation: By the Dawn’s Early Light 
5  Forging a National Identity: We’re in the Money 
6  The Age of Invention 
7  Names 
8  ‘Manifest Destiny’: Taming the West 
9  The Melting-Pot: Immigration in America 
10  When the Going was Good: Travel in America 
11  What’s Cooking?: Eating in America 
12  Democratizing Luxury: Shopping in America 
13  Domestic Matters 
14  The Hard Shell: Advertising in America 
15  The Movies 
16  The Pursuit of Pleasure: Sport and Play 
17  Of Bombs and Bunkum: Politics and War 
18  Sex and Other Distractions 
19  The Road from Kitty Hawk 
20  Welcome to the Space Age: The 1950s and Beyond 
21  American English Today 

 
Källtexten för den här uppsatsen är bokens andra kapitel, ”Becoming Americans”, vilket tillsammans 

med sina källhänvisningar utgör cirka 47 000 tecken inklusive mellanslag. Kapitlet tar avstamp i det 

historiska dokumentet Mayflower Compact, ett fördrag från 1620 skrivet och undertecknat av 

pilgrimerna strax innan de från fartyget Mayflower steg i land i vad som idag är Massachusetts. 

Därefter följer en redogörelse för hur den amerikanska engelskan har utvecklats och kommit att avvika 

från den brittiska. Kapitlet avslutas med några språkliga anekdoter från kriget om kapten Jenkins öra 

som utkämpades mellan 1739 och 1748, och täcker således drygt 120 år av tidig amerikansk 

språkhistoria. Bryson förankrar i stor utsträckning den språkliga utvecklingen i brev och 

dagboksanteckningar samt förteckningar över namn och städer. På så sätt ges en bild både av 

människornas förhållanden och av språket och dess förändring över tid. Texten innehåller även ett 

dubbelt notsystem som omfattar dels fotnoter som kommenterar den löpande texten, dels 

källhänvisningar som återfinns längst bak i boken.  

2.2 Analys av källtexten 
Analysen av källtexten bygger huvudsakligen på valda delar av den brukstextinriktade analysmodell 

som presenteras av Hellspong & Ledin (1997). I analysen tillämpas även läsbarhetsindexet Flesch 

Reading Ease Scale, utvecklat av Rudolf Flesch på 1940-talet. Analysen inkluderar även en 

bestämning av källtextens målgrupp. 

2.2.1 Bestämning av texttyp 

Hellspong & Ledin (1997) indelar faktalitteraturen i dels sakprosa, som utgår från en nyktert saklig 

inriktning, dels bruksprosa, som syftar till sakförståelse och tar fasta på den praktiska användningen 
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(s.14). Bruksprosan har även en vidare innebörd än sakprosan, eftersom den också kan innefatta 

sådana genrer som ibland förs till konstprosan (a.a., s.15). Källtexten för den här uppsatsen uppvisar 

en utpräglat personlig stil (se avsnitt 2.2.2.4) samtidigt som den förmedlar information som syftar till 

sakförståelse hos textens läsare. Följaktligen kan källtexten karaktäriseras som en konstprosaisk 

brukstext. 

En av de vanligast typologierna för att åskådliggöra textfunktioner är uppdelningen i informativ, 

expressiv samt imperativ text. Informativ text förmedlar innehåll, expressiv text förmedlar ett 

konstnärligt strukturerat innehåll och imperativ text förmedlar ett innehåll med övertalande karaktär 

(Reiß 2004, s.171). Ingo (2007) gör en liknande uppdelning enligt vilken informativ text fokuserar 

sakinnehållet, expressiv text fokuserar talaren och imperativ text fokuserar den tilltalade (s.217). 

Eftersom det i källtexten i fråga är sakinnehållet och författarens stil som gör sig gällande, är den 

imperativa textfunktionen inte relevant för den här analysen. I Ingos indelning förgrenar sig 

textfunktionerna i ytterligare underkategorier. För den expressiva funktionen omfattar dessa endast 

epik, lyrik och dramatik, vilket är en alltför summarisk indelning för att tjäna den här analysen. Ingos 

indelning av den informativa funktionen är däremot tillräckligt detaljerad för att användas: 

 
1. Informativ text (fokuserar sakinnehållet) 

1.1. Lagrande text 
1.1.1. Tabellarisk text; tabell, diagram, ritning 
1.1.2. Encyklopedisk text: uppslagsverk, konversationslexikon 

 1.2. Framställande text 
 1.2.1. Berättande text 
 1.2.1.1. Texter om det förgångna: historia, krönika 
 1.2.1.2. Texter om det nyligen skedda: nyhet om 

 händelser, tidningsartikel eller reportage 
1.2.1.3. Texter om nuet: kungörelse, redogörelse, annons 
1.2.1.4. Texter om framtiden: prognos, väderleksrapport, 

programtablåer för radio och tv 
 1.2.2. Presenterande text 

 1.2.2.1. Vetenskaplig och populariserad facktext: verk eller artikel 
avsedd för fackmän, respektive lekmän 

1.2.2.2. ”Informationsskrift”: sakprosa 
1.2.2.3. Journalisttext: tidningsartikel baserad på 

sakuppgifter 
   (ibid., kursiv i originalet2) 

 
Av dessa kategorier är ”vetenskaplig och populariserad facktext: verk eller artikel avsedd för fackmän, 

respektive lekmän” (alltså punkt 1.2.2.1) den med källtexten i fråga bäst överensstämmande. Reiß 

(2004) hävdar emellertid att en texttyp sällan förekommer i renodlad form, utan att en och samma text 

oftast har mer än en funktion (s.172). Källtexten är huvudsakligen informativ. Samtidigt uppvisar den i 

och med sin personliga stil tydliga expressiva drag. Ingo (2007) menar att en informativ text ”strävar 

till exakthet och saklighet, men den grundar sig dock inte alltid på vetenskaplig kunskap. Dessutom 

syftar den mycket ofta till att subjektivt påverka mottagaren” (s.78-79). Utan de expressiva dragen 
                                                        
2 Fortsättningsvis utelämnas noteringen ”kursiv i originalet”, då inga citat i uppsatsen tillfogats kursiv stil. 
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hade källtexten följaktligen inte utgjort en populariserad facktext, utan varit renodlat vetenskaplig. De 

informativa och de expressiva dragen samverkar således till att generera en populariserad facktext. 

2.2.2 Analys av källtexten 

I analysen av källtexten lyfts fyra aspekter fram: kontext, form, innehåll och stil. Eftersom textens 

typografi och typografiska inkonsekvenser utgör ett omfattande problem i översättningsprocessen 

framhävs dessa aspekter i anslutning till diskussionen om textens form (avsnitt 2.2.2.2.1). 

2.2.2.1 Kontext 

Vad beträffar källtextens kontext fokuserar jag i analysen på textens deltagare, alltså dess sändare och 

mottagare (Hellspong & Ledin 1997, s.52-54) samt textens intertextualitet (a.a., s.56-62), alltså textens 

förhållande till andra texter. Källtextens sändare utgörs främst av dess författare, alltså Bill Bryson. 

Bryson kan betraktas som sändare av texten dels i sin egenskap av författare till just den här texten, 

dels i sin egenskap av upphovsman till hela sitt författarskap. Som en del av det författarskapet ingår 

källtexten i en större helhet. Vad beträffar textens mottagare kan i korthet sägas att de utgörs av 

textens tänkta läsare, det vill säga språkhistoriskt intresserade lekmän, snarare än experter. En mer 

utförlig redogörelse för källtextens målgrupp finns i avsnitt 2.2.3. 

Källtextens intertextualitet framkommer främst i textens stora antal citat. Dessa kan delas in i 

två grupper: äldre citat som återges i syfte att illustrera dåtidens språkbruk, och moderna citat som 

återges i syfte att underbygga textens övergripande resonemang. Ett exempel på ett äldre citat är de två 

raderna av poeten William Cowper, vilka återges i syfte att åskådliggöra det tidiga 1600-talets 

diftongerande uttal av bokstavskombinationen ea: 

 
1. 
I am monarch of all I survey …/From the centre all round to the sea (KT 3:21, min 
understrykning3). 

 
De äldre citaten visar att texten vilar på äldre alster och bidrar således till textens så kallade vertikala 

intertextualitet (Hellspong & Ledin 1997, s.56) och refereras fortsättningsvis till som vertikala citat. 

De moderna citaten kan exemplifieras med Charlton Lairds uttalande som används för att belysa den 

pluralism som stod att finna bland indianspråken: 

 
2. 
‘The known native languages of California alone show greater linguistic variety than all the 
known languages of the continent of Europe.’ (KT 8:34) 

 

                                                        
3 KT står för källtext och används i den här uppsatsen i alla referenser som görs i anslutning till 

källtextcitat. MT används på motsvarande sätt i referenser i anslutning till måltextcitat. Understrykningar 
används i den här uppsatsen för att markera de delar av ett citat som är relevanta för diskussionen. 
Fortsättningsvis utelämnas noteringen ”min understrykning” eftersom alla understrykningar är tillfogade 
av mig. 
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De moderna citaten skapar kontakt mellan texten och andra nutida texter och bidrar till textens 

horisontella intertextualitet (Hellspong & Ledin 1997, s.57) och refereras fortsättningsvis till som 

horisontella citat. Varken den vertikala eller den horisontella intertextualiteten utgörs emellertid 

enbart av direkt anföring, utan kan förekomma mer dolt. Ett exempel på detta är att merparten av de 

uppgifter som ges i källtexten saknar hänvisningar, vilket fördunklar textens intertextuella 

förhållanden. 

2.2.2.2 Form 

Källtexten beskriver främst språkliga och historiska fenomen. Följaktligen är vissa enheter i textens 

lexikon vanligare än andra. Somliga av dessa förekommer i tillräckligt stor utsträckning för att kunna 

benämnas nyckelord, alltså ord som används mer frekvent i texten än andra och är särskilt viktiga för 

den (Hellspong & Ledin 1997, s.72). Textens vanligaste nyckelord4 är: 

 
1. word  

(41 förekomster) 
2. Indian 

(37 förekomster) 
3. English 

(34 förekomster) 
4. colonist 

(27 förekomster) 
5. American 

(23 förekomster) 
6. century 

(22 förekomster) 
7. name 

(19 förekomster) 
8. America 

(17 förekomster) 
 
Nyckelorden speglar inte enbart textens innehåll utan återger i viss mån även dess struktur. Som 

exempel återfinns ordet Indian – till skillnad från till exempel ordet word – inte texten igenom, utan 

nämns först i samband med diskussionen om de nordamerikanska indianspråkens påverkan på den 

amerikanska engelskan.  

 Eftersom texten är populärvetenskaplig innehåller den till övervägande del allmänord, det vill 

säga ord som alla känner till och använder oberoende av specialitet (a.a., s.71). Många av allmänorden 

i texten är visserligen knutna till ämnesområdena engelsk språkhistoria och amerikansk 

kolonialhistoria men de är inte tillräckligt specifika för att kunna benämnas fackord, alltså ord som 

”hör till ett visst expertområde och skiljer sig från allmänord” (ibid.). Fackorden i källtexten är få, 

vilket är att förvänta av en populärvetenskaplig text, och utgörs av de språkvetenskapligt anknutna 

orden truncated (trunkerad), eliding (elidera), median (median) och sibilant (väsljud). 

                                                        
4 Antalet nyckelord har beräknats utan hänsyn till ordklass, böjning eller avledning. 
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 Textens disposition är rakt kronologisk (a.a., s.98): den inleds med författandet av Mayflower 

Compact och pilgrimernas ilandstigning år 1620 och avslutas med kriget om kapten Jenkins öra som 

inleddes 1738. Under de dryga 100 år som skildras äger ett flertal språkliga och historiska fenomen 

rum. Dessa återges däremot inte rakt kronologiskt utan snarare tematiskt. Textens teman underbyggs 

dels med citat, dels med ett stort antal exempel: 

 
3. 
Raccoon was no less challenging. Smith tried raugroughcum and rahaugcum in the same 
volume, then later made it rarowcun, and subsequent chronicles attempted many other forms – 
aracoune and rockoon, among them – before finally finding phonetic comfort with rackoone 
(KT 9:17). 

4. 
At first the practice was called ‘drinking’ it, before it occurred to anyone that smoking might 
be a more apt term (KT 11:33). 

 
Som ses i exempel 3 och 4 fyller källtextens exempel olika syntaktiska funktioner i den löpande 

texten. I exempel 3 utgörs exemplen av substantiv som fungerar som antingen subjekt eller objekt. I 

exempel 4 utgörs exemplen av verb, men fungerar i satsen som antingen objekt eller subjekt. I 

exemplen i källtexten används substantiven alltså inte alltid som substantiv, inte heller verben som 

verb. Att avgöra huruvida texten är verbal eller nominal är därför komplicerat. Texten innehåller 

emellertid ett stort antal uppräkningar i form av parataktiskt ordnade nominalfraser och måste därför 

främst klassas som nominal (jfr Hellspong & Ledin 1997, s.78). 

2.2.2.2.1 Typografi och typografiska inkonsekvenser 

De språkliga teman som diskuteras i källtexten underbyggs av språkliga exempel, citat och 

uttalsangivelser. Dessa enheter framhävs typografiskt med antingen kursiv stil eller apostrofer. Kursiv 

stil används för att markera bokstäver och bokstavskombinationer:  

 
5. 
Interestingly, it appears that by the early seventeenth century even when the word was spelled 
with a -th termination it was pronounced as if spelled with an –s (KT 3:39). 

 
Kursiv stil markerar även texttitlar som till exempel Mayflower Compact, 1 Henry IV och Generall 

Historie of Virginia. Den mest utbredda användningen av kursiv stil är emellertid den som markerar 

textens språkliga exempel (jfr exempel 3): 

 
6. 
Chitterlings, or chitlins, for the small intestines of the pig, was unknown outside Hampshire 
until nourished to wider glory in the New World (KT 6:20).  

 
I exempel 6 framhävs de med kursiv stil markerade enheterna i syfte att belysa deras uttryckssida 

snarare än deras semantiska innebörd. I enlighet med gängse engelskt bruk använder källtexten 

apostrofer för att markera citat. Apostrofer används även för semantisk notation, alltså för att markera 

förklaringar av ord eller uttryck: 
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7. 
The Spanish, meanwhile, ignored the comely, lilting name Ha-no-o-shatch (‘children of the 
sun’) and called this south-western tribe the Pueblos, ‘people’ (KT 9:48). 

 
I exempel 7 ges alltså förklaringarna till det indianska och det spanska namnet inom apostrofer. 

Ytterligare en utbredd användning av apostrofer är att markera uttalsangivelser: 

 
8. 
Interior vowels and consonants were more frequently supressed so that nimbly became ‘nimly’, 
fault and salt became ‘faut’ and ‘saut’, somewhat was ‘summat’ (KT 2:26). 

 
Källtextens uttalsangivelser ges alltså inte med fonetisk skrift utan med latinska bokstäver och bygger 

på hur amerikanskt uttal representeras i engelsk ortografi. Apostrofer används också för att markera en 

arkaisk stavning eller ett arkaiskt språkbruk: 

 
9. 
[…] until about 1760 ‘you is’ and ‘you was’ were wholly unexceptionable (KT 4:49). 

 
Just den här apostrofanvändningen är emellertid synnerligen inkonsekvent, vilket framgår av 

nedanstående exempel: 

 
10. 
[…] people wrote ‘hath’ but said ‘has’, saw ‘doth’ but thought ‘does’, read ‘goeth’ as ‘goes’ 
(KT 3:41). 

11. 
[…] Hodges’ Special Help to Orthographie, which lists as homophones such seemingly odd 
bedfellows as weights and waiteth, cox and cocketh, rights and righteth, rose and roweth (KT 
3:43). 

  
I exempel 10 markeras både de arkaiska och de moderna språkliga exemplen med apostrofer, medan 

samma markering i exempel 11 istället görs med kursiv stil. De typografiska inkonsekvenserna 

återfinns även i återgivningen av citat: 

 
12. 
[…] Shakespeare commonly discarded articles where we would think them necessary – 
‘creeping like snail’, ‘with as big heart as thou’, and so on – but at the same time he employed 
them where we would not, so that where we say ‘at length’ and ‘at last’, he wrote ‘at the 
length’ and ‘at the last’ (KT 2:43). 

13. 
[…] Chaucer, for instance, wrote ientyl and ioye for gentle and joy (KT 4:23). 
 

Shakespeares ordval markeras alltså med apostrofer medan Chaucers ordval markeras med kursiv stil. 

Liknande typografiska inkonsekvenser framkommer även i jämförelser mellan brittisk och amerikansk 

engelska samt när en och samma variant av ett språk diskuteras. Många av källtextens språkliga 

exempel preciseras med hjälp av ett fast uttryck, vilket också markeras med växlande typografi: 

 
14. 
[…] stocks as in stocks and bonds […] (KT 6:5). 
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15. 
[…] chump ([…] preserved in the expression ‘off your chump’) […] (KT 6:16). 

16. 
[…] dander (as in to get one’s dander up) […] (KT 6:17). 

 

De preciserande uttrycken markeras alltså antingen med kursiv stil, med apostrofer eller inte alls.  

Ett av källtextens mest påtagliga problem är att det varken typografiskt eller i den löpande 

texten görs skillnad mellan ljud- och skriftbild: 

 
17. 
Words that now have a short e were often pronounced and sometimes spelled with a short i 
(KT 2:21). 

18. 
Gradually j took on its modern juh sound […] (KT 4:26). 

 
I exempel 17 påstås att det är möjligt att stava med ett kort i och i exempel 18 markeras 

uttalsangivelsen med kursiv stil istället för med apostrofer som i exempel 8. Även andra förekomster 

av kursiv stil visar på typografiska inkonsekvenser. Som ses i exempel 5 markeras bokstäver 

genomgående med kursiv stil. Versalt S är dock undantaget och framhävs aldrig typografiskt (KT 

1:15, KT 4:24). 

I källtexten förekommer ytterligare typografiska inkonsekvenser. Genomgången ovan är 

således inte att betrakta som uttömmande, utan som en exemplifiering av ett i källtexten 

genomgripande problem. 

2.2.2.3 Innehåll 

I analysen av källtextens innehåll framhävs tre aspekter: teman, propositioner och perspektiv 

(Hellspong & Ledin 1997, s.117-143). Textens titel – ”Becoming Americans” – avslöjar dess 

makrotema, alltså dess huvudämne (jfr a.a., s.118), vilket är hur kolonisterna i Nordamerika språkligt 

sett blev amerikaner. Underordnat makrotemat finns mikroteman (jfr ibid.), alltså teman som är 

underordnade textens huvudtema. Dessa omfattar exempelvis diakroniska jämförelser av 1600-talets 

engelska och medelengelskan, redogörelser för hur regionala brittiska ord har försvunnit i 

Storbritannien men lever kvar i USA och för nybyggarnas behandling av ursprungsbefolkningen. 

 Propositioner beskriver Hellspong & Ledin som påståenden om ett tema (a.a., s.122). 

Propositioner indelas i makro- respektive mikropropositioner. Makropropositioner utgörs av 

sammanfattningar av huvudbudskapet i en text (ibid.). Källtextens titel utgör dess enda 

makroproposition och textens propositioner återfinns därför främst på textens mikronivå. 

Mikropropositionerna är mångtaliga och inleder ofta textens stycken: 
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19. 
Words that now have a short e were often pronounced and sometimes spelled with a short i. 
Shakespeare commonly wrote ‘bin’ for been, and as late as the tail-end of the eighteenth 
century Benjamin Franklin was defending a short i pronunciation for get, yet, steady, chest, 
kettle and the second syllable of instead2 – though by this time he was fighting a losing battle 
(KT 2:21). 
 

Den första meningen i exempel 19 är alltså en mikroproposition, vilken de efterföljande påståendena 

syftar till att förstärka. 

 Hellspong & Ledin beskriver en texts perspektiv som hur texten uppfattar sin värld (1997, 

s.135). Ett subjektsperspektiv “kan handla om den individuella synvinkeln hos en viss person, men 

också om den kollektiva hos en grupp” (a.a., s.136). Texten uppvisar ett utpräglat subjektsperspektiv, 

främst i form av ett författarperspektiv, eftersom det är utifrån sändarens syn på omvärlden som 

textens ämne diskuteras. I ett författarperspektiv kan författaren antingen vara närvarande eller 

frånvarande: ”Det mest uppenbara sättet för författaren att visa sin närvaro är att använda första 

personens pronomen, att säga jag eller vi” (Hellspong & Ledin 1997, s.136). I en engelsk text är det 

följaktligen med pronomina I eller we som författaren visar sin närvaro. En text med en frånvarande 

författare skildrar däremot ”världen som den framträder för vem som helst som betraktar den med en 

kunnig och oförvillad blick, inte hur den ter sig för någon speciell individ eller grupp” (ibid.). 

Källtexten uppvisar både ett närvarande och ett frånvarande författarperspektiv: 

 
20. 
Were we, however, somehow to be transported to the Plymouth colony of 1620 and allowed to 
eavesdrop on the conversations of those who drew up and signed the Mayflower Compact, we 
would almost certainly be astonished at how different – how frequently incomprehensible – 
much of their spoken language would be to us (KT 1:23). 

21. 
The irony is that all these early menials, white and black alike, were called slaves, the term 
having temporarily lost its sense of permanent involuntary servitude (KT 12:30). 

 
I exempel 20 gör förekomsterna av we och us det närvarande författarperspektivet tydligt. Ett vi kan 

vara antingen inkluderande och innefatta textens sändare tillsammans med läsaren, eller exkluderande 

och beteckna enbart sändarens grupptillhörighet. I källtexten förekommer enbart inkluderande we, som 

i exempel 20. I exempel 21 är författaren tvärtom frånvarande och varken inkluderar eller exkluderar 

någon särskild individ, utan gör ett påstående utifrån ett förmodat allmängiltigt åskådningssätt. Det 

frånvarande författarperspektivet som ses i exempel 21 är i källtexten mer påtagligt än det närvarande 

författarperspektivet.  

 Vad beträffar källtextens tidsperspektiv kan sägas att somliga av textens teman präglas av ett 

diakroniskt jämförande perspektiv: 

 
22. 
The median t in Christmas, soften and hasten and other such words was beginning to disappear 
(though it has been reintroduced by many people in often). Just coming into vogue, too, was 
the sh sound of ocean, creation, passion and sugar. Previously, such words had been 
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pronounced as sibilants, as many Britons still say ‘tissyou’ and ‘iss-you’ for tissue and issue 
(KT 4:12). 

 
I exempel 22 kontrasteras alltså dåtidens språkförhållanden med hur språket ser ut idag. 

2.2.2.4 Stil 

Som nämns i avsnitt 2.1 har Bryson en utpräglad och personlig stil som han har kommit att bli mycket 

uppskattad för. Detta bör enligt mig beaktas i översättningen av källtexten, vilket motiverar en 

stilanalys av källtextens stil. Analysen av källtextens stil grundar sig på de stilaxlar som presenteras av 

Hellspong & Ledin (1997, s.196-213). Stilaxlarna är inte att betrakta som absoluta stildrag utan som 

kontinuum, alltså som glidande skalor (jfr a.a., s.198). De av Hellspong & Ledins stilaxlar som görs 

gällande i analysen är som följer: 

 
tung – lätt 
enkel – utsmyckad 
dialogisk – monologisk 
formell – informell 
personlig – opersonlig 
distanserad – engagerad 

 
Hellspong & Ledin hävdar att bland annat aspekter som ord- och meningslängd påverkar hur läsaren 

uppfattar språket i en text, om de upplever texten som tung eller lätt (a.a., s.200-201). En praktisk, om 

än något mekanisk, metod för att avgöra huruvida en text är tung eller lätt är att beräkna dess 

läsbarhet. För att beräkna källtextens läsbarhet har jag tillämpat indexet Flesch Reading Ease Scale, 

som använder sig av följande formel: 

 
RE = 206,835 – (1,015 x ASL) – (84,6 x ASW) 
(Flesch u.å.) 

 
RE står för läsbarhet (readability ease), ASL för meningarnas genomsnittslängd (average sentence 

length) och ASW för det genomsnittliga antalet stavelser per ord (average number of syllables per 

word). När beräkningen har utförts fås ett värde som enligt Flesch Reading Ease Scale motsvarar 

läsbarhet enligt nedanstående index: 

 
90 – 100  Very Easy 
80 – 89  Easy 
70 – 79  Fairly Easy 
60 – 69  Standard 
50 – 59  Fairly Difficult 
30 – 49  Difficult 
  0 – 29  Very Confusing 
(ibid.) 

 
Beräkningen av källtextens läsbarhet har jag låtit utföra på internetsajten ReadabilityFormulas.com 

(My Byline Media u.å.). Resultatet av beräkningen ser ut som följer: 
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Genomsnittlig meningslängd:  26 ord 
Genomsnittlig ordlängd:    4,6 tecken 
Genomsnittligt antal stavelser per ord:  1 
Procent enstaviga ord:    71 % 
Procent svåra ord (3 stavelser eller fler):  13 % 

Läsbarhet:     54,3 
 
Det mest intressanta värdet för den här analysen är läsbarhetsvärdet, alltså 54,3. Enligt indexet ovan 

upplevs en text med en läsbarhet på 54,3 som en ganska svår text. Källtexten kan följaktligen 

beskrivas som tung snarare än lätt, vilket är intressant med tanke på att texten är populärvetenskaplig 

och därmed riktar sig till allmänheten.  

 Stilaxeln enkel – utsmyckad förklarar Hellspong & Ledin så här: ”Den smyckade eller 

konstfulla stilen skiljer sig från den enkla eller konstlösa inte minst genom sin förkärlek för stilfigurer” 

(1997, s.201). Källtexten innehåller enbart ett fåtal utsmyckningar i form av stilfigurer och andra 

språkliga konstgrepp: 

 
23. 
Most Indian terms, however, were not so amenable to simple transliteration. Many had to be 
brusquely and repeatedly pummelled into shape, like a recalcitrant pillow, before any English 
speaker could feel comfortable with them (KT 9:13). 

 
Den nyskapande metaforen och liknelsen i exempel 23 utgör två av textens få språkliga 

utsmyckningar. Med detta i åtanke kan källtextens stil beskrivas som enkel snarare än utsmyckad. 

 Hellspong & Ledin menar att en dialogisk stil främst markeras med ett direkt tilltal från 

läsaren till författaren (1997, s.206). I källtexten förekommer visserligen pronomina I, you och we, 

men i förhållandevis liten utsträckning. Texten kan därför sägas vara mer eller mindre genomgående 

monologisk. Texten stora antal citat bidrar emellertid till ett slags dialogisk stil, eftersom dessa låter 

andra personer än författaren uttala sig. På så sätt skapar textens intertextualitet ett slags dialog mellan 

texten och andra texter snarare än mellan författaren och läsaren. 

Stilaxlarna formell – informell beskriver Hellspong & Ledin som stel och högtidlig respektive 

ledig och vardaglig (a.a., s.207). Textens ämne, alltså dess tema, ger den en något formell stil. 

Detsamma gäller faktumen att texten inte innehåller några ofullständiga meningar samt att dess 

språkhandlingar utgörs av påståenden snarare än av utrop eller frågor. Dessa egenskaper för en text 

bort från det vardagliga talet om mot den något mer högtidliga skriften. Textens stil kan emellertid inte 

beskrivas som enbart stel och högtidlig. Eftersom författaren, i alla fall bitvis, är vi med sina läsare och 

ibland även talar om sig själv med första persons pronomen, skapas en ledigt personlig stil i texten. 

Stilaxeln personlig – opersonlig beskriver Hellspong & Ledin så här: ”Skillnaden dem emellan 

är att den förra tar fasta på att skribenten röjer sin attityd till ämnet medan den senare betonar att han 

framträder som en unik individ” (a.a., s.208). Axeln personlig – opersonlig kan alltså liknas vid 

dikotomin subjektiv – objektiv. I källtexten framkommer författarens attityd till textens innehåll 

genomgående: 
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24. 
By the fourth decade of the eighteenth century the British were feeling sufficiently confident 
of their standing in the New World to begin looking for an excuse to throw their weight around 
a little (KT 12:37). 

 
Textens subjektiva och personliga stil framkommer inte enbart i raljerande formuleringar av typen 

som ses i exempel 24, utan även i det subjektsperspektiv som diskuteras i avsnitt 2.2.2.3. Bryson 

distanserar sig inte från textens ämne, utan låter sitt engagemang i textens ämne komma fram texten 

igenom. Stilaxeln personlig – opersonlig angränsar på så sätt till stilaxeln engagerad – distanserad. 

Hellspong & Ledin förklarar denna stilaxel som att en distanserad text är neutral medan en engagerad 

text istället är känsloladdad (1997, s.209). Föga förvånande är den personliga källtexten förhållandevis 

engagerad: 

 
25. 
Even when they knew the tribes to be friendly, they sometimes took hostages in the decidedly 
perverted belief that this would keep them respectful (KT 10:16). 

26. 
As the colonist Richard Frethorne wrote with a touch of forgivable histrionics: ‘I thought no 
head had been able to hold so much water as hath and doth dailie flow from mine eyes. [sic!] 
He was dead within the year (KT 11:10). 
 

I exempel 25 och 26 framgår textens engagemang främst i författarens ställningstagande. Detta 

ställningstagande återspeglar ett tämligen allmängiltigt engagemang eftersom det grundar sig på 

allmänmänskliga värderingar snarare än värderingar som kan tillskrivas enbart en specifik grupp eller 

individ. 

2.2.3 Bestämning av målgruppen 

Pocketutgåvor av boken Made in America, från vilken källtexten är hämtad, säljs både i bokhandlar 

och på internet och finns att låna på bibliotek. Vidare bidrar Brysons författarskap sannolikt till att ge 

hans texter spridning och popularitet: Bill Bryson har kommit att bli ett signum för god underhållning 

och hög kvalitet (jfr avsnitt 2.1). Följaktligen kan källtextens målgrupp antas vara stor. 

Eftersom texten är skriven på engelska riktar den sig i första hand till engelskspråkiga läsare 

och, med textens tema i åtanke, främst till amerikaner. Att det är en engelsktalande målgrupp som 

texten är skriven för tydliggörs dessutom av den återkommande användningen av pronomenet we i 

betydelsen ”vi amerikaner” eller ”vi som talar engelska” (se avsnitt 4.2). Idag säljs dock 

engelskspråkig litteratur i stor skala även i icke engelskspråkiga länder, till exempel Sverige, och ett 

betydande antal människor läser engelskspråkig litteratur på originalspråk. Enligt 

Nationalbibliografins statistik (Kungliga biblioteket 2012 5 ) över facklitterära monografiska 

publikationer har det under de senaste fem åren givits ut 22 587 engelska originalverk i Sverige. Om 

man jämför det antalet med de 52 948 svenska originalverk och de 3 295 från engelska till svenska 

                                                        
5För en mer detaljerad utgivningsstatitik för åren 2007-2011, se appendix. 
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översatta verk som som givits ut under samma tidsperiod framgår att utgivningen i Sverige i 

omfattande utsträckning består av engelskspråkig litteratur. Källtexten kan därför sägas vända sig 

indirekt även till personer som inte har engelska som modersmål. 

Icke desto mindre krävs det för att köpa eller låna en drygt 500 sidor lång bok om amerikansk 

språkhistoria ett gediget intresse för ämnet. Man kan följaktligen anta att källtexten riktar sig till 

språkhistoriskt intresserade personer. Möjligen riktar den sig även till personer som är språkhistoriskt 

bevandrade, även om de inte är ämnesexperter. Ytterligare indikationer på att texten riktar sig till en 

intresserad allmänhet snarare än till experter är att den genremässigt är populärvetenskaplig och 

följaktligen använder en bred kod (Hellspong & Ledin 1997, s.55). En text riktad till ämnesexperter 

hade sannolikt varit mindre humoristiskt och personligt formulerad och innehållit fler fackord, alltså 

använt en smalare kod (ibid.). Sammanfattningsvis riktar sig källtexten alltså främst till engelsktalande 

språkhistoriskt intresserade lekmän. 
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3 Förutsättningar för 
översättningen 
Förutsättningarna för översättningen utgörs dels av en definition av måltextens målgrupp, dels av ett 

översättningsteoretiskt perspektiv. Dessa komponenter bildar tillsammans den översättningsprincip 

som är vägledande för översättningsprocessen som helhet. 

3.1 Tänkt målgrupp för översättningen 
Den övergripande utgångspunkten för avgränsningen av måltextens målgrupp är att den sammanfaller 

med källtextens målgrupp (se avsnitt 2.2.3), eftersom även måltextläsarna torde vara språkhistoriskt 

intresserade. I motsats till källtextläsarna har dock majoriteten av måltextläsarna inte engelska som 

modersmål. Följaktligen utgör måltexten för dem en text om ett förhållandevis främmande språk. Om 

man antar att en språkintresserad lekman i första hand väljer att tillgodogöra sig texter om sitt 

modersmål och i andra hand texter om andra språk, kan antas att översättningens målgrupp har ett 

större språkintresse än källtextens målgrupp. Detta faktum komplicerar dock avgränsningen av 

översättningens målgrupp, eftersom en läsare med ett så omfattande intresse för engelska och engelsk 

språkhistoria torde ha tillräcklig kompetens i engelska för att tillgodogöra sig texten på källspråket. En 

sådan definition av måltextens målgrupp gör emellertid en översättning av källtexten överflödig. Av 

den anledningen definierar jag översättningens målgrupp som följer:  

 
svenskspråkiga lekmän med ett omfattande intresse för språkhistoria i allmänhet och engelsk 
dito i synnerhet, men utan den kompetens i engelska som krävs för att på källspråket 
tillgodogöra sig en text av den längd och svårighetsgrad som källtexten utgör 

 
Definitionen ovan förutsätter alltså att källtextens och måltextens målgrupper har intresset för engelska 

och engelsk språkhistoria gemensamt. Samtidigt tar definitionen hänsyn till faktumet att måltextens 

målgrupp saknar samma kompetens i engelska som källtextens målgrupp. Källtexten måste därför 

översättas för att bli språkligt tillgänglig för dem. 

3.2 Översättningsteoretiskt perspektiv 
Översättare är verksamma i en social kontext. Följaktligen fyller de en funktion fastställd av det 

samhälle inom vilket de är verksamma (Toury 1995, s.53). Av detta följer att varje översättning 

präglas av villkoren i den sociala kontext i vilken den blir till. Dessa kontextuella villkor skapar 

normer: 
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The acquisition of a set of norms for determining the suitability of that kind of behaviour, and 
for manoeuvering between all the factors which may constrain it, is therefore a prerequisite for 
becoming a translator within a cultural environment (ibid.). 

 
Vilka normer som verkar i en viss social och kulturell kontext styr de val en översättare gör i sitt 

arbete och följaktligen vilket det slutgiltiga resultatet – översättningen – blir (a.a., s.54). Värt att notera 

är att olika kontexter har olika uppsättningar av styrande normer: vad som i en kontext utgör en 

regellik norm behöver i en annan kontext inte vara mer än ett idiosynkratiskt beteende (ibid.). 

Lindqvist (2002) beskriver normbegreppets kvintessens som att det inte finns en bestämd översättning 

av en källtext, i och med att måltexten aldrig kan vara lika med källtexten eftersom inte bara språket 

utan även källtextens betydelse, funktion och kontext förändras i en översättning (s.38-39).  

 Normbegreppet innefattar ett antal hierarkiskt ordnade normer. Överst står den initiala normen 

(the initial norm), vilken i grund och botten rör valet mellan att antingen hålla översättningen nära 

källtexten eller att föra den närmare målspråket och målkulturen (Toury 1995, s.56). Denna dikotomi 

återfinns i andra teorier och speglar vad som kan beskrivas som översättares ständiga dilemma: 

huruvida författaren ska föras mot läsaren eller läsaren mot författaren (Schleiermacher 2010, s.118), 

huruvida texten i översättning ska domesticeras eller förfrämligas (Venuti 1995, s.20), huruvida 

översättningen ska präglas av formell eller dynamisk ekvivalens (Nida 2004, s.161-167). 

En källtextnära översättning benämns adekvat (adequate), medan en översättning som följer 

målspråkets och målkulturens normer benämns acceptabel (acceptable) (Toury 1995, s.56-57). En 

översättnings adekvans- respektive acceptansinriktning utgör emellertid inte ett absolut antingen-eller-

förhållande: 

 
Even if no clear macro-level tendency can be shown, any micro-level decision can still be 
accounted for in terms of adequacy vs. acceptability. On the other hand, in cases where an 
overall choice has been made, it is not necessary that every single lower-level decision be 
made i full accord with it (a.a., s.57). 

 
En måltext som på makronivå är adekvansinriktad kan alltså på mikronivå uppvisa viss 

acceptansinriktning och vice versa. Under den initiala normen står preliminära normer (preliminary 

norms) och operationella normer (operational norms) (a.a., s.58). Preliminära normer ”har främst att 

göra med översättningspolicy och dess natur samt frågor som rör översättningens direkthet” (Lindqvist 

2002, s.43). De operationella normerna styr översättarens val under själva översättningsprocessen och 

indelas i matrisnormer (matricial norms) och språkformsnormer (textual-linguistic norms): 

 
So-called matricial norms may govern the very existence of target-language material intended 
as a substitute for the corresponding source-language material (and hence the degree of 
fullness of translation), its location in the text (or the form of actual distribution), as well as the 
textual segmentation. […] Textual-linguistic norms, in turn, govern the selection of material to 
formulate the target text in, or replace the original textual and linguistic material with (Toury 
1995, s.58-59). 
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Gemensamt för de operationella normerna är att de styr textens struktur på mikronivå. Chesterman 

(1997) hävdar, i linje med Toury, att översättare rättar sig efter normer för att skapa den bästa tänkbara 

översättningen (s.88). Översättare gör således medvetna, målinriktade översättningsval som byggs upp 

av normer. En term för att beskriva dessa val är översättningsstrategier. Enligt Lörscher (1991) är en 

översättningsstrategi: 

 
a potentially conscious procedure for the solution of a problem which an individual is faced 
with when translating a text segment from one language into another (s.76). 

 
Till skillnad från Chesterman tar Lörscher fasta på att en översättningsstrategi, om den är 

medvetandegjord hos översättaren, är ett strategiskt sätt att lösa problem: 

 
[S]trategic translating is translating in which problem-solving is involved, whereas non-
strategic translating is characterized by a problem-free, automatic replacement of source-
language text segments by target-language text segments (a.a., s.88-89). 

 
Till skillnad från non-strategic translation tillämpas översättningsstrategier alltså inte genomgående i 

översättningsprocessen, utan enbart i de fall ett översättningsproblem (se nedan) måste lösas. 

Genom tiderna har olika taxonomier över översättningsstrategier formulerats, till exempel den 

generiska taxonomi som presenterades av Vinay & Darbelnet 1958, vilken har haft mycket stor 

betydelse. Vinay & Darbelnets taxonomi innehåller strategierna Borrowing, Calque, Literal 

translation, Transposition, Modulation, Equivalence och Adaptation (Vinay & Darbelnet 2004, s.129-

136). En något färskare taxonomi presenterades av Pedersen 2007. Denna taxonomi är inte generisk 

utan anpassad till behandlingen av extralingvistiska kulturella referenser, men Pedersen hävdar att 

behandlingen av dessa kan betraktas som symptomatisk för översättningsstrategier i stort (2007, 

s.112). Pedersens taxonomi innehåller strategierna Retention, Specification, Direct Translation, 

Generalization, Substitution, Omission och Using an Official Equivalent (a.a., s.129-152). Gemensamt 

för både generiska och icke-generiska taxonomier över översättningsstrategier är att de beskriver olika 

sätt att på mikronivå förhålla sig till den initiala normen, eftersom varje strategi innebär ett val där 

översättaren ansluter sig till antingen källsystemets eller målsystemets normer (jfr a.a., s.112). 

Summan av de strategier som tillämpas för att lösa en källtexts översättningsproblem avgör alltså om 

måltexten blir främst adekvans- eller acceptansinriktad. (För en mer detaljerad redogörelse för de av 

Vinay & Darbelnets och Pedersens strategier som är relevanta för översättningen som är ämne för den 

här uppsatsen, se avsnitt 4.3.2.) 

Ett översättningsproblem är ett problem som återfinns på källtextens mikronivå och kräver ett 

strategiskt tillvägagångssätt från översättaren: 

 
These elements stand out from run-of-the-mill translation and require extra special care and the 
active and conscious employment of […] strategies (Pedersen 2007, s.89-90). 
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Pedersen benämner inte dessa element översättningsproblem utan translation crisis points (TCPs). 

Hans definition av TCPs sammanfaller dock med min definition av översättningsproblem och är därför 

tillämplig här. Ett översättningsproblem är med andra ord ett problem som kan lösas med hjälp av en 

översättningsstrategi. Exempel på översättningsproblem är ordlekar, sångtexter eller kulturella 

referenser (a.a., s.90). I uppsatsens översättning betraktas källtextens språkliga exempel, vertikala citat 

och uttalsangivelser som översättningsproblem6 och i översättningskommentaren (avsnitt 4) diskuteras 

hur dessa problem behandlas strategimässigt i översättningsprocessen. Strategierna återspeglar i sin tur 

hur den initiala normen realiseras i översättningsarbetet och följaktligen hur översättningen följer sin 

översättningsprincip. 

3.3 Översättningsprincip 
Översättningsprincipen är avsedd att vara vägledande för översättningsarbetet som helhet och avser 

huvudsakligen den initiala normen, alltså huruvida måltexten ska förbli nära källtexten eller föras 

närmare målspråket och målkulturen. Översättningsprincipen är emellertid mer djupgående än så och 

utgör även en orientering för vilka översättningsstrategier som ska tillämpas och varför. 

Utgångspunkten för översättningsprincipen är översättningens syfte, dess skopos: 

 
The skopos of a translation is […] the goal or purpose, defined by the commission and if 
necessary adjusted by the translator (Vermeer 2004, s.236). 

 
Precis som i normbegreppet betonas i skoposteorin att det aldrig existerar en självskriven måltext till 

en viss källtext eftersom det inte är källkulturen utan målkulturen som avgör hur översättningen 

utformas (a.a., s.234-235). Icke desto mindre kan en måltext givetvis ha samma skopos som sin 

källtext, men även ett sådant förhållande styrs av målkulturen (a.a., s.229). 

Skopos för uppsatsens översättning fastställs främst utifrån textens innehåll samt måltextens 

tänkta målgrupp. Målgruppen utgörs av läsare med samma intresse av textens innehåll som källtextens 

målgrupp, men utan tillräcklig kompetens i engelska för att förmå tillgodogöra sig texten på 

källspråket (jfr avsnitt 3.1). Översättningens övergripande syfte är följaktligen att på målspråket 

förmedla källtextens innehåll – dess informativa aspekt – i så oförändrat skick som möjligt, men att 

språkligt anpassa det till måltextläsarnas källspråkliga kompetensnivå. Följaktligen innefattar 

översättningens skopos inte att göra några omfattande ingrepp i den löpande källtextens struktur, 

förutom för att förklara sådant som överstiger måltextläsarnas källspråkskompetens.  

                                                        
6 Värt att notera är att jag har valt att göra åtskillnad mellan översättningsproblem och 

översättningsmässiga problem. I praktiken är denna skillnad obetydlig, men den har tankemässig 
relevans. Eftersom vissa problem definieras specifikt i förhållande till översättningsstrategier och andra 
problem ges en mer allmän diskussion, söker jag med denna åtskillnad återspegla hur jag i 
översättningsarbetet tankemässigt har strukturerat hanteringen av källtextens problematiska aspekter. 
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 Källtextens informativa aspekt utgörs dels av den löpande textens information, dels av de 

översättningsproblem som nämns i avsnitt 3.2. Den adekvansinriktade översättningsprincipen utgår 

från att den löpande källtextens informativa aspekt överförs så förbehållslöst som möjligt från källtext 

till måltext. Vad beträffar översättningsproblemen krävs emellertid en anpassning till måltextens 

målgrupp för att förståelsen av textens budskap inte ska gå förlorad. Denna anpassning görs med hjälp 

av en målkulturell anpassning av översättningen och präglas således av en acceptansinriktning. 

Den målkulturella anpassningen ser olika ut för de olika översättningsproblemen och består 

dels av tillägg till texten, dels av anpassningar inuti texten. Då källtextenheterna behålls i måltexten 

följs källtextens form och struktur, vilket skapar en adekvansinriktad måltext. Då källtextenheterna 

anpassas eller översätts i tillägg till texten styrs översättningen av måltextens målgrupp, vilket 

genererar en acceptansinriktad översättning. Vilka översättningsstrategier som tillämpas för att utföra 

dessa tillägg diskuteras i avsnitt 4.3.  

Vad beträffar textens stil – alltså dess expressiva aspekt – är skopos däremot ett annat. Stil är 

en kontext- och kulturbunden aspekt och kan därför inte överföras från källkulturen och källspråket till 

målkulturen och målspråket utan att anpassas till de senare (Ingo 2007, s.75-76). Emellertid är textens 

stil starkt förknippad med Brysons författarskap och översättningen av den kan därför inte avvika 

alltför mycket från källtexten. Även en källtextnära stilöversättning förutsätter emellertid anpassningar 

till målspråkets konventioner, som bland annat är styrda av målkulturens språkformsnormer (ibid.).  

Sammanfattningsvis kan alltså sägas att översättningen av källtextens informativa aspekt följer 

en adekvansinriktning medan de expressiva stildragen översätts på ett acceptansinriktat sätt. Eftersom 

källtextens informativa aspekt är mer framträdande än den expressiva blir adekvansinriktningen till 

syvende och sist dominerande. 
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4 Översättningskommentar 
I översättningskommentaren redogörs dels för typiskt förekommande problem i översättningar från 

engelska till svenska, dels för översättningsprocessen som helhet samt för vilka översättningsstrategier 

som tillämpas för att lösa översättningsproblemen. 

4.1 Språkparsspecifika problem 
Översättningar från engelska till svenska innebär en antal språkparsspecifika problem. De mest 

framträdande av dessa som förekommer i översättningen i fråga är: tvetydigheten kring pronomenet 

you, den i engelskan frekventa förekomsten av passiva verb och ing-formen samt engelska texters låga 

läsbarhet (jfr avsnitt 2.2.2.4).  

4.1.1 Pronomen 

Det i engelska texter vanligt förekommande pronomenet you kan på svenska betyda antingen du, ni (i 

både singularis och pluralis) eller man. Eftersom you på svenska kan ha fler än en betydelse uppstår 

problem i de fall där det i källtexten inte framgår vilken betydelse som avses: 

 
27. 
You have only to list a handfull of Indian place names to see that the Indians found a poetry in 
the American landscape […] (KT 10:7). 

 
I exempel 27 kan you utgöra direkt tilltal, men också ett mer allmängiltigt omnämnande. En sådan 

tolkning kan generera en översättning av you med det svenska pronomenet man. Enligt Svenska 

Akademiens språklära syftar man antingen på ”en allmän mängd där talaren är inkluderad eller på en 

mängd som är given i talsituationen eller kontexten och där talaren kan men inte behöver vara 

inkluderad” (Hultman 2003, s.121). I de fall där you används i allmän bemärkelse är man med andra 

ord en lämplig översättning. Att genomgående översätta den här användningen av you med man är 

dock problematiskt, eftersom det skapar en informationsfattig text med otydliga syftningar. I 

översättningen i fråga var detta inget påtagligt problem eftersom you förekommer endast vid två 

tillfällen. Källtexten innehåller dock ett stort antal passiva verb (se avsnitt 4.1.2 nedan), vilka också 

kan översättas med svenskans man. Med andra ord utgjorde källtextens förekomster av you inte ett 

problem i sig, men i det större sammanhanget av språkparsspecifika problem vid översättningar från 

engelska till svenska gjorde de det. 

4.1.2 Passiv form och ing-form 

Passivformen är mer vanligt förekommande i engelskan än i svenskan, där den är ett omdiskuterat 

stilmedel eftersom den ”vid överanvändning [kan] ge ett stelt och opersonligt intryck” (Svenska 
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språknämnden 2005, s.277). Passiveringar utgör därför ett språkparsspecifikt översättningsmässigt 

problem. Om passivkonstruktionen innehåller en explicit agent är att i måltexten göra formuleringen 

aktiv tämligen oproblematiskt: 

 
28. 
[…] the ch- may have been pronounced by at least some people with the hard k- of chaos and 
chorus (KT 6:24). 

29. 
[…] åtminstone en del människor kan ha uttalat ordets inledande ch- med det k-ljud som finns 
i chaos och chorus (MT 7:23). 

 
Passiveringen med agent i exempel 28 har i exempel 29 omvandlats till en aktiv konstruktion med 

subjekt. Om passivkonstruktionen saknar agent blir att i översättningen göra konstruktionen aktiv 

emellertid mer problematisk. De mest uppenbara översättningsalternativen är i dessa fall att i 

måltexten ersätta passiveringen med en konstruktion innehållande pronomenet man. I ljuset av 

diskussionen i avsnitt 4.1.1 ovan är detta emellertid stilistiskt problematiskt eftersom en alltför 

frekvent förekomst av pronomenet man skapar en informationsfattig text med otydliga syftningar. 

Engelskans ing-form är översättningsmässigt problematisk eftersom den ”gör det möjligt att 

ange en skillnad i aspekt (dvs. sättet att betrakta verbhandlingen) som inte har direkt motsvarighet i 

svenskan” (Svartvik & Sager 1996, s.85). I ett fåtal fall motsvaras ing-formen av svenskt presens 

particip, men oftare av svenskt infinitv eller svensk att-sats (Svartvik & Sager 1971, s.140-152): 

 
30. 
For those who survived, life was a succession of terrors and discomforts, from hunger and 
homesickness to the dread possibility of being tomahawked in one’s bed (KT 11:8). 

31. 
För dem som överlevde var livet en radda av fasor och besvärligheter, från hungersnöd och 
hemlängtan till den fruktade eventualiteten att bli tomahawk-mördad i sömnen (MT 12:16). 

 
Engelskans preposition + ing-form i exempel 30 motsvaras i exempel 31 av svensk att-sats. I vissa fall 

kräver emellertid ing-formen omfattande omskrivningar: 

 
32. 
Smith tried raugroughcum and rahaugcum in the same volume […] before finally finding 
phonetic comfort with rackoone (KT 9:19). 

33. 
Smith försökte i en och samma volym med raugroughcum och rahagcum […] och till sist det 
fonetiskt tillfredsställande rackoone (MT 10:29). 

 
Ing-formen i exempel 32 har i exempel 33 alltså ersatts med en nominalfras istället för med en 

verbfras. 

4.1.3 Läsbarhet 

Engelska texter är inte sällan mer svårlästa än svenska. Vanlig svensk tidningstext utgör enligt 

läsbarhetsindexet lix medelsvår text, alltså mittemellan lättläst och svår text (Semios u.å.). Enligt 
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Flesch-skalan (jfr avsnitt 2.2.2.4) utgör en dagstidning som New York Times däremot svår text, alltså 

mittemellan ganska svår och mycket svår (Flesch u.å.). Översättningar från engelska till svenska 

medför således ofta förenklingar för att måltexterna ska vara anpassade till den svenska målgruppens 

förväntningar på läsbarhet. Förenklingarna består främst av att engelskans långa meningar på svenska 

delas upp i fler och kortare meningar. Detta är dock inte alltid okomplicerat. Ett exempel på detta från 

källtexten följer nedan: 

 
34. 
For certain species we know with some precision when they arrived, most notoriously with 
that airborne irritant the starling, which was brought to America by one Eugene Schieffelin, a 
wealthy German emigrant who had the odd, and in case of the starlings regrettable, idea that he 
should introduce to the American landscape all the birds mentioned in the writings of 
Shakespeare. Most of the species he introduced failed to prosper, but the forty pairs of starlings 
he released in New York’s Central Park in the spring of 1890, augmented by twenty more pairs 
the following spring, so thrived that within less than a century they had become the most 
abundant bird species in America, and one of its greatest pests. The common house sparrow 
(actually not a sparrow at all but an African weavebird) was in similar fashion introduced to 
the New World in 1851 or 1852 by the president of the Natural History Society of Brooklyn, 
and the carp by the secretary of the Smithsonian Institution in the 1870s. (KT 7:33). 

 
Stycket i exempel 34 omfattar endast tre meningar med en genomsnittlig meningslängd på knappt 57 

ord. En svensk text med motsvarande meningslängd utgör enligt lix mycket svår text med en läsbarhet 

som likställs med byråkratsvenska.7 Att i översättningen bryta upp de långa källtextmeningarna är 

dock problematiskt, i synnerhet beträffande textbindning: 

 
35. 
Vad gäller vissa arter vet vi med något sånär exakthet när de anlände. Den mest välkända är 
staren. Dessa luftens råttor fördes till Amerika av en viss Eugene Schieffelin, som var en 
välbärgad utvandrare från Tyskland. Han fick den märkliga, och vad beträffar stararna 
beklagliga, idén att i den amerikanska naturen föra in alla fåglar som Shakespeare nämner i 
sina verk. De flesta av arterna som han importerade var inte särskilt framgångsrika. Detta 
gällde emellertid inte det fyrtiotal starpar han på våren 1890 släppte lösa i Central Park i New 
York. Våren därpå ökades de på med ytterligare tjugo par och alla trivdes så till den grad att de 
under mindre än ett sekel kom att bli den mest talrika fågelarten och en av de största plågorna i 
landet. Den vanliga gråsparven (som egentligen inte alls är någon sparv utan en afrikansk 
vävare) infördes på liknande sätt i den nya världen av ordföranden i Natural History Society of 
Brooklyn år 1851 eller 1852, och karpen på 1870-talet av sekreteraren i Smithsonian 
Institution. (MT 8:39). 

 
Stycket i exempel 35 utgörs av åtta meningar och har en genomsnittlig meningslängd på knappt 22 

ord. Styckets lixvärde är 49 vilket motsvarar medelsvår text. För att syftningarna i exempel 34 inte ska 

gå förlorade har de i exempel 35 förstärkts med till exempel referensbindning i form av 

pronominaliseringar. 

                                                        
7 Stycket i exempel 34 har ett lixvärde på 87 och enligt lix utgör texter med ett värde högre än 60 mycket 

svår text. Exempel 34 är alltså extremt svårläst med svenska mått mätt. För en mer utförlig beskrivning av 
hur lix fungerar, se avsnitt 5. 
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4.2 Övriga översättningsmässiga problem  
De tillägg som görs i översättningen gör det uppenbart att måltexten är en översättning snarare än ett 

original. Översättningen blir därför vad House (1997) benämner overt translation, alltså en uppenbar 

översättning: 

 
An overt translation is one in which the addressees of the translation text are quite “overtly” 
not being directly addressed: thus an overt translation is one which must overtly be a 
translation not, as it were, a “second original” […] (s.66). 

 
En overt översättning är alltså en måltext som läsarna tillgodogör sig i vetskapen att den är en 

översättning. Motsatsen till overt översättning är covert översättning, alltså ”förtäckt” översättning: 

”[A covert translation] is a translation which enjoys the status of an original source text in the target 

culture” (a.a., s.69). Huruvida översättningen är overt eller covert är alltså starkt förknippat med 

huruvida översättningen är adekvans eller acceptansinriktad (se avsnitt 3.2 och 5). 

Att måltextläsarna är medvetna om att texten är en översättning kan skapa 

trovärdighetsproblem i texten. Ett exempel på detta är när källtexten använder pronomenet we 

inkluderande. I de fall we används allmänt inkluderande utgör det inte nödvändigtvis ett 

översättningsmässigt problem: 

 
36. 
One of the first acts of the Mayflower Pilgrims, as we have seen, was to plunder Indian graves 
(KT 10:12). 

 
Här syftar we på ”vi som läser denna bok”, oavsett modersmål, och utgör därför inte ett problem. 

Trovärdighetsproblematiken gör sig gällande främst i de fall då we syftar på ”vi amerikaner” eller ”vi 

som talar (amerikansk) engelska”: 

 
37. 
One relic of this practice survives in American English in the way we tell time (KT 3:4). 

38. 
Gradually this useful distinction fell out of use and you became the invariable form. But we 
kept the odd practice of associating it with a plural verb, which is why we address a single 
person with ‘you are’ when logically we ought to say ‘you is’ (KT 4:46). 

 

I exempel 37 inkluderar we enbart amerikaner, i exempel 38 engelsktalande personer i allmänhet. Att 

översätta dessa förekomster av we med vi kan innebära att måltexten förlorar trovärdighet, i och med 

att läsarna av måltexten exkluderas trots att pronomenet används inkluderande. Olika 

översättningsstrategier hanterar det här problemet på olika sätt. En strategi är att göra måltexten mer 

generell än källtexten och översätta we med man. Måltexten blir då mindre personlig än källtexten, 

men måltextläsarna exkluderas inte och trovärdigheten förblir intakt. 

 Ytterligare ett översättningsmässigt problem utgörs av vilka friheter man som översättare kan 

ta sig i förhållande till en källtexts ”felaktigheter”, det vill säga tryck- och stavfel, faktafel och 
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liknande. Denna diskussion förs emellertid med fördel efter genomgången av den här 

översättningsprocessens problem (se avsnitt 4.3.5). 

4.3 Speciella problem vid översättningen av 
källtexten i fråga 
Översättningsarbetet präglas av främst tre problem: att återge författarens stil, att lösa källtextens 

översättningsproblem samt att överkomma det hinder som källtextens dubbla notsystem utgör. 

Översättningsproblemen utgörs av källtextens språkliga exempel, vertikala citat och uttalsangivelser. 

Det dubbla notsystemet är problematiskt då det i praktiken utesluter att i anslutning till den löpande 

måltexten göra tillägg i form av noter, vilket annars hade varit ett lämpligt sätt att hantera 

översättningsproblemen. Tillkomsten av översättningens förord och appendix är ett direkt resultat av 

detta. 

4.3.1 Författarens stil 

I överföringen av Brysons stil tar jag hänsyn till fördelningen inom de stilaxlar som diskuteras i i 

avsnitt 2.2.2.4 och söker i måltexten återskapa samma fördelning. Jag behåller den monologiska stilen 

och bevarar alla förekomster av första person singularis pronomen. Dessutom försöker jag överföra 

källtextens lediga formalitet genom att inte förläna texten med fler utsmyckningar eller byta ut dess 

språkhandlingar och göra dess meningar ofullständiga. 

 En stil kan emellertid inte beskrivas heltäckande med hjälp av dessa tämligen mekaniska 

stilaxlar, eftersom ”stilen är ett personligt, för en viss författare typiskt språk” (Ingo 2007, s.77). 

Överföringen av en stil från ett språk till ett annat fordrar följaktligen att texten som helhet beaktas: 

 
Stilen utgörs […] av summan av de uttryckssätt som förekommer i texten, den är resultatet av 
de val som författaren har gjort bland de synonyma lexikala och grammatiska uttryckssätt som 
språket erbjuder (a.a., s.76). 

 
Brysons stil märks ofta just i hans ordval, vilka ofta är påtagligt medvetna: 

 
39. 
For those who survived, life was a succession of terrors and discomforts, from hunger and 
homesickness to the dread possibility of being tomahawked in one’s bed (KT 11:8). 

40. 
For certain species we know with some precision when they arrived, most notoriously with 
that airborne irritant the starling, which was brought to America by one Eugene Schieffelin 
[…] (KT 7:31). 

 
Hade Bryson i exempel 39 inte gjort om substantivet tomahawk till ett verb hade tonen i texten blvit 

annorlunda. Detsamma gäller exempel 40, där han tydligt och humoristiskt beskriver sin åsikt om 

stararna: han hade lika gärna kunnat avstå från den nominalfrasen. Försöken att i måltexten förmedla 

samma ton som i exempel 39 och 40 ser ut som följer: 
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41. 
För dem som överlevde var livet en radda av fasor och besvärligheter, från hungersnöd och 
hemlängtan till den fruktade eventualiteten att bli tomahawk-mördad i sömnen (MT 12:16). 

42. 
Vad gäller vissa arter vet vi med något sånär exakthet när de anlände. Den mest välkända är 
staren. Dessa luftens råttor fördes till Amerika av en viss Eugene Schieffelin […] (MT 8:39). 

 
För att återskapa den språkliga uppfinningsrikedomen som ses i exempel 39 översätts i exempel 41 

nybildningen tomahawked med tomahawk-mördad. That airborne irritant i exempel 40 översätts i 

exempel 42 med det något mer nötta uttrycket dessa luftens råttor, vilket förmedlar källtextens 

sarkasm, men saknar bettet i Brysons formulering. Även i strikt informativa sammanhang märks 

författarens stil: 

 
43. 
[…] mad in the sense of angry rather than unhinged […] (KT 6:4). 

 
Att kontrastera angry med unhinged istället för exempelvis crazy tyder på författarens stilistiska 

medvetenhet. I måltexten översätts meningen i exempel 43 som följer: 

 
44. 
[…] mad i betydelsen arg snarare än med en skruv lös […] (MT 6:50). 

 
I och med att uttrycken unhinged och med en skruv lös har jämförbara konnotationer var detta ett 

tämligen omedvetet val av målspråksenhet från min sida som översättare.  

4.3.2 Översättningsproblem 

De översättningsproblem som diskuteras nedan utgörs av källtextens språkliga exempel, vertikala citat 

och uttalsangivelser. De språkliga exemplen utgör översättningsproblem i det avseendet att de inte är 

omedelbart översättliga eftersom de används i syfte att illustrera det amerikanska språket och dess 

utveckling. Samtidigt fordrar måltextens målgrupp att de översätts (jfr avsnitt 3.1). De vertikala citaten 

är problematiska eftersom deras uttryckssida illustrerar ett arkaiskt språkbruk, samtidigt som de 

förmedlar information om kolonialtidens förhållanden. I analogi med de språkliga exemplen fordrar 

informationen i citaten en översättning, samtidigt som en översättning resulterar i att citatens 

uttryckssida går förlorad. Uttalsangivelserna utgör översättningsproblem på grund av att de bygger på 

hur ett amerikansk uttal representeras i engelsk ortografi. För att bli begripliga för måltextläsarna 

måste de därför modifieras till målspråkets förhållande mellan uttal och ortografi. Gemensamt för 

samtliga översättningsproblem är att de medför typografiska komplikationer i översättningsarbetet 

samt att de fordrar en tillämpning av översättningsstrategier (jfr avsnitt 3.2). 

Översättningsproblemen utgörs av källtextenheter vars uttryckssida är central för textens 

innehåll. Med andra ord är den källspråkliga informationen i dessa enheter nödvändig för förståelsen 

av texten. Samtidigt kräver måltextläsarnas förhållandevis låga källspråkskompetens en språklig 
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anpassning i översättningen. Valet av översättningsstrategi är följaktligen synnerligen begränsat. De 

strategier som är möjliga är följande: 

 
Strategi A 
att översätta översättningsproblemen, det vill säga att ersätta källtextenheterna med deras 
målspråksekvivalenter utan att ange källtextenheterna i måltexten 

Strategi B 
att inte översätta översättningsproblemen, det vill säga att behålla källtextenheterna i måltexten 

Strategi C 
att inte översätta översättningsproblemen men ändå ange målspråksenheterna i måltexten, det 
vill säga att behålla källtextenheterna i måltexten men samtidigt ange deras 
målspråksekvivalenter 

 
Dessa strategier har likheter med strategier som kartlagts i tidigare taxonomier, till exempel av Vinay 

& Darbelnet och av Pedersen. Eftersom dessa likheter inte är absoluta och eftersom denna uppsats inte 

i föstone syftar till att kartlägga strategier, har jag för enkelhetens skull valt att benämna strategierna 

A, B och C. Emellertid kan tidigare taxonomiers strategier används för att förklara strategi A-C. 

Strategi A innebär att ersätta källtextenheterna med deras målspråksekvivalenter. Denna 

strategi sammanfaller till viss del med vad som i Vinay & Darbelnets taxonomi benämns literal 

translation: 

 
Literal, or word for word, translation is the direct transfer of a SL [source language] text into a 
grammatically and idiomatically appropriate TL [target language] text […]. In principle, literal 
translation is a unique solution which is reversible and complete in itself (2004, s.130). 

 

Strategi A sammanfaller även till viss del med Pedersens benämning Direct Translation, som beskrivs 

som en strategi med vilken källtextenheternas semantiska innehåll överförs från källtext till måltext 

utan att någon hänsyn tas till källtextenheternas konnotationer (2007, s.135). Strategi A innebär alltså 

en så direkt överföring från källspråk till målspråk som möjligt, utan beaktande av kontext och  

konnotationer. 

 Strategi B motsvarar vad som i Pedersens taxonomi benämns Retention: 

 
Retention is the most source-oriented strategy, as it allows an element from the SC [source 
culture] to enter the TT [target text] (a.a., s.130). 

 

Strategi B kan även jämföras med vad som i Vinay & Darbelnets taxonomi kallas borrowing, vilket 

innebär att översättaren lånar en enhet från källspråket och källtexten och använder den oöversatt i 

måltexten (2004, s.129). 

 Strategi C innebär att behålla källtextenheterna oöversatta i måltexten men samtidigt ange 

deras målspråksekvivalenter. Denna strategi kan följaktligen beskrivas som en hybrid av strategi A 

och B. I Vinay & Darbelnets taxonomi återfinns ingen strategi som speglar detta tillvägagångssätt. I 

Pedersens taxonomi motsvaras strategi C i grova drag av strategin Specification, vilken innebär att 
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behålla källtextenheten oöversatt i måltexten men att i måltexten lägga till information som saknas i 

källtexten, vilket gör måltextenheten mer specifik än källtextenheten (2007, s.131). Strategin 

Specification skapar följaktligen en innehållsmässig redundans i måltexten. 

 Varken Vinay & Darbelnets eller Pedersens kartläggningar av strategier avser metalingvistiska 

texter av den typ som den här uppsatsens källtext utgör. Varken Vinay & Darbelnet eller Pedersen 

berör heller hur den typografiska utformningen av de olika strategierna kan se ut, utan förefaller ta för 

givet att strategierna alltid resulterar i lösningar bestående av löpande och sammanhängande text. 

Eftersom de översättningsproblem som diskuteras i den här uppsatsen utgörs av textenheter vars 

källspråkliga information är av central betydelse för förståelsen av textens innehåll kan strategierna 

emellertid få typografiska återverkningar i måltexten, exempelvis i form av parenteser eller andra 

tillägg till texten. I avsnitten nedan åskådliggörs varje strategi med exempel för att förklara mina 

strategival i måltexten.  

4.3.2.1 Språkliga exempel 

Källtextens språkliga exempel syftar till att åskådliggöra stavningar och uttal, såväl som 

betydelseglidningar, ordbildningar och lånord. Exemplen består främst av isolerade glosor och 

markeras oftast med kursiv stil: 

 
45. 
Many people rhymed cut with put, plough with screw, book with moon, blood with load (KT 
2:11). 

 
Exempel 45 visar att det är de språkliga exemplens uttryckssida som lyfts fram och inte deras 

innebörd, vilket gör översättningen av dem komplicerad. 

Strategi A, att översätta de språkliga exemplen utan att ange källtextenheterna, skapar följande 

målspråksmening: 

 
Lösning A 
Det var vanligt att rimma skära/skåra med sätta/ställa/lägga, plog/-a med skruv/-a, bok/-a med 
måne och blod med last/-a. 

 
Eftersom de språkliga exemplen inte kan härledas tillbaka till källspråket blir meningen i lösning A 

fragmentarisk. Strategi B, att inte översätta de språkliga exemplen, skapar följande lösning: 

 
Lösning B 
Det var vanligt att rimma cut med put, plough med screw, book med moon och blood med load. 

 
Till skillnad från lösning A gör lösning B det möjligt att härleda de språkliga exempel tillbaka till 

källspråket. Eftersom inga översättningar av de språkliga exemplen ges riktar sig den här lösningen 

dock till en målgrupp med högre källspråkskompetens an vad som antagits för måltextens målgrupp. 

Strategi C, att inte översätta de språkliga exemplen men ändå ange målspråksenheterna skapar följande 

mening: 
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Lösning C 
Det var vanligt att rimma cut (skära/skåra) med put (sätta/ställa/lägga), plough (plog/-a) med 
screw (skruv/-a), book (bok/-a) med moon (måne) och blood (blod) med load (last/-a). 

 
Precis som i lösning B kan de språkliga exemplen i lösning C härledas tillbaka till källspråket. Den 

parentestyngda typografin gör dock meningen svåröverskådlig. Parenteserna förlänger dessutom 

texten avsevärt i förhållande till källtexten. Detta är inte skäl nog att avfärda en strategi, men eftersom 

de förlängande elementen skapar en informationsredundans i texten och gör typografin 

svåröverskådlig, bör andra strategier ges företräde. 

 Eftersom strategi A skapar en måltext i vilken källtextens information går förlorad, är endast 

strategierna B och C tillämpliga. Av dessa är strategi C den som är bäst anpassad till måltextens 

målgrupp. Strategi C skapar emellertid en typografiskt svåröverskådlig och i förhållande till källtexten 

lång måltext. Strategi B skapar tvärtom en kort och lättöverskådlig text, men vänder sig till läsare med 

en högre källspråkskompetens än vad som antagits för måltextens målgrupp. En optimal strategi är 

följaktligen en som ger samma information som strategi C men genererar en lika överskådlig text med 

samma anpassning till den definierade måltextmålgruppen som strategi B. En sådan hybridstrategi fås 

genom ett tillägg till texten i form av ett notsystem till vilket målspråksenheterna förläggs. Källtextens 

dubbla notsystem omöjliggör emellertid detta, eftersom ett tredubbelt notsystem blir alltför 

svårhanterligt. Det alternativ som i och med detta kvarstår är att utforma tillägget som ett appendix. 

För enkelhetens skull struktureras översättningarna av de språkliga exemplen i appendixet som en 

alfabetisk ordlista, i vilken varje uppslagsords utformas som följer: 

 
46. 
gumption [ˈgammschǝn] subst. sunt 
förnuft, fyndighet, klipskhet, rådighet (MT 22:9) 

 
Ordlistan följer alltså en klassiskt lexikografisk struktur. En mer utförlig beskrivning av ordlistans 

utformning finns i avsnitt 3.3.4 nedan. 

4.3.2.2 Citat 

De strategialternativ som räknas upp i avsnitt 4.3.2 är tillämpliga även för källtextens vertikala citat. 

Av utrymmesskäl exemplifierar jag inte de tre strategiernas respektive lösningar i förhållande till 

citaten, eftersom de kan förstås av hur de illustreras i relation till de språkliga exemplen i avsnitt 

4.3.2.1 ovan. Beslutet att till måltexten tillfoga ett appendix gör dock att det slutliga strategivalet rör 

att antingen översätta citaten i måltexten och förflytta källspråksenheterna till appendixet eller att 

behålla källspråksenheterna i måltexten och inkludera översättningarna av dem i appendixet. 

De vertikala citaten används främst för att deras uttryckssida åskådliggör ett arkaiskt 

språkbruk. Att översätta dem i måltexten och förlägga källtextenheterna till appendixet skapar därför 

en lika fragmentarisk måltext som att översätta de språkliga exemplen med strategi A. Av den 
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anledningen behålls de vertikala citaten på källspråket i måltexten och deras översättningar förläggs 

till appendixet, i vilket de ordnas i samma ordning som de uppträder i måltexten och utformas som 

följer: 

47. 
Om tobak: 
Engelska 
”purgeth superfluous phlegm and other gross humours, and openeth all the pores and passages 
of the body” 

Svenska 
”rensar bort onödigt slem och andra motbjudande vätskor, och öppnar kroppens alla porer och 
gångar” (MT 29:18) 
 

I appendixet ges alltså både källtextcitatet och dess svenska översättning. En mer utförlig beskrivning 

av hur appendixet är utformat finns i avsnitt 4.3.4 nedan. 

Översättningsarbetet rörande de horisontella citaten är mindre komplicerat. Eftersom dessa 

används på grund av sin innebörd snarare än sin uttryckssida kan de översättas utan att citatens 

informativa aspekt går förlorad. Vad beträffar de citat som kan klassas som både vertikala och 

horisontella krävs emellertid individuella bedömningar. Ett exempel på ett sådant citat är: 

 
48. 
[…] some of the Indians even ‘sate down at Breakfast’, as one appalled colonial wrote 
afterwards […] (KT 11:18). 

 

Citatet i exempel 48 innehåller visserligen ett arkaiskt språk, men jag hävdar att det är citatets 

innebörd snarare än dess uttryckssida som är relevant. Därför har jag i måltexten översatt det: 

 
49. 
[…] en nybyggare förfasade sig efteråt över att det var några av indianerna som till och med 
”satt med vid frukosten” (MT 12:26). 

 
Genom att behålla de vertikala citaten på källspråket i översättningen och förlägga deras 

översättningar till appendixet beaktas måltextläsarnas källspråkskompetens utan att måltextens 

typografi tyngs av parenteser. Emellertid uppstår ytterligare ett problem som rör huruvida de 

ursprungliga engelska citaten fordrar både översättningar och moderna engelska versioner att jämföra 

med. Detta problem grundar sig i synnerhet på att källtexten innehåller påståenden i stil med: 

 
50. 
The passage, I need hardly point out, contains some differences from modern English (KT 
1:14). 

 
Enligt definitionen av måltextens målgrupp utgörs målgruppen av läsare med ett betydande intresse 

för engelska och engelsk språkhistoria. Detta intresse torde vara tillräckligt för att förmå lägga märke 

till ett arkaiskt engelskt språkbruk och läsarna borde därför inte vara i behov av moderna versioner av 

citaten. I samråd med måltextens språkgranskare Gunnel Melchers bestämde jag följaktligen att i 
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appendixet inte inkludera moderna versioner av de vertikala citaten, utan enbart deras svenska 

översättningar. 

Somliga av källtextens citat finns redan i svenska översättningar. Dessa omfattar dels ett antal 

Shakespearecitat (KT 2:44 respektive KT 4:21), dels William Bradfords skildring (KT 10:25). Vad 

gäller det sistnämnda hänvisar jag till avsnitt 3.3.3 nedan, där jag redogör för hur jag behandlat 

befintliga översättningar i förhållande till källtextens källhänvisningar. Shakespearecitaten används 

dels för att illustrera dåtidens användning av artiklar och prepositioner (KT, s.2), dels för att 

exemplifiera dåtidens växlande användning av pronomina thee, thou, thy och you (KT, s.4). Det är 

med andra ord citatens grammatiska snarare än semantiska innehåll som lyfts fram. I enlighet med hur 

jag har gått till väga beträffande översättningen av de språkliga exemplen borde även dessa citat 

lämnas oöversatta i texten och översättas i appendixet. Alla dessa citat finns emellertid redan på 

svenska i tidigare Shakespeareöversättningar. Att använda dem är dock lika orimligt som att översätta 

de övriga vertikala citaten, eftersom uttryckssidan går förlorad i den språkliga överföringen. Detta kan 

åskådliggöras med följande Shakespearecitat som i källtexten används för att illustrera det arkaiska 

bruket att använda pronomina thee och you i två på varandra följande meningar: 

 
51. 
‘I love thee infinitely. But hark you, Kate.’ (KT 4:22) 
 

I Hallströms översättning (1927) har meningarna i exempel 51 översatts till: 

 
”Jag har dig gränslöst kär. Men, Karin, hör” (s.41) 

 
Det växlande bruket av pronomina i exempel 51 framgår alltså inte i den svenska översättningen. I och 

med Shakespeares formulering och kontexten i vilket den citeras framgår dock bruket ändå. Citatet är 

följaktligen tillräckligt tydligt för att förmedla sitt budskap även till måltextläsarna. Därför översätts 

det varken i måltexten eller i dess appendix. De Shakespearecitat som rör dåtidens artikelbruk jämförs 

med hur bruket ser ut idag: 

 
52. 
[…] where we say ‘at length’ and ‘at last’, he wrote ‘at the length’ and ‘at the last’ (KT 2:48). 

 
På så sätt markeras tydligt den skillnad som citaten syftar till att åskådliggöra. I de Shakespearecitat 

som rör artiklar och prepositioner används ibland hakparenteser för att belysa skillnaden mellan 

dåtidens och dagens bruk: 

 
53. 
[ ... ] ‘it was well done of [by] you’, ‘I brought him up of [from] a puppy’, ‘I have no mind of 
[for] feasting’, ‘That did but show thee of [as] a fool’, and so on (KT 3:2). 

 
Precis som i exempel 52 råder det i exempel 53 inga tvivel om vilken skillnad citaten syftar till att 

framhäva. Istället för att bifoga svenska översättningar som inte tillför någon väsentlig språklig 
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information, kopierar jag i måltexten den användning av hakparenteser som ses i exempel 53 i det 

Shakespearecitat som i källtexten saknar dem: 

 
54. 
As Baugh and Cable note, Shakespeare commonly discarded articles where we would think 
them necessary – ‘creeping like snail’, ‘with as big heart as though’, and so on […] (KT 2:45). 

55. 
Baugh & Cable påpekar att Shakespeare ofta ratade artiklar där vi anser dem vara nödvändiga: 
”creeping like [a] snail”, ”with as big [a] heart as thou” och så vidare (MT 3:43). 

 
I exempel 55 åskådliggörs således den diakroniska skillnaden med samma tydlighet som i exempel 53. 

4.3.2.3 Uttalsangivelser 

Källtextens uttalsangivelser görs inte med fonetiska tecken utan med latinska bokstäver och bygger på 

hur amerikanskt uttal representeras i engelsk ortografi:  

 
56. 
Where the Pilgrims’ parents or grandparents would have pronounced knee as ‘kuh nee’, they 
themselves would have been more likely to say ‘t’nee’ (KT 1:33). 

 
Samma ortografiska representation som i exempel 56 skulle på svenska generera ett annat uttal än på 

engelska. I måltexten måste därför källtextens uttalsangivelser ersättas med sådana som fungerar i 

målkulturen. De möjliga översättningsstrategierna omfattar att tillämpa antingen ett helfonetiskt 

system, ett system helt baserat på det latinska alfabetet, eller ett semifonetiskt system. 

Ett helfonetiskt system skapar den mest korrekta uttalsrepresentationen men förutsätter att 

måltextläsarna är bekanta med fonetisk skrift. Med tanke på att texten inte riktar sig till ämnesexperter 

är detta ett högt krav. Att använda ett helalfabetiskt system ställer inga krav på den tänkta målgruppen 

men svensk fonotax saknar somliga av de ljud som finns i engelskan. Följaktligen kan helalfabetiska 

uttalsangivelser i en svensk kontext inte åskådliggöra amerikanskt uttal på ett fullödigt sätt. Ett 

semifonetiskt system ger däremot en mer korrekt uttalsrepresentation, samtidigt som det är mer 

tillgängligt för måltextens målgrupp än ett helfonetiskt system. 

Det semifonetiska system som används i måltexten är hämtat från Norstedts amerikanska 

fickordbok (1996). Systemet är alfabetiskt men innehåller de fonetiska tecknen ǝ, Ʒ, Ɵ och ð samt :, ˈ 

och ˌ för att ange långt vokalljud respektive betoning. Som Norstedts själva påpekar medför 

förenklingen att ”vissa nyansskillnader försvinner, men är i gengäld mycket lättare att använda för den 

som är ovan vid vanlig fonetisk skrift” (1996, s.XI). Då detta system tillämpas blir översättningen av 

exempel 56 ovan : 

 
57. 
Pilgrimernas föräldrar och mor- och farföräldrar uttalade knee som ’kǝˈni:’, medan pilgrimerna 
själva troligen sade ’tni:’ (MT 2:34). 
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För att uttalsangivelserna inte ska skilja sig för mycket från den övriga texten och inte heller förväxlas 

med andra delar av den markeras de med apostrofer.8 Eftersom uttalsangivelserna är de enda enheter 

som i måltexten omges av apostrofer gör måltexten, till skillnad från källtexten, tydlig skillnad mellan 

ljud och skrift (jfr avsnitt 2.2.2.2.1). Uttryck som ligger i gränslandet mellan ljud och skrift markeras 

inte typografiskt överhuvudtaget: 

 
58. 
[…] it was still sometimes pronounced, sometimes left silent and sometimes given an f sound 
(KT 1:38). 

59. 
[…] kunde den fortfarande uttalas ibland, ibland inte och ibland få ett f-ljud (MT 2:39). 

 

Om den skillnad mellan ljud och skrift som måltexten eftersträvar ska bibehållas kan uttryck som f-

ljud inte markeras varken med kursiv stil eller med apostrofer. Att införa en tredje typ av typografisk 

markering skapar en otydlighet i texten och därför markeras dessa uttryck inte överhuvudtaget. 

4.3.3 Noter 

Källtextens dubbla notsystem består dels av fotnoter, dels av källhänvisningar som återfinns kapitelvis 

längst bak i boken. Varken fotnoterna eller källhänvisningarna utgör översättningsproblem i sträng 

bemärkelse, utan är problematiska av andra skäl. För det första utesluter de att förlägga 

översättningens tillägg till noter eftersom en tredje notapparat gör texten alltför svårhanterlig. För det 

andra skapar de källhänvisande noterna vissa översättningsmässiga svårigheter. Fotnoterna uppvisade 

emellertid inga problem utöver dem som återfinns i den övriga texten. 

Källhänvisningarna informerar om upphovsman, titel och sidnummer. Vid två tillfällen 

förekommer även två hänvisningar i samma not (noter 10 och 14). I noterna används även de latinska 

förkortningarna op.cit. och ibid., vilka används så här: Om en författares arbete redan är anfört i en 

tidigare not och ska refereras till igen men med en annan sidangivelse används op.cit. i den andra 

noten. Om detsamma gäller i två på varandra följande noter används istället ibid.. I måltexten behålls 

detta system: 

 
60. 
10. Flexner, I Hear America Talking, p. 63 and Mencken op. cit., p. 139 (KT 13:28). 

61. 
10. Flexner, I Hear America Talking, s. 63 och Mencken a.a., s. 139 (MT 15:13). 
 

Det latinska op.cit. byts alltså ut mot svenskans a.a.. Ibid. behålls däremot. Ett av de refererade verken 

finns i svensk översättning: Howard Zinns A People’s History of the United States: 1492 – present 

(not 22), som i Gunnar Sandin och Kerstin Wallins översättning heter Det amerikanska folkets 
                                                        
8 Jag är medveten om att det vedertagna skiljetecknet för att markera fonetisk skrift är hakparentesen, 

vilken jag också använt mig av i ordlistan i appendixet. Då texten som omger uttalsangivelser ofta syftar 
på uttalsangivelserna passar ett parentestecken som typografisk markör dock illa i den löpande texten. 
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historia: makten och medborgarna från Columbus till Clinton (1999). Källtextens citat från Zinn 

tillhör de vertikala citat som översätts i appendixet. Där använder jag Sandin och Wallins översättning 

och anger i en fotnot vems översättningen är. I källhänvisningarna inkluderar jag översättningens 

bibliografiska information enligt de övriga hänvisningarnas system. 

4.3.4 Appendix och förord 

Utformningen av appendixet utgör ett strukturellt snarare än ett översättningsmässigt problem. Att 

översättningen förses med ett appendix kräver i sin tur en förklaring, vilken förläggs till ett förord.  

Appendixet har två delar: översättningar av källtextens språkliga exempel å ena sidan och 

översättningar av källtextens citat å den andra. Översättningarna av de språkliga exemplen ordnas i en 

alfabetisk ordlista där varje uppslagsord följs av uttalsangivelse, ordklassdefinition och översättning. I 

de fall ett uppslagsords avsedda betydelse finns angiven i källtexten anges enbart denna i ordlistan. I 

annat fall anges uppslagsordets vanligaste betydelser. Ordlistans lexikografiska utformning ser ut som 

följer: 

 
62. 
break [brejk] I verb 1 bryta, slå sönder 
2 knäcka, ruinera II subst. 1 brott 2 
avbrott; paus 3 give me a ~ lägg av! (MT 19:72) 

 
Ordlistans uttalsangivelser följer samma semifonetiska system som i den löpande texten, men 

markeras med hakparenteser istället för apostrofer. I syfte att göra ordlistan enhetlig anges både uttal 

och betydelse för alla uppslagsord, oavsett vilken av dessa aspekter som framhävs i texten. Precis som 

uttalsangivelserna hämtas merparten av ordlistans målspråksenheter från Norstedts amerikanska 

fickordbok (1996). I de fall då ett uppslagsord inte återfinns där används Norstedts stora engelsk-

svenska ordbok (2000). Vid behov används även Merriam-Webster Online (2012), 

Nationalencyklopedins engelska ordbok (2012) samt Svenska akademiens ordlista (2011). 

Ordlistans alfabetiska struktur grundar sig främst på att denna är den mest vedertagna 

lexikografiska utformningen. En struktur som anger uppslagsorden i den ordning i vilken de 

förekommer i texten blir i längden svåröverskådligt, i synnerhet med tanke på att ordlistan inte 

innefattar enbart orden i texten utan även grundformer av de ord som i texten ges som avledningar 

eller böjda former. 

Ordlistan följs av översättningar av de vertikala citaten. Eftersom dessa inte syftar till att 

åskådliggöra uttal utan ortografiska aspekter ackompanjeras de i appendixet inte av uttalsangivelser 

utan enbart av översättningar.9 För att underlätta läsningen återges i appendixet inte enbart citatens 

översättningar, utan även deras originalversioner (jfr exempel 47). Citatöversättningarna är 

strukturerade i den ordning i vilken de förekommer i texten. 

                                                        
9 Undantaget är William Cowpers citat (MT 26:24), som används enbart i syfte att illustrera uttal. 
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4.3.5 Övriga problem i översättningsprocessen 

I detta avsnitt behandlas sådana översättningsmässigt problematiska aspekter som av olika anledningar 

inte är lämpliga att diskutera i anslutning till översättningsproblemen i avsnitt 4.3.2. 

I källtexten används namnet America genomgående, även då det är dagens USA som avses. 

Denna benämning är inkorrekt i och med att America omfattar två kontinenter och i de fall det 

används för att beteckna enbart USA utesluter cirka trettio amerikanska nationer. Då America i 

källtexten syftar på landet idag översätter jag det därför med USA. Då det syftar på de 

nordamerikanska brittiska kolonierna översätts det däremot med Amerika. 

Ytterligare ett problematiskt moment i översättningen rör ett specifikt språkligt exempel: 
 
63. 
Wuchak settled into English almost inevitably as woodchuck (despite the tongue twister, no 
woodchuck ever chucked wood) (KT 9:6). 

 
I denna passus förutsätts att läsaren är bekant med följande tungvrickare: 

 
How much wood would a woodchuck chuck, if a woodchuck could chuck wood? 
He would chuck as much wood as a woodchuck could, if a woodchuck could chuck 
wood. 

 
Merparten av källtextens läsare känner säkerligen till den. Merparten av måltextens tänkta målgrupp 

gör det sannolikt inte. Vid ett problem som detta finns olika tillvägagångssätt att begrunda, vilka alla 

sammanfaller med de strategier som diskuteras i avsnitt 4.3.2 (alltså att översätta 

översättningsproblemen, att inte översätta översättningsproblemen samt att inte översätta 

översättningsproblemen men ändå ange målspråksenheterna. Jag beslöt mig för att tillämpa en 

blandform av de första två: 

 
64. 
Att wuchak blev woodchuck på engelska var nästan oundvikligt (till skillnad från vad den 
tungvrickande ramsan antyder, har woodchuck ingenting med vedhuggare att göra) (MT 
10:15). 
 

I appendixet återfinns tungvrickaren i sin helhet, dock inte i översättning eftersom en översättning inte 

kan förmedla samma information som källtextenheten. Eftersom det andra omnämnandet av 

woodchuck i måltexten, till skillnad från i källtexten, rör ordets uttryckssida snarare än dess innebörd 

har jag markerat det med kuriv stil. 

Källtexten innehåller tre korrekturfel. Det ena lyder som följer: 

 
65. 
They performed a similar disservice with Siwash, which is actually just a modified form of the 
French sauvage, or savage (KT 9:46). 

 
I enlighet med källtextens typografiska system bör endast Siwash och sauvage markeras med kursiv 

stil och den engelska förklaringen savage stå inom apostrofer. Det andra korrekturfelet (KT 2:29) 
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utgörs av att prepositionen to i titeln Special Help to Orthographie or the True-writing of English inte 

är markerad med kursiv stil. Det tredje korrekturfelet utgörs av att två citat saknar slutapostrof (KT 

10:42 respektive KT 11:7). Eftersom samtliga av dessa tre korrekturfel är resultatet en försumlig 

redigering har jag i måltexten korrigerat dem. 

 Förutom den vaga skillnaden som görs mellan ljud och skrift innehåller källtexten ytterligare 

otydligheter. Exempel på sådana är: 

 
66. 
The interior gh in words like night and light had been silent for about a generation, but on or 
near the end of words – in laugh, nought, enough, plough – it was still sometimes pronounced, 
sometimes left silent and sometimes given an f sound (KT 1:36). 

67. 
Home was commonly spelled ‘whome’ and pronounced, by at least some speakers, as it was 
spelled, with a distinct wh-sound (KT 2:8). 

 
Att placeringen av kombinationen gh var avgörande för uttalet illustreras i exempel 66 genom att 

kontrastera night och light med laugh, nought, enough och plough. Problemet med denna kontrastering 

är att gh i orden night och light har samma placering som i ordet nought. I exempel 67 är det oklart 

vad som menas med ”wh-sound”. Det kan antingen handla om samma uttal som i exempelvis where, 

men även om ett uttal där både w och h uttalas. Till skillnad från hur jag resonerat rörande källtextens 

inkonsekventa typografi och otydliga skillnad mellan ljud och skrift utför jag vad gäller dessa 

otydligheter inte några förtydliganden i måltexten. Detta grundar jag på att den typ av otydligheter 

som ses i exempel 66 och 67 sannolikt är mindre oöverlagda från författarens sida. Med andra ord 

hade han kunnat exemplifiera med andra glosor i exempel 66 eller förtydligat vad han menar med 

”wh-sound” i exempel 67. Källtextens inkonsekventa typografi och otydliga skillnad mellan ljud och 

skrift menar jag däremot vara brister i texten som författaren förmodligen är omedveten om och därför 

gör jag förtydliganden. 
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5 Diskussion 
I följande stycke diskuteras översättningens tillämpning av strategier i förhållande till det 

översättningsteoretiska perspektivet (avsnitt 3.2) samt till översättningens skopos (avsnitt 3.3). Båda 

dessa utgår från Tourys normbegrepp och ett sätt att åskådliggöra hur måltexten förhåller sig till den 

initiala normen är att granska översättningen på mikronivå. Med andra ord kan en kartläggning av 

vilka översättningsstrategier som tillämpas belysa huruvida översättningen är adekvans- eller 

acceptansinriktad: 

 
Beroende på översättarens val att arbeta enligt en adekvansinriktad eller en acceptansinriktad 
översättningsstrategi kommer måltexten att uppvisa olika typer av relationer till källtexten. 
Dessa relationer kan rekonstrueras från de operationella normerna som styr översättarens val 
under själva översättningsprocessen (Lindqvist 2002, s.44). 
 

Som beskrivs i avsnitt 3.2 utgörs de operationella normerna dels av matrisnormer, dels av 

språkformsnormer. Matrisnormerna styr till vilken grad manipulationen av källtextens segmentering 

redovisas öppet i måltexten medan språkformsnormerna påverkar valet av målspråksenheter och 

inkluderar till exempel stilistiska normer (ibid.). 

 Översättningens skopos är att på målspråket förmedla källtextens innehåll – dess informativa 

aspekt – i så oförändrat skick som möjligt, men att anpassa det till måltextläsarnas källspråkliga 

kompetensnivå. Följaktligen fastlår textens skopos att översättningen av källtextens informativa aspekt 

följer en adekvansinriktning medan den expressiva aspekten översätts på ett främst acceptansinriktat 

sätt. Eftersom källtextens informativa aspekt är mer framträdande än den expressiva genererar detta ett 

skopos där adekvansinriktningen dominerar. 

 Textens översättningsproblem utgörs av språkliga exempel, vertikala citat och 

uttalsangivelser. Översättningens hantering av de språkliga exemplen och de vertikala citaten grundar 

sig dels på att behålla källtextenheterna i måltexten, dels på att ange målspråksenheterna i ett tillägg 

till texten. De språkliga exemplen och de vertikala citaten behålls oöversatta i måltexten eftersom en 

översättning av dem i den löpande texten resulterar i att den väsentliga delen av informationen de 

förmedlar går förlorad och texten blir fragmentarisk. Källtextens information har alltså prioriterats 

framför målspråkets språkformsnormer. Källtextens segmentering är i det här fallet intakt i 

översättningen, vilket skapar en källnära och därmed adekvansinriktad översättning. Tillägget till 

texten utgör emellertid en anpassning till måltextens målgrupp och utgör en manipulation av 

källtextens segmentering som visar att måltexten är en översättning och inte ett original. Måltexten 

utgör alltså en overt översättning (se avsnitt 4.2) vilket skapar en acceptansinriktning. 

 Hanteringen av uttalsangivelserna består av att byta ut källtextens system mot ett system som 

är anpassat dels till målspråkets språkformsnormer, dels till måltextläsarnas kompetens. Emellertid är 

måltextens uttalsangivelser, i och med de fonetiska inslagen, inte helt anpassade till målspråket och 
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måltextläsarna, utan snarare mer standardiserade än källtextens uttalsangivelser. Att källtextenheterna 

har bytts ut i översättningen redovisas öppet först i tillägget till texten. Icke desto mindre för de 

översättningen närmare måltextläsarna och strategin är därför acceptansinriktad. 

 Källtextens form och innehåll översätts utan någon manipulation av den övergripande 

segmenteringen. Med andra ord förblir källtextens kronologiska och tematiska disposition samt dess 

styckeindelning opåverkade i måltexten. Måltextens meningsbyggnad är emellertid anpassad till 

måltextläsarnas krav på läsbarhet. Källtextens segmentering manipularas därför i och med att 

meningarna förkortas i översättningen. 

 För att beräkna måltextens läsbarhet använder jag mig av lix, alltså det läsbarhetsindex som 

utvecklats av Carl-Hugo Björnsson. Lix ”bygger på iakttagelsen att meningslängd och ordlängd är två 

faktorer som väger in grammatisk komplexitet resp. svårigheter med ordförrådet” 

(Nationalencyklopedin 1993, uppslagsord: läsbarhetsindex). Lixvärdet utgörs av medeltalet ord per 

mening adderat med andelen långa ord (ord med fler än 6 bokstäver) uttryckt i procent (ibid.). 

Lixskalan ser ut som följer: 

 
<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 

(Semios u.å.) 
 
Lixvärdet är alltså detsamma som ”summan av sådana språkliga egenskaper hos en text, vilka gör den 

mer eller mindre svårtillgänglig för läsaren.” (Björnsson, C-H. & Hård af Segerstad 1979, s.14). 

Eftersom måltexten dels består av en översättning av källtexten, dels av ett tillägg, görs två 

lixberäkningar. Den ena innefattar översättningen i strikt bemärkelse, den andra förordet tillsammans 

med appendixet. Anledningen till den dubbla beräkningen är att tilläggen till texten inte styrs av 

källtexten på samma sätt som översättningen och därför är mer präglade av min egen stil som skribent. 

Följaktligen är det av intresse att undersöka hur nära varanda de olika delarna är beträffande läsbarhet. 

Översättningen av källtexten beräknades ha ett läsbarhetsindex på 45, förordet och appendixet ett på 

40. Båda delarna av måltexten utgör alltså medelsvår text. Källtexten utgör enligt Flesch Reading Ease 

Scale ganska svår text (jfr avsnitt 2.2.2.4). Denna höjning av läsbarheten utgör en acceptansinrikting i 

form av en anpassning till målspråkets språkformsnormer. Höjningen av läsbarheten är emellertid inte 

en manipulation av texten som redovisas öppet, i synnerhet inte i och med att översättningen och 

tillägget till texten uppvisar jämförliga läsbarhetsvärden. 

 I översättningen korrigeras och systematiseras källtextens typografi. Detta utgör inte en 

anpassning till varken målspråkets språkformsnormer eller till måltextens målgrupp. Emellertid utgör 

det ett omfattande ingrepp som för översättningen bort från källtexten och – i likhet med hur 

uttalsangivelserna har behandlats – standardiserar den. 
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 Textens stil översätts på ett sätt som enligt målspråkets konventioner återskapar den stil som 

återfinns i källtexten. Eftersom översättningen tar hänsyn till målspråkets språkformsnormer men 

samtidigt försöker bibehålla källtextförfattarens ton blir stilöverföringen främst acceptansinriktad, men 

med en viss adekvasinriktning. 

 Sammanfattningsvis visar översättningen på en övervägande adekvansinriktning där 

källtextens information och segmentering ges företräde. Emellertid fordrar måltextens tänkta målgrupp 

en viss acceptansinriktning vilken märks främst i det omfattande tillägget som gör det otvetydigt att 

texten är en översättning och inte ett original. Översättningen följer därför sitt fastställda skopos då 

den utgör en adekvansinriktad text med tydligt acceptansinriktade drag. 
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Appendix 

I Bill Brysons bibliografi 

• The Palace under the Alps and Over 200 Other Unusual, Unspoiled and Infrequently Visited 

Spots in 16 European Countries (1985) 

• The Lost Continent: Travels in Small-Town America (1989) 

• Neither Here nor There: Travels in Europe (1991) 

• Notes from a Small Island (1995) 

• A Walk in the Woods: Rediscovering America on the Appalachian Trail (1998) 

• Notes from a Big Country (Storbritannien) / I'm a Stranger Here Myself (USA) (1999) 

• Down Under (Storbritannien) / In a Sunburned Country (USA) (2000) 

• Bill Bryson's African Diary (2002) 

• Walk About (2002) (en samlingsvolym som innehåller Down Under och A Walk in the Woods) 

• The Penguin Dictionary of Troublesome Words (1984) 

• Made in America (Storbritannien) / Made in America: An Informal History of the English 

Language in the United States (USA) (1994) 

• The Mother Tongue: English and How It Got That Way (USA) / Mother Tongue: The English 

Language (Storbritannien) (1990) 

• Bryson's Dictionary of Troublesome Words (2002) 

• Bryson's Dictionary for Writers and Editors (2008) 

• A Short History of Nearly Everything (2003) 

• A Really Short History of Nearly Everything (2008) 

• On the Shoulders of Giants (ed., 2009) 

• Seeing Further: The Story of Science, Discovery and the Genius of the Royal Society (editor, 

2010) 

• Shakespeare: The World as Stage (2007) 

• At Home: A Short History of Private Life (2010) 

• The Life and Times of the Thunderbolt Kid (2006) 

II Till svenska översatta verk av Bill Bryson 
• Anteckningar från en liten ö, Bokförlaget Forum, 2000, översättare Lena Torndahl (Notes 

from a Small Island, Black Swan, 1996), 

• En kortfattad historik över nästan allting, Bokförlaget Forum 2004, översättare Frederik 

Sjögren (A Short History of Nearly Everything, Broadway Books, 2003), 
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• Mitt liv som Thunderbolt Kid, Bokförlaget Forum, 2007, översättare David Nessle (The 

Life and Times of the Thunderbolt Kid, Transworld Publishers ltd., 2006) och 

• På spaning efter William Shakespeare, Bokförlaget Forum, 2008, översättare Mats 

Hörmark (Shakespeare: The World as Stage, HarperCollins Publishers, 2007). 

III Utgivningsstatitisk 
 

Tabell 1 Nationalbibliografins statistik över antal registrerade facklitterära monografiska publikationer 

2007-201110 

 
 

År 

 
Svenska 

originalverk 

  
Engelska 

originalverk 

  
Översättningar 

engelska-svenska 
2007 11 549 5 588 641 

2008 13 484 5 873 839 

2009 10 232 4 076 565 

2010 11 042 4 501 615 

2011 6 641 2 549 635 

2007-2011 52 948   22 587   3 295 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
10 http://www.kb.se/soka/Bibliografier/statistik/ [tillgänglig 2012-05-11] 
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