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Translations have often been treated as texts of less interest and importance within text research,
more often considered a problem rather than a resource. This article discusses the potential of both
the translation process and the translated texts for different kinds of text research. The role of trans-
lations and translation theory within text historical research is first discussed, with focus on the
Swedish Sakprosa project. Secondly, conceptions of translation among text users are treated and
connections are drawn to text ethnographic and genre oriented research. Thirdly, the focus is
placed on to the text producer and the writing process, and the article turns to discussing how
knowledge of the translation process might be helpful when investigating other kinds of writing
processes. Translation is then discussed within a systemic-functional theoretical perspective and
the article points out how a discussion of translation might be valuable for the theoretical descrip-
tion and understanding of different kinds of text processing. The article draws the conclusion that
text research should not consider translation and translations a problem but rather as potential re-
sources for deepening our knowledge of texts and writing in general.

Keywords: translation, text research, Sakprosa project, Systemic Functional Grammar, translation
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På vilket sätt är översättningar en angelägenhet för textforskare? Det finns skäl
att fundera över det just nu. Forskningen om översättning bedrevs länge inom
ramen för olika språkvetenskapliga ämnen, historia och litteraturvetenskap,
men under de senaste decennierna har den gradvis fått status som ett självstän-
digt forskningsämne inom akademin.1 Att översättningsforskningen stärks kan
inte annat än välkomnas, men det ger samtidigt en anledning att tänka över vil-
ken plats översättningar har, eller bör ha, inom de ämnen där de tidigare befors-
kats. Finns det skäl att forska på översättning och översättningar inom språk-
1 Framväxten av översättningsvetenskap som ett eget forskningsämne har varit en internationell
process under de senaste decennierna. För svensk del finns en översikt av översättningsveten-
skapens historia i Sverige i Englund Dimitrova 2007. Den första professuren i översättningsveten-
skap i Sverige inrättade 2006 vid Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet, och be-
slut om att inrätta forskarutbildning i ämnet togs så sent som 2011 vid samma universitet.
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vetenskaplig textforskning eller kan de med varm hand lämnas över till över-
sättningsvetenskapen?

När man talar om forskning om översättningar, tycks tankarna ofta gå till de-
taljerade jämförelser mellan källtext och måltext och frågor om anpassning el-
ler inte anpassning. Det finns dock andra sätt att intressera sig för översätt-
ningar. I den här artikeln kommer jag att exemplifiera hur översättningar kan
diskuteras och undersökas, och jag kommer att tematisera diskussionen utifrån
några intresseorienteringar som har varit synliga inom svensk textforskning.
Utgångspunkten är den historiska textforskningen sedan 1990-talet, som med
projektet Svensk sakprosa, härefter benämnt sakprosaprojektet, vitaliserade
textforskningen på olika nivåer. En annan, aktuell intresseorientering sätter
textbrukarna i fokus, bland annat sådan forskning som arbetar med ett textet-
nografiskt perspektiv och den stora diskussionen om genrer. En tredje intresse-
inriktning, som är betydelsefull bland annat inom didaktisk textforskning, gäl-
ler skrivprocesser. Slutligen, för det fjärde, är det naturligt att aktualisera den
systemisk-funktionella lingvistiken och dess ramverk, eftersom denna teori-
bildning har haft en långtgående betydelse för textforskningen de senaste de-
cennierna.2 Var och en av dessa intresseinriktningar utgör utgångspunkt för
diskussionen i var sitt underavsnitt. Avsikten med artikeln är inte att påtala
brister i befintlig forskning och inte heller att föreslå konkreta forskningsupp-
gifter. Målet är snarare att aktualisera översättningars möjliga relevans inom
några olika områden, där språkvetare forskar om text. Jag menar att det finns
starka skäl att inte förbigå översättningarna, även för den som inte ser sig som
översättningsforskare.

Jag gör inte någon forskningsöversikt eller någon presentation av hur över-
sättningsvetenskapen har vuxit fram i Sverige eller internationellt – det finns
åtskilliga sådana att hänvisa till.3 Jag vill dock inför den fortsatta diskussio-
nen understryka bredden och variationen inom den översättningsvetenskap-
liga forskningen, och för läsningen av artikeln är det en fördel att vara bekant
med några exempel på viktiga forskningsinriktningar. Den mest inflytelse-
2 Dessa olika teman anknyter till olika aspekter av begreppet översättning, vilket ju kan referera till
en produkt och till en textskapande process och till ett kulturellt fenomen. Ibland har man delat upp
översättingsforskning mellan produkt-, process- och funktionsorienterad forskning (jfr Lindqvist
2002 s. 16 f.), och de tre inriktningarna inom textforskning anknyter delvis till dem. Det texthisto-
riska inriktningen anknyter till den funktionsinriktade översättningsforskningen, men det gör även
textbrukperspektivet. Skrivforskningsperspektivet rör snarare process- och i viss mån produkt-
orienterad översättningsforskning.
3 Internationell översättningsvetenskaplig forskning presenteras i den omfattande Übersetzung.
Ein internationales Handbuch zur Übersetzungsforschung (2004). För svensk del kan hänvisas till
Gränslösa texter (2007).
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rika inriktningen är den som internationellt går under beteckningen Transla-
tion Studies och som växte fram under 1970-talet med Itamar Even-Zohar
och Gideon Toury som två av frontfigurerna. »Translation studies» är dock
inte någon enhetlig inriktning utan representerar snarare ett internationellt
nätverk av forskare som har ägnat sig åt översättningar i bred bemärkelse. De
flesta har dock delat ett kulturellt orienterat forskningsperspektiv snarare än
ett rent lingvistiskt. Framför allt har man varit intresserad av hur normer för
översättning varierar i olika historiska kontexter och hur översättningar kan
bidra till textnormers förändring. Vid sidan av denna kulturellt inriktade
forskning finns också andra intresseinriktningar, bland annat forskning om
själva översättningsprocessen. Processorienterad forskning finns också av
olika slag: den kan vara både kognitivt orienterad och verksamhetsorien-
terad. Ganska mycket inom översättningsforskningen kan kännas igen från
textforskningen, men de speciella egenskaperna hos översättningar har också
lett till en intensifierad diskussion om vissa särskilda problem och forsk-
ningsfrågor. I artikeln knyter jag an till några av de forskningsområden där
jag menar att översättningsforskningen har kommit långt och kan ha särskild
relevans för textforskningen.

Översättningar i svensk historisk textforskning
Den historiska textforskningen har till rätt stor del varit uppdelad mellan så-
dan som studerar äldre texter från vikingatid och medeltid och sådan som be-
handlar ny- och nusvenska texter. Det saknas inte forskare som i sin verksam-
het har gått mellan dessa inriktningar, men de medeltida och vikingatida
materialen inbegriper vissa särskilda förutsättningar som skiljer dem från
yngre texter och som kan utgöra ett hinder: texter existerar enbart i unika ver-
sioner i handskrifter, kontexten är ofta svåråtkomlig och forskaren måste
först lära sig fornspråket som ett andraspråk (eller möjligen som ett grann-
språk). Uppdelningen stärks förmodligen av att runologer och medeltidsin-
riktade forskare ofta har haft egna vetenskapliga nätverk, inte sällan med en
starkare nordisk orientering. Fortsättningsvis kommer jag främst att tala om
den textforskning som har varit inriktad på svenska texter från 1500-talet och
framåt, men jag vill först kort beröra vad som nyligen skett inom den nor-
diska, äldrehistoriska textforskningen, eftersom det kan användas som en be-
lysande parallell.
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För den äldrehistoriska textforskningens del skulle 00-talet rentav kunna
kallas översättningarnas decennium, åtminstone om man anlägger ett nordiskt
och ett medeltida perspektiv. Jag talar kanske i egen sak här, eftersom jag själv
har varit verksam inom denna inriktning, men det är svårt att dra någon annan
slutsats om man beaktar att så många som åtta avhandlingar med inriktning på
nordiska, medeltida översättningar har färdigställts eller är i sin slutfas sedan
2009.4 Som uppföljning av detta intresse har det formerats ett nordiskt nätverk
för forskning om medeltida översättning i vid mening med regelbundet åter-
kommande möten och omkring 50 aktiva forskare i alla faser av karriären, fi-
nansierat av NordForsk. Här är inte det väsentliga att framhålla denna inrikt-
nings framgångar utan att peka på vilket trendbrott detta är. Längre tillbaka har
nämligen de inhemska originaltexterna stått i centrum medan översättningar
förbisågs eller missaktades som sämre litteratur (Glauser 2005 s. 372). De se-
naste decenniet har alltså sett en betydande omorientering i fråga om vilket in-
tresse som tillmäts översättningar.

Om man övergår till den modernt inriktade textforskningen är bilden delvis
annorlunda. Ska man diskutera svensk, modernt (eller tidigmodernt) inriktad
textforskning sedan 1990-talet, är det naturligt att fästa ögonen på sakprosapro-
jektet, eftersom det utgjort en central kraftsamling och katalysator på såväl em-
pirisk, metodisk och teoretisk nivå. Utvecklingen har inte stannat upp med det,
utan man har rört sig in i nya metodiska och teoretiska områden. Men vad gäller
förhållandet till översättningar, menar jag att sakprosaprojektets ställnings-
taganden har varit typiska även för den efterföljande, historiskt inriktade text-
forskningen på ny- och nusvenska texter. Sakprosaprojetektet ägnas därför ett
särskilt intresse här med hänvisning till dess traditionsskapande potential, genom
att dess forskning fungerar som förebilder och genom att resultaten blev underlag
för pedagogiska texter som nu används inom utbildningar i textanalys.

Inom sakprosaprojeket höll man i projektbeskrivningen dörren öppen för
översättningar, men formuleringarna är också intressanta genom att de visar
vilka föreställningar man valde att förhålla sig till:

Inom några genrer kommer översättningar att spela en viktig roll, även om de
flesta sakprosagenrer domineras av originalsvenska texter. Det finns ingen
4 Budal 2009, Pettersson 2009, Seidel 2010, Georgieva Eriksen 2010, Bruvoll 2010, Marti 2010.
Agathe Hahn avslutar 2012 sitt avhandlingsprojekt Oversættelse – overlevering – reception: La-
tinske didaktiske tekster i den oldnordiske litteratur och Sofia Lodén avslutar 2012 projektet Trans-
fert linguistique et culturel: La traduction du Chevalier au lion en suédois om den fornsvenska
översättningen Herr Ivan. De flesta av dessa avhandlingsprojekt behandlar fornvästnordiska texter,
men doktoranderna kommer från hela Norden och från olika delar av Europa.
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anledning att programmatiskt utesluta översättningar. Har man utgångspunk-
ten att det är det mycket lästa som ska undersökas, kommer en del översätt-
ningar att höra till undersökningsmaterialet och översättningsproblem att ak-
tualiseras – det är oundvikligt för att ge en rättvisande sakprosahistoria. Där-
emot är det knappast nödvändigt att fokusera översättningens roll för text-
och språkutvecklingen, inte minst eftersom sådan forskning redan pågår på
annat håll (Lars Wollin i Uppsala). (Svensson, Josephson & Selander 1996 s.
22–23)

Ser man till de många negerande och adversativa uttrycken i texten är det tyd-
ligt att författarna förhöll sig till flera olika röster. Man försöker etablera en po-
sition i vad som ser ut som en diskursiv korseld mellan å ena sidan invänd-
ningar mot översättningars relevans för projektets syfte och å andra sidan far-
hågor eller förväntningar angående översättningarnas roll inom projektet. Re-
dan i andra meningen förhåller man sig till en förmodad uppfattning om att
inkluderandet av översättningar är ett kontroversiellt val, och den vidare argu-
mentationen i nästa mening understryker detta – inte minst genom satsen efter
tankstrecket.5 Avgränsningen i sista meningen (»Däremot ...») utesluter frågor
om översättningars specifika betydelse för den historia man är ute efter att
skriva, dvs. den svenska sakprosans historia. Översättningar är alltså väsentliga
som en del av en textkorpus, men man avgränsar sig från frågeställningar rö-
rande vilken roll de spelat för texthistorien.

När man valde att skriva fram översättningarna i projektbeskrivningen
innebar detta ett relativt nytt förhållningssätt till texthistorien. Länge har det
i stället funnits en tradition av att bortse från översättningar inom den natio-
nella texthistorieskrivningen, träffande beskrivet av Lindqvist (2002 s. 30):
»Trots den avgörande roll översättning spelat för bildandet av nationella kul-
turer omnämner litteraturhistorien som regel översättningar endast när det är
omöjligt att undvika dem». Ändå valde man alltså inom sakprosaprojektet att
avstå från att behandla översättningars specifika betydelse i den historiska
process som format de olika sakprosagenrerna, med hänvisning till att forsk-
ning pågick på annat håll. Det kan vara motiverat, särskilt om man har en rent
deskriptiv ambition att belysa innehåll och stil hos ett visst material. Om man
däremot ska undersöka och försöka förstå den diakrona utvecklingen hos en
genre, kan man invända att den interkulturella aspekten hos översättningar åt-
minstone borde kunna vara relevant, oavsett om översättningarna spelar rol-
5 Att man ser frågan om översättningar som en komplikation framgår även av första meningen i det
stycke som följer direkt efter det ovan citerade: »Ett problem av annat slag gäller förekomsten av
illustrationer och andra bilder» [min kursivering] (Svensson, Josephson & Selander 1996 s. 23).
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len av att introducera och omskapa nya mönster och normer eller om de an-
passas till rådande normer. Värt att överväga, åtminstone. Kan man exempel-
vis förstå och förklara kokbokens historia utan att beakta ett interkulturellt
perspektiv? I projektbeskrivningen stod alltså sakprosaprojektet för ett visst
nytänkande när det gällde översättningarnas plats i den svenska texthistorien,
men man markerade mot att göra översättningarnas specifika betydelse rele-
vant i denna.

Hur hanteras då översättningarna i rapporterna? Några exempel ska ges. I
rapporten om veckopressens föregångare förekommer översättningar på precis
det sätt som föreslås i projektbeskrivningen, nämligen genom att de oproble-
matiskt och oproblematiserat inkluderas i materialkorpusarna (Ledin 1997 s.
11–23, 24). Likaså har de en självklar plats i rapporten om religiösa traktater,
där dock genren ägnas en större internationell kontextualisering (Josephson
1997). Översättningarna visas lika stort intresse som originaltexterna och ges
ingen särbehandling mer än att man konstaterar specifika texters ursprung.6
Rapporten om den kanske mest spridda sexualupplysningsskriften i svensk
texthistoria gäller just en översättning, men detta faktum bearbetas inte (Sand-
ström 1998). I rapporten om kokböcker diskuteras kokboksförfattarnas attity-
der till det utländska, men hur samspelet med den internationella kokkonsten
och kokbokslitteraturen bidragit till utvecklingen av genren analyseras inte
djupare (Mårdsjö 1998 s. 67–68).7 Ett mer genomfört interkulturellt perspektiv
möter i rapporter om vissa skoltexter: om retoriken och skoluppsatsen (Lötmar-
ker 1997) respektive om afrikaner i svenska skoltexter (Ajagán-Lester 1997 av-
snitt 3.5).8 I hög grad kan man alltså säga att rapporterna följer projektbeskriv-
ningens ambitioner. Översättningar lämnas inte utanför, men deras specifika
betydelse för texthistorien berörs i liten utsträckning.

Översättningarnas förväntade betydelse tonas också ned i projektbeskriv-
ningens påstående att »de flesta sakprosagenrer domineras av originalsvenska
texter» (s. 22). Detta kan vara riktigt; det stämmer någorlunda med förhållan-
dena i dag om man enbart ser på statistik över kategorin facklitteratur. Där ut-
gör 10–30 procent översättningar (beroende på hur man räknar och vilken sta-
6 I viss mån kommenteras översättningars tänkbara betydelse för genren: I Josephson 1997 s. 57
aktualiseras översättningarnas betydelse kort i slutdiskussionen där muntliga drag beskrivs kunna
ha sitt ursprung i de engelska förlagorna till de första texterna i genren. Ledin 1997 s. 24 lyfter även
fram engelskans tänkbara betydelse för den svenska sakprosan vid 1800-talets början.
7 I Mårdsjö 2001 s. 312–313 diskuteras dock det internationella inflytandet under 1900-talet.
8 Det perspektivet är dock starkt nedtonat i Ajagán-Lester 2001, i den uppföljande samlingsvoly-
men.



168 Jonatan Pettersson
tistik man anlitar).9 Skulle man gå ner i specifika genrer, är det dock sannolikt
att vi skulle får värden som starkt avvek från detta medelvärde. I kategorin in-
sändare i modern dagspress saknas kanske översättningar helt, medan det där-
emot är troligt att det rentav saknas originalsvenska texter bland instruktions-
manualer till ordbehandlingsprogram. I andra genrer samsas översättningar
och originaltexter: tidningsnotiser om utrikes händelser är kanske i hög grad
översättningar medan notiser om inrikes nyheter med all sannolikhet är origi-
naltexter. Kategorin sakprosa är ytterst heterogen, och det är extremt olika för-
utsättningar för originalskrivande eller översättning inom de olika verksamhe-
ter där sakprosan skrivs. De kvantitativa måtten är dock bara en del av det hela.
En väsentligare fråga är vilken roll översättningar har haft, där de förekommit,
och det förtjänade att utredas mer.

Målet med den här diskussionen är inte att säga att man nödvändigtvis
borde ha ägnat översättningarna en större uppmärksamhet inom projektet
Svensk sakprosa. Varje forskningsprojekt måste avgränsa sina ambitioner
och intressen, och värdet med att synliggöra den svenska, historiska sakpro-
san var stort i sig. Frågan är dock om den svenska sakprosans historia kan sä-
gas vara skriven om det interkulturella perspektivet lämnas utanför? Vad kan
man ha missat? Inom sakprosaprojektet prövade man olika teoretiska ram-
verk och hypoteser, exempelvis om muntlighetens och skriftlighetens ut-
veckling, om den borgerliga offentligheten, om auktoritet och makt. Förmod-
ligen skulle översättningsvetenskapens teorier och modeller kunna komplet-
tera och problematisera, särskilt i frågor om hur textnormer och genrer ut-
vecklas. Vilken texthistorisk betydelse ligger exempelvis i skillnaden mellan
det protektionistiska, merkantilistiska tänkandet under 1700-talet och de mer
liberala strömningarna och den exportinriktade ekonomin under delar av
1800-talet när det gäller hur kulturella novationer introduceras, paketeras,
etiketteras, mottas, integreras, utvecklas etc.? Den skönlitterära översättning-
ens historia under ny- och nusvensk tid har belysts av framför allt Lars Wol-
lin i olika arbeten (bl.a. 1998, 2005), och vissa av iakttagelserna och slutsat-
serna är sannolikt relevanta också för sakprosan.

Ett översättningsvetenskapligt perspektiv skulle bidra till att fördjupa bilden
av den svenska sakprosans historia, framför allt genom att placera den i en in-
ternationell kontext. Inte heller enbart översättningar behöver övervägas utan
även utländska motsvarigheter över huvud taget. Det är just det som man gjort
9 Förläggarföreningens statistik för åren 2005–2011 ger 20–30 %, Nationalbibliografin under
samma period snarare omkring 10 %. Nationalbibliografin inkluderar ett större material av bland
annat broschyrer.
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inom den inledningsvis nämnda äldrehistoriska textforskningen, där man i stäl-
let för ett snävt nationellt perspektiv har tagit sig an frågor om europeisering
och utbyte mellan olika kulturella centra för att förstå de inhemska texterna,
översättningar eller ej. Den historiskt inriktade sakprosaforskningen skulle gott
kunna internationaliseras på ett liknande sätt.10 Och det är kanske inte enbart
översättningsvetarnas uppgift?

Översättningar från textbrukarnas synvinkel
Forskning om textbruk och textbrukare har varit en integrerad del av den his-
toriska literacyforskningen. Många historiska analyser handlar just om hur tex-
ter har uppfattats och brukats och vilken roll skrivna texter spelar i människors
tillvaro, och flera exempel jag ska ta upp här är också historiska. Ändå gäller
diskussionen i detta avsnitt snarare textbruk i dag, dock utan ett genomfört text-
etnografisk perspektiv. Här blir diskussionen enbart »pseudo-etnografisk», det
vill säga med ett intresse för textbrukarna och deras föreställningar, men utan
någon etnografisk metodologi som grund. Den diskussion jag vill föra har i
högre grad med genreforskning att göra, särskilt den genreforskning som in-
tresserar sig för hur textbrukare förhåller sig till olika slags kategoriseringar.
Det kommer i stor utsträckning att handla om på vilket sätt översättning är en
betydelseskapande kategori och i förlängningen vad detta betyder för att förstå
textbrukarnas föreställningar generellt.

Vi förhåller oss till översättningar som en speciell grupp av texter idag, och
det är en etablerad kategori i allmänspråket. Så har det inte alltid varit. För näs-
tan hela medeltiden saknar vi belägg i de nordiska språken på ord för översätt-
ning som textkategori. Även en ofta citerad medeltida, latinsk modell över de
fyra typerna av textproducenter tiger märkligt nog om översättaren medan den
omnämner avskrivaren, kommenteraren, kompilatören och originalförfatta-
ren.11 Föreställningar om översättning varierar alltså över tid liksom behoven
av att kategorisera text som översättning eller inte översättning. 
10 Vissa inslag i forskningen om svensk sakprosa efter sakprosaprojeket har en sådan internationell
inriktning, exempelvis Lassus 2010a och Nord 2010. Yvonne Lindquist bedriver för närvarande ett
översättningsvetenskapligt projekt om sakprosaöversättning med kokböcker från det senaste de-
cenniet som material (jfr Lindqvist 2011).
11 Jfr Pettersson 2009 s. 19 not 3. Att det saknas beteckningar för skriftliga översättare under me-
deltiden förklaras naturligtvis av att skrift som resurs tas i bruk sparsamt under denna period, men
det  kan  också  finnas andra skäl till att det dröjer innan översättaren träder ut ur sin osynlighetsman- 
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När vi talar om översättningar i dag finns ett antal olika beteckningar vid si-
dan av just översättning. Ett äldre svenskt ord som sällan används längre är
överföring. En fras som däremot är i bruk vid vissa typer av texter är svensk
text, vanligen när skriften snarare är ett komplement till en annan modalitet, ex-
empelvis vid undertextning av TV och film eller i bilderböcker för barn (jfr
Van Meerbergen 2010). Mer spridd är beteckningen svensk tolkning, vilket ofta
syftar på en återgivning med låga krav på lexikogrammatisk överensstämmelse
mellan källtext och måltext men där det ändå finns en strävan efter att översät-
taren ska förmedla källtexten snarare än författa en egen text. Den möter främst
i översättningar inom skönlitterära genrer som poesi och dramatik.

De olika beteckningarna för översättning kan beskrivas som en form av
innehållsdeklaration av den intertextuella relationen mellan källtext och mål-
text, men de har också betydelser som gäller ansvar och roll, och man kan säga
att de fyller interpersonella funktioner. Står det »i svensk tolkning» ska vi för-
modligen inte förvänta oss att översättningen speglar originalet strikt på lexi-
kogrammatisk nivå. Kategorin »svensk text» är kanske ännu mer oklar och har
dessutom flera olika betydelser bland förläggare (Van Meerbergen 2010 s.
102–104). Att man avstår från begreppet översättning visar dock att man und-
viker vissa anspråk som man uppfattar att beteckningen översättning skulle
innebära. Beteckningarna bidrar därmed till att definiera relationen mellan
översättaren, översättningen, källtexten och textbrukaren, och översättaren kan
ha starka intressen av att detta blir klargjort. Den medeltida, engelske poeten
Geoffrey Chaucer skriver i dikten Troilus and Criseyd, som till stora delar är
en översättning: »Don’t blame me if any word is imperfect / for as my author
said, so say I.»12 Här handlar det om att framhålla översättarens roll av budbä-
rare för att förekomma kritik, något som kan vara påkallat i en kultur där iden-
titeten översättare är mindre väletablerad än nu. Dagens diversifiering av olika
beteckningar på översättning aktualiserar också ansvarsfrågan, även om situa-
tionen är omvänd i förhållande till Chaucers urskuldande kommentar. Man till-
griper beteckningar som svensk text för att säga att en text inte är en »översätt-
ning» utan en friare återgivning och undviker därmed det ansvar som översätt-
ning skulle innebära. Chaucer understryker i stället textens status som översätt-
tel. Pym 1998 s. 84–85 menar att om man analyserar antalet översättningar i en kultur över tid, så
tycks ett återkommande mönster vara att värdena kontinuerligt växlar kraftigt snarare än att de hål-
ler sig på en stabil nivå med långsamt stigande eller sjunkande trender. Om detta är typiskt för över-
sättningshistorien – och det verkar vara så – torde det motverka framväxten av identiteten översät-
tare i ett samhälle liksom etableringen av en terminologi.
12 Citatet återges i modern engelsk språkdräkt efter Einersen 2004 s. 45.
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ning för att undvika att behöva ta ansvar för texten som om det vore en
originaltext.13 Beroende på kulturella förutsättningar förändras textproducen-
tens möjligheter att positionera sig i förhållande till den text som produceras.
Detta säger också något om textbrukarna och vad de har för krav och intressen.

Även om det etablerats en terminologi för översättningar, kan det för text-
brukarna vara mer eller mindre uppenbart huruvida en text är en översättning
eller ej. Uppgifter om översättare kan vara framskjutet i olika grad, och text-
brukarnas intresse varierar. När det gäller skönlitteratur anges det i regel tydligt
om en text en är översättning; i fråga om många slags sakprosatexter kan där-
emot uppgifter om översättare saknas. Den enskilde översättaren tonar då bort
till förmån för textens avsändare, och delvis hänger det samman med att skriv-
processen kan vara präglad av ett komplext samskrivande med många olika in-
blandade aktörer (jfr Jämtelid 2002). I vissa fall är textbrukarnas intresse stort
och översättningen blir en kulturell angelägenhet, det händer särskilt vid ny-
översättning av skönlitteratur. Ett populärt exempel är den svenska nyöversätt-
ningen av J.R.R. Tolkiens trilogi om härskarringen, som fick stor uppmärksam-
het, bland annat därför att översättaren gick i aktiv dialog med sin tilltänkta lä-
sekrets – och därför att läsekretsen engagerade sig. Själva översättningen i sig
uppmärksammas annars ofta vid introduktion av litterära högprestigetexter el-
ler kanoniska texter med Bibeln som det mest framträdande exemplet. 

Översättningar kan alltså vara mer eller mindre tydligt etiketterade och olika
beteckningar kan väljas för att signalera olika saker. Det finns också ett tredje
fall, när texter som inte är översättningar ändå etiketteras som sådana. De bru-
kar kallas pseudo-översättningar, och det är ett särpräglat fenomen som expo-
nerar betydelser som kan finnas hos kategorin översättning. Att utmåla en text
som översättning fast den inte är det har utnyttjats för politisk manipulation el-
ler vid skrivandet av ideologiskt kontroversiella texter, och därtill inom fik-
tionslitteraturen för litterära bedrägerier eller ett mer eller mindre öppet rollspel
med kulturella koder. Ett exempel på hur en totalitär regim kan använda detta
i manipulerande syfte är när propagandaapparaten i Sovjetunionen under Sta-
lineran publicerade ryska översättningar av texter tillskrivna en populär kaza-
kisk folksångare – utan att några original till dessa sånger existerade.14 Tex-
terna var starkt Sovjetpatriotiska och syftet var att iscensätta delrepublikernas
13 I Chaucers text är frågan dock ännu mer mångbottnad, eftersom han på ett annat ställe påstår i
sin dikt att han översätter en text av en författare vid namn Lollius, men någon Lollius är dock inte
känd från litteraturhistorien. I själva verket översätter Chaucer en text av Boccaccio, och dessutom
så fritt att delar av texten snarare kan karaktäriseras som originalskrivande, jfr Einersen 2004.
14 Exemplet refereras i Toury 1995 s. 44.
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politiska utveckling för det rysktalande språksamhället. Förklädnaden till över-
sättningar gav den politiskt styrda diskursen en skenbar legitimitet. Det kan
också vara tvärtom, det vill säga att pseudo-översättning utnyttjas som en möj-
lighet för dissidenter att lansera politiskt kontroversiella texter. Ett exempel
härstammar från 1200-talets Toledo, där en översättningspraxis hade utveck-
lats att återge källtexten extremt ordagrant, med resultat att översättningarna
blev delvis oidiomatiska. Etableringen av en sådan praxis tycks i sin tur ha öpp-
nat för möjligheten att förklä originalskrivande som översättningar genom att
bearbeta stilen med interferenser från främmande språk (Pym 2000 s. 48).

Även skönlitterära skribenter har gjort bruk av lösningen att beteckna en ori-
ginaltext som översättning. Särskilt i kulturer där det finns en skepsis mot så-
dant som inte är sanktionerat, har det visat sig vara en lösning för att introdu-
cera nya litterära strategier eller genrer. Toury (1995 s. 41) menar att toleransen
för nyheter, eller avvikelser från en rådande norm, generellt är större om texten
presenteras som en översättning. Prov finns på både hög- och lågprestigelitte-
ratur, och det kanske mest välkända exemplet är McPhersons Ossians sånger
som hade stor betydelse för introduktionen av de värderingar som associeras
med romantiken. Det har också varit ett litterärt uttrycksmedel under långa ti-
der, där en fiktiv översättares förord sätter in texten i ett visst sammanhang,
som i Umberto Ecos Rosens namn.15

Pseudo-översättningar framstår lätt som kuriositeter, och det är också ett re-
lativt sällsynt fenomen. De är dock bra exempel på att textbrukarna förhåller
sig (eller förväntas förhålla sig) till texter på ett visst sätt, när de vet att texten
är en översättning. Översättning är en betydelseskapande kategori i sig, och den
kan aktualisera föreställningar om det främmande eller avvikande i samspel el-
ler konflikt med det som är sanktionerat eller bara bekant. Om man ska få grepp
om textbrukares föreställningar om texter, tror jag det är nödvändigt att inklu-
dera översättningar och beakta den betydelsepotential som finns i det komplexa
mötet mellan textbeteckningar, skrivprocesser och kulturella förutsättningar.
Översättningar, och kanske särskilt pseudo-översättningar, illustrerar vilka be-
tydelser som kan aktualiseras i förhållande till en textkategori.
15 Längst har detta kanske drivits i José Carlo Somozas roman La caverna de las ideas (2000), där
(den fiktive) översättaren av texten är en central person i texten. Den svenska översättningen av
romanen (Idéernas grotta, 2004) behandlas för övrigt i Språk och stil av Lindqvist 2008.
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Översättning och andra skrivprocesser
Vi byter nu perspektiv från textbrukarens till textproducentens för att aktuali-
sera frågor om hur produkten formas av den textskapande processen och hur
översättning som skrivprocess förhåller sig till andra skrivprocesser. Som jag
ser det finns det vinster att göra med att inkludera översättning inom skriv-
forskning, även om man är intresserad av andra skrivprocesser som inte inbe-
griper ett byte av språk. Översättningsprocessen kan lätt kan uppfattas som nå-
got som främst hör till översättningsvetarnas intresse. Så behöver det inte vara,
enligt min mening.

Man skulle kunna kalla översättning en skrivprocessorienterad textkate-
gori, dvs. en textkategori som urskiljs utifrån produktionssätt.16 I fråga om
översättning är skrivprocessens prototypiska egenskaper att en person åter-
ger en källtext på ett språk i en måltext på ett annat språk, men formerna
kan verkligen variera. Andra skrivprocesser kan vara redigering, samman-
fattning, kompilering, parallellskrivning, bearbetning – och originalskri-
vande. I vissa av dessa fall, men inte alla, har vi skapat beteckningar för de
textprodukter som respektive skrivprocess lämnar efter sig. Ett kompilat är
resultatet av skrivprocessen kompilering, en sammanfattning är ett resultat
av skrivprocessen att sammanfatta osv. 17 Ofta har dessa textkategorier en
egen genrestatus, exempelvis uppfattas förmodligen referat i många fall
som en genre i en skolkontext. Man kan alltså ifrågasätta om man kan skilja
själva skrivprocessen från genren när man studerar texter. Här väljer jag att
göra det utifrån tanken att olika genrer kan dela egenskaper och att dessa
egenskaper i sig är värda att studera för en fördjupad förståelse av respek-
tive genre. Ett abstract till en vetenskaplig avhandling och en baksidestext
på en roman torde kunna ses som två olika genrer, och de har också olika
syften: abstractet ska säga allt och inte nödvändigtvis locka till läsning;
baksidestexten ska inte säga allt och har ett grundläggande syfte i att locka
läsaren till huvudtexten. Samtidigt är båda två resultat av skrivprocessen att
sammanfatta, och de båda textslagen skulle kunna dela språkliga egenska-
per till följd av detta i kontrast till texter som skapats utan inslag av sam-
16 Detta kan beskrivas som en insnävning av det som Holmberg & Wirdenäs (2010 s. 112 f.) be-
skriver som skribentorienterade texttypologier.
17 I andra fall har vi inte beteckningar för de respektive skriftpraktikerna, åtminstone inte i allmän-
språket. I specialiserade domäner som exempelvis filologi talar man om en redaktion som produk-
ten av en redigering, men det förkommer sällan annars. Precis som man under medeltiden tycks ha
klarat sig bra utan begrepp för översättning, förekommer benämningar på vissa av de process-
orienterade textkategorierna i olika utsträckning. 
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manfattning. I det följande är jag är alltså ute efter att tala om den effekt
som specifika skrivprocesser har på produkten, mer eller mindre oberoende
av genre. 

De ovan exemplifierade skrivprocesserna har större eller mindre likheter
med översättning: i de flesta av dem handlar det om att en text utgör en
utgångspunkt för produktionen av en annan. När skribenten skapar sin text
förmedlas alltså källtexten i viss utsträckning, men den processas också
utifrån vissa syften. Detta är ett av argumenten för att de olika skrivpro-
cesserna är värda att betraktas gemensamt: det finns vissa uppenbara lik-
heter och kanske går det att överföra iakttagelser av en skrivprocess på en
annan, åtminstone som en hypotes. Utgångspunkten måste då bli vad som
är karaktäristiskt för en skrivprocess, och här kommer vi att utgå från över-
sättningarna, men det skulle lika gärna kunna börja med någon annan skriv-
process.

Ska man försöka ringa in vad som är karaktäristiskt för översatta texter, bru-
kar de ofta definieras utifrån ekvivalens, det vill säga måltextens likhet med
källtexten. Ett karaktäristiskt inslag hos översättningar är dock att de avviker
från sin förlaga på olika sätt. Avvikelserna kan ha olika förklaringar, som ex-
empelvis förväntade normativa föreställningar i målkulturen, måltextens till-
tänkta funktion eller bara språksystemiska villkor. För att tolka och förklara så-
dana avvikelser har det inom översättningsvetenskapen utvecklats en mängd
analytiska begreppspar: adekvans- och acceptansinriktning (Toury 1995); do-
kumentär och instrumentell översättning (Nord 1997); primär och sekundär
översättning (Copeland 1991); öppen och dold översättning (House 1997); do-
mestiserande och främmandegörande strategier (Venuti 1995) och så vidare.
De förefaller kanske vid första anblicken snarlika och rentav utbytbara, men de
är förankrade i olika frågeställningar och synsätt, och de erbjuder olika sätt att
tolka och förklara skillnader mellan källtexten och måltexten. Här tänkte jag
dock rikta uppmärksamheten mot de förändringar som tycks vara relaterade till
just den textskapande processen, delvis oberoende av andra faktorer i den so-
ciala kontexten.

Inom forskningen har man nämligen iakttagit att översättningar verkar av-
vika från sina original på vissa specifika sätt, till synes oberoende av vilka
språk som varit inblandade och vilket slags text som översätts. Exempelvis har
man hävdat att översättningar normalt innehåller färre nominaliseringar än sina
original, de upplöses i stället i mindre komprimerade konstruktioner. Över hu-
vud taget tycks översättare ofta göra ingrepp som underlättar kommunikatio-
nen: realiseringar i källtexten som påverkar begripligheten negativt byts mot
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realisationer med högre begriplighet. Det mest omdiskuterade exemplet på för-
ändringar vid översättning är explicitering, där översättaren i sin översättning
gör något explicit som i källtexten är implicit. Det kan förekomma på alla
språkliga nivåer: man kan föra in ett attributivt led för att hjälpa måltextens lä-
sare, som t.ex. när Runt Vättern återges med Around lake Vättern, man kan
välja ett substantiv i stället för pronomen i källtexten för att tydliggöra referens-
bindningen eller man kan lägga till konnektiver för att tydliggöra betydelse-
relationen mellan satser. Med sådana operationer antar översättaren rollen som
språkgranskare eller redaktör med ansvar för textens begriplighet. Kanske görs
detta av ren självbevarelsedrift, eftersom översättaren kan få stå till svars för
sin text – måltexten – om den brister i begriplighet helt oavsett vad som står i
originalet.

Den allmänna förekomsten av lösningar som explicitering, till synes obe-
roende av källspråk och målspråk, har lett till en diskussion om det kan be-
skrivas som en universalie inom översättning, alltså som något som är inne-
boende i själva den textskapande processen (jfr Laviosa-Braithwaite 1998 s.
288). Det finns en lång rad sådana föreslagna universalier, exempelvis för-
enkling, dialektnormalisering, disambiguering etc., och de är i olika grad be-
lagda i empiriska material (för en översikt, se Chesterman 2004 s. 40). Det är
dock omstritt hur universella de är, liksom vad som åstadkommer deras uni-
versalitet. I en brett upplagd, experimentell studie menar Englund Dimitrova
(2005 s. 237) att det finns olika typer av explicitering, och de förekommer
delvis i olika utsträckning beroende på översättarens grad av kompetens. Hon
visar också att vissa typer av explicitering tycks ske i den fas i översättnings-
processen då översättaren överväger olika lösningar i målspråket. De realise-
ras alltså inte som resultat av den interlingvala processen, utan av ett slags
redaktionellt övervägande i förhållande till den första översättningen. Denna
iakttagelse ökar sannolikheten för att fenomenet explicitering även är rele-
vant för inomspråklig bearbetning av olika slag. Egentligen är det väl inte nå-
got konstigt, mot bakgrund av hur man inom begriplighetsforskningen har
pekat på betydelsen av explicita realiseringar (Reichenberg 2000). Sådana re-
kommendationer möter även i riktlinjer för klarspråksarbete (jfr Nord 2011b
s. 52).

Själv har jag märkt hur forskningen om universalier har blivit relevant när
jag arbetat med medeltida exempel på skrivprocessen avskrivning (kopiering),
dvs. att en person manuellt skriver av en annan text ord för ord. Jag ska ge ett
exempel från två medeltida handskrifter, betecknade R respektive W, av den
fornisländska text som går under namnet Snorres Edda. Fornisländskan återges
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tecken för tecken från respektive handskrift och under återges texterna i svensk
översättning.18

Det enda som skiljer de båda handskrifternas text åt på lexikal nivå är att W har
den attributiva bestämningen »bron» framför namnet Bifrost. Ingen av de båda
handskrifterna är en direkt avskrift av den andre, men vi kan av olika skäl vara
säkra på att ordalydelsen i handskrift R i detta fall är den äldsta och att avvikel-
sen i W är resultat av ett tillägg under avskrivningsprocessen.19 Någon skrivare
har alltså lagt till denna bestämning i den tradition som handskrift W dokumen-
terar, och syftet måste vara att explicitgöra vad Bifrost är för den läsare som
inte känner till referenten.20 Fallet är en direkt parallell till det exempel som
togs tidigare, när en översättare har expliciterat Runt Vättern till Around lake
Vättern.21 För det enskilda textstället om Bifrost är detta kanske inte en så häp-
nadsväckande analys, men det kan däremot vara väsentligt när man försöker få
grepp om mönster i variationen i större material och när man försöker närma
sig och förstå en specifik textskapande verksamhet. Man kan anta att de föränd-
ringar som en medeltida kopist gör vid avskrivning i inte så liten utsträckning
skulle kunna relateras till vissa av de så kallade översättninguniversalierna som
explicitering, disambiguering, normalisering etc. Kanske har de olika genom-
slag i olika delar av arbetet med att kopiera en handskrift, kanske opererar de
på en viss nivå i språket. Andra översättningsuniversalier är förmodligen inte

R W
Hvern dag riþa æsir þangat vpp vm 
Bifravst;

Huern dag riða Æser þanga upp um bruna 
Bifrost

R W
»Varje dag rider asarna dit upp över 
Bifrost.»

»Varje dag rider asarna dit upp över bron 
Bifrost»
18 Signumet R står för handskrift Gks 2367 4to som allmänt går under namnet Codex Regius. Sig-
numet W står för handskrift AM 242 fol. som ofta kallas Codex Wormianus. Texten i exemplet är
återgiven från utgåvan i Finnur Jónsson 1931, s. 22 r. 22.
19 Varianten i W är isolerad gentemot andra handskrifter, och att ordet skulle ha utelämnats i övriga
är inte omöjligt, men mycket osannolikt.
20 Man talar ibland också om implicitering, vilket skulle vara en möjlighet att tolka vad som hänt i
de båda exemplen i omvänd riktning. Syftet skulle då vara att undvika redundans. Implicitering är
väsentligt mindre utforskat än explicitering, jfr Klaudy & Károly 2005.
21 I engelskan är det mer eller mindre norm att lägga till »Lake» framför utländska sjönamn, liksom
många sjönamn i de engelsktalande områdena är bildade på detta sätt. Liknande system finns i de
flesta språk, och de svarar mot samma behov av att göra viss information explicit.
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aktuella för just avskrivning, exempelvis minskad lexikal variation eller inter-
ferens, men kan vara relevanta för andra skrivprocesser, som sammanfattning.

Alla iakttagelser av översättning kan inte överföras utan vidare på andra
skrivprocesser, men helt klart verkar det finnas skäl att överväga både forsk-
ningsresultat, modeller och övergripande synsätt för att tolka textproduktion
som inte inbegriper ett byte mellan språk. Från översättningsvetenskaplig sida
har man sedan länge inkluderat inomspråklig bearbetning i ett vidgat översätt-
ningsbegrepp. Redan Roman Jakobson (1959) föreslog en uppdelning mellan
interlingval översättning (översättning mellan språk), intralingval översättning
(omformulering/bearbetning av text inom språk) och intersemiotisk översätt-
ning (byte av semiotisk modalitet). Troligen skulle skrivforskningen bara ha
saker att vinna på att på ett motsvarande sätt inkludera skrivprocessen översätt-
ning.

Översättning och systemisk-funktionell lingvistik
Ska man tala om textforskning under de senaste decennierna är det inte möjligt
att förbigå den systemisk-funktionella lingvistiken. Ibland har teorin bara varit
en modell man tagit intryck av, ibland har man utnyttjat vissa analysverktyg
och ibland har man följt teorin strikt. Det finns även andra relevanta teoretiska
inriktningar som haft stor betydelse, men det är svårt att peka på någon annan
teori med motsvarande genomslag för textforskningen under perioden. En dis-
kussion om översättning och SFL finns redan på svenska i Lassus (2010b), och
där diskuteras främst hur SFL kan vara användbart för översättningsforskning.
Här ska jag vända på det perspektivet och kommentera hur en diskussion om
översättning kan bidra till den teoretiska förståelsen av text och textskapande
ur ett SFL-perspektiv. Tillvägagångssättet blir att konfrontera översättning
med begreppen genre och register, som inom teorin används när man diskuterar
texter och textskapande processer. Kan man förstå översättning som en genre
eller som ett register? Om inte, vad är då översättning och kan det jämföras med
andra textskapande processer?

Först en kort kommentar om SFL-inriktad översättningsforskning: Intresset
för översättning har varit svagt inom teorin under en lång tid av dess historia
men vaknade under 1990-talet (jfr Pettersson 2009 s. 63 not 75). Med volymen
Exploring translation and multilingual text production (hädanefter »Exploring
translation») från 2001 kan man säga att översättning formuleras som ett forsk-
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ningsområde inom SFL. Volymen innehåller bidrag från centralgestalter som
Michael Halliday och Christian Matthiessen liksom från mer specifikt översätt-
ningsinriktade forskare som Erich Steiner, Juliane House och Elke Teich. I
Sverige har översättningsvetenskapliga undersökningar med SFL-anknytning
framträtt under 00-talet. Ofta har de haft en mer uttalad kulturell orientering i
frågeställningarna i jämförelse med den korpusbaserade, lingvistiska inriktning
som har präglat mycket av den internationella SFL-anknutna översättnings-
forskningen.22 Översättning är ett alltså relativt nytt område inom SFL, och teo-
rin tas i bruk på samma varierade sätt som inom textforskningen.23

I volymen Exploring translation diskuteras översättning teoretiskt i flera av
artiklarna, särskilt i bidragen av Halliday (2001), Matthiessen (2001) och Stei-
ner (2001). Till stor del präglas diskussionen av att man visar på möjligheten
att precisera olika slags ekvivalens med hjälp av de centrala kategorierna me-
tafunktion och skikt.24 Steiner (2001) för även ett resonemang om hur översätt-
ning kan beskrivas inom teorin, framför allt om översättning skulle kunna för-
stås som »registervariation plus realisering i annat språksystem». Jag ska åter-
komma till Steiners resonemang men först pröva hur översättning förhåller sig
till begreppet genre. 

Som jag argumenterat för ovan är det uppenbart att textbrukare idag uppfat-
tar översättning som en textkategori, och det kan därför vara motiverat att fråga
sig om denna kategori kan tolkas med begreppet genre. Genre är som bekant
ett omdiskuterat begrepp med en mängd olika definitioner, och svaret på den
ställda frågan blir därmed naturligtvis beroende av definitionen.25 Det finns
också flera olika uppfattningar om genre inom SFL, men den mest utvecklade
och inflytelserika inriktningen brukar benämnas »den australiska genreskolan»
(Martin & Rose 2008, jfr Nord 2011a s. 161). Inom denna inriktning förstås
genre som en målinriktad social process med ett särskilt socialt syfte, där språ-
22 Jfr Lassus 2010b s. 125 f. Det finns även lingvistiskt orienterad svensk forskning, inte minst knu-
tet till English-Swedish Parallell Corpus (ESPC). Men av tre nyligen publicerade SFL-anknutna
avhandlingarna med översättningsvetenskapliga frågeställningar har ingen en sådan karaktär: Pet-
tersson 2009 (om fornvästnordisk översättning), Lassus 2010a (om sverigesvenska och finlands-
svenska socialförsäkringsbroschyrer) och Meerbergen 2010 (om översättning av nederländska bil-
derböcker). 
23 Ibland hörs synpunkten att just den systemisk-funktionella lingvistiken med sin kontextuella
orientering skulle kunna överbrygga klyftan mellan lingvistiska och kulturella intressen (Steiner
2005 s. 490, Manfredi 2008 s. 25). Det ligger något i detta, men  SFL:s kontextbegrepp med sin
starka orientering mot situationskontexten är inte alltid lättförenligt med ett kontextintresse som är
mer kulturellt orienterat.
24 Dn semiotiska modellen presenteras på svenska i Holmberg & Karlsson 2006.
25 Olika genrebegrepp diskuteras i exempelvis Berge & Ledin 2001.
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ket tas i bruk för att uppnå processens mål. Detta genrebegrepp har alltså en
kontextuell utgångspunkt, men man tar samtidigt starkt fasta på genrernas for-
mella och språkliga sida. Man menar att genrerna motsvaras av igenkännbara
steg i språkbruket som normalt realiseras i förväntade lexikogrammatiska
mönster. Genren diskussion kan exempelvis bestå av stegen Ämne ̂  Argument
för och emot ^ Slutsats, där symbolen ^ betyder »följs av». Med detta genrebe-
grepp blir det svårt att tolka översättning som en genre. Översättningsprocessen
kan visserligen uppfattas som en målinriktad aktivitet med vissa syften, men
den processen i sig realiseras inte i funktionella steg med vissa förväntade lexi-
kogrammatiska och semantiska egenskaper – det är ju i stället källtextens genre
som instantieras. 

Om genrebegreppet inom SFL är svårt att använda för att beskriva översätt-
ning, återstår frågan om register är mer användbart. Steiner (2001 s. 184) har
rentav föreslagit att översättningar skulle utgöra ett eget register i den syste-
misk-funktionella tolkningen av detta begrepp, förstått som ’en funktionell va-
rietet’ (jfr Halliday & Matthiessen 2004 s. 27). Steiner jämför olika slags inom-
språklig bearbetning med både fri och källtexttrogen översättning och  han dis-
kuterar möjligheten att beskriva måltexten som en version av källtexten, med
andra ord en form av källkulturens registervariation (som inkluderar instantie-
ring i annat språksystem). Det finns inte utrymme att gå in på hela argumenta-
tionen här, men han tillbakavisar detta och menar i stället att översättning utgör
ett eget register i målkulturen. Argumentet är bland annat att översättningar har
specifika språkliga egenskaper som skiljer dem från originalproducerade tex-
ter, dvs. det man inom översättningsvetenskapen ofta har beskrivit som över-
sättningsuniversalier. Med en SFL-analys kan flera av universalierna förstås
som att grammatiska metaforer i källtexten tenderar att återges uppackade i
måltexten.26 Steiner (2001 s. 183) kallar det en tendens till avmetaforisering av
källtexten, och det skulle i sådant fall utmärka översättningens register. Jag har
dock svårt att ta till mig denna tanke att se översättning som ett register likställd
26 Grammatisk metafor är ett centralt begrepp inom systemisk-funktionell grammatik (jfr Holm-
berg & Karlsson 2006 s. 29 f.). Det syftar, enkelt uttryckt, på att en viss typ av betydelse ges en
otypisk grammatisk realisering i stället för ett typiskt alternativ. Exempelvis menar man att den ty-
piska realiseringen av processbetydelse är ett verb (att springa), medan en nominalisering (spring-
andet) är en otypisk realisering, alltså en grammatisk metafor. Den grammatiska metaforiken gäller
alla delar av grammatiken, och som resurs för betydelseskapande kan den vara utmärkande för
olika språkliga register. Exempelvis menar man att grammatiska metaforer i form av nominalise-
ringar är typiska för tekniska och specialiserade register. Om en text som ska översättas bär på så-
dana egenskaper, blir resultatet av översättningen en viss förskjutning av textens register i riktning
mot ett något mer allmänt, vardagligt register.
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med register som väderleksrapport, horoskop, matlagningsrecept etc. Skälet är
detsamma som det som gör att genre blir problematiskt: register svarar mot
språkliga realiseringar som är funktionellt motiverade utifrån vissa kontextu-
ella förutsättningar, exempelvis verksamheten och relationen mellan textens
avsändare och mottagare. Översättaren är däremot en funktionär vid sidan av
den egentliga avsändaren och den egentliga verksamheten.27

Ett annat sätt att närma sig problemet erbjuder Matthiessen (2001 s. 111–
115), då han beskriver översättning i termer av en metakontext på en högre ab-
straktionsnivå än andra delar av kontexten. Detta förefaller som en användbar
tanke. Man skulle därmed eventuellt kunna betrakta översättning som ett regis-
ter inom denna metakontext, förslagsvis som ett »metaregister» som har kon-
sekvenser för de »egentliga» registren. Om det nu är så att översättning tende-
rar att avmetaforisera källtexten, skulle man i en registeranalys kunna beskriva
det som att detta metaregister förväntas minska probabiliteten för metaforiska
realiseringar i den text som produceras oberoende av vilket register som instan-
tieras. Problemet med begreppet metaregister är att det redan används inom
teorin i andra betydelser, dels för att beteckna metaspråk i allmänhet, dvs. språk
om språk (Matthiessen 1993 s. 282–283), dels för att beteckna ett överordnat
register som omfattar specificerade (under-)register.28 Ingen av dessa betydel-
ser stämmer särskilt bra med det eftersträvade begreppsinnehållet i fråga om
översättning. Snarare fungerar översättning som en påverkande faktor i logo-
genesen, det vill säga när språksystemet instantieras som text. Översättning bi-
drar till målkulturens registervariation, och i det omarkerade fallet sker det i
vissa förutsägbara riktningar.

Poängen här är dock att sådana resonemang torde vara tillämpbara även för
andra omskapande skrivprocesser som inte inbegriper språkbyte, som exem-
pelvis språkgranskning, referat, redigering etc. Mycket verkar vara jämförbart,
och det har jag återkommit till på flera ställen i denna artikel. Matthiessen
(2001 s. 116) diskuterar översättning i termer av en logogenetisk handling, och
27 Som funktionär är översättaren inte annorlunda än andra textskapare som konstruerar en semi-
otiskt inkodad avsändare i en text. Det som är speciellt för översättning är att den semiotiska po-
tentialen i princip begränsas av en redan instantierad text i mötet med målkulturen och dess semi-
otiska resurser. Översättaren kan utifrån sina strategiska mål ålägga sig olika grad av restriktioner
med hänsyn till denna potential. Exempelvis kan en översättning ta fasta på enbart de semantiska
enheterna i källtexten (och därmed avstå från en del av de betydelser som källtexten bär på), en
annan kan vinnlägga sig om att modellera realiseringen av olika betydelser i måltexten på källtex-
tens lexikogrammatiska realisering av betydelsen.
28 Exempelvis beskriver Teich & Fankhauser 2010 vetenskapligt skrivande som ett metaregister i
relation till enskilda register förankrade i språkvetenskap, historia, naturvetenskap etc. 
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i ett sådant begrepp möts textskapande processer av olika slag. Vissa saker kan
vara gemensamma för olika skrivprocesser; i andra fall kan själva olikheten bi-
dra till att problematisera begrepp som register och genre. Den slutsats jag vill
dra av dessa resonemang är alltså att översättning inte bör hållas isär från andra
textskapande processer i den teoretiska diskussionen, och det är kanske i själva
jämförelsen mellan dem som insikter kan nås på en teoretisk nivå. Flera av bi-
dragen i Exploring translation pekar i den riktningen.

Avslutning
Inte oväntat har jag den uppfattningen att översättningar har en plats inom text-
forskningen även framgent, och jag menar att det är starkt önskvärt med en dia-
log mellan översättningsvetenskapen och en textforskning som inte exkluderar
översättningar. Kunskapsintresset kan nog ofta vara mer lika än vad man kan-
ske kan tro, även om översättningsvetare naturligt nog tar sin utgångspunkt i
översättning eller översatta texter. Jag har i den här artikeln försökt peka på hur
översättningar kan bidra till textforskningen. Man skulle också kunna argu-
mentera för att översättningar är värda att undersöka i sig utan att de behöver
vara »nyttiga» för textforskaren. I det här sammanhanget har jag dock sett det
som naturligt att föra diskussionen utifrån ett textforskningsperspektiv och re-
sonera om vilka möjligheter översättningar innebär inom ramen för det.

Jag tror alltså översättningar har en potential att fördjupa diskussionen om
text i en rad olika frågor. För historiska frågeställningar har jag exemplifierat
med att översättningsperspektivet kan erbjuda förklaringar till textnormföränd-
ringar. Översättningar kan spela olika roller i historiska sammanhang, antingen
verkar de konserverande på rådande normer genom att de anpassas till vad som
är sanktionerat, eller också kan de vara bärare av normbrytande novationer som
»inhemska» texter inte har möjlighet att göra gällande. Med utgångspunkt i
textbrukarperspektivet har jag tagit upp betydelser förknippade med textkate-
gorier. Olika textbeteckningar bidrar till att positionera läsaren och textprodu-
centen i förhållande till de inblandade texterna. I fråga om textproduktionen har
jag diskuterat hur olika skrivprocesser som präglar produkten aktualiserats.
Vissa av de förändringar som översättningsprocessen ger upphov till, som del-
vis utforskats rätt grundligt inom översättningsvetenskapen, kan vara relevanta
för att förstå förändringar vid andra skrivprocesser. Utifrån den systemisk-
funktionella lingvistiken har jag resonerat om hur olika textomskapande skriv-
processer kan tolkas och beskrivas teoretiskt. Översättning blir ett tydligt ex-
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empel på ett behov i den teoretiska beskrivningen som borde kunna vara ge-
mensamt för andra skrivprocesser. Andra frågor kunde ha tagits upp inom res-
pektive område. Men gemensamt för flera av resonemangen är att översätt-
ningar kan tvinga, eller hjälpa, textforskaren att ta steget upp på en mer
generaliserad nivå i diskussionen. Översättningar är på vissa sätt lika andra tex-
ter, och på andra sätt radikalt annorlunda. De kan exempelvis tillhöra samma
genre som originalskrivna texter, men de har samtidigt tillkommit i en helt an-
nan process, och en sådan kontrastering kan ge möjligheter till produktiva jäm-
förelser. 

Jag tror framför allt att det är väsentligt att se på översättningar som en möj-
lighet och inte som ett problem som man inom den språkvetenskapliga text-
forskningen bara tar i när det är omöjligt att undvika. Historiskt sett har över-
sättningar varit nedvärderade som texter, och därför inte behandlats i särskilt
hög grad i forskningen. Så är det knappast längre, särskilt inte inom den äldre-
historiska textforskningen om medeltida texter. Det skulle därför vara olyckligt
om den omvärdering som exempelvis sakprosaprojektet vittnade om går om in-
tet för att man överlämnar frågor om översättningar till den framväxande, själv-
ständiga översättningsvetenskapen. Översättningarna kommer att fortsätta att
vara ett väsentligt område för nordistiken: för att tolka hur en kultur utvecklas
i samspel med andra kulturer, för att förstå svenskan och dess texter igår och
idag.
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