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Som en blånande borg i 
förlängningen 

En analys av den tyska översättningen av På fjälltur: Sarek med fokus på 
termer och bildspråk 

Anna Niva 

Sammanfattning 
Uppsatsen utgör en analys av utvalda delar av den tyska översättningen av guideboken På fjälltur: 
Sarek av Claes Grundsten. Fokus i analysen ligger på översättningen av termer och bildspråk. Syftet 
med analysen var att undersöka hur översättaren på tyska har återgett naturbeskrivningarna som 
speglas i termerna och bildspråket, och hur denna återgivning påverkar läsarens uppfattning av boken. 
Analysen visade att översättaren, Florian Martin, till största del har bevarat bildspråket, med några fall 
av försvagade eller utelämnade bildspråksuttryck. Majoriteten av termerna var översatta med 
generaliseringar, vilket kan innebära att författarens specialkunskaper undanhålls. Detta i kombination 
med att författarens personliga engagemang för fjällen uttrycks i något lägre grad i och med 
bildförluster i översättningen av bildspråket kan innebära att guidebokens trovärdighet uppfattas som 
något lägre i den tyska översättningen.  

Nyckelord 

Översättningsanalys, turisttexter, terminologi, bildspråk, svenska-tyska 

Abstract 
This master’s thesis consists of an analysis of selected parts from the German translation of the 
Swedish guidebook På fjälltur: Sarek by Claes Grundsten. The analysis focuses on the translation of 
terminology and figurative language. The purpose of the analysis was to investigate how the German 
translator had rendered the descriptions of nature reflected in the terminology and the figurative 
language, and how this rendering affects the reader’s perception of the book. The analysis showed that 
the translator, Florian Martin, for the most part had preserved the figurative language, with the 
exceptions of a few diminished or omitted expressions. The majority of terms were translated by 
means of generalization, which could suppress the author’s expertise knowledge. This, in combination 



 
 

with the author’s personal dedication for the Swedish mountains being expressed to a lower extent, 
due to the loss of figuration in the translation of the figurative language, could mean that the 
credibility is perceived as slightly lower in the German translation. 
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1. Inledning 
Att fritt få vandra i nästintill orörda fjällmarker har länge lockat många tyska besökare till de svenska 
fjällen. Friheten att själv välja sin rutt, slå upp sitt tält var som helst och dricka vatten direkt ur 
fjällbäckarna utgör en kontrast till de mer närliggande Alperna och får många tyskar1 att resa norrut. 
I dag finns de för fjällvandringen ovärderliga guideböckerna till svenska fjällen i ett antal utgåvor på 
tyska, om än i begränsad omfattning. En del av guideböckerna fokuserar på ett avgränsat område i 
fjällen, och det är översättningen av en sådan guidebok som analyseras i denna studie.  

Idén till studien tog sin början mitt i det vilda Sarek, en nationalpark i Norrbottens län. Till min och 
mitt sällskaps hjälp under denna vandring hade vi guideboken På fjälltur: Sarek av Claes Grundsten, 
som nu utgör källtexten i denna översättningsanalys. Det var framför allt författarens rika bildspråk i 
turbeskrivningarna som fångade mitt intresse. I och med att vi mötte tyska vandrare med guideboken i 
tysk version väcktes nyfikenheten för hur översättaren hade handskas med författarens bildspråk, men 
även hur han hade tagit sig an översättningen av den rika förekomsten av termer.  

Termer och bildspråk i samverkan ger På fjälltur: Sarek den speciella karaktären av att vara en 
facktext i bitvis skönlitterär skrud. Termer är typiskt för facktexter och förekommer ofta i guideböcker 
för friluftsliv, då ämnen som utrustning och färdvägar ofta innebär många tekniska och 
naturgeografiska termer. Guideboken är skriven av Claes Grundsten, en naturfotograf och författare 
som i hög grad använder ett bildligt uttryckssätt för att beskriva omgivningarna. Tillsammans är 
termerna och bildspråket i denna guidebok det som troligen utgör den största utmaningen för 
översättaren, vilket gör studien intressant ur ett översättningsperspektiv. Analysen omfattar inte hela 
bokens termer och bildspråk utan är begränsad till ett visst antal sidor.  

Analysen av den tyska översättningen, Sarek – Trekking in Schweden, har ett tvådelat fokus. Den ena 
delen fokuserar på översättningarna av termer specifika för svensk eller skandinavisk fjällvärld, och 
den andra på översättningarna av författarens bildspråk. Term- och bildspråksexemplen analyseras var 
för sig med redskap i form av de översättningsstrategier och översättningssätt som beskrivs i 
metoddelen. Med exempel ur materialet diskuteras typiska drag i översättningarna av termer och 
bildspråk.  

Syftet med studien är att undersöka hur översättaren på tyska har återgett de naturbeskrivningar som 
speglas i termerna och bildspråket. Mycket av bokens trovärdighet bygger på frekvensen av termer och 
författarens engagemang som lyser igenom i de personliga bildspråksuttrycken. Med vilken precision 
är termerna och bildspråksuttrycken översatta? Förändras något i översättningen av termer och 
bildspråk, och hur påverkar det bokens trovärdighet?  

Då många termer är specifika och typiska för den skandinaviska naturen är min hypotes att 
översättaren har löst dessa potentiella översättningsproblem genom att göra termerna i den tyska texten 
mindre precisa, vilket i så fall gör översättningen mindre fackspråklig. Jag tror även att andelen 
bildliga uttryck kommer att vara lägre i den tyska texten eftersom associationen som ett bildligt uttryck 
skapar kan skilja sig mellan käll- och målkultur, varför översättaren kan ha velat göra explicita och 

                                                        
1 Även om tysktalande personer från andra länder besöker svenska fjällen kommer denna uppsats att 

huvudsakligen inrikta sig på personer från Tyskland eftersom det är det största tyskspråkiga landet. 
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bokstavliga översättningar. Stämmer min hypotes om bildspråket kommer det att innebära att 
översättningen är mindre personlig i sitt uttryck.  

1.1. Disposition 
Denna inledning utgör uppsatsens första av fem kapitel. Uppsatsens teoretiska bakgrund redogörs för i 
kapitel två, och i kapitel tre beskrivs materialet som analyseras och de metoder som används vid 
översättningsanalysen. I fjärde kapitlet återfinns analyserna av termer och bildspråksuttryck. I det 
femte och avslutande kapitlet diskuterar jag resultaten från analyserna och gör en avslutande 
sammanfattning av studien. 

2. Teoretisk bakgrund 
Detta kapitel inleds med avsnitt 2.1. där översättning diskuteras utifrån anpassning till målgrupp, 
vilken i detta fall är tyska turister i Sverige. Kapitlet fortsätter med en kort jämförelse av svenska och 
tyska ur ett översättningsperspektiv i avsnitt 2.2. I avsnitt 2.3. behandlas terminologi, och här redogörs 
för termer i allmänhet, en annan översättningsanalys med fokus på naturtermer beskrivs som 
jämförande exempel, och avslutningsvis diskuteras ordet fjäll i svenskan och tyskan. Kapitlet avslutas 
med avsnitt 2.4. som handlar om bildspråk och översättning av det.  

2.1. Att översätta för turister  
I detta avsnitt redogörs för två relevanta begrepp för en översättningsanalys: källspråksorienterad 
respektive målspråksorienterad översättning. Sedan diskuteras översättning av texter riktade till 
turister, och vad dessa texter har för syfte. Avsnittet avslutas med en diskussion om tyskars 
förhållande till de svenska fjällen. 

2.1.1. Käll- och målspråksorienterad översättning 

I detta avsnitt tar jag upp två centrala begrepp inom översättningsforskningen som jag kommer att 
använda mig av i senare diskussioner och analyser. Det handlar om källspråksorienterad 
(främmandegörande) och målspråksorienterad (domesticerande) översättning. Även andra termer 
förekommer för dessa begrepp, exempelvis adekvansinriktad (källspråksorienterad) och 
acceptansinriktad (målspråksorienterad) översättning.  

Den som anses ha varit först med att ta upp käll- och målspråksinriktad översättning till diskussion var 
Schleiermacher, född 17682, som menade att det finns två möjliga synsätt att välja mellan vad gäller 
översättning (2012:49):  

Either the translator leaves the writer in peace as much as possible and moves the reader toward 
him; or he leaves the reader in peace as much as possible and moves the writer toward him.3 

                                                        
2 Nationalencyklopedin: www.ne.se/friedrich-schleiermacher [hämtad 2013-05-25] 
3 Citat översatt från tyska till engelska av Susan Bernofsky. 
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Den första strategin som Schleiermacher beskriver brukar kallas källspråksorienterad översättning, och 
denna typ av översättning är källtexten trogen. Den andra strategin innebär att anpassa texten efter 
målspråket och läsaren av översättningen och kallas därför för målspråksorienterad översättning. 
Schleiermacher ansåg det väsentligt att välja endera strategin för att inte riskera att mötet och därmed 
förståelsen författare och läsare emellan helt uteblir (2012:49). Med Schleiermachers grundprinciper i 
minnet vidareutvecklade senare Venuti denna uppdelning i sin bok The Translator’s Invisibility 
(1995). Venuti diskuterar här transparens vid översättning eller the translator’s invisibility, vilket han 
menar är förhärskande i skönlitterär översättning till engelska (1995:5). Målet med den transparenta 
översättningen är att texten ska flyta och att läsaren inte ska lägga märke till att det handlar om en 
översättning – översättaren ska vara osynlig. En sådan översättning är domesticerande och anses vara 
naturlig, det vill säga texten ger inte sken av att vara en översättning (Venuti 1995:5). Venuti själv 
kritiserar dock detta synsätt och menar att översättning inte handlar om semantisk ekvivalens i 
matematiska termer, eftersom betydelse är både villkorlig och flertydig (1995:18).  

Att översätta med hänsyn till den kultur målspråket tillhör innebär enligt Shuttleworth & Cowie 
exempelvis att i översättningen uttryckligen förklara fenomen ur källkulturen, eller att i målkulturen 
leta efter kulturella ekvivalenter till fenomen i källkulturen (1997:35). Denna kulturella medvetenhet 
menar Shuttleworth & Cowie kan innebära att man ser översättning som något som sker mellan 
kulturer snarare än mellan språk (1997:35). Avståndet mellan kulturer minskar ju mer kulturerna har 
gemensamt, vilket underlättar förståelsen dem emellan (Stolze 2009:305). I ett sådant fall behöver 
översättaren inte göra några större anpassningar av måltexten.  

Strategin på andra sidan skalan, den källspråksorienterade eller främmandegörande översättningen, 
avviker från målkulturens normer. I och med att den utländska textens skillnader framhävs i 
översättningen upplever läsaren texten som främmande (Venuti 1995:20). Venuti menar att synsättet 
synliggör de skillnader som finns i utländsk kultur. Detta i motsats till det domesticerande synsättet 
som reducerar eller till och med utesluter det främmande i källtexten som en översättning enligt Venuti 
ska ge uttryck för (1995:21). Främmandegörande översättning, åtminstone på engelska, kan potentiellt 
skapa ett motstånd mot bland annat etnocentrism och rasism, menar Venuti (1995:20).  

Vilket synsätt översättaren har beror på textens syfte. Exempelvis kan det finnas en vits med att 
översätta en text riktad till utländska turister på ett sätt som får texten och det den beskriver att verka 
främmande och exotisk, eftersom det kan vara det som läsaren efterfrågar. Exoticism, alternativt 
exotisering inom översättning befinner sig långt ute på skalan åt det källtextorienterade hållet, vilket 
Hervey & Higgins menar innebär en så liten anpassning till målkulturen som möjligt (1992:30). Att 
exotisera en text inom turistgenren skulle kunna vara en medveten översättningsstrategi. En 
konsekvens av exotisering är att skillnaden i hur måltexten uppfattas för käll- respektive målkulturens 
läsare blir största möjliga, eftersom texten inte kommer att te sig främmande (exotisk) inom 
källkulturen, men däremot inom målkulturen (Hervey & Higgins 1992:30).  

2.1.2. Översättning av turisttexter  

Med turisttexter menas här en slags brukstext som beskriver ett geografiskt område i syfte att 
informera och locka besökare från andra geografiska områden. Ofta handlar det om personer från ett 
annat land, men även inrikesturister är en möjlig målgrupp. Exempel på turisttexter är guideböcker, 
broschyrer, kataloger från olika resebyråer och resebolag inklusive webbmaterial.  

Reiss’ texttypologi delar upp texter i tre typer: informativ, expressiv och operativ text (1976:18–19). 
I en turisttext syns ofta delar av alla tre texttyper. En informativ text är saklig (1976:20), något som 
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yttrar sig i turisttexter exempelvis i form av ren fakta om transport och boende. I en expressiv text syns 
författarens konstnärliga prägel (1976:21), något turisttexter också kan ha inslag av då författaren 
exempelvis beskriver omgivningarna. Den tredje texttypen, operativ text, kännetecknas av att den är 
utformad för att utlösa reaktioner eller handlingar hos läsaren (1976:22). Det är rimligt att i första hand 
placera turisttexter i denna kategori, då syftet med en turisttext är att skapa och främja turism på en 
specifik plats. Då dessa effekter utgör funktionen med en operativ text är enligt Reiss målet vid 
översättning av operativa texter att behålla dessa funktioner (1976:22–23). Operativa texter 
kännetecknas bland annat av aktualitet, emotionalitet, en strävan efter trovärdighet och att lätt bli 
ihågkommen (1976:114). Det uppmanande syftet som en operativ text har bibehålls i översättningen 
genom att översättaren tar hänsyn till målgruppens kulturella bakgrund och mentalitet (Reiss 1976:22). 

Büther & Lundenius framhäver två huvudfunktioner hos turisttexter: att informera och att göra reklam 
(20104). Likt reklam är turisttexter till största delen positiva och förskönande, och det är till och med 
något som läsaren förväntar sig (ibid.). I turisttexter kan det också finnas kännetecken som hör till 
litterära texter, och som exempel nämner de landskapsbeskrivningar (ibid.). Att försköna är inte 
huvudfunktionen med en turisttext, men det är ett redskap som döljer ett egentligt syfte: att 
marknadsföra (ibid.). En estetiskt tilltalande turisttext gör den dessutom mer lättsmält (ibid.). Särskilt 
när det gäller brukstexter förespråkar Büther & Lundenius en målspråksanpassad översättning för att 
bibehålla textens funktion. Detta görs exempelvis genom att en texts estetiska uttryck anpassas till 
målkulturen (ibid.).  

Büther & Lundenius (2010) menar att översatta texter kan sägas utgöra en form av interkulturell 
kommunikation, d.v.s. en situation där folk från olika kulturer möts. Detta sker dock inte personligen, 
utan via den översatta texten. När det handlar om översättning av turisttexter är en av texttypens 
kännetecken att den informerar och kanske även ämnar marknadsföra en annan kultur (ibid.). Büther 
& Lundenius menar att översättaren av en turisttext i bästa fall är medveten om målgruppens kulturella 
bakgrund och vilka generella förkunskaper den har om det område som turisttexten beskriver (ibid.). 
När läsaren av måltexten har andra kulturella förkunskaper än läsaren av källtexten kan relationen 
mellan den information som uttrycks explicit respektive implicit i texten behöva anpassas (Nord 
1997:63). Att anpassa texten för mycket till målgruppen kan dock innebära en risk att det kulturella 
värdet går förlorat, vilket exempelvis Alizadeh påpekar (2011). Denna balans mellan att 
målgruppsanpassa texten och samtidigt beskriva den främmande kulturen är central vid översättning 
av turisttexter.  

2.1.3. Tyska turister i svenska fjällen 

Tyskar är enligt Müller et al. den viktigaste gruppen turister i Sverige, och det är i första hand den 
svenska naturen som tyskarna vill uppleva (2001:63). I de norra delarna av landet lockar det som tros 
vara ”Europas sista vildmark” (2001:7). Tyska besökare utgör också en mycket stor del av det totala 
antalet utländska turister som varje år besöker Sverige och Norrbottens län. Besökarna från Tyskland 
stod 2011 för 23 % av gästnätterna5 i Norrbottens län6 i gruppen utländska besökare, endast gruppen 
norska besökare var större med 33 % (Statistiska Centralbyrån & Tillväxtverket 2012).  

                                                        
4 Denna artikel är en webbartikel utan sidnumrering. 
5 Undersökningen gäller hotell, stugbyar och vandrarhem, ej boende i tält. 
6 Undersökningen omfattar inte enbart fjällområdena utan hela länet. 
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Sverige lockar med ”exotiska naturlandskap”, och Müller et al. menar att de som kommer hit utgör en 
särskild grupp tyska fjällturister som regelbundet reser till sådana platser (2001:49–50). Dessa 
besökare har ofta god kännedom om naturen, och de vill gärna planera resan noggrant (2001:50).  

I inledningen nämndes lockelsen med vildmarken och allemansrätten som gör det möjligt att röra sig 
fritt i naturen, vilket kan vara en anledning för tyskar att resa till de svenska fjällen. Det finns 
fortfarande delar av den svenska naturen som är mer eller mindre orörd, och den större 
otillgängligheten innebär också mer lugn och ro för besökaren. Tyskland är tättbebyggt och tanken på 
en orörd natur i större skala framstår därför som lockande för tyska besökare (Müller et al. 2001:64). 
Detta kan också förklara varför tyskar väljer att åka hela vägen till de svenska fjällen i stället för de 
mer närliggande och enligt Müller et al. ”betydligt mer dramatiska” Alperna (2001:50). Det är det 
vidsträckta landskapet de är ute efter och inte som i Alperna att bestiga höga toppar. Syftet är helt 
enkelt att kunna vandra långt i stället för högt (ibid.).  

2.2. Tyska och svenska ur ett kontrastivt 
perspektiv 
Inför översättningsanalysen mellan svenska och tyska redogör jag i detta kapitel kortfattat för några 
viktiga skillnader mellan tyskt och svenskt skriftspråk som kan bidra till skillnader i stil. 

Att Sverige ligger nära Tyskland underlättar för den kulturella förståelsen länderna sinsemellan. 
I avsnitt 2.1.1. refererades till Stolze som påpekar att en närhet mellan kulturer innebär ett minskat 
behov av anpassningar av måltexten i översättningssammanhang (2009:305). Det svenska ordförrådet 
utgörs enligt Bohnacker & Rosén (2009:144) till ca 80 % av tyskbesläktade ord, och detta faktum att 
språken är nära besläktade är till fördel för översättaren som kan dra nytta av språkens likheter. Det 
tyska skriftspråket anses dock ofta vara mer formellt än det svenska, och i detta avsnitt redogörs för 
några bidragande orsaker till detta. För mer uttömmande analyser av tyska och svenska (och även 
norska) ur ett kontrastivt perspektiv hänvisas till Magnusson (1987, 1995), Solfjeld (2000) och Dentler 
(2005).  

Solfjeld påpekar i sin undersökning av tyska i kontrast till norska att tyskt fackspråk tenderar att vara 
komprimerat och informationskompakt (2000:109–110). Han tar liksom Magnusson upp tyskans 
tendens till vänstertunga meningar, d.v.s. att det finita verbet kommer sent i meningen (Magnusson 
1995:169, 1987:39–40). En vänstertung mening innebär mycket information i meningens fundament. 
Detta menar Solfjeld kan innebära tolkningssvårigheter eftersom det betyder att det semantiskt viktiga 
verbet kommer sent i meningen (2000:111). Detta är något en översättare från tyska till svenska kan 
behöva ta hänsyn till, då vänstertunga meningar ur ett svenskt perspektiv ger ett byråkratiskt intryck 
(Hellspong & Ledin 1997:77). 

Tyska texter har en typiskt nominal stil (Solfjeld 2000:97), och jämfört med svenska är 
nominaliseringar vanligare i tyska (Andersson 2002:402). Därför menar Magnusson att man vid 
översättning från tyska till svenska ska vara beredd på att verbalisera substantiv för att anpassa texten 
till svenska normer (1987:29). Åt andra hållet gäller att verb eller verbkonstruktioner i en svensk text 
kan behöva nominaliseras vid översättning till tyska. Magnusson ger följande exempel på verbal och 
nominal stil i svenska och tyska (1995:172):  

Mycket små utsikter att rädda de 360 jobben i Wiesbaden (*till ett räddande) 

Nur wenig Aussichten auf den Erhalt der 360 Arbeitsplätze in Wiesbaden 
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Magnusson påpekar att den ”språkekonomiska vinsten” med en nominalisering kan innebära mindre 
precision i uttrycket (1987:30), och Andersson menar att satsens innehåll blir mer komplicerat med en 
nominalisering (2002:401). Då nominaliseringar har effekten att den som utför en handling döljs blir 
även personer osynliga (Magnusson 1987:30). Detta skapar en viss distans mellan läsaren och texten.  

Det tyska skriftspråket är enligt Magnusson mer direkt än det svenska (1995:166). Det innebär enligt 
honom att tyskt skriftspråk har färre ”mjuka” övergångar än svenskan. En sådan övergång utgör 
exempelvis relativsatsen, vilken är viktig för att leda läsaren i det svenska skriftspråket (Magnusson 
1995:166). I en tysk text däremot skulle det göra att texten uppfattades som mindre stringent 
(Magnusson 1995:167). Att svenskt skriftspråk tenderar att tydliggöra händelseförlopp bekräftas även 
av Dentler i hennes undersökning av en tysk bruksanvisning översatt till svenska (2005:19). Dentlers 
undersökning visar dock att det även i tyskan finns en tendens till explicithet, något som i hennes 
undersökning var vanligare i den tyska källtexten än i den svenska översättningen (2005:19). En högre 
standardiseringsgrad där instruktionerna blir övertydliga innebär enligt Dentler en högre grad av 
explicithet (2005:20). Explicita texter innebär exakta texter (Dentler 2005:19), något det möjligen 
finns en större strävan mot i tyskan, samtidigt som svenskt fackspråk närmar sig talspråket (2005:20). 
Exempelvis finns i Sverige en ambition bland myndigheter till ett lättläst skriftspråk (Dentler 
2005:20). 

Sammanfattningsvis uppvisar tyska en mer formell stil än svenskan. Tyskan har en högre tendens till 
nominaliseringar, något som gör en text ”informationstät och konstaterande” (Hellspong & Ledin 
1997:77–78). I tyskan är nominaliseringar mer vida spritt, i motsats till svenskan där det är något som 
förknippas med formell stil (Andersson 2002:402). Den byråkratiska stilen, åtminstone ur ett svenskt 
perspektiv, syns även i tyskans tendens till vänstertunga meningar.  

2.3. Terminologi 
Detta avsnitt inleds med en ansats till definition av en term, följt av en diskussion om den för denna 
studie centrala termen fjäll. Avsnittet avslutas med en redogörelse för en tidigare gjord termanalys av 
en typ av naturtermer, att ställa i kontrast till termanalysen i denna studie. 

2.3.1. Definitionen av en term 

Termer skulle kunna beskrivas som ord med en specifik betydelse, och de är typiska i fackspråk. Ingo 
menar att termer är vad som utgör den tydligaste skillnaden mellan fackspråk och allmänspråk 
(2007:227, 229). För att vidare beskriva en term menar Cabré att termer används ”to designate 
concepts pertaining to special disciplines and activities” (1999:81). Ofta handlar det om ord vars 
betydelse endast är känd för en viss yrkeskategori med ett eget fackspråk, exempelvis hantverkare, 
forskare eller läkare. Det finns även termer vars spridning är begränsad till folk med specialintressen, 
såsom orienterare, tecknare eller fjällvandrare. Dessa två grupptyper är inte nödvändigtvis separerade 
då man naturligtvis kan arbeta som illustratör eller ha hantverk som fritidsintresse. Cabré (1999:59) 
menar att fackspråk liksom allmänspråk har regler och begränsningar, men fackspråk används 
exempelvis bara av en viss typ av talare, i en viss kontext och inom ett särskilt ämnesområde. Vad 
gäller ordklass är termer oftast substantiv, men de kan även vara verb, adjektiv eller adverb (Cabré 
1999:87). 

Det är inte ovanligt att en term existerar i allmänspråket och i ett fackspråk (som t.ex. tillhör en 
specifik yrkesgrupp) samtidigt. Ofta handlar det om att facktermer letar sig ut i allmänspråket (Stolze 
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2009:47), vilket exempelvis ofta sker via media i samband med stora nyhetshändelser (Stolze 
2009:48). Ett svenskt exempel på det är när flodvågskatastrofen 2004 gjorde termen och 
väderfenomenet tsunami vida bekant via media, och troligen gäller just detta exempel för fler språk än 
svenska. Stolze (2009:48) menar att termer som letar sig ut i allmänspråket oftast återfinns inom 
vetenskap, teknik, politik, ekonomi, arbete, utbildning och fritid, där det sistnämnda är relevant för 
denna studie vars material rör sig inom fritidsverksamhet.  

2.3.2. Termen fjäll 

I detta avsnitt görs försök till en definition av den för denna uppsats centrala termen fjäll, och jag 
diskuterar vilka konnotationer ordet har för svenska respektive tyska läsare.  

Fjäll är en viktig term i litteratur om de svenska fjällen. För en svensk är ordet levande i allmänspråket 
och ger säkerligen många fler associationer än definitionen i naturgeografisk mening. Många tänker 
säkert på fjällen på vintern, vilket betyder snötäckta berg och utförsåkning på sportlovet med familj 
och vänner. Andra tänker främst på fjällvandring om sommaren och känner smaken av det iskalla och 
klara vattnet som rinner i jåkkarna från fjällens glaciärer. På svenska förekommer fjäll också i många 
mer eller mindre etablerade sammansättningar. Till exempel finns det i namn på växter och djur 
(fjällbjörk, fjällräv, fjällhällebräken) och termer för fjälltyper (kalfjäll, lågfjäll, högfjäll).  

För mer lexikonliknande definitioner tycks termen endast användas när man refererar till den 
skandinaviska bergskedjan Skanderna. På svenska används termen för att referera till själva bergen, 
men den kan även syfta till hela områden med berg, dalar och ett eventuellt samhälle i närheten. 
Grundsten & Palmgren inleder Fjällboken med att diskutera var de svenska fjällen börjar och slutar 
(2010:7). I väst går gränsen vid norska gränsen, medan den östliga gränsen inte är lika tydlig. För att 
något ska kallas fjällområde anser de att kalfjället inte ska vara för långt bort, och dessa högfjäll ska 
vara inom synhåll (2010:7). Österut övergår den svenska fjällkedjan i den så kallade förfjällsregionen, 
och denna består främst av ”barrskogar, platåer och isolerade bergsmassiv” (2010:7). Därför blir den 
något diffusa definitionen att fjällområdet österut ”slutar någonstans inom förfjällsregionen” (2010:7). 
När Grundsten & Palmgren talar om fjällen syftar de alltså inte nödvändigtvis bara på själva bergen, 
utan på hela området där fjällen står. Detta synsätt stämmer överens med hur den svenska termen 
används i denna studie. 

Slår man upp fjäll i Rikstermbanken definieras det på följande sätt: ”områden ovanför 
barrskogsgränsen som saknar träd eller som är glest trädbevuxna” (Fjäll 2009). Som kommentar till 
den engelska översättningen, ”montane area above the forest limit”, står ”Det engelska uttrycket ska 
snarare ses som en förklaring av det svenska begreppet än en etablerad engelsk term.” I samma 
termpost står även den rekommenderade termen för tyska, vilken är ungefär densamma som på 
engelska, med tillägg för den geografiska förekomsten (Skandinavien): ”baumlose Hochfläche 
oberhalb der Waldgrenze in Skandinavien”.  

Kalfjäll kallas det område som ligger ovanför skogsgränsen, en definition som bl.a. återfinns i 
Nationalencyklopedin (Kalfjäll 2013). Skogsgränsen är den gräns som enligt Grundsten & Palmgren 
är ”den skarpaste av alla naturliga vegetationsgränser i fjällen” (2010:87). Det är svårt att hitta 
definitioner som särskiljer kalfjäll från fjäll, då definitionerna oftast är slående lika. Men med 
Grundstens & Palmgrens definition av fjällområdet syftar kalfjäll mer specifikt på den del av själva 
berget som saknar träd, och fjäll kan, men måste inte, syfta på hela området som kalfjällen finns i. 

Det etymologiska ursprunget till ordet fjäll är inte helt klart. Under uppslagsordet fjäll i SAOB (Fjäll 
2013a) står följande:  
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[…] enligt somliga av ett germ. felza-, växelform till det falisa-, som ingår i t. fels(en), klippa m. m. 
(jfr FELSIT), enligt andra av germ. felþa-, eg.: högslätt, fält (se FJÄLL, sbst.³)] bärg (l. 
bärgsträckning) av sådan höjd att den överstiger trädgränsen; stundom särsk. om bärg som når över 
snögränsen (högfjäll) i motsats till sådant som icke når upp därtill (lågfjäll); jfr ALP VÅL; i vissa 
trakter (i Sht i Bohusl. o. Dalsl.) äv. om lägre bärg (av jämförelsevis kal l. vild o. ödslig natur); i 
best. pl. särsk. om de nordskandinaviska fjällen, förr stundom närmande sig bet. av ett egennamn, 
liktydigt med Kölen. […] 

Kölen är ett annat namn för Skanderna. Etymologiskt kan ordet fjäll vara släkt med tyskans Felsen 
som betyder klippa eller berg (Felsen 2013). Enligt posten från SAOB ovan är en annan hypotes att 
ordet har utvecklats ur det germanska felþa som betyder högslätt eller fält. Även i SAOB:s definition 
nämns att det handlar om berg som når över trädgränsen och att fjäll oftast syftar till de skandinaviska 
bergen. Termen är mer eller mindre likadan på de närbesläktade språken norska, danska och isländska. 

Vid översättning till tyska, där termen fjäll inte är lika etablerad som på svenska, är ett alternativ att 
översättaren använder sig av tyskans motsvarighet till berg. På tyska existerar dock Fjäll (alternativt 
Fjell) som låneord, vilket kan fastslås då ordet har en post i Duden Online under sökordet Fjäll 
(2013b) med följande definition: ”baumlose Hochfläche oberhalb der Waldgrenze in Skandinavien.” 
Bredvid sökordet i Dudens onlinelexikon står en graderingsskala för ordens frekvens, och för Fjäll 
ligger denna på den lägsta nivån, 1 av 5. Det är rimligt att anta att termen har mer karaktär av en 
fackspråksterm på tyska än som ett ord som lever i allmänspråket, som fallet är i svenskan. Att 
kännedomen om termen bland tysktalande tycks vara begränsad bekräftar en kort rundfrågning jag 
gjort bland elva modersmålstalare av tyska. Frågan var om de hade hört talas om ordet fjäll, och 
samtliga svarade att de aldrig hade hört ordet förr, eller att de inte hade hört det innan de hade varit i 
Sverige.  

I nästa avsnitt redogörs för Kollers termanalys, där han bland annat kommer fram till att användningen 
av låneordet skärgård på andra språk kan leda till lägre acceptans av läsaren då ordet är ytterst 
lågfrekvent i jämförelse med ordet på svenska (1972:167). Det är troligt att användningen av fjäll som 
låneord på tyska, och på andra språk också för den delen, har samma effekt. 

2.3.3. Kollers översättningsanalys av ö-termer 

En undersökning som är relaterad till översättning av naturtermer återfinns i Kollers avhandling 
Grundprobleme der Übersetzungstheorie – Unter besonderer Berücksichtigung schwedisch-deutscher 
Übersetzungsfälle (1972). Koller har i sin avhandling undersökt översättningar av ö-termer, 
Inselterminologie, i August Strindbergs Hemsöborna (1972:159–170), vilket fungerar som jämförande 
analys till termanalysen i denna uppsats. Att ta hänsyn till är att Kollers termanalys är gjord på en 
skönlitterär text, vilket innebär att kraven på exakthet möjligen är mindre än vid översättning av en 
facktext. 

I Kollers termanalys tar han upp svårigheterna med att i översättningen förmedla den kontext i vilken 
termerna i källtexten verkar. Svårigheterna inträffar exempelvis när läsaren behöver ha kännedom om 
kontexten för att kunna förstå texten, eller då målspråket inte har de källspråksbegrepp som omfattar 
kontexten och som gör kontexten greppbar (1972:160–161). Med kontext syftar Koller på det 
kulturella, sociala, politiska, ekonomiska och situationella sammanhanget (1972:139).  

Hemsöborna utspelas i skärgården, och Koller menar att Strindberg beskriver denna miljö med en 
exakthet och ett rikt ordförråd (1972:161). Detaljkännedomen om skärgårdsmiljön kommer ifrån att 
Strindberg själv tillbringade mycket tid i skärgården, och ortsnamnen är tagna ur verkligheten 
(1972:161). Koller har bland annat tittat närmare på översättningar till tyska (och ett antal andra 
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europeiska språk) av följande ö-termer som är relevanta för den svenska skärgården: ö, holme, skär 
och kobbe. Han definierar även dessa termer, som alla har olika betydelser på svenska. På tyska (och 
andra europeiska språk) menar han dock att det är omöjligt att hitta uttryck som motsvarar all denna 
information (1972:163). De konnotationer som en svensk läsare får av ordet skärgård, som semester, 
segling och uttryck som kobbe och havsband, går inte att överföra i en översättning eftersom de 
hänvisar till en hel värld. Denna värld går inte att greppa om man inte har sett den med egna ögon 
(Koller 1972:163–164).  

Utifrån översättningsanalysen av termerna ö, holme, skär och kobbe gör Koller bland annat följande 
tolkningar: 

• Flera av termerna som betecknar underkategorier till ö, exempelvis holme, översattes till det 
överordnade ö (d.v.s. motsvarande ö på målspråket) (1972:167). 

• Skärgård översattes i flera fall till ett låneord (ex. Schäre, skerry, scheer). Koller påpekar att dessa 
låneord är betydligt ovanligare på målspråken än vad skärgård är på svenska, vilket kan leda till 
lägre acceptans hos läsaren (1972:167).  

• I några fall ströks termerna, exempelvis kobbe, i översättningarna (1972:167). 
• En möjlig översättningsstrategi för termerna är att ersätta ett begrepp med ett besläktat begrepp på 

målspråket som framhäver ett semantiskt kännetecken hos källspråksuttrycket (1972:169).  
• En översättare måste välja ut vad som ska förmedlas i översättningen av ett begrepp. En strategi 

som Koller föreslår är att översättaren väljer ett överordnat begrepp, exempelvis det som på 
målspråket motsvarar ö, och fokuserar exempelvis på ett skärs eller en kobbes klippiga karaktär. 
Översättningen av skär eller kobbe till tyska skulle då exempelvis kunna bli Felseninsel eller 
Klippeninsel (klippö på svenska) (1972:168).  
 

Vad gäller översättningarna av ö-termerna anser Koller att det är uppenbart att det inte går att överföra 
hela innehållet i termerna till ett annat språk. Översättningarna blir mindre tydliga och kan till och med 
förmedla fel intryck (1972:164). Koller menar att en översättning tycks vara svårare ju mer 
specialiserat ett begrepp är, ju fler semantiska kännetecken det har, ju mer bundet det som uttrycks är 
till ett lands konventioner och ju mer förståelsen är beroende av kontexten (1972:168).  

2.4. Bildspråk 
Att som skribent använda sig av bildspråk innebär att måla upp bilder för läsarens inre för att förstärka 
något man vill uttrycka. Newmark beskriver huvudsyftet med metaforer, ett slags bildspråkliga 
uttryck, så här (1981:84): 

[…] to describe an entity, event or quality more comprehensively and consicely and in a more 
complex way than is possible by using literal language. 

Metaforer kan alltså användas för att göra någonting mer förståeligt för mottagaren. Bildspråk är 
vanligt i skönlitteratur, men inte förbehållet den utan förekommer även inom facklitteraturen och 
allmänspråket. Vad exakt som faller under kategorin bildspråk är dock inte hugget i sten, vilket 
Lindqvist påpekar inför sin bildspråksanalys av material ur hög- och lågprestigelitteratur (2005:117).  

Nationalencyklopedins definition av bildspråk lyder: ”övergripande beteckning för olika former av 
bildliga uttryckssätt, som metafor och liknelse.” (Bildspråk 2013). Det handlar alltså om liknelser och 
jämförelser med andra ting eller företeelser i läsarens medvetande för att läsaren ska få en nära 
beskrivning av något specifikt.  
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Stålhammar menar att författaren vid användningen av metaforer nyttjar det läsaren redan känner till 
för att beskriva något läsaren eventuellt inte känner till (1997:10, jfr Newmark 1981:84). Bildspråk 
kan därmed ge ytterligare en dimension och en djupare förståelse för det konkreta eller abstrakta som 
författaren vill uttrycka. Detta bekräftas av Newmark som menar att bra författare använder sig av 
metaforer för att läsaren ska få en mer noggrann fysisk och känslomässig förståelse för det författaren 
vill beskriva (1981:84). Det innebär också att bildspråket återger författarens subjektiva bild av 
verkligheten, eftersom bildspråket innebär en jämförelse med något annat som bokstavligt talat inte är 
det som beskrivs. Ibland är detta något annat en redan förutbestämd jämförelse, t.ex. i en etablerad 
metafor. Men det kan också utgöra något som författaren själv har valt, vilket gör beskrivningen högst 
subjektiv (jfr. Stålhammar 1997:9). De flesta metaforer har antingen en personifierande effekt, eller en 
mental eller fysiskt realiserande effekt (Newmark 1981:85).  

Lindqvist utgår i sin undersökning från att bokstavlig och bildlig betydelse går att ställa i kontrast till 
varandra (2005:117), vilket också är utgångspunkten i förestående bildspråkanalys.  

2.4.1. Att översätta bildspråk 

Användningen av uttryck i bildlig bemärkelse kan orsaka nog så stora svårigheter inom ett språk. Inom 
ett och samma språk och en och samma kultur har dock talarna ofta kunskap om vissa ord och uttrycks 
typiska vidgade betydelser (Stålhammar 1997:35), t.ex. i etablerade bildspråksuttryck. En översättare 
som råkar på bildliga uttryck behöver också denna kunskap om ordens vidgade betydelser, vilka kan 
vara specifika för en viss kultur. En språklig bild kan gälla för en kultur men inte för en annan, och 
detta är något som kan skapa problem för översättaren (Lindqvist 2005:117). Att översätta bildspråk 
kräver med andra ord mycket av översättaren som måste akta sig för att tolka bildspråksuttrycken 
bokstavligen. Omvärldskunskap är viktig för översättaren som måste vara väl införstådd med hur ett 
visst bildled tolkas inom både käll- och målkulturen (Stålhammar 1997:36, 48).    

2.4.2. Lögn- och avvikelsekriterierna 

För att urskilja bildspråket i en text använder sig Lindqvist av lögn- och avvikelsekriterierna 
(2005:117–118). För att ett bildligt uttryck ska uppfylla lögnkriteriet ska den bokstavliga betydelsen 
vara falsk, medan den överförda betydelsen ska vara sann (2005:118). I en liknelse av typen Han är 
som en uppretad lämmel är personen i själva verket inte någon uppretad lämmel (som det bokstavligen 
står) utan en man, och exemplet uppfyller därmed lögnkriteriet för att klassas som ett bildligt uttryck. 
Den överförda betydelsen stämmer däremot, att mannen är riktigt sur. 

Avvikelsekriteriet uppfylls om något är avvikande i texten, eller som Lindqvist formulerar det, ”När 
något i den annars välformulerade texten är ologiskt eller grammatiskt/semantiskt avviker från normalt 
språkbruk […] ser jag det som ett fall för bildlig tolkning.” (2005:118). För att anknyta till det tidigare 
exemplet vore det i sammanhanget troligen orimligt att Han syftar på en faktisk lämmel om texten 
redan tidigare handlar om en mansperson. Därmed blir det också tydligt att uttrycket ska ses som en 
form av bildligt uttryck och inte enligt den bokstavliga betydelsen.  

2.4.3. Bildled och sakled 

Två återkommande termer vid bildspråksanalys är bildled och sakled. Lindqvist förklarar dem enligt 
följande: ”Det som betecknas i överföringen av betydelse kallas sakled och det som betecknar 
bildled.” (2005:119, jfr. Stålhammar 1997:16-17, Hallberg 1982:12). I liknelsen Han är som en 
uppretad lämmel kan sakledet tolkas som att han är riktigt sur och bildledet är den uppretade lämmeln. 
Stålhammar kritiserar i sin bok om metaforer användningen av termerna bildled, sakled och även 
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bildspråk eftersom hon anser att bild för tankarna till något visuellt och sak till något konkret, även om 
det inte alltid är det som betecknas (1997:17). Med denna medvetenhet om att termerna inte ska tolkas 
bokstavligen används de trots detta i denna studie i linje med Lindqvist (2005:119). Liksom Hallberg 
kommer jag att syfta på kombinationen av bild- och sakled i de fall jag enbart använder mig av ordet 
bild eller bildspråk (1982:12). 

2.4.4. Metaforer, liknelser och metonymier 

Det saknas enighet kring vad som definierar bildspråk, vilket Hallberg påpekar i inledningen till sitt 
kapitel om definitioner kring bildspråkstermer (1982:10). Han menar dock att bildspråk alltid har att 
göra med liknelser eller jämförelser (1982:10). Enligt definitionen av bildspråk från 
Nationalencyklopedin (Bildspråk 2013) är metafor och liknelse underkategorier till bildspråk, vilket är 
i linje med Lindqvists hållning (2005:119). Exakt denna uppdelning ska dock inte tolkas som helt 
vedertagen (jfr. t.ex. Stålhammar 1997), men då kategorierna av bildspråk inte spelar en avgörande 
roll i bildspråkanalysen kommer jag här inte att fördjupa mig mer i frågan. Lindqvist listar även en 
tredje bildspråkskategori, metonymi. Dessa tre bildspråkskategorier utgör också de 
bildspråkskategorier som används i denna studie, dock främst för att diskutera bildspråksuttrycken och 
inte för att bygga analysen på kategoriseringen. 

Den första av bildspråkskategorierna, metafor, kommer från det grekiska ordet metaforá som betyder 
överföring (Hallberg 1982:10). Det skulle kunna ses som en slags definition av termen. 
Nationalencyklopedin (förkortat NE) definierar metafor som ”[…] ett bildligt uttryckssätt där likheter 
eller inre överensstämmelser motiverar att en företeelse (sakledet) byts ut mot någon annan (bildledet). 
[…]” (Metafor 2013). Denna motivering kan dock bara bestämmas av språkbrukaren och ska därför 
inte tolkas som en objektiv sanning.  

Vad gäller skillnaden mellan metafor och den andra kategorin liknelse har NE och Lindqvist olika sätt 
att definiera den. NE menar att skillnaden kan definieras så att det är de så kallade jämförelseorden 
(t.ex. som och såsom) som utgör skillnaden, då de endast förekommer i liknelsen (Liknelse 2013). 
Enligt den definitionen är alltså Han är som en uppretad lämmel en liknelse och Han är en uppretad 
lämmel en metafor. Det är dock inte NE:s definition jag stödjer mig på i denna studie, utan Lindqvists 
som bygger på Hallbergs resonemang (1982:13–14). Enligt den är Han är en uppretad lämmel en 
liknelse, eftersom både sakledet (Han) och bildledet (en uppretad lämmel) står med. En metafor 
däremot är ett uttryck där endast bildledet står med och sakledet är struket, t.ex. En uppretad lämmel 
(där En uppretad lämmel syftar på något annat eller någon annan än just en lämmel) (Lindqvist 
2005:120).  

Metonymi är grekiska och betyder namnbyte (Hallberg 1982:11). Till skillnad från metaforen grundar 
sig en metonymi inte på likhet utan på relationen mellan enheterna (Lindqvist 2005:119–120, se även 
referens till Aristoteles i Hallberg 1982:11). Som exempel nämner Lindqvist att ett vidare begrepp kan 
användas för ett snävare och vice versa (2005:119, jfr Hallberg 1982:11). Hon ger exemplet ”Hela 
kyrkan reste sig när brudparet skred nedför altargången”, där ”hela kyrkan” är en metonymi som syftar 
på människorna i kyrkan och inte själva kyrkan, som det bokstavligen står (2005:119–120).  

2.4.5. Klassificering av bildliga uttryck 

Vid bildspråkliga uttryck skiljer Lindqvist på tre typer av bilder: döda, konventionella och nyskapade 
(2005:120–121). Lindqvist använder denna klassificering i sin bildspråksanalys, och den används även 
i föreliggande studie enligt hennes modell. Hon använder sig av informationen i ordböcker för att 
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uppdelningen av bildtyperna inte ska bygga på ”intuition och subjektivitet” (2005:120). De tre 
bildtyperna beskrivs nedan.  

Döda bilder 

Döda bilder är sådana som språkbrukaren inte längre uppfattar som bildliga uttryck eftersom de har 
blivit så pass rotade i allmänspråket. En sådan är exempelvis ”att gå till botten med problemet”, som 
troligen inte för tankarna till bildledet, att sjunka, utan att grundligt utreda något (Gå till botten med 
ngt 2013). Lindqvists kriterium för att en bild ska räknas som död är att det står med i ordboken under 
egen ingångssiffra. Dessa räknas inte med i bildspråksanalysen i denna studie. 

Konventionella bilder 

Lindqvists kriterium för att en bild ska räknas som konventionell är att den står med i ordboken men 
utan egen ingångssiffra. Benämningen i ordboken ska vara ”’även bildligt’ alternativt ’överförd 
betydelse’ eller med markering för idiom eller ordspråk” (2005:120).  

Nyskapade bilder 

En nyskapad bild står enligt Lindqvists definition inte med i ordboken (2005:121). 

3. Material och metod  
Detta avsnitt är tvådelat där avsnitt 3.1. utgörs av en beskrivning av materialet i studien, d.v.s. 
källtexten och måltexten. Avsnitt 3.2. beskriver de metoder som gjorts för urval och analys av termer 
och bildspråk. 

3.1. Material 
Materialet i studien består av delar av källtexten på svenska, På fjälltur: Sarek av Claes Grundsten, 
och motsvarande delar av måltexten på tyska, Sarek – Trekking in Schweden, översatt av Florian 
Martin. I detta avsnitt ges först en kort bakgrundsbeskrivning av författaren och översättaren, sedan 
presenteras det fjällområde som boken handlar om, och till sist beskrivs käll- och måltext. 

3.1.1. Författaren till källtexten 

Claes Grundsten, född 1949, är naturfotograf och författare. Han bor i Stockholm där han också 
utbildat sig inom bland annat naturgeografi, mineralogi och botanik på Stockholms universitet 
(Grundsten 2011b). Mellan 1978–1993 var han anställd på Naturvårdsverket där arbetsuppgifterna 
innebar många turer i de svenska fjällen. Efter sin anställning på Naturvårdsverket har han frilansat 
som naturfotograf och i och med det tillbringat en stor del av sin tid i de svenska fjällen. Grundsten har 
även gett ut över 30 böcker, främst rörande fjällvärlden och olika nationalparker. Flera böcker har 
översatts, varav två finns tillgängliga på tyska: På fjälltur: Sarek och Äventyrets stigar – världens 
bästa trekking (stycket baserat på Grundsten 2013). 
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3.1.2. Översättaren 

Florian Martin föddes 1970 i Offenburg i Tyskland. Han utbildade sig till läkare i Göttingen och bor 
sedan 2004 i Lidköping där han arbetar på vårdcentral. Han har tidigare läst norska och studerat och 
sommarjobbat i Norge, och har i Sverige gått en 13-veckorskurs i svenska. Innan översättningen av På 
fjälltur: Sarek hade Martin mycket erfarenhet av att vandra i de skandinaviska fjällen, dock var den 
begränsad vad gäller just Sarek. Martin hade ingen tidigare erfarenhet av översättning och 
översättningen av På fjälltur: Sarek är därmed hans första (stycket baserat på Martin 2013a). 

3.1.3. Sareks nationalpark 

Guideboken rör vandring i Sareks nationalpark, ett högfjällsområde i nordvästra Norrbotten som 
sträcker sig över närmare 20 kvadratmil (Grundsten 2010:17). Området blev nationalpark 1909 
(Naturvårdsverket 2012). Den högsta fjälltoppen är Sarektjåhkkås stortopp som når 2 089 m.ö.h. 
(Grundsten 2010:240). Sarekområdet anses av många tillhöra den äkta vildmarken då det i stort sett är 
orört, och troligen har det aldrig funnits någon bofast befolkning här (Grundsten 2010:17). Det finns 
inga vägar, leder, övernattningsstugor eller andra bekvämligheter inom nationalparkens gränser (med 
undantag för ett rastskydd med nödtelefon i centrala Sarek). Sommartid finns en bro över en annars 
svåröverkomlig jåkk som fjällvandrare kan nyttja, men i övrigt krävs vadning för att ta sig över 
vattendragen. Sarek brukar inte rekommenderas till förstagångsvandrare på grund av avsaknaden av 
förnödenheter och avståndet till civilisationen. Till Sareks djurliv hör bland annat björn, älg, lo och 
järv (Naturvårdsverket 2012).  

3.1.4. Beskrivning av källtexten  

På fjälltur: Sarek av Claes Grundsten är en turisttext i form av en guidebok till vandring i 
nationalparken Sarek i Norrbotten. Boken är en av flera guideböcker av samma författare i serien 
På fjälltur som handlar om Lapplands fjällvärld. Den är både tänkt att användas för planeringen av en 
vandring och som guidebok att bära med och använda på fjällturer under sommar- och höstsäsongen. 
Större delen av boken består av turbeskrivningar i nationalparken, och till varje tur hör ett antal förslag 
på dagsturer. Turerna är numrerade och utgör olika kapitel i boken. På insidan av bokens pärm finns 
en karta över Sarek med dessa turer utritade och numrerade.  

Boken inleds med författarens introduktion till hur boken kan användas, en kort termordlista och en 
text om att vandra i Sarek med några praktiska råd om utrustning och förberedelser. Efter det följer 
texterna om respektive etapp. För varje etapp beskriver Grundsten terrängen, rekommenderad färdväg 
och omgivningarna med deras sevärdheter. Han ger även uppskattningar om avstånd, höjdskillnad, 
svårighetsgrad och tid för att klara dem.  

Vad gäller utseendet på boken är ryggen på pärmen grön och framsidan har ett färgfoto som sträcker 
sig över det främre inviket på pärmen. I mitten av boken finns ett antal sidor med färgfoton från de 
olika turerna. Bildtexterna till dessa foton namnger platserna och vilken av bokens turer som passerar 
där. Bilderna i boken är alltså koncentrerade till mitten och i övrigt består boken endast av text. 
Undantaget är omslaget inklusive det bakersta inviket som har ett foto på författaren Claes Grundsten 
och en kort beskrivning av honom. 
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3.1.5. Beskrivning av måltexten  

Översättningen, Sarek – Trekking in Schweden, är den enda översättning som gjorts av guideboken, 
och även den enda boken översatt till tyska i serien På fjälltur. Den tyska översättningen ingår i 
motsats till originalet inte i någon serie.  

Den översatta boken är till storleken något mindre än originalet och har inte samma grafiska 
utformning. Omslaget går i en ljusare grön färg än originalet, och omslagsfotot är ett annat (dock ett 
foto som återfinns inuti originalboken). Det främre inviket har en lista med Tourentipps (tips på turer) 
med korta rubriker och hänvisningar till de olika turerna. Fotografierna är utplacerade på de ställen i 
boken där texten beskriver platsen fotot är taget på. Översättningen har också Sarekkartor på insidan 
av pärmen, men vid respektive tur finns dessutom ett utsnitt av fjällkartan över den väg där turen går. 
I översättningen är turerna färgkodade i sidhuvudet och i kanterna på sidorna för snabbare orientering. 
I slutet av översättningen har bokens förlag, Reise Know-How, åtta sidor med annonser, inklusive på 
det bakersta inviket. Även i översättningen finns ett foto på Claes Grundsten längst bak i boken med 
en kort beskrivning av honom. Medan originalet har en sammanfattande text om innehållet på 
baksidan, har översättningen en punktlista med exempel på innehållet på sin baksida. Översättningens 
baksidestext ger därför en mer detaljerad beskrivning av bokens innehåll.  

Textens disposition och utformning är i stort sett densamma som i originalet, med några undantag. I 
början av boken finns några tillägg som inte finns i källtexten. För det första är författarens förord 
något anpassat till den tyska översättningen, då han i stället för att endast tipsa om relaterad litteratur 
på svenska även tipsar om tysk friluftslitteratur. Fjällkartan över Sarek som getts ut av Lantmäteriet 
har utförligare hänvisning med ISBN-nummer och tips om en tysk nätbokhandel som tillhandahåller 
kartan. Termordlistan efter förordet, som också finns i källtexten, är något förkortad i översättningen. 
I källtexten finns 15 termer och i översättningen nio. Sju ord har strukits och ett har lagts till. Enligt 
översättaren berodde bl.a. strykningen av jökelsläppa på att termen inte förekom alls i upplagan från 
2010. Möjligen har termen förekommit i en tidigare upplaga och sedan har termordlistan inte 
uppdaterats (Martin 2013b). Varför termer som svämkägla och vattendelare strukits ur ordlistan i 
översättningen är dock oklart.  

I början av boken har även översättaren, Florian Martin, skrivit ett förord. Där beskriver han det 
samiska språket som är närvarande i framför allt namn på platser i Sarek. Martin anser det viktigt att 
lära sig några vanligt förekommande ord för att exempelvis förstå om det är en jåkk eller glaciär som 
är utmärkt på kartan. Efter förordet kommer ett uppslag som inte heller finns i källtexten, nämligen en 
ordlista med samiska och svenska ord och begrepp, där många av dem förekommer på fjällkartan. 

I originalet anges turernas svårighet på en skala mellan 1 och 10, men i översättningen har denna 
svårighetsangivelse också fått en blå eller röd färg, beroende på om den, med Grundstens ord, anses 
vara ”normalkrävande” eller ”ansträngande”.  

I översättningen har fem textpartier plockats ut ur brödtexten och fått varsin faktaruta under rubriken 
Exkurse (exkurser). Dessa faktarutor står i anslutning till den text de har tagits från i originalet. 
Exempelvis har en bit av texten om Alkavare kapell (Grundsten 2010:169–170) tagits ut i 
översättningen och placerats i en gultonad ruta (Grundsten 2011a:178). Innehållsmässigt är dock inga 
stora partier bortplockade eller tillagda i översättningen av turbeskrivningarna. 
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3.2. Metod 
I detta avsnitt beskrivs vilka metoder som används vid översättningsanalyserna av termer och 
bildspråk. Inledningsvis diskuteras översättningsstrategier i avsnitt 3.2.1. I avsnitt 3.2.2. beskrivs 
metoden för termanalyserna och i avsnitt 3.2.2.1. den taxonomi för översättningsstrategier som 
termanalysen utgår ifrån. I avsnitt 3.2.3. görs en beskrivning av metoden för bildspråksanalysen och i 
avsnitt 3.2.3.1. finns en beskrivning av de översättningssätt som kategoriseringen och analysen av 
bildspråksuttrycken utgår ifrån. 

3.2.1. Om översättningsstrategier 

Översättare är specialiserade på att lösa en viss typ av kommunikationsproblem, och ett 
standardverktyg inom yrkeskåren är översättningsstrategier (Chesterman 1997:87). Med 
översättningsstrategier menas här, i linje med Chesterman, strategier som går att observera i texten vid 
en jämförelse mellan käll- och måltext (1997:89). Strategierna används för att nå fram till det 
översättaren anser vara den lämpligaste översättningen (1997:88), och i översättningsprocessen är det 
under det faktiska skrivandet som strategierna kommer till användning. Mest sannolikt är att 
översättare använder sig av strategierna då de stöter på problem i översättningsprocessen (Chesterman 
1997:89–90).  

Att tala om strategier vid översättning antyder att översättaren ständigt gör aktiva och medvetna val 
vid varje översättningsproblem, vilket inte nödvändigtvis är fallet. Däremot är det rimligt att anta att 
översättningsstrategier är födda ur praktiken och inte ur teorin. Med det menas att det inte handlar om 
strategier som på förhand utarbetats av översättningsteoretiker för översättare att tillämpa praktiskt. I 
en undervisningssituation kan det dock vara till fördel att använda sig av en taxonomi över 
översättningsstrategier (Chesterman 1997:87), eller om, som Chesterman påpekade ovan, översättaren 
stöter på problem i översättningen och behöver strategier för att lösa dem.  

Vid utarbetandet av en taxonomi för översättningsstrategier är det rimligast att utgå ifrån de strategier 
som översättarna faktiskt använder sig av, istället för att försöka få översättningar att passa in i ett i 
förväg uppställt antal strategier. Beroende på översättningsproblem som ska lösas är också vissa 
strategier mer lämpliga än andra. Denna studie fokuserar dels på översättningen av termer, dels på 
bildspråk. Översättningsstrategierna för dessa två typer överlappar inte nödvändigtvis varandra, varför 
jag för analysen i denna studie har valt olika uppställningar av översättningsstrategier och 
översättningssätt. Den senare termen används av Lindqvist när hon talar om ”olika teoretiska 
möjligheter att översätta bildspråk” (2005:121), varför jag även här använder den termen när jag 
redogör för hennes analyskategorier för översättningar av bildspråksuttryck.  

3.2.2. Metod för termanalysen 

Termerna excerperas från källtexten, På fjälltur: Sarek. Eftersom större delen av boken utgörs av 
samma typ av text, turbeskrivningar, antas termerna vara tillräckligt jämnt fördelade över boken för att 
ett utdrag ska vara representativt för hela verket. Termexemplen är hämtade från sida 13 (efter 
termordlistan på samma sida) till 51 i källtexten på svenska, motsvarande sida 14 till 52 i måltexten, 
Sarek – Trekking in Schweden. Termer har inte excerperats från första sidan eftersom bokens 
introduktion som inleds på sida 9 i källtexten innehåller få termer. Termordlistan på sidan 10 till 13 i 
källtexten har även den uteslutits eftersom termer av naturliga skäl förekommer i högre grad där än i 
resten av boken. För att excerpterna ska tas från så lika texttyper som möjligt (främst turbeskrivningar, 
vilket utgör nästan hela boken) inleddes därför excerperingen efter termordlistan.  
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Termerna har valts ut från källtexten därför att de är typiska för svenskt friluftsliv och de svenska 
fjällen. Många av dessa termer utgör potentiella svårigheter vid översättning till tyska, exempelvis för 
att de endast gäller inom ett geografiskt avgränsat område, eller för att de är namn på en växt vars 
förekomst utanför fjällområdet är begränsad. 

I På fjälltur: Sarek rör sig de flesta termer som är mindre kända för allmänheten enligt Grundsten själv 
inom ämnesområdet naturgeografi (2010:10). Alla termer i termanalysen har klassats som naturtermer, 
och dessa har kategoriserats i tre ämneskategorier: termer innehållande ”fjäll”, termer inom fjällens 
flora och termer relaterade till vatten. Kategoriseringen har gjorts efter en första insamling av termer, 
där dessa tre ämneskategorier utmärkte sig genom förekomsten av många termer. Termer som inte 
passat in under dessa ämneskategorier har uteslutits ur analysen.  

Taxonomin för översättningsstrategier som beskrivs i avsnitt 3.2.2.1. ligger till grund för indelningen 
av termerna utifrån vilken översättningsstrategi som bedöms ha använts. I analysen diskuteras 
termerna utifrån respektive ämneskategori, och för varje analys finns en tabell över vilka 
översättningsstrategier som identifierats inom kategorin. I början av termanalysen i avsnitt 4.3. finns 
även en sammanställning av översättningsstrategierna för samtliga kategorier.  

Inom varje ämneskategori diskuteras ett antal exempel ur termurvalet. Förekomster av samma term 
eller nära besläktade termer står tillsammans i analysen för att möjliggöra jämförelse mellan 
översättningarna. Analyserna tillsammans med de kvantitativa sammanställningarna i tabeller ligger 
sedan till grund för den avslutande diskussionen. 

3.2.2.1. Översättningsstrategier för termanalysen 

Ett antal forskare har ställt upp kategorier för översättningsstrategier för termer, däribland Stolze 
(2009:360–365). Många av dessa är dock mycket detaljerade, och detaljnivån bedöms inte vara 
nödvändig för denna studie där fokus ligger på den kvalitativa analysen. För diskussionen av 
termöversättningarna i denna studie har jag därför valt ut strategier baserade på Pedersens taxonomi 
över översättningsstrategier (2011:74–76). Pedersens taxonomi är i sig baserad på andra taxonomier 
samt material ur Scandinavian Subtitles Corpus (Pedersen 2011:71), och bedöms vara överskådlig och 
tillräckligt detaljerad för denna studie. Taxonomin är utarbetad för kulturbundna referenser (främst vad 
gäller undertextning), men den överlappar många av kategorierna i exempelvis Stolzes uppställning 
(2009:360–365). Jag har därför gjort bedömningen att taxonomin, efter anpassningar av några av 
definitionerna, även är applicerbar på termanalysen i denna studie. De kategorier för 
översättningsstrategier som särskilt har anpassats till analysen av termer i denna studie är Specificering 
och Direktöversättning, och hur detta har gjorts framgår i beskrivningarna av dessa strategier nedan.  

Översättningsstrategierna som Pedersen ställer upp beskrivs i hans bok Subtitling Norms for Television 
– An Exploration focussing on Extralinguistic Cultural References (2011). Taxonomin är utarbetad för 
översättning av det han kallar Extralinguistic Cultural References, i denna uppsats översatt till 
utomspråkliga kulturella referenser. Sådana referenser är exempelvis ”[…] references to people, 
places, customs, institutions, food etc. that are specific to a certain culture […]” (Pedersen 2011:2–3). 
Även om Pedersens taxonomi är utarbetad för att tillämpas på utomspråkliga kulturella referenser i 
undertextning är den tillämpbar även på andra kulturella översättningstyper, vilket han själv påpekar 
(2011:74). Vidare menar han att modellen är lämpligast för att hantera semantiska 
översättningsproblem snarare än syntaktiska (2011:74). Eftersom taxonomin är så pass allmängiltig för 
många översättningsproblem har den visat sig vara lämplig att använda som bas även för termanalysen 
i denna studie.  
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En översikt över Pedersens taxonomi visas i Figur 1 följt av närmare beskrivningar av 
huvudkategorierna (2011:75). 

 

Figur 1. Pedersens taxonomi över översättningsstrategier av Extralinguistic Cultural References 

I taxonomin är kategorierna uppdelade efter Source oriented, källspråksorienterad översättning, och 
Target oriented, målspråksorienterad översättning. Käll- och målspråksorienterade översättningar 
beskrevs närmare i avsnitt 2.1.1. Under dessa två kategorier finns i modellen totalt sex huvudsakliga 
översättningsstrategier. De streckade linjerna i figuren indikerar svag koppling mellan käll- eller 
målspråksorientering och översättningsstrategi (Pedersen 2011:76). I Figur 1 syns även 
underkategorier till dessa sex översättningsstrategier. Alla dessa underkategorier har inte bedömts vara 
relevanta för denna studie, varför inte alla har fått en utförlig beskrivning.  

Eftersom inte alla strategier innefattar översättning i strikt mening använder Pedersen sig inte av 
verbet translate när han beskriver strategierna, utan render (2011:74). I beskrivningarna av 
översättningsstrategierna har jag översatt detta till återge. När Pedersen talar om ECR, Extralinguistic 
Cultural Reference, har jag i strategibeskrivningarna använt det svenska och något mindre otympliga 
kulturell referens. När jag i beskrivningarna ger exempel på översättningsstrategierna tar jag dem från 
materialet i denna studie. Detta för att länka samman analysmodellen med föreliggande studie och 
demonstrera att strategierna fungerar på termer. Exemplen på svenska är tagna ur Grundsten (2010) 
och refereras med hjälp av förkortningen S-SV (Sarek-svenska) plus sidnummer. Exemplen från den 
tyska översättningen är tagna ur Grundsten (2011a) och refereras med förkortningen S-TY (Sarek-
tyska) plus sidnummer. För tillbakaöversättningarna från tyska till svenska har om inget annat anges 
Norstedts elektroniska ordbokstjänst använts.7 

Nedan presenteras de sex översättningsstrategier som används för termanalyserna i denna uppsats. De 
underkategorier till de sex huvudkategorierna som inte visat sig vara relevanta för studien beskrivs inte 
här. Jag kommer i uppsatsen att använda mig av egna, svenska översättningar av benämningarna på 
Pedersens strategier. 

                                                        
7 Tillgänglig: www.ord.se 
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De tre källspråksorienterade översättningsstrategierna är följande: 

1. Retention (Bevarande) 

Denna strategi beskriver Pedersen som att den kulturella referensen bevaras i översättningen, antingen 
helt och hållet, eller lätt anpassad till målspråkskonventionerna (2011:77). Översättningsstrategin 
menar han är den mest källspråksorienterade av samtliga strategier (2011:77). Det är också det 
vanligaste sättet att återge kulturella referenser i översättningar enligt Pedersen, samtidigt som han 
menar att strategin kan innebära problem i förståelsen hos läsaren från målspråkskulturen (2011:78). 
Ett exempel på bevarande översättningsstrategi vad gäller termer ses vid återgivningen av 
Padjelantaleden (S-SV 39) som också i måltexten skrivs ut Padjelantaleden (S-TY 40), i stället för att 
exempelvis leden översätts till tyska. 

2. Specification (Specificering) 

En specificerande översättningsstrategi innebär att den kulturella referensen blir mer preciserad i 
översättningen än i källtexten (Pedersen 2011:79). Den kulturella referensen översätts inte i måltexten, 
men den får tillägg som ger den en mer precis innebörd.  

I denna studie frångår jag Pedersens definition något när jag även kategoriserar specificerade översatta 
termer under denna översättningsstrategi. Detta för att det visar sig att ett antal specificeringar i den 
undersökta måltexten utgörs av översatta termer, och detta anser jag vara den lämpligaste kategorin för 
dessa. Ett sådant exempel är vattendraget (S-SV 48) som fått en mer precis översättning i tyskans 
Bach (S-TY 50) vilket betyder bäck.  

3. Direct Translation (Direktöversättning) 

Direktöversättning innebär enligt Pedersens definition att översätta utan annan anpassning till 
målspråket än det rent språkliga – ingenting läggs till eller tas bort (2011:83).  

För definitionen av denna kategori har jag valt att luta mig mot definitionen av Chestermans 
översättningsstrategi Literal translation (1997:94). Han menar att strategin av flera forskare anses vara 
default, en slags standardstrategi. Definitionen påpekar Chesterman är relativt lös: ”maximally close to 
the SL form, but nevertheless grammatical” (1997:84). I denna termanalys faller en sådan term inte i 
första hand inte under någon annan översättningsstrategi. Ett exempel på en sådan term är vada (S-SV 
20) översatt till furten (S-TY 24).   

Pedersens ena underkategori till direktöversättning är Calque, här översatt till låneord. Ett exempel på 
låneord är termen videsnår (S-SV 47) som återgetts som Weidengestrüpp (S-TY 49) på tyska. Termen, 
som på svenska består av morfemen vide och snår, är direktöversatt med tyskans Weiden och 
Gestrüpp vilka bildar en sammansättning med samma direkta betydelse som på svenska. 

Pedersens andra underkategori, Shifted, innebär en något förskjuten betydelse i översättningen 
(Pedersen 2011:84). Underkategorin har inte visat sig vara relevant för denna termanalys.  

 

De tre målspråksorienterade översättningsstrategierna är följande: 

4. Generalization (Generalisering) 

En generaliserande översättning av en kulturell referens innebär att översättningen blir mindre specifik 
än i källtexten (Pedersen 2011:85). Detta görs antingen genom parafrasering, d.v.s. en förklarande 
omskrivning som när kalfjället (S-SV 39) översätts till oberhalb der Baumgrenze (S-TY 40) (ovanför 
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trädgränsen), eller genom att använda en överordnad term (en hyperonym), som när jåkk (S-SV 20) 
översätts till Bach (S-TY 24) (bäck). Det senare fallet är ett exempel på en specifik term som förvisso 
inte har någon motsvarighet på tyska, men då jåkk och bäck existerar parallellt i svenskan och bäck 
inte nödvändigtvis är utbytbart mot jåkk (men däremot tvärtom) klassas en översättning till tyska 
motsvarande bäck som en generalisering av jåkk.  

5. Substitution (Ersättning) 

En ersättande översättningsstrategi innebär att den kulturella referensen inte översätts utan ersätts med 
något annat, exempelvis en annan kulturell referens (Pedersen 2011:89). Applicerat på översättningen 
av termer skulle termer ersatta av en term som inte faller under kategorin generalisering eller 
specificering klassas som ersättning. Näst intill inga exempel på detta hittades i materialet. 

6. Omission (Strykning) 

Denna strategi innebär att helt utelämna en översättning av den kulturella referensen, eller för denna 
studie, termen. 

3.2.3. Metod för bildspråksanalysen 

Bildspråksexemplen är tagna ur kapitel 14–20 i källtexten, sida 199–272 (Grundsten 2010). 
Motsvarande i måltexten är kapitel 14–20, sida 208–283 (Grundsten 2011a). Texterna i dessa kapitel 
utgörs av turbeskrivningar och är av samma karaktär som större delen av boken, varför jag har bedömt 
att urvalet är representativt för hela boken.  

För att klassas som bildspråksuttryck i denna analys måste exemplet klara lögn- och 
avvikelsekriterierna som beskrevs i avsnitt 2.4.2. I analyserna förekommer de termer för 
bildspråkskategorier som beskrevs i avsnitt 2.4.4. (metafor, liknelse och metonymi). Som även 
Lindqvist påpekade har dock kategoriseringen av typer av bildspråk inte någon större betydelse för 
själva analysen (2005:119). Däremot gör kategorierna det lättare att benämna och diskutera exemplen.  

Vad gäller typer av bildspråkliga uttryck bygger definitionerna av döda, konventionella och nyskapade 
bilder på Lindqvist (2005:120–121), vilka beskrevs i avsnitt 2.4.5. Definitionerna i denna analys 
bygger på informationen i ordböckerna från Norstedts elektroniska ordbokstjänst för svenska8 för de 
svenska uttrycken och Duden Online9 för de tyska uttrycken. Döda bilder har inte tagits med bland 
bildspråksexemplen.  

I analysen av bildspråket görs en kategorisering utifrån vilket översättningssätt som översättaren har 
använt. Översättningssätten beskrivs i avsnitt 3.2.3.1. Kategoriseringen i översättningssätt görs för att 
tydliggöra om och i så fall vilket eller vilka översättningssätt som dominerar bland 
bildspråksuttrycken. I analysen tas ett antal exempel upp baserade på vilket ämnesområde de rör sig 
inom, och dessa analyseras mer ingående.  

3.2.3.1. Översättningssätt för bildspråksanalysen 

Lindqvist (2005) har i sin bok om skönlitterär översättning inom hög- och lågprestigelitteratur ställt 
upp kategorier för teoretiskt möjliga sätt att översätta bildspråksuttryck med utgångspunkt i hur sak- 
och bildled uttrycks. Lindqvist föreslår sex analyskategorier, och det är dessa som används vid 
analysen av bildspråksexemplen i denna studie. Exemplen på bildspråksuttryck i detta avsnitt är tagna 
                                                        
8 Tillgänglig: www.ord.se 
9 Tillgänglig: www.duden.de 
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ur uppsatsens material. S-SV (Sarek-svenska) står för källtexten, Grundsten (2010), och S-TY (Sarek-
tyska) för måltexten, Grundsten (2011a). TÖ står för tillbakaöversättning, och dessa är gjorda av 
uppsatsförfattaren. Siffrorna efter exemplen refererar till sidnummer och understrykningarna är gjorda 
av uppsatsförfattaren för att förtydliga vilket bildspråksuttrycket som analyseras är. 

De sex översättningssätten är beskrivna efter Lindqvist (2005:121–127, jfr till viss del liknande 
uppställning av Koller 2004:254). 

1. Översättning sensu stricto 

Både bild- och sakled är intakt i översättningen i och med en ordagrann översättning av 
bildspråksuttrycket. Exempel på översättning sensu stricto i en mening syftandes på fjälltoppar i ett 
bergsmassiv:  

De pekar rakt upp mot himlen som två huggtänder […] (S-SV 220) 

Wie zwei Reißzähne zeigen sie steil in den Himmel […] (S-TY 232) 

Som två huggtänder pekar de brant upp i himlen […] (TÖ) 

I exemplet har det understrukna bildspråksuttrycket översatts ordagrant och därmed bevarat bildledet. 
Sakledet, att fjälltopparna har en spetsig utformning, har också överförts till måltexten. 

 

2. Bildersättning 

Sakledet är intakt men översättaren byter ut (ersätter) bildledet i måltexten. Exempel på översättning 
med bildersättning: 

Denna vårta i landskapet kallas Bielavárásj (840 möh) […] (S-SV 226) 

Dieser Knubbel in der Landschaft ist der Bielavárásj (840 m) […] (S-TY 236) 

Denna bula i landskapet är Bielavárásj (840 m) […] (TÖ) 

Bildledet vårta har i översättningen bytts ut mot ett annat bildled som snarare översätts som bula.  

 

3. Bildförlust 

Sakledet är intakt men bildledet, och därmed bildspråksuttrycket, försvinner i översättningen. Exempel 
på översättning med bildförlust: 

Söder om detta fjäll syns en skarp sockertopp […] (S-SV 229) 

Südlich von diesem sehen wir einen deutlichen Nebengipfel […] (S-TY 238) 

Söder om detta ser vi en tydlig förtopp […] (TÖ) 

Bildledet sockertopp har i översättningen inte översatts med ett annat bildled, utan med en bokstavlig 
betydelse.  

 

4. Bildvinst 

Sakledet är intakt och ett bildled (ett bildligt uttryck) som inte fanns i källtexten läggs till i 
översättningen. Exempel på översättning med bildvinst: 

Man vandrar längs dalsluttningen som följsamt rundar denna fjällknalle. (S-SV 225) 

Man wandert nun den Talhang entlang, der sich um diese Anhöhe herum schmiegt. (S-TY 235) 
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Man vandrar nu längs dalsluttningen som smyger sig runt denna kulle. (TÖ) 

I måltexten har det mer bokstavliga runda översatts till det mer bildliga smyga, och därmed har ett 
bildled lagts till i översättningen. 

 

5. Bildstrykning 

Både bild- och sakled försvinner i översättningen, d.v.s. hela bildspråksuttrycket inklusive sakled 
stryks. I måltexten motsvaras uttrycket alltså inte av någonting. Exempel på översättning med 
bildstrykning: 

Du skråar längs branten norr om sjön och kan söderut se fjället Slugga (1 279 möh) långt bakom 
sockertoppen. (S-SV 229) 

Wir queren den Steilhang nördlich des Sees, sehen im Süden den Berg Sluggá (1279 m) in einiger 
Entfernung. (S-TY 239) 

Vi tvärar över branten norr om sjön, ser i söder berget Sluggá (1279 m) på håll. (TÖ) 

Sockertoppen finns inte alls med i översättningen och utgör därför en struken bild. 

 

6. Bildtillägg 

Både bild- och sakled tillkommer i översättningen utan att de har någon motsvarighet i källtexten. 
Exempel på översättning med bildtillägg: 

Niják är huggen ur amfibolit, reslig som en kämpe och lätt att känna igen som en väldig fyrbåk. (S-
SV 255) 

Der Niják ist ein aus Amphibolit gehauener Quader, stattlich wie ein Riese. (S-TY 267-268) 

Niják är ett rätblock, huggen ur amfibolit, ståtlig som en jätte. (TÖ) 

I översättningen tillkommer både bild- och sakledet som beskriver fjällets form. Möjligen har tillägget 
gjorts för att kompensera för strykningen av det bildliga uttrycket ”lätt att känna igen som en väldig 
fyrbåk” som också syns i exemplet. 

4. Analys och resultat 
Detta kapitel inleds med en textanalys av källtexten i avsnitt 4.1, följt av en övergripande 
översättningsanalys av måltexten i avsnitt 4.2. Avsnitt 4.3. utgörs av analyserna av 
termöversättningarna, och avsnitt 4.4. utgörs av analyserna av bildspråksuttryckens översättningar. På 
grund av omfattningen av det totala antalet analysexempel diskuteras här ett urval.  

Översättningarna av termerna och bildspråksuttrycken analyseras var för sig i detta avsnitt. För en mer 
övergripande diskussion av båda analyserna, se kapitel 5. 
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4.1. Textanalys av källtexten 
Textanalysen bygger på analysmodellerna för brukstexter i Hellspong (2001) och Hellspong & Ledin 
(1997).  

4.1.1. Formen 

På fjälltur: Sarek av Claes Grundsten kan placeras i genren guideböcker. Boken ingår i en serie 
guideböcker om Lapplands fjällvärld som alla är skrivna av samma författare. Syftet med boken är att 
informera och vara en vägledning till vistelse i fjällområdet, både inför och under fjällturen.  

De som läser boken är sannolikt främst personer som på sin fritid planerar en fjällsemester, d.v.s. 
fjällturister. Dessa har olika mycket erfarenhet av fjällen och fjällområdet Sarek. En läsare kanske är 
mycket välbekant med det som står i boken, medan en annan tar in all information för allra första 
gången. Läsarens relation till författaren är något asymmetrisk, då författaren, Claes Grundsten, är den 
som besitter den kunskap som läsaren vill åt. Läsaren förväntar sig att det författaren berättar och 
beskriver är sant, och att det bygger på författarens egna erfarenheter. Det förutsetts att författaren har 
sett och hört det han beskriver med egna ögon. Detta är troligen typiskt för genren guideböcker, som 
förväntas ge verklighetstrogen och pålitlig information om ett resmål. Samtidigt vill läsaren ha tips på 
vad som är värt att se och göra, men också vad som bör undvikas på resmålet. Detta innebär att texten 
kommer att bli värderande, eftersom dessa tips bygger på författarens personliga uppfattningar. Detta 
syns också hos Grundsten, som exempelvis i sina beskrivningar av landskapet ofta använder adjektiv 
och bildliga uttryck som avslöjar hans attityd till omgivningarna.  

Texten innehåller många egennamn, vilket kanske är att vänta av en guidebok då platsen och 
orienteringen i landskapet står i fokus. I boken förekommer en hel del specialtermer, främst geologiska 
och biologiska, såsom artnamn. Användningen av termer stärker bilden av författaren som insatt och 
kunnig på området, vilket skapar ett förtroende hos läsaren. De dynamiska verben i presensform gör 
texten levande, och som läsare är man i allra högsta grad delaktig som den person i texten som 
upplever det som berättas. Författaren använder genomgående ett du-tilltal, vilket skapar närhet mellan 
författaren och läsaren liksom mellan läsaren och Sarek eftersom läsaren blir närvarande i texten, 
nästan som att läsaren är på plats. 

Fundamenten är vanligtvis inte tunga utan det finita verbet kommer tidigt i meningarna. 
Läsbarhetsindex ligger kring 40, vilket ligger precis på gränsen mellan lättläst, skönlitteratur, 
populärtidningar och medelsvår, normal tidningstext10. Då texten beskriver färdvägar blir 
textbindningen naturlig eftersom läsaren rör sig i ett landskap som sakta förändras, där texten hela 
tiden leder vägen.  

4.1.2. Innehållet 

Makrotemat för boken är fjällvandring i Sareks nationalpark. Samtliga mikroteman ordnar sig under 
makrotemat, d.v.s. texten är monotematisk. Mikrotemana sammanfaller med de olika kapitlen: råd om 
att fjällvandra i Sareks nationalpark, turbeskrivningar för vandring Sareks nationalpark samt 
glaciärvandring i Sareks nationalpark. Boken inbjuder läsaren att besöka Sarek, vilket innebär att en 
makroproposition för hela boken skulle kunna vara Sarek är värt ett besök. Författaren är dock 
samtidigt mån om att beskriva de risker som en vandring i vildmarken utgör, och man måste som 

                                                        
10 Baserat på sammanfattningen i inledningen av Tur 4 (Grundsten 2010:102–103) med hjälp av LIX-

räknaren www.lix.se. 
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läsare själv avgöra om man har det som krävs för att klara av en vandring på platsen. 
Makropropositionen grundar sig på författarens sätt att beskriva omgivningarna. När landskapet 
beskrivs röjs författarens hållning till det, och han beskriver gärna dess skönhet, men även fulhet11. 
Han använder sig gärna av ett målande språk som ibland kan uppfattas som närmast konstnärligt12. 
Tendenser till litterära texttyper är enligt Büther & Landenius inte ovanligt för texter riktade till 
turister, och de nämner särskilt beskrivningar av landskap (2010). 

Grundstens ordförråd innehåller en del lågfrekventa ord13, vilket möjligen kan uppfattas som 
främmande för en del läsare. Framför allt använder sig författaren av termer som inte alltid förklaras, 
vilket antyder att boken förutsätter att läsaren har förkunskaper om fjällen och fjällvandring. 
Författaren påpekar dock att det inte finns plats i boken för en grundlig genomgång av utrustning och 
förberedelser, och hänvisar därför läsare med behov av instruktion för detta till annan litteratur. 
Ytterligare något som signalerar bokens målgrupp är när författaren explicit skriver att vandring i 
Sarek inte bör utföras av nybörjarvandrare. Oavsett förkunskaper är förmodligen läsaren av boken 
intresserad av att ta reda på fakta, vilket gör att en läsare troligen är benägen att anstränga sig för att ta 
sig igenom en text med termer som gör den tungläst. Bland läsarna finns säkerligen också de som inte 
planerar en vandring i Sarek i första taget, men som är intresserade av att läsa om det inför en 
eventuell framtida vandring. Texten är i stort sett en brukstext med fackspråksinslag, vilket inte är en 
ovanlig kombination (Stolze 2009:214). 

Texten präglas av handlingar och mentala processer, då texten beskriver vandringar genom landskapet 
som om läsaren vore på plats och själv tog stegen. Läsaren blir som enda deltagare i texten till agent, 
men också upplevare.  

De språkliga propositionerna i texten är till största del faktiska. Eftersom det är det föränderliga vädret 
som bestämmer förutsättningarna för en vandring kommer dock modaliteten i bokens propositioner att 
variera. Exempelvis är vattenföringen i en jåkk föränderlig, och den kan vara avgörande för om 
vandraren har möjlighet att ta sig över den eller inte. Eftersom Grundsten inte kan garantera vädret 
måste han gardera sig med propositioner som på sin höjd är sannolika, men inte helt säkra.  

I bokens inledande introduktion är författaren närvarande som ett jag, medan läsaren står i fokus som 
ett du i resten av boken. Författaren är dock fortsatt närvarande som berättaren som ledsagar läsaren 
genom landskapet, och det personliga tilltalet skapar närhet mellan författaren och läsaren. Författaren 
är också synlig i de värdeord och det bildspråk han använder i sina beskrivningar av omgivningen. För 
läsaren skapar detta en uppfattning om ett inifrånperspektiv, att författaren själv har upplevt allting han 
beskriver. De många bildliga uttrycken, såsom liknelser, etablerar ett jämförelseperspektiv i texten. 
Det kan ha en pedagogisk funktion, då läsaren får hjälp att förstå exempelvis en företeelse genom att 
författaren jämför den med något som kanske är mer bekant för läsaren. Grundstens pedagogiska 
ambitioner märks också av då han exempelvis ger översättningen och bakgrunden till samiska namn, 
något som förekommer ofta i boken i form av namn på fjäll, dalar, jåkkar och liknande i naturen. 
Läsaren får också historiska bakgrunder till platser och sevärdheter längs färdstråken.  

                                                        
11 Exempel: ”Det storslagna landskapet har bestulits på sin ursprungliga skönhet och värdighet och man 

har som fjällvandrare svårt att glädja sig åt intrycken.” (Grundsten 2010:34) 

12 Exempel: ”Dalen öppnas samtidigt mot norr där Áhkká tonar fram som en blånande borg i förlängningen.” 

(Grundsten 2010:221). 
13 Exempel ur Grundsten: ”[…] allt närmare Kvikkjokk växer sceneriet i storvulenhet.” (2010:36), ”Två 

färdvägar är tänkbara. Den genaste är […]” (2010:135), ”I dessa faggor […]” (2010:214). 
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Centralt i bildspråket är besjälningen av naturen, i synnerhet vad gäller fjällen. Grundsten ger med sina 
bildliga uttryck liv till fjällen då han tilldelar dem snarast mänskliga egenskaper och låter dem handla 
som levande varelser, något det ges exempel på i bildspråksanalysen14. Hellspong & Ledin menar att 
detta ”[…] kan vara en allmän drift att förmänskliga världen och naturen, att leva sig in i den genom 
att tillskriva den våra egna tankar och känslor.” (1997:142). Texten blir på så sätt mer levande och 
greppbar för läsaren.  

4.1.3. Relationen 

Språkhandlingarna i texten utgörs främst av påståenden, följt av ett antal uppmaningar. 
Uppmaningarna är ofta tips på lämpliga färdvägar, eller varningar för vägar man bör undvika att ta på 
grund av svårframkomlighet eller andra risker.  

Som redan nämnts märks författarens attityd av i de värdeord han använder. I Grundstens text finns 
både plusord och minusord som beskriver omgivningarna, som alltså både kan vara vackra och fula. 
Läsaren av en guidebok är troligen intresserad av att höra sådant, även om det är grundat på endast en 
persons personliga uppfattning. Fjällturisten vill helt enkelt veta om vägen är värd mödan.  

Garderingarna i texten är inte många, men de som finns förekommer oftast i samband med att 
Grundsten beskriver sådant som förändras med vädret. Exempelvis skulle klippor kunna bli hala vid 
regn, eller så kan en jåkk eventuellt vara för djup för att vada vid varmt väder då mycket smältvatten 
fyller på.  

Du-tilltalet i boken skapar förtrolighet mellan författaren och läsaren, vilket gör att läsaren troligen har 
lättare att acceptera det författaren berättar. I texten förekommer inga dolda sändare eller mottagare, 
utan det är tydligt att samspelet endast innefattar författaren och läsaren.  

4.2. Övergripande översättningsanalys av 
måltexten 
I detta avsnitt görs en övergripande analys av översättningen, vilken främst bygger på analysmodellen 
för översättningar i Hellspong (2001:190–197). Eftersom det handlar om en översättning finns en hel 
del överlapp med textanalysen för källtexten, d.v.s. mycket som gäller för källtexten gäller även för 
måltexten. Jag kommer därför att i detta avsnitt fokusera på övergripande skillnader mellan käll- och 
måltext. Då huvudanalyserna i uppsatsen rör termer och bildspråk kommer jag inte att behandla dessa 
här. 

Målgruppen för översättningen, Sarek – Trekking in Schweden, skiljer sig från källtextens på så sätt att 
läsarna i stället för att komma från Sverige i första hand kommer från ett av de tysktalande länderna. 
Det innebär att läsarna troligen har mindre förkunskaper om Sverige och svenskt friluftsliv än läsarna 
av källtexten. Detta gäller speciellt ämnesområden som allemansrätten, kunskap om samerna och deras 
historia, fjällets flora och fauna, och praktiska saker såsom möjlighet till transport och övernattning i 
fjällen. Att de tyska läsarna intresserar sig för vandring i Sarek så pass mycket att de skaffar sig en bok 
om det tyder på ett stort friluftsintresse eftersom Sarek ligger långt ifrån de mer närbelägna Alperna. 
Säkerligen har många av läsarna också erfarenhet av att vandra i Alperna, men till skillnad från dem 
innebär Sarek orörd vildmark, och det kanske är det som lockar tyska turister till norra Sverige. Det 
                                                        
14 Exempel: ”I förgrunden står det alltid lika formsköna Bierikbákte, här påminnande om en örn med 
utslaget vingspann.” (Grundsten 2010:213) 
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bekräftas av Müller et al. som även menar att det är det vidsträckta landskapet som lockar, i kontrast 
till Alpernas dramatiska toppar (2001:50, 64). 

Det hade möjligen varit att vänta att de tyska läsarna skulle få mer vägledning kring hur man tar sig till 
Sarek, mer än att det dagligen går bussar till startpunkterna från Gällivare och Jokkmokk (Grundsten 
2010:28). I översättningen har dock ingenting lagts till om hur man tar sig till Gällivare och 
Jokkmokk, utan det är samma information som ges till läsarna av källtexten. 

Det finns några innehållsmässiga tillägg i översättningen, exempelvis ordlistor (se avsnitt 3.1.5.), men 
till största delen är översättningen till innehållet likadan som källtexten. På några ställen har 
översättaren gjort anmärkningar, exempelvis då Grundsten i källtexten använder termen lågfjäll 
(2010:50) och översättaren både översätter termen till tyska och skriver vad dess motsats är (högfjäll). 
Översättaren markerar att detta är ett tillägg genom att skriva ut motsvarande ”översättarens 
anmärkning” (Grundsten 2011a:51):  

[…] dieser Landschaftstyp wird als „lågfjäll“, Niedrigfjäll, bezeichnet (im Gegensatz zum 
„högfjäll“, Hochgebirge, Anmerkung des Übersetzers).  

I denna målgruppsanpassning hörs översättarens röst, då han ger en förklaring till vad termen betyder. 
Dessa översättarens anmärkningar förekommer på ett antal ställen i boken, dock inte i någon stor 
omfattning.  

Ett annat exempel på målgruppsanpassning är när det förekommer samiska ord som Grundsten i 
källtexten har översatt till svenska. I dessa fall har översättaren gjort översättningen till tyska i stället. 
Om ordet går att härleda till ett svenskt ord har översättaren lagt till en översättning till tyska. 
Exempelvis gör han så för att förklara namnet på fjället Härrábákte: ”[…] aus schwedisch „herre“ 
(deutsch „Herr“) und samisch „bákte“ (deutsch „Felswand“).” (Grundsten 2011a:181). Översättarens 
röst får här en pedagogisk roll som träder in och förtydligar när det finns risk att läsaren inte förstår 
texten. 

Då tyskan använder sig av bestämda artiklar nämner översättaren redan i sitt förord att samiska 
substantiv har neutralt genus (das), och att det är så han böjer dem i sin översättning. I förordet skriver 
han också att ordens artiklar har anpassats till tyskt språkbruk, vilket gäller både för samiska ord och 
för svenska ord som används i den tyska texten (Grundsten 2011a:17).  

Källtextens läsare tilltalas genomgående med du, och texten är skriven i presens som om läsaren själv 
vore på plats och aktivt tar del av allt författaren beskriver. På tyska skulle sannolikt ett du-tilltal bli 
för personligt, och det är inte brukligt att tilltala läsare så direkt i tyskt skriftspråk. I det tyska 
språkområdet är det norm att nia främlingar, så även i skrift om det handlar om sådant som riktar sig 
till allmänheten. Översättaren har i nästan hela boken undgått ett direkt tilltal genom omskrivningar till 
tyskans motsvarighet till man. Användningen av man gör dock personsyftningen oklar, då man skulle 
kunna syfta på vem som helst. Tilltalet till läsaren undviks på detta sätt, vilket enligt Hellspong & 
Ledin är typiskt för formell stil (1997:207).  

I kapitel 17 och 20 är tilltalet dock annorlunda i översättningen. I dessa två kapitel inkluderas läsaren i 
ett vi med författaren. Vi-tilltalet ligger närmare källtexten vad gäller avståndet mellan författaren och 
läsaren, som blir betydligt kortare i och med växlingen. Möjligen blir distansen till och med kortare än 
i källtexten, vilket utgör en stor kontrast till distanserandet i övriga kapitel. Efter att som läsare ha 
betraktat en anonym figur som rör sig genom landskapet tar författaren i och med bytet av tilltal 
läsaren i handen och leder denne på turen. Varför denna förändring plötsligt sker är oklart, då det inte 
sker någon förändring i tilltalet i dessa kapitel i källtexten. Möjligen är växlingen inte avsiktlig.  
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Enligt Stolze (2009:155) är en tysk text typiskt fackspråklig om den innehåller en stor andel 
”Fremdwörter”, d.v.s. ord med ursprung från andra språk än tyska. Kanske än mer än i sitt original 
utgörs en stor del av ordförrådet i Sarek – Trekking in Schweden av Fremdwörter, ett tecken på att den 
skulle kunna anses vara mer fackspråklig än sitt original.  

4.3. Analys av termexemplen 
Termanalysen är både kvantitativ och kvalitativ. Kvantitativ då termerna analyseras utifrån vilka 
översättningsstrategier som använts, och kvalitativ då de enskilda termöversättningarnas påverkan på 
hela översättningen diskuteras.  

Termexemplen är som tidigare nämnts insamlade från sida 13 till 51 i källtexten, På fjälltur: Sarek, 
motsvarande sida 14 till 52 i översättningen, Sarek – Trekking in Schweden. Det totala antalet svenska 
termer som samlats in är 210, och då ingår även flera förekomster av samma term. I analysen 
presenteras ett urval av dessa termer. 

Termerna analyseras utifrån sina respektive ämneskategorier: termer innehållande ”fjäll”, termer 
inom fjällens flora och termer relaterade till vatten. Siffrorna inom parentes efter termen visar vilken 
sida i käll- och måltexten termen är hämtad från. Excerpterna har listats med bokstäver i vänsterkanten 
för att förenkla syftningarna i analyserna.  

I termanalyserna tas endast hänsyn till termens grundform, även om citatet har böjning i exempelvis 
numerus eller bestämdhet. Det betyder att termer med samma lemma analyseras som en och samma 
term, om inte annat anges. För tillbakaöversättningarna av de tyska termerna har om inget annat anges 
Norstedts elektroniska ordbokstjänst använts.15 

Begreppen för översättningsstrategier kommer från Jan Pedersens taxonomi för översättningsstrategier 
av utomspråkliga kulturella referenser (2011:77–100), vilken beskrivs i metodkapitlet (3.2.2.1.). 

Tabell 1 visar en sammanställning av översättningsstrategierna för alla tre ämneskategorier.  

Tabell 1. Översättningsstrategier för termerna, sammanställning 

Bevarande   0 
Specificering   7 
Direktöversättning  87 
Generalisering  105 (hyperonym: 91, parafras: 14)  
Ersättning   1 
Strykning   10 
Totalt                                      210 
 
Tabell 1 visar att den vanligaste översättningsstrategin för de undersökta termerna var generalisering. 
Denna strategi identifierades i hälften av fallen, där majoriteten översättningar var med hyperonymer. 
Näst vanligaste strategin, med 87 av 210 förekomster, var direktöversättning. Bland övriga strategier 
märktes också ett antal strykningar och specificeringar. 

I följande avsnitt diskuteras termerna med ett antal exempel från respektive ämneskategori. För en 
sammanfattande analys av samtliga termer, se avsnitt 4.3.4. 

                                                        
15 Tillgänglig: www.ord.se 
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4.3.1. Termer innehållande ”fjäll” 

I det undersökta materialet har 95 termer samlats in från källtexten där fjäll antingen står ensamt eller i 
en sammansättning, och motsvarigheterna har samlats in från översättningen. Växter med termen fjäll i 
namnet har uteslutits ur denna kategori, då fjällets flora har en egen kategori i analysen.  

På tyska existerar Fjäll (alternativt Fjell) som motsvarande term, och ordet har en post i Duden Online 
under sökordet Fjäll (2013b). Ordet är dock lågfrekvent på tyska och det är rimligt att anta att 
kännedomen om termen bland tysktalande är mycket begränsad. För en längre diskussion om termen 
fjäll, se avsnitt 2.3.2. i teoridelen. 

Översättaren har använt sig av olika översättningslösningar för att översätta termen fjäll och dess 
sammansättningar till tyska, och i följande exempel analyseras dessa översättningar närmare. Tabell 2 
visar fördelningen av översättningsstrategier för termerna innehållande ”fjäll”, inklusive 
sammansättningar.  

Tabell 2. Översättningsstrategier för termen ”fjäll” inkl. sammansättningar 

Bevarande   0 
Specificering   0 
Direktöversättning  27 
Generalisering  62 (hyperonym: 57, parafras: 5)  
Ersättning   0 
Strykning   6 
Totalt                                      95 
 
Tabell 2 visar att den överlägset vanligaste översättningsstrategin inom denna kategori var 
generalisering, i de flesta fall med en hyperonym. Denna strategi identifierades i nästan två tredjedelar 
av fallen. Näst vanligast var direktöversättning med en knapp tredjedel av förekomsterna. I 6 fall av 95 
hade termen strukits helt.  

I följande exempelposter diskuteras ett urval av exemplen, uppdelat efter vilka termer eller vilken typ 
av termer de översatts med. Siffrorna efter termerna syftar på sidan i källtexten (Grundsten 2010) 
respektive översättningen (Grundsten 2011a) där termen förekommer. 

 

Exempel 1. Fjäll översatt med Fjäll: 27 termer av 95 

A. fjället (37)  das Fjäll (39) 
B. fjällmassiv (47) Fjällmassiv (49) 
C. fjällstationen (28) die Fjällstation (31)  
I en knapp tredjedel av förekomsterna har översättaren gjort direktöversättningar. Att det skett i så 
pass många fall tyder på att den tyskspråkiga läsaren förväntas ha en uppfattning om vad Fjäll betyder. 
Vissa termer översattes konsekvent till samma term på tyska, och ett sådant exempel är Fjällstation 
som i de tio förekomster som hittades hade översatts till Fjällstation. Förstår läsaren vad Fjäll betyder 
är det också sannolikt att hen förstår hela sammansättningen, eftersom station skrivs likadant på tyska.   
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Exempel 2. Fjäll översatt med Berg eller Gebirge: 42 termer av 95 

A. fjället (39)  der Berg (40) 
B. fjällkedjan (50) Gebirgskette (51) 
C. fjällmassiven (18) die Gebirgsmassive (23) 
D. lågfjäll (50) abgeplatteten und niedrigen Berg (51) 
Knappt hälften av förekomsterna och därmed vanligast var att fjäll översattes till Berg eller Gebirge. 
Slår man upp Berg i Norstedts ordbok står både berg och fjäll som förslag på svenska (Berg 2013). 
Gebirge betyder bergskedja eller berg i plural. Vad gäller översättningsstrategi klassificerar jag 
översättningar till Berg/Gebirge som generaliseringar av fjäll, då fjäll och berg existerar sida vid sida i 
svenskan och fjäll har en mer specifik betydelse än berg.  

Vad gäller översättarens sätt att använda sig av Berg och Fjäll på i översättningarna till tyska verkar 
det inte finnas något mönster. Det finns flera exempel på sammansättningar som i vissa fall översatts 
med det ena, i andra fall med det andra. Ett sådant exempel är fjällmassiv som i exempel 1B översattes 
till Fjällmassiv, medan det i exempel 2C i denna exempelpost översatts till Gebirgsmassive.  

 

Exempel 3. Övriga översättningar av fjäll: 9 termer av 95 

A. fjällhed (44) Heidelandschaft (46) 
B. fjällupplevelse (14) Naturerleben (15) 
C. högfjällsområde (44) alpinen Bereich (46) 
D. kalfjället (39) oberhalb der Baumgrenze (40) 
I flera av exemplen i denna kategori har fjäll generaliserats i översättningen. Så är fallet i exempel A, 
där fjällhed översatts till Heidelandschaft (hedlandskap). Här kan Landschaft anses ersätta fjäll i den 
betydelsen att fjäll inte bara står för själva bergen utan hela landskapet, något översättaren tycks vara 
medveten om. Landskapet kan dock syfta till vilket landskap som helst och inte nödvändigtvis 
fjällandskapet, vilket gör översättningen till en generalisering. Även i exempel B har fjäll 
generaliserats, denna gång till Natur (i sammansättningen som betyder naturupplevelse). Exempel C 
utgör även den en generalisering av högfjällsområde till alpinen Bereich, alpint område. Exempel D 
visar en parafrasering av kalfjäll, en term som diskuteras vidare i exempelpost 5.  

 

Exempel 4. Fjäll uteslutet i översättningen: 17 termer av 95 

A. lågfjäll (40) struket (41) 
B. fjällområde (50) Gebiet (51) 
C. fjälltoppar (18) Gipfel (23) 
D. fjällvandrare (34) Wanderer (36) 
I nästan en femtedel av förekomsterna med fjäll på svenska har termen uteslutits i översättningen till 
tyska. Detta kan ha att göra med hur pass etablerad översättaren anser termen vara på tyska, och 
strykningarna kan betyda att översättaren inte vill använda sig av en term som inte är utbredd bland 
tyskspråkiga. I exempel A finns ingen översättning av lågfjäll i måltexten, medan exempel B-D är 
sammansättningar där endast andra ledet behållits i översättningen: område blir Gebiet, toppar blir 
Gipfel och vandrare blir Wanderer. Resultatet blir generaliserande översättningar med hyperonymer, 
då exempelvis område är mer generellt än fjällområde.   
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En term med specifik betydelse som förekommer ofta i materialet är kalfjäll. Här listas samtliga 
förekomster av termens översättningar i det undersökta materialet. 

Exempel 5. kalfjäll 
A. kalfjället (39) oberhalb der Baumgrenze (40) 
B. kalfjället (44) in den Bereich oberhalb der Baumgrenze (46) 
C. kalfjället (46) über die Baumgrenze (47) 
D. kalfjället (46) struken (48) 
E. kalfjället (51) oberhalb der Baumgrenze (52) 
Av de fem förekomsterna syns två identiska översättningar (A och E). Av alla förekomster utgör två 
av fyra parafraseringar, medan en förekomst har strukits i översättningen (D). Översättningsstrategin 
för fyra av fem förekomster är densamma, men det faktum att nästan alla översättningar skiljer sig åt 
tyder på att det inte finns någon etablerad term för kalfjäll på tyska. Översättaren har använt sig av en 
definition av termen, likt den Duden Online har för Fjäll (2013b): ”baumlose Hochfläche oberhalb der 
Waldgrenze in Skandinavien” (ung. trädfritt högbeläget område ovanför trädgränsen i Skandinavien).  

4.3.2. Termer inom fjällens flora 

I denna kategori har 24 termer samlats in. Översättaren har översatt samtliga termer till tyska, d.v.s. 
ingen term har bevarats med sin svenska term.  

Termer för artnamn är mycket specifika och utan fackkunskaper krävs ofta mycket arbete för att hitta 
korresponderande termer på målspråket. Detta försvårar också arbetet med att undersöka 
översättningsstrategierna. För artnamnen på växterna har jag använt Den virtuella floran av Anderberg 
(2012) samt Wikipedia (2013). Giltigheten hos termerna i den senare kan diskuteras, men det är bland 
annat dessa två källor som översättaren själv har använt sig av (Martin 2013a). Syftet med analysen är 
inte heller att kontrollera giltigheten i termerna, utan att undersöka översättningsstrategierna.  

Tabell 3. Översättningsstrategier för termer inom fjällens flora 

Bevarande   0 
Specificering   0 
Direktöversättning  15 
Generalisering  8 (hyperonym: 6, parafras: 2)  
Ersättning   1 
Strykning   0 
Totalt                                      24 
 
Tabell 3 visar att den överlägset vanligaste översättningsstrategin, för nästan två tredjedelar av 
termerna, var direktöversättning. Denna kategori innefattar alla termer som antingen har en 
motsvarighet på tyska, eller som tycks blivit översatta ordled för ordled (se exempel 7B). Med ett 
undantag har alla övriga termer översatts med en generaliserande strategi. 

Uppgifterna om växternas utbredning kommer från Den virtuella floran (Anderberg 2012).  

 



 
 
 

30 

Exempel 6 visar exempel med två av de vanligaste översättningsstrategierna. 

Exempel 6. hällebräken 

A. dvärghällebräken (40) Wimpernfarn (41) 
B. fjällhällebräken (40) Alpen-Wimpernfarn (41) 
Exempel A visar på en generaliserande översättning med en hyperonym, då översättningen är 
hällebräken. Exempel B utgör en term inom samma släkte, men den specifika termen återges i 
översättningen med en term som utgör den faktiska motsvarigheten på tyska. Detta klassas som en 
direktöversättning. 

 

Av samtliga artnamn är det två termer som förekommer fler än en gång, vilket möjliggör en jämförelse 
av översättningarna, om än en försiktig då underlaget är mycket litet. Dessa termer är videsnår och 
fjällbjörk, som i sina respektive två översättningar översatts på olika sätt.  

Exempel 7. videsnår 
A. videsnår (37) Dickicht (38) 
B. videsnår (47) Weidengestrüpp (49) 

Att vandra bland videsnår kan utgöra ett problem då videsnåren, beroende på höjd och utbredning, gör 
det svårt att ta sig fram. Snåren kan vara täta och marken de växer på sumpig, vilket gör att många 
fjällvandrare säkerligen försöker att undvika dessa områden. Videsnår är en vanligt förekommande 
term i fjällvärlden eftersom snår av vide är vanligt förekommande i fjällen.  

Att översättaren använt olika termer i exempel A och exempel B tyder på att det inte finns någon 
etablerad term på tyska som motsvarar videsnår. I exempel A har översättaren tagit fasta på de 
framkomlighetsproblem som videsnåren kan orsaka, och han har översatt termen med en 
generaliserande hyperonym som betyder snår eller snårskog. Exempel B tycks vara en 
direktöversättning till Weidengestrüpp, då Weide betyder vide och Gestrüpp snår eller snårskog.  

 
 
Exempel 8. fjällbjörk 
A. fjällbjörkar (49)  Birkenwald (50) 
B. fjällbjörken (50)  Birken (47) 

Översättaren har här valt att använda sig av generaliseringar med hyperonymer, då översättningarna 
inte visar på arten av björk. I exempel A har fjällbjörkar översatts till Birkenwald, vilket betyder 
björkskog. Denna översättningsstrategi skulle antingen kunna klassas som generalisering eller som 
specificering. Det är en generalisering eftersom en björkskog inte specificerar vilken typ av björkar 
som skogen består av, men det är också en specificering eftersom fjällbjörkar i plural tolkats som en 
skog. I sammanställningen räknas det dock som en generalisering med hyperonym. I exempel B har 
översättaren gjort en generalisering då han använder sig av en hyperonym till fjällbjörk, Birke. Som 
mer specifik term föreslår Norstedts ordbok Polarbirke som översättning av fjällbjörk. 

Att videsnår och fjällbjörk översatts på olika sätt kan tolkas som en osäkerhet i termvalet, vilket 
eventuellt kan påverka uppfattningen av pålitlighet i övriga termval. Då övriga artnamn inte 
förekommer fler än en gång i det undersökta materialet går det dock inte att pröva konsekvensen i fler 
exempel. Urvalet är därmed för litet för att det med säkerhet ska gå att dra några slutsatser.  
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4.3.3. Termer relaterade till vatten 

Totalt har 91 termer relaterade till vatten samlats in. Ämnesområdet innefattar vattendrag, snö och 
glaciärer.  

Bland de vattenrelaterade termerna finns termer för typer av vattendrag som man typiskt sett endast 
kallar vattendrag inom ett visst geografiskt område. Ett första exempel på ett sådant vattendrag är jåkk 
(även stavat jokk), vilket är ett samiskt låneord för bäck eller mindre älv (Jokk 2013). Det är vanligt 
förekommande i fjällitteratur och vida bekant bland fjällvandrare. Talar man om en jåkk menar man 
inte vilken bäck som helst, utan en bäck som rinner i fjällen. Storleken på jåkken kan variera från 
mycket liten till stor och forsande. På samiska görs skillnad på storleken på bäcken, där den minsta 
kallas jågåsj, en lite större bäck jåhkå och en älv ädno (Grundsten 2010:11). Dessa termer 
förekommer i ortsnamn på fjällkartan. En annan vattenterm som är geografiskt bunden är älv. Detta är 
benämningen för en flod, i synnerhet i norra Sverige. I Rikstermbanken definieras älv (2009) som 
”större vattendrag i Norden”. Även översättningarna av andra vattenrelaterade ord analyseras, såsom 
plurrning och vadning.  

De vattenrelaterade termerna visade sig till stor del, i de fall flera förekomster av samma term fanns, 
vara konsekvent översatta. Översättaren tycks ha funnit motsvarigheter, alternativt generaliseringar i 
form av överordnade termer i tyskan för de flesta av termerna.  

Tabell 4 visar vilka översättningsstrategier som identifierades för vattentermerna.  

Tabell 4. Översättningsstrategier för termer relaterade till vatten 

Bevarande   0 
Specificering   7 
Direktöversättning  45 
Generalisering  35 (hyperonym: 28, parafras: 7)  
Ersättning   0 
Strykning   4 
Totalt                                      91 
 
Tabell 4 visar att den vanligaste översättningsstrategin för vattentermerna var direktöversättning, 
vilket var fallet i knappt hälften av förekomsterna. Näst vanligast var generalisering, och då oftast med 
en hyperonym. Bland vattentermerna återfanns även 7 specificeringar och 4 strykningar. I följande 
exempel diskuteras översättningarna av några vanliga och specifika vattentermer. 

 

Exempel 9. plurrning 
A. plurrning (20) nasse Füße (24) 
B. plurrning (20) nasse Füße (25) 
Plurrning är en term vanlig inom friluftslivet, i synnerhet vid vistelse på isar, men även när vattendrag 
ska passeras. Både Nationalencyklopedin (Plurra 2013a) och SAOL (Plurra 2013b) definierar verbet 
plurra som att ramla eller falla i vattnet. Efter en sökning i ordböcker utan resultat verkar det som att 
termen inte har någon motsvarande term på tyska, vilket också översättarens översättningar tyder på. I 
materialet hittades två förekomster av plurrning, och översättaren har i både exempel A och B valt att 
göra en generalisering och parafrasera termen med fokus på resultatet av händelsen. Nasse Füße 
betyder blöta fötter på svenska.  
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Exempel 10. vad 
A. vad (20)  Furt (20) 
B. vada (20)  furten (24) 
C. vadstället (21) der Furt (26) 
Ett för Sarekvandringen mycket väsentligt ord är vad, vadning eller verbformen vada. I det undersökta 
materialet återfanns 32 förekomster av termen vada inklusive andra ordformer och sammansättningar. 
Nästan alla former av ordet förekom fler än en gång. Förutom ett fåtal andra förekomster innehöll den 
övervägande majoriteten av översättningarna Furt eller furten. Norstedts översättning av Furt är just 
vadställe och enligt Duden Onlines definition av Furt är det ett långgrunt ställe i en flod som kan 
korsas (Furt 2013). Det verkar därför troligt att det är den vedertagna termen på tyska och att själva 
företeelsen inte är obekant bland tyskar. Översättningen tycks därför inte ha vållat översättaren några 
problem, då han nästan konsekvent har översatt förekomsterna med en och samma term på tyska. 
Översättningsstrategin i exemplen klassas som direktöversättningar. 

 
Exempel 11. älv  
A. älv (20)  struken (25) 
B. älvar (20)  Flüsse (25) 
C. klarvattenälv (41) Klarwasserfluss (42) 
En älv är en flod, men med en geografisk skillnad. Denna skillnad mellan älv och flod görs dock inte 
på tyska. I materialet hittades nio förekomster av älv inklusive andra ordformer och sammansättningar. 
Översättaren har med ett undantag konsekvent översatt älv till det tyska ordet för flod. Det tolkas här 
som en generalisering med hyperonym då älv och flod existerar parallellt i svenskan, men används för 
olika saker. Älv har en mer specifik betydelse än flod, men då älv inte existerar på tyska har 
översättaren valt det mer generella flod på tyska. 

 
Exempel 12. jåkk 
A. jåkk (20)  Bach (24) 
B. jåkkar (19)  Bäche (24) 
C. jåkken (47)  der Bach (48) 
Jåkk är en fjällbäck och alltså en specifik typ av bäck. I materialet har 12 förekomster av termen 
hittats, och förutom en som strukits i översättningen har alla översatts till det tyska ordet för bäck. 
Detta innebär en generalisering med en hyperonym i 11 av 12 förekomster, eftersom jåkk på svenska 
har en mer specifik innebörd än bäck, vilket inte framkommer i översättningen. 

4.3.4. Samlad analys av översättningarna av termerna 

Den vanligaste översättningsstrategin bland termerna totalt sett visade sig vara generalisering, och 
främst användandet av en hyperonym. Sett till varje ämneskategori var för sig var dock denna strategi 
endast vanligast för termer innehållande ”fjäll”. För kategorierna termer inom fjällens flora och termer 
relaterade till vatten var direktöversättning den vanligaste strategin, även om generalisering också var 
vanligt förekommande inom dessa kategorier. För växttermerna tycks översättaren ha hittat många av 
de mer eller mindre vedertagna motsvarigheterna på tyska, och dessa klassas som direktöversättningar. 
Att direktöversättningar var vanligt inom kategorin för vattentermer kan ha sin förklaring i att en stor 
del av termerna utgjordes av bäck och vad, termer som har direkta motsvarigheter på tyska. För 
termerna med ”fjäll” utgjordes en stor del av översättningarna av generaliseringar till tyskans ord för 
berg, vilket förklarar den höga andelen generaliseringar med hyperonymer.   
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Det finns många fall av olika översättningar av samma term, något som tyder på att en vedertagen 
ekvivalent saknas på tyska, eller möjligtvis att översättaren inte känner till den. Att termer används 
inkonsekvent är något som kan påverka textens trovärdighet, eftersom läsaren, i den mån hen märker 
av inkonsekvensen, kan tvivla på författarens fackkunskaper.  

Vid en jämförelse av översättningarna inom de tre termkategorierna skiljer de sig något åt. Flest 
förekomster kategoriserades som ”termer innehållande ’fjäll’”. Fjäll är av naturliga skäl en term som 
förekommer ofta i originaltexten eftersom det är något väldigt centralt i guideboken. Analysen visar att 
översättaren använt sig av flera olika sätt att översätta termen till tyska. Den överlägset vanligaste 
strategin var att generalisera genom att använda en hyperonym i översättningen. Detta innebär en 
förlust av den specifika syftning som författaren till källtexten gör när han använder en viss term. 
Anledningarna till att översättaren generaliserar kan bero på avsaknad av motsvarande term i 
målspråket, eller att en motsvarande term finns men inte bedöms vara tillräckligt utbredd i målspråket. 
Även om termen Fjäll existerar i tyska ordböcker är det ett lågfrekvent ord, och det faktum att 
översättaren inte har använt den svenska termen genomgående kan tyda på en viss tveksamhet inför 
om tyska läsare förstår termens innebörd. Samtidigt använder översättaren låneordet Fjäll flera gånger, 
vilket skulle kunna tolkas som att han försiktigt vill introducera en central term inom svenskt 
friluftsliv för läsaren (och framför allt för någon som planerar att vandra i Sarek).  

När det gäller andra centrala termer som exempelvis jåkk, gör översättaren en generalisering med 
tyskans ord för bäck. Den samiska termen jåkk förekommer dock i termordlistan i början av boken, 
med översättningen Bach. Detta troligen för att underlätta för läsaren att läsa fjällkartan, som 
innehåller namn där jåkk förekommer.  

Vad gäller termer för fjällens flora har översättaren hittat tyska översättningar till samtliga, och i denna 
kategori har ingen term strukits i översättningen. Enligt översättaren själv var hans främsta källor till 
översättningarna av växttermer Anderberg (2012) och Wikipedia (2013). Han tog även hjälp av 
forskare inom geovetenskap för att reda ut termer (Martin 2013a). Att översättaren använt olika termer 
i de analyserade exemplen, videsnår och fjällbjörk, skulle potentiellt kunna förvirra läsaren och 
påverka trovärdigheten vad gäller terminologin. Det analyserade materialet är dock för litet för att 
säkerställa detta. Huruvida artnamnen ter sig främmande för en tysk läsare är svårt att säga, men då 
flera av växterna endast förekommer i den nordiska fjällvärlden kan så vara fallet. Det faktum att 
översättaren har hittat översättningar till tyska, som i flera fall tycks vara vedertagna bland botaniker, 
gör att författarens fackkunskaper troligen även speglas i översättningen.  

Vad gäller de vattenrelaterade termerna är översättningarna av dessa ofta konsekvent gjorda, d.v.s. en 
och samma term på svenska är till största delen översatt till en och samma term på tyska. De flesta 
översättningar klassificerades som direktöversättningar, vilket delvis kan förklaras med att en stor del 
av termerna utgjordes av bäck och vad, vilka har motsvarigheter på tyska i Bach och Furt. En stor del 
av vattentermerna var också generaliseringar med hyperonymer. Till detta är troligen en stor 
bidragande orsak översättningarna av älv och jåkk till de mer generella Fluss och Bach. Endast i denna 
kategori förekom exempel på specificeringar, vilket exempelvis utgjordes av översättningen av det 
mer allmänna vattendrag till det mer specifika Bach. 

Värt att nämna är, med undantag för ett exempel, att nästan inga exempel på ersättning eller bevarande 
har identifierats bland termerna. Detta har troligen att göra med att det rör sig om en guidebok, och en 
sådan förväntas beskriva verkligheten så nära det går och vara ärlig mot läsaren. Samtidigt ska boken 
vara förståelig för läsaren, varför översättaren möjligen har bedömt att en bevarande 
översättningsstrategi skulle göra texten svårläst. Att komma ihåg är att Pedersens strategier är 
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utarbetade för utomspråkliga kulturella referenser vid undertextning. Medan guidebokens funktion är 
att vara informativ kan en undertextnings funktion exempelvis vara att vara humoristisk, och då är 
effekten på tittaren viktigare än att översättningen ger samma associationer till verkligheten. I ett 
sådant fall kan översättaren (undertextaren) vara motiverad att helt byta ut en kulturell referens, vilket 
troligen sällan är aktuellt när det gäller termer i en guidebok.  

4.4. Analys av bildspråksexemplen 
Analysen av bildspråket är både kvantitativ och kvalitativ. Kvantitativ då bildspråksuttrycken 
analyseras utifrån vilka översättningssätt som använts, och kvalitativ då översättningarnas påverkan på 
hela översättningen diskuteras. Utifrån olika perspektiv redovisas i detta avsnitt ett urval av de 
bildspråksuttryck som identifierats i materialet. 

Exemplen är insamlade från kapitel 14–20, motsvarande turbeskrivningarna med nummer 14 till 20. 
I källtexten På fjälltur: Sarek finns dessa kapitel på sidan 199–272, och motsvarande kapitel i 
översättningen i Sarek – Trekking in Schweden finns på sidan 208–283. Det totala antalet bildliga 
uttryck som samlats in är 58. Av dem utgör fyra bildvinster och bildtillägg, vilka inte har något 
motsvarande bildled i källtexten och alltså inte är översatta bildspråk. 

Begreppen i bildspråksanalyserna kommer från Yvonne Lindqvists modell för översättningssätt av 
bildspråk (2005:121–127), vilken är beskriven i metodkapitlet (3.2.3.1.).  

Tabell 5 visar en sammanställning av samtliga för studien analyserade bildspråksexempel med antal 
förekomster av varje översättningssätt.  

Tabell 5. Bildspråksuttryckens översättningssätt 

Sensu stricto 34 
Bildersättning 5 
Bildförlust 12 
Bildstrykning 3 
Bildtillägg 1 
Bildvinst 
Totalt 

3 
58 

 

  
Av totalt 58 analyserade bildliga uttryck var över hälften översatta sensu stricto. Detta innebär att 
översättaren övervägande har gjort källspråksnära, ordagranna, översättningar av bildspråksuttrycken. 
Näst flest, ungefär en femtedel av bildspråksuttrycken, var översatta med bildförlust som resultat. 
I dessa exempel har alltså det bildliga uttrycket försvunnit i översättningen, men det som beskrivs, 
sakledet, har behållits. Av 58 bildspråk bedömdes fem vara översatta med ett annat bildspråk, en s.k. 
bildersättning. Den bildliga uttrycksformen har alltså behållits i översättningen, men själva bilden 
ersattes med något annat. Tre exempel återfanns där översättaren helt har strukit både bild- och sakled 
(bildstrykning). Dess motsats, att bild- och sakled som inte fanns i källtexten lagts till, hittades i ett 
exempel (bildtillägg). Tre exempel hittades där översättaren valt att lägga till ett bildligt uttryck i 
översättningen, utan att detta fanns i källtexten (bildvinst).  

Bildspråksexemplen redovisas i urval baserat på ämnesområde. Siffran efter exemplet visar sidan som 
exemplet är hämtat ifrån. Understrykningarna i citaten är uppsatsförfattarens i syfte att förtydliga 
bildspråket som analyseras. Källtexten, På fjälltur: Sarek, markeras med S-SV (Sarek-svenska) och 
översättningen, Sarek – Trekking in Schweden markeras med S-TY (Sarek-tyska). Exemplen kan 
innehålla flera bildspråksuttryck, men det är endast det understrukna som analyseras i varje exempel. 
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Tillbakaöversättningarna (TÖ) är gjorda av uppsatsförfattaren och till för att tillgängliggöra analysen 
för icke-tyskspråkiga.  

4.4.1. Bildspråket som beskriver fjällen 

Över hälften av bildspråksexemplen syftar till att beskriva fjäll eller delar av fjäll. Det är kanske inte 
förvånande att Grundsten lägger stor vikt vid detta då boken beskriver turer i ett högfjällsområde där 
fjällen alltid är i blickfånget. Fjällen är till stor del det som både möjliggör och begränsar vandringen i 
Sarek. Att Grundsten ofta väljer bildliga uttryck för att beskriva fjällen säger något om hans 
engagemang till fjällvärlden och fjällen. I Grundstens bildspråk tilldelas fjällen mänskliga egenskaper, 
såsom uppnosig (exempel 1) eller klumpig (exempel 2), något som Newmark menar är typiskt för 
metaforer (1981:85). Bergen är inga passiva bitar av fjällvärldens kuliss, utan i Grundstens bildspråk 
blir de till aktörer som sätter spelreglerna för vandrarens förutsättningar att ta sig fram i Sarek. Här 
följer två exempel på bildspråksuttryck med anspelningar på mänskliga egenskaper. 

Exempel 1 

Berget står mitt i Guhkesvágge som en uppnosig fjällkulle […]. (S-SV 243) 

Er steht wie ein aufmüpfiger Hügel mitten im Guhkesvágge […]. (S-TY 254) 

Det står som en uppnosig kulle mitt i Guhkesvágge […]. (TÖ) 

Exempel 2 

Där står det branta och klumpiga fjället Låddebákte (1 537 möh). (S-SV 226) 

Auf dem Weg dorthin kann man nach Süden durch das Rapadalen blicken, auch auf den klumpigen 
und steilen Berg Låddebákte (1537 m). (S-TY 236) 

På vägen dit kan man blicka söderut genom Rapadalen, även mot det klumpiga och branta berget 
Låddebákte (1537 m). (TÖ) 

 

Exempel 1 och 2 är översatta sensu stricto, vilket innebär att både bild- och sakled bevarats i 
översättningen. Därmed görs ett försök till att bevara fjällens personlighet även på tyska. I exempel 1 
beskrivs ett lite uppstudsigt berg med den nyskapade bilden uppnosig både på svenska och på tyska, 
medan fjället i exempel 2 beskrivs som mer ograciöst eller tafatt. Klumpig är förvisso en egenskap som 
inte är omöjlig att tilldela icke levande varelser eftersom innebörden kan tolkas som otymplig, men då 
handlar det ofta om ett föremål som ska bäras eller lyftas, vilket endast blir hypotetiskt när det handlar 
om ett fjäll.  

 

Bildspråket speglar Grundstens personliga uppfattning av fjällmassiven och fjälltopparna, och dessa 
beskrivningar har inte sällan en respektingivande effekt på läsaren. Grundsten vill tydliggöra att fjället 
och dess faror inte ska underskattas, och att det är fjällen som regerar i Sarek. Detta synsätt blir tydligt 
i liknelserna han gör mellan utseendet på ett fjäll och en örn (exempel 3) respektive en hajfena 
(exempel 4) nedan.  
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Exempel 3 

I förgrunden står det alltid lika formsköna Bierikbákte, här påminnande om en örn med utslaget 
vingspann. (S-SV 213) 

Im Vordergrund steht der stets wohlgeformte Berg Bierikbákte, aus diesem Blickwinkel an einen 
Adler mit ausgespannten Flügeln erinnernd. (S-TY 222) 

I förgrunden står det alltid lika välformade berget Bierikbákte, från denna synvinkel påminnande om 
en örn med utspända vingar. (TÖ) 

 

Bierikbákte är ett fjäll som beskrivs många gånger i boken, ofta bildligt. Det samiska namnet betyder 
enligt Grundsten ”det stupbranta galningsberget” (2010:225) eftersom det anses vara svårbestiget – 
åtminstone mer än många andra fjäll i Sarek. Grundstens bildspråk vad gäller Bierikbákte går i samma 
anda som betydelsen av det samiska namnet, då han ofta använder sig av något hotfulla bilder, som i 
exempel 3 ovan (se även exempel 8 och 9). Bildspråket beskriver snarast fjället som en stor örn som 
vakar över Sarek. Översättningen av bildspråket är gjord sensu stricto, vilket innebär att både bild- och 
sakled bevarats på tyska. Bildspråket med den vakande örnen kan till och med ha en starkare 
symbolisk innebörd för tyska läsare, då örnen som symbol ingår i det tyska (och även i det 
österrikiska) riksvapnet. I liknelsen med en landssymbol blir fjällets makt ännu starkare för 
översättningens publik. 

 

Exempel 4 

Snett bakom den bildar Ähpártjåhkkå (1 914 möh) en hög hajfena. (S-SV 213) 

Schräg versetzt bildet dahinter der Ähpártjåhkkå (1914 m) eine Haifischflosse. (S-TY 223) 

Snett bakom bildar Ähpártjåhkkå (1914 m) en hajfena. (TÖ) 

Även i exempel 4 liknas ett fjäll vid ett starkt och kanske även fruktat djur. Det förstärkande adjektivet 
hög har dock strukits i översättningen, vilket innebär att beskrivningen av fjället blir något förmildrat. 
Bildspråket kan därför sägas ha genomgått en bildersättning eftersom storleken på hajfenan inte 
accentueras i översättningen. 

 

Fjälltoppar och bergskammar liknar Grundsten i många fall vid vassa ting, såsom huggtänder 
(exempel 5), sågblad (exempel 5), eggen på en kniv (exempel 6) eller en rosentagg (exempel 7). 
Dessa bildled för läsarens tankar till sådant man kan göra sig illa på, vilket i överförd betydelse kan 
tolkas som att berget kan vara farligt och att man kan skada sig om man inte är försiktig. Denna typ av 
liknelser har en i det närmaste skräckinjagande effekt på läsaren – det är på fjällens villkor som 
vandraren tar sig fram i Sarek. Exempel 5–7 synliggör denna typ av bildspråk. 
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Exempel 5  

De pekar rakt upp mot himlen som två huggtänder, och på ömse sidor om dem fortsätter kamlinjen 
som ett sågblad. (S-SV 220) 

Wie zwei Reißzähne zeigen sie steil in den Himmel, zu beiden Seiten setzt sich die Kammlinie wie ein 
Sägeblatt fort. (S-TY 232) 

Som två huggtänder pekar de brant upp i himlen, på ömse sidor fortsätter kamlinjen som ett sågblad. 
(TÖ) 

Liknelserna i källtexten syftar på en del av ett topparti i ett fjällmassiv. Namnet på massivet i fråga är 
Ähpár vilket enligt Grundsten betyder ”vålnad efter mördat barn” (2010:220). Hela beskrivningen av 
massivets uppenbarelse blir nästan skräckinjagande, med namn som Knivtoppen och beskrivningar 
som ”trotsig utformning” och ”utmanade” (ibid.).  Författarens djärva bildspråk och ordval i hela 
stycket betonar därmed starkt fjällmassivets farliga karaktär. Liknelsen i exemplet har en 
respektingivande effekt på läsaren. Översättaren har översatt bildspråksuttrycket sensu stricto, då både 
bild- och sakled bevarats i översättningen.  

 

Exempel 6 

Favoritplatån förenas genom en smal egg med Favoritkammen och det är en djärv pyramidliknande 
topp från denna vinkel. (S-SV 213) 

Das Favoritplatån wird durch einen schmalen Kamm mit dem Favoritkammen [fetstil i 
översättningen, min anm.] vereint. Letzterer wirkt aus dieser Perspektive wie ein tollkühner, 
pyramidenartiger Gipfel. (S-TY 223) 

Favoritplatån förenas med Favoritkammen genom en smal kam. Ur detta perspektiv tycks den senare 
vara en våghalsig och pyramidartad topp. (TÖ) 

Den smala eggen i bildspråksexemplet för tankarna till en vass kniv vilket inger respekt för 
bergskammen hos läsaren. Den nyskapade bilden har i översättningen genomgått en bildförlust då 
eggen bytts ut mot en kam (d.v.s. en bergskam). Översättningen har därför en något svagare effekt 
eftersom liknelsen med en knivsegg försvunnit och bytts ut mot en inte lika vass kam. Beskrivningen 
av kammen blir därmed mindre respektingivande för den tyska läsaren. 

 

Exempel 7 

Detta berg är ett av Sareks mest lätta att identifiera, det liknar en rosentagg både här från öster och 
från väster. (S-SV 226) 

Dies ist einer der am einfachsten wiederzuerkennenden Berge im Sarek, da er sowohl von hier aus 
Osten als auch von Westen aus einem Rosendorn gleicht. (S-TY 237) 

Detta är ett av de berg i Sarek som är lättast att känna igen, eftersom det liknar en rosentagg både 
härifrån öst och från väst. (TÖ) 

Berget i exemplet liknas både i källtexten och i översättningen vid en rosentagg och är därmed en 
översättning sensu stricto. En rosentagg är vanligtvis vass, men inte dödlig, varför beskrivningen av 
berget inte är lika hotfull som när fjälltoppar exempelvis liknas vid huggtänder (se exempel 5). Det 
lilla hotet i rosentaggen finns dock där, och översättaren har överfört det till de tyska läsarna.  

 

Grundsten lyfter fram fjällens makt och storhet i sitt bildspråk. Fjällen vakar över Sarek, och skulle 
någon underskatta fjällens faror kan det gå illa. Detta accentueras i flera bildliga uttryck där Grundsten 
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liknar fjällen vid mäktiga byggnader, till exempel en väldig katedral (exempel 8), monumental 
kyrkobyggnad (exempel 9), bastion (exempel 10) eller en borg (exempel 11).  

Exempel 8 

Längs dess östra strand står Bierikbákte som en väldig katedral. (S-SV 225) 

Am östlichen Ufer türmt sich der Bierikbákte [fetstil i original, min anm.] wie eine gewaltige 
Kathedrale auf. (S-TY 236)  

På östra stranden tornar Bierikbákte upp sig som en väldig katedral. (TÖ) 

Exempel 9 

Fjället liknar en monumental kyrkobyggnad. (S-SV 225) 

Der Berg ähnelt einer großen Kirche […] (S-TY 236)  

Berget liknar en stor kyrka […] (TÖ) 

 

Både exempel 8 och 9 syftar på samma fjäll, Bierikbákte. Det finns många bildspråksexempel som 
syftar på just detta fjäll (se även exempel 3), och det tycks vila något mytomspunnet kring det. 
I exemplen ovan liknar Grundsten fjället vid mäktiga kyrkobyggnader, något som för tankarna till 
högre krafter. Liknelsen mellan fjället som något relaterat till en högre makt har en ytterst 
respektingivande effekt på läsaren tillika vandraren. Grundsten avråder från att försöka ta sig upp på 
berget om man inte är klätterkunnig (2010:205), men hans bildspråk är en ännu starkare varning för 
alla risker som lurar. Exempel 8 är översatt sensu stricto, men i exempel 9 har bilden av den 
monumentala kyrkobyggnaden ersatts av en stor kyrka. Där har ersättningen av adjektiv en 
förmildrande effekt, då stor inte ger samma mäktiga konnotationer som monumental.  

 

Exempel 10 

Berget bildar en bastion för sig själv och är avskild från Sarekmassivets endräkt genom det djupa 
dalsnittet i Nijákvagge. (S-SV 259) 

Der Berg bildet eine Bastion, steht separat und durch den tiefen Taleinschnitt des Nijákvagge vom 
Sarektjåhkkå-Massiv getrennt. (S-TY 271) 

Berget bildar en bastion, står separat och är skilt från Sarektjåhkkåmassivet genom Nijákvagges 
djupa dalsnitt. (TÖ) 

Exempel 11 

Dalen öppnas samtidigt mot norr där Áhkká tonar fram som en blånande borg i förlängningen. (S-
SV 221) 

Gleichzeitig öffnet sich das Tal nach Norden, wo das Áhkká-Massiv wie eine verblauende Burg in der 
Ferne erscheint. (S-TY 232) 

Samtidigt öppnar sig dalen mot norr, där Áhkkámassivet framträder som en blånande borg i fjärran. 
(TÖ) 

Exempel 10 och 11 innehåller liknelser mellan ett fjäll (Niják) respektive ett fjällmassiv (Áhkká) och 
försvarsbyggnader. Dessa utgör kanske de tydligaste exemplen på hur bildspråket framkallar en 
respekt för de fjäll som beskrivs. De nyskapade bilderna har bevarats i båda översättningarna, och 
översättningarna är gjorda sensu stricto. 
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4.4.1.1. Försvagande av bildspråket som beskriver fjällen 

Vid en jämförelse mellan käll- och måltext blir det tydligt att de bildliga uttrycken är färre i 
översättningen. Detta bekräftas av statistiken över översättningssätten, då 15 av 58 bildspråksexempel, 
d.v.s. en fjärdedel, inte har något bildligt uttryck i översättningen (se Tabell 5). Dessa 15 
bildspråksexempel utgör det totala antalet bildförluster och bildstrykningar. Av dessa var bildförlust 
det vanligaste översättningssättet (12 av 15). Bildvinsterna och bildtilläggen räknades till totalt fyra 
stycken, vilket innebär att de inte riktigt kompenserar för bildförlusterna och bildstrykningarna i 
översättningen.  

Bildförlusterna och bildstrykningarna rör främst beskrivningar av fjällens och fjälltopparnas utseende, 
vilket också visade sig vara det som främst beskrevs i det sammanlagda antalet bildliga uttryck. 
Bildspråksuttrycken för dessa gav ofta uttryck för fjällens pondus och faror som hotar om man som 
vandrare inte är försiktig. Flertalet av bildförlusterna, men även bildersättningarna, hade en 
förmildrande effekt i översättningen då vissa bildliga kraftuttryck försvann. Några sådana exempel 
avhandlades i avsnitt 4.4.1. (se exempel 4, 6 och 9), och här följer ytterligare tre. 

Liksom i exempel 6 finns i exempel 12 nedan en jämförelse mellan en bergskam och eggen på en kniv. 
I båda dessa exempel har eggen ersatts med kam i översättningen.  

Exempel 12 

Platån smalnar av till en vass egg som fortsätter djupt in i massivets invecklade topografi. (S-SV 
213) 

Das Plateau verschmälert sich zu einem scharfen Kamm, der weit in die komplizierte Topografie des 
Massivs hineinreicht. (S-TY 223) 

Platån smalnar av till en vass kam som når långt in i massivets komplicerade topografi. (TÖ) 

I källtexten beskrivs kammen som en vass egg. Vass och egg ger även var för sig bilden av 
bergskammen som skarp och vansklig, och tillsammans blir denna bild än mer förstärkt. 
I översättningen har endast vass behållits, och egg har översatts med kam. Vass bidrar visserligen till 
bilden av kammen som riskabel, men bildförlusten av egg förmildrar ändå bildspråket vilket gör 
översättningen något mindre hotfull i jämförelse. 

 

Exempel 13 

Nordsidan har en skrämmande hög ättestupa som kastar sin skugga över den låglänta heden vid 
fjällets fot. (S-SV 255) 

Die Nordseite hat einen furchteneinflößenden Steilabbruch, der seinen Schatten über die 
Heideflächen unten am Fuße des Bergs wirft. (S-TY 267–268) 

Nordsidan har en skräckinjagande brant som kastar sina skuggor över hedarna nere vid bergets fot. 
(TÖ) 

Betydelsen av ättestupa, som används som bildspråksuttryck i källtexten, beskrivs av 
Nationalencyklopedin som ”hög, brant klippa där enligt traditionen orkeslösa åldringar kastades eller 
kastade sig ner.” (Ättestupa 2013). Metaforen för tankarna till en dödlig brant, vilket accentueras av att 
branten ”kastar sin skugga”, sitt mörker, över heden. Även i översättningen beskrivs denna brant som 
skrämmande, eller skräckinjagande, men associationen till en plats där folk dör eller dödas finns inte i 
och med bildförlusten. Därmed blir den hotfulla bilden av fjället mildare i översättningen. 
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Exempel 14 

Söder om detta fjäll syns en skarp sockertopp […] (S-SV 229) 

Südlich von diesem sehen wir einen deutlichen Nebengipfel […] (S-TY 238) 

Söder om detta ser vi en tydlig förtopp […] (TÖ) 

Det bildliga uttrycket en skarp sockertopp syftar till fjälltoppens form, vilken kan tolkas som en hög 
och spetsig kon, precis som en sockertopp. Sockertopp i sin bokstavliga betydelse har en motsvarighet 
i tysk kultur, Zuckerhut (Zuckerhut 2013). Översättaren har dock valt att inte översätta det bildliga 
uttrycket utan har i stället ersatt det med något som på svenska kan översättas till förtopp (d.v.s. en 
topp som inte är den högsta toppen på ett berg). Översättningen har alltså genomgått en bildförlust där 
endast sakledet bevarats. Ordet som beskriver sockertoppen i källtexten, skarp, förstärker bilden av 
sockertoppen som spetsig. Detta adjektiv har översatts till tydlig, vilket kan sägas vara en 
generaliserande översättning eftersom en skarp fjälltopp ofta är tydlig, medan en tydlig fjälltopp inte 
behöver vara skarp.  

4.4.2. Bildspråket som beskriver vatten och is 

I materialet har sju exempel hittats på bildliga uttryck som rör vatten och is – ett litet utbud jämfört 
med de bildliga uttryck som rör fjällen. Fjällen står i centrum i guideboken, men vattendrag, is och snö 
tillhör också sådant som begränsar och möjliggör vandringen. Det ska nämnas att guideboken är 
inriktad på vandring under sommar och höst, något som förstås begränsar beskrivningar av snö och is 
och därmed bildliga uttryck kring detta. Dock är vatten, framför allt jåkkar, inte försumbart under en 
vandring i Sarek eftersom de kan begränsa möjligheterna att ta sig fram. Grundsten påtalar risker med 
att försöka ta sig fram över exempelvis mycket strida och djupa jåkkar, men i det undersökta 
materialet använder han inte bildliga uttryck i någon hög utsträckning för att göra detta. Bildspråket 
som beskriver sjöar visar snarast på deras skönhet eller fulländning. Detta syns exempel 15 och 16.  

Exempel 15 

Omkring denna juvel ligger en krans av vilda högfjäll med glaciärer. (S-SV 223) 

Um dieses Juwel herum liegt ein Kranz aus wildem Hochgebirge und Gletschern. (S-TY 234)  

Runt omkring denna juvel ligger en krans av vilda högfjäll och glaciärer. (TÖ) 

Juvelen i bildspråksuttrycket utgör en konventionell bild på svenska och syftar på sjön Bierikjávrre 
som i samma stycke som bildspråksexemplet beskrivs ha en turkosgrön vattenyta (Grundsten 
2010:223). Man kan tänka sig att metaforen i exempelmeningen syftar på en smaragd utsmyckad med 
en ram i form av beskyddande högfjäll. Läsaren förstår att sjön utmärker sig med sin uppenbarelse. 
Även på tyska kallas sjön för en juvel, då bildspråket är översatt sensu stricto.  

 

Exempel 16 

Bakom sockertoppen ligger sjön Sliehkokjávrre som gjuten i en skål. (S-SV 229) 

Hinter dem Nebengipfel liegt der See Sliehkokjávrre [fetstil i översättningen, min anm.] wie in eine 
Schale gegossen. (S-TY 239) 

Bakom förtoppen ligger sjön Sliehkokjávrre som gjuten i en skål. (TÖ) 

Sjön i bildspråksexemplet beskrivs som gjuten i en skål, vilket innehåller idiomet (den sitter) som 
gjuten sammanparat med i en skål. Med den liknelsen förstår läsaren att sjön är fulländad där den 
ligger, den är gjuten för att passa. Översättningen är gjord sensu stricto, där bitar av det tyska idiomet 
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(es passt/sitzt) wie angegossen kan skönjas (samma innebörd som det svenska idiomet), troligen så 
pass mycket att den tyska läsaren förstår att sjön passar perfekt där den befinner sig. 

 

Följande två exempel visar på bildspråkets besjälning av sjöar och glaciärer. 

Exempel 17 

I öster framträder Sitojaure som en ålande flod mellan bergssidorna. (S-SV 210) 

Im Osten gleicht der Sitojaure einem sich zwischen den Berghängen dahinschlängelnden Strom. (S-
TY 219) 

I öster liknar Sitojaure en flod som ålar sig fram mellan bergssidorna. (TÖ) 

Bildspråket gör sjön Sitojaure till en levande varelse som likt ett djur ålar sig fram mellan bergen. 
Översättningen är gjort sensu stricto, vilket innebär att sjön även på tyska intar en aktiv roll, en slags 
besjälning av sjön.  

 

Exempel 18 

Glaciären har en mullig isbräcka som avbördar små isberg. (S-SV 214) 

Der Gletscher hat eine kräftige Front, die kleine Eisberge kalbt. (S-TY 224) 

Glaciären har en kraftig front som kalvar små isberg. (TÖ) 

En isbräcka är enligt Nationalencyklopedin en ”vertikal isvägg vid ytterkanten av en glaciär” 
(Isbräcka 2013). I källtexten beskrivs denna som mullig, en egenskap som oftast förknippas med 
levande varelser. En mullig bäbis, en mullig person eller en mullig katt är knappast något som för 
tankarna till farliga varelser, och att beskriva en glaciär (som i sig har många faror) som mullig gör den 
mindre hotfull. I översättningen har mullig ersatts med kraftig, vilket för det första är en bildförlust, 
och för det andra ger andra konnotationer än mullig. Något kraftigt är något mäktigare, varför 
glaciären förmodligen också uppfattas så på tyska.  

4.4.3. Samlad analys av översättningen av bildspråket 

Grundsten använder sig gärna av bildspråksuttryck för att beskriva omgivningarna, något som märks 
på de många exempel som samlats in. Han har en mångfald i bildspråket och de allra flesta 
bildspråksuttryck i det undersökta materialet utgjordes av nyskapade bilder. Centralt i 
bildspråksexemplen är fjällen och fjällens utseende. Det är dessa som oftare än något annat beskrivs 
med hjälp av bildliga uttryck, och därför utgör analysen av dessa en viktig del av den samlade 
analysen. Fjällens bildspråk präglas av besjälningar av fjällen och bilderna är ofta hotfulla med en 
respektingivande effekt på läsaren. Ett exempel på det är när topparna i ett fjällmassiv omtalas med 
följande bildliga uttryck (exempel 12):  

Platån smalnar av till en vass egg som fortsätter djupt in i massivets invecklade topografi. 
(Grundsten 2010:213) 

I översättningarna av dessa bildspråksuttryck försvagas i några fall denna effekt på tyska, d.v.s. den 
hotfulla bilden som målas upp ter sig inte fullt lika hotfull i översättningen. Detta skedde vid några av 
exemplen på bildförlust och bildersättning. I nyss nämnda exempel 12 ersattes bilden av en egg med 
en kam (d.v.s. en bergskam).  
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Vad gäller bildspråksuttrycken för vatten och is var förekomsterna få, varför det är osäkert att dra 
några slutsatser. I de exempel som förekom var effekten av bildspråket dock inte densamma som en av 
huvudeffekterna för fjällens bildspråk, att måla upp en bild av fjällen som mäktiga och riskfyllda. 
Många av bildspråksuttrycken för vatten och is visade liksom för fjällen på besjälning av naturen, men 
till skillnad från mäktig var det vanligare att beskriva naturen som vacker och fulländad. 

Det överlägset vanligaste översättningssättet för de bildliga uttrycken (för fler än hälften) var 
översättning sensu stricto. Detta innebär att bild- och sakled bevarats i de allra flesta av de tyska 
översättningarna. Enligt Lindqvist är översättning sensu stricto typiskt för adekvansinriktad 
översättning (2005:145), vilket alltså tyder på att bildspråket generellt är troget källtexten. Det näst 
vanligaste översättningssättet var bildförlust. Den främsta effekten av bildförlusterna var att många av 
de mänskliga egenskaper och besjälningar som tilldelats naturen i bildspråksuttrycken försvann i 
översättningen.  

5. Diskussion och sammanfattning 
I detta kapitel diskuteras analyserna av termer och bildspråk från kapitel fyra ur ett övergripande 
perspektiv. Kapitlet avslutas med en sammanfattning som återknyter till de frågor och hypoteser som 
ställdes i inledningen. 

Kvalitén på guideboken bygger mycket på de två delar som analyserats i denna studie: termer och 
bildspråk. Förekomsten av facktermer skapar ett förtroende hos läsaren, då författarens användning av 
dem bidrar till bilden av honom som kunnig på området i fråga, i detta fall naturgeografi och 
friluftsliv. Att guideboksförfattaren ger intryck av att kunna sitt område gör också att läsaren får 
förtroende för honom. Användningen av termer är därför viktig för att göra guideboken pålitlig.  

För urvalet av termer gjorde jag kategoriseringen efter en ursprunglig excerpering av alla termer i 
bestämda kapitel av boken. Eftersom en stor del av termerna innehöll ordet fjäll valde jag att ge dem 
en egen termkategori. Även om andra potentiella termkategorier har valts bort, exempelvis termer från 
samisk kultur och termer relaterade till berg, är det tydligt att termer med ordet fjäll utgör en stor del 
av det totala antalet termer. Fjällen och fjällens framtoning är centralt i boken, vilket märks både på 
termerna och inte minst på bildspråket som jag diskuterar nedan. Översättaren har inte behandlat 
termerna med fjäll på samma sätt i alla sina översättningar, men något mönster för när fjäll exempelvis 
bevarades med sin svenska term på tyska och när den inte gjorde det kunde inte skönjas. I de flesta fall 
översattes fjäll till tyskans Berg, men det relativt stora antalet Fjäll-termer i den tyska översättningen 
tyder på att den tyskspråkiga läsaren förväntas känna till termen.  

Frågan är då varför översättaren inte genomgående har behållit den svenska termen, när han trots allt i 
flera fall väljer att överföra den till tyskan. Möjligen är anledningen att en alltför källspråksorienterad 
översättning kommer att te sig främmande för målgruppen och bli något som stör läsningen. Detta 
föreslogs exempelvis av Koller vad gäller användningen av skärgård som låneord i Strindbergs 
översättningar (se teoridelen, 2.3.3.). Då skärgård liksom fjäll i form av låneord är betydligt 
ovanligare på målspråken i fråga finns en risk för lägre acceptans hos läsaren om dessa används i 
översättningen (Koller 1972:167). Även vad gäller ordens många konnotationer på svenska går det 
inte att överföra dessa i översättningarna eftersom, som Koller menar, de refererar till en hel värld som 
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inte går att förstå om man inte har sett den med egna ögon (1972:163–164). För översättaren blir det 
en omöjlig uppgift att i ett ord återge denna värld för en läsare från ett annat land och en annan kultur. 

Det ska förstås inte tas för givet att översättaren har haft en medveten översättningsstrategi när han har 
översatt termen fjäll, eller någon annan term heller. Men att han många gånger väljer att överföra den 
svenska termen till sin översättning kan tolkas som att han har pedagogiska ambitioner, precis som 
Grundsten har när han exempelvis förklarar vad de samiska namnen betyder på svenska. Det kan vara 
så att översättaren medvetet vill introducera denna för svenskt friluftsliv mycket viktiga term för de 
tyskspråkiga läsarna. Inte minst blir det användbart för de läsare som faktiskt ska använda sig av 
guideboken i praktiken.  

Två termer som liknar fjäll på det sättet att de endast används inom ett visst geografiskt område är jåkk 
och älv. Även dessa termer förekommer ofta i källtexten. Dessa är dock inte behandlade som termen 
fjäll, d.v.s. att översättaren har använt sig av de termer som används på svenska, utan båda är översatta 
till det mer generella bäck respektive flod på tyska. Anledningen till att jag klassificerar dem som 
generaliserande översättningar är för att både jåkk och bäck samt älv och flod existerar sida vid sida i 
det svenska språket, där den enda termen har en mer specifik betydelse än den andra. Just 
generaliseringar visade sig vara en mycket vanlig översättningsstrategi för termer, i synnerhet med 
användandet av en överordnad term. Även i Kollers översättningsanalys av ö-termer fanns en tydlig 
tendens till generalisering då flera av ö-typerna översattes till det överordnade ö (1972:167). 
Generalisering torde vara en ganska riskfri översättningsstrategi, eftersom den överordnade termen 
täcker den specifika betydelsen hos den specifika termen i källtexten. Dock innebär det också att 
översättningen blir mindre preciserad. En del av trovärdigheten i På fjälltur: Sarek bygger som sagt på 
den fackkunskap som bland annat påvisas i bruket av facktermer. Om termerna blir mindre 
specialiserade i översättningen kommer det också att påverka trovärdigheten för det översatta verket. 
Om läsaren dessutom uppfattar en inkonsekvens i termvalen skulle det också kunna påverka 
uppfattningen om författarens kunskap på ämnesområde. För en sådan analys krävs dock fler exempel 
än de som återfanns i det undersökta materialet. 

Den andra faktorn som redan nämnts som viktig för bokens trovärdighet är bildspråket. Grundsten 
använder sig ofta av bildliga uttryck för att beskriva naturen, vilket ger liv åt texten och gör den mer 
greppbar för läsaren. Det faktum att han bemödar sig att beskriva omgivningarna på ett väldigt 
uttrycksfullt sätt visar på ett personligt engagemang för naturen, och i det här fallet, fjällområdet. Han 
framstår som insatt på området, och det i sin tur gör honom pålitlig som guideboksförfattare. Detta går 
i linje med Reiss’ beskrivning av operativa texter, vilket texter riktade till turister ofta är. Enligt Reiss 
präglas de av bland annat emotionalitet, förståelse och en strävan mot trovärdighet (1976:114), vilket 
det finns tendenser till i Grundstens text. I och med hans detaljrika beskrivningar av omgivningarna 
gör han sig trovärdig för läsaren, eftersom läsaren därigenom uppfattar att författaren beskriver allting 
utifrån egna upplevelser på plats.  

Majoriteten av bildspråksuttrycken visade sig vara bevarade i översättningen, både vad gäller bild- och 
sakled. Även den tyskspråkiga läsaren bör därför märka av Grundstens intresse för att ge läsaren 
uttrycksfulla beskrivningar av omgivningarna. Översättaren har överlag tagit sig få friheter vid 
översättningen av bildspråket, d.v.s. de fria tolkningarna är få.  

Statistiken över bildspråksuttryckens översättningssätt visade att en fjärdedel av de bildliga uttrycken 
inte hade översatts med ett bildligt uttryck, varför det personliga engagemanget hos författaren blir 
något mindre synligt i översättningen. Detta är knappast något som den tyska läsaren tänker på 
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eftersom hen troligen inte jämför översättningen med originalet, men det är möjligt att översättningen 
skulle vinna trovärdighet utan bildförlusterna och bildstrykningarna.  

Liksom när det gäller termer är fjällen centrala i bildspråket, och över hälften av bildspråksexemplen 
beskrev fjällens karaktär eller utseende. Ett av de viktigaste dragen i fjällens bildspråk var 
besjälningen av dem, att genom bildliga uttryck ge dem personlighet och nästintill mänskliga 
karaktärsdrag. Ett annat väsentligt drag i bildspråket var att beskriva fjällens makt och i vissa fall 
risker genom att måla upp hotfulla bilder. De flesta bildliga uttryck översattes sensu stricto, vilket i de 
flesta fall bevarade dessa drag i översättningens bildspråk. Det fanns dock exempel på när kraften i 
nämnda typ av bildspråk förmildrats genom bildersättning, bildförlust eller bildstrykning. Detta kan 
exempelvis ha till följd att en varning för att bestiga ett riskfyllt fjäll uttryckt med ett bildligt uttryck 
inte blir lika hotfull i översättningen.  

Med sitt personliga bildspråk skapar Grundsten en närhet till läsaren, något som även märks i bokens 
tilltal, som i källtexten på svenska alltid är du. Närheten mellan läsare och text förstärks av att texten 
beskriver handlingar som om de utförs av läsaren, och läsaren blir på så sätt närvarande både som 
agent och upplevare i texten (se textanalysen, 4.1.2.). I den tyska översättningen undviks till största 
delen det direkta tilltalet vilket ger en mer formell effekt än i källtexten. Detta hänger troligen ihop 
med att den formella stilen är vanligare i tyska texter, vilket jag redogjorde för i avsnitt 2.2. Att läsaren 
inte tilltalas direkt i översättningen gör också att intrycket av att läsaren är agent i texten försvinner. 
Tilltal har inte varit i fokus i studien, men det kan ändå sägas att översättningen tycks hålla ett större 
avstånd till läsaren. Detta genom kombinationen av det distanserade tilltalet och en något lägre 
frekvens av bildliga uttryck, vilket gör att källtextens förtroliga samtal mellan författare och läsare är 
mindre synligt i översättningen. 

Sammanfattningsvis visar analyserna att översättaren har haft ett källspråksorienterat översättningssätt 
vad gäller bildspråket. Dock finns exempel på översättningssätt med dämpande effekt på bildspråkets 
kraftuttryck, eller bildliga uttryck som strukits eller bytts ut mot den bokstavliga betydelsen. Detta kan 
leda till att det personliga uttrycket och engagemanget hos författaren upplevs som lägre i 
översättningen. Då bokens trovärdighet och äkthet till viss del bygger på författarens engagemang är 
det möjligt att denna äkthet försvagas i översättningen. Dock är detta inget som framgår i en 
översättning så länge läsaren inte har möjlighet att jämföra den med källtexten.  

Vad gäller termerna var de flesta översatta genom generalisering, en målspråksorienterad 
översättningsstrategi, eller direktöversättning, en källspråksorienterad översättningsstrategi. Att 
generalisering var vanligast beror troligen på att en precis översättning ofta inte var möjlig på grund av 
brist på motsvarande term på tyska, eller för att den tyska termen inte är tillräckligt etablerad och 
därför inte skulle accepteras av läsaren. Generaliseringar innebär dock samtidigt att den specifika 
termen inte når läsaren av den översatta texten, vilket kan innebära att läsaren inte lika tydligt 
uppfattar de fackkunskaper som författaren har och som lyser igenom i källtexten. De många 
direktöversättningarna kan möjligen väga upp något för detta. En bieffekt av direktöversättningar kan 
dock vara, i den mån de inte är etablerade i tyskan, att de uppfattas som främmande och därför är 
svårare för läsaren att acceptera. Sammantaget kan de färre och försvagade bildliga uttrycken i 
kombination med det mer distanserade tilltalet och de generaliserade termerna innebära att 
översättningens trovärdighet upplevs som något lägre av de tyska läsarna än av de svenska.  
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5.1. Vidare forskning 
Mitt personliga intresse för de svenska fjällen är stort, och i denna studie har jag nuddat vid hur fjällen 
beskrivs i en guidebok översatt till tyska. Likt Kollers (1972) undersökning av hur skärgården skildras 
på andra språk i översättningar av Strindbergs Hemsöborna, och då bland annat genom översättningar 
av ö-termer, vore det intressant att göra en liknande översättningsstudie med fokus på fjällen och de 
konnotationer som de språkliga uttrycken som beskriver fjällen för med sig. 
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