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Sammanfattning 

Syftet med studien har varit att utröna huruvida Oriflames svenska reklamtexter skiljer sig från sina 

polska översättningar samt om eventuella skillnader beror på kulturell anpassning till målkulturen. 

Vidare har en bildanalys genomförts med syfte att undersöka samspelet mellan text och bild samt hur 

detta samspel eventuellt kan påverka konsumenterna. Trots att den kvantitativa analysen visar att käll- 

och måltexterna inte skiljer sig åt särskilt mycket, avviker texterna dels innehållsmässigt, dels när det 

gäller de könsroller som konstrueras i de undersökta texterna. 
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Abstract 

The aim of this thesis has been to find out how Oriflame’s Swedish advertising texts differ from their Polish 

translations and if the potential differences depend on a cultural adaption to the target culture. Furthermore, an 

image analysis was conducted in order to study the interaction between text and image as well as how this 

relation is likely to influence the customers. Even though the quantitative analysis has shown that the source and 

target texts do not differ much, they are contrastive when it comes to their content and the gender roles which are 

present in the analyzed texts. 
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1. Inledning 

Reklam spelar en otroligt viktig roll i konsumtionssamhället vi lever i. Det är ett sätt för 

marknadsförare att nå konsumenter. Och det är inte en enkel uppgift att nå fram idag, när 

konsumenterna dygnet runt har tillgång till alla möjliga produkter och tjänster utan att ens behöva 

lämna sitt hem. Därför är reklamtexternas attraherande förmåga avgörande för att kommunikationen 

ska lyckas. Men vad händer när ett företag bestämmer sig för att etablera sig på en utländsk marknad? 

Vad är det som krävs för en framgångsrik kommunikation med potentiella kunder? Självklart spelar 

språket då en avgörande roll– och översättarens roll blir helt avgörande i detta sammanhang  

Som både översättnings- och  reklamstudent är jag särskilt intresserad av hur reklamtexter översätts till 

olika språk och vilka skillnader man då kan finna mellan käll- och måltexterna. Därför bestämde jag 

mig för att genom en empirisk studie undersöka hur reklamtexter som marknadsför samma produkter 

skiljer sig åt i källspråket – svenska – samt i målspråket – polska. Studien som uppsatsen utgörs av 

baseras på reklamtexter från ett svenskt företag inom kosmetikbranschen – Oriflame. 

Undersökningsmaterialet består av 30 utvalda produktbeskrivningar hämtade från Oriflames svenska 

respektive polska webbkatalog. Eftersom företaget är svenskt, har jag bestämt mig för att utgå från att 

svenska är källspråket medan polska är målspråket. Valet av språkkombination motiveras av att mitt 

modersmål är polska. 

2. Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att jämföra reklamtexter för kosmetikaprodukter översatta från svenska till polska, 

identifiera skillnader mellan de båda versionerna samt att undersöka vad dessa skillnader kan bero på. 

Studiens utgångspunkt är att översättaren kommer att påverkas av hur den föreställer sig de polska 

måltextläsarna och deras kultur. Jag avser att ta reda på hur de har anpassat de polska måltexterna. 

Käll- och målkulturen för en reklamtext kan vara mycket olika, vilket naturligtvis också påverkar 

översättningen av den. Dessutom är reklamtext en ganska speciell genre som har ett klart syfte – att 

sälja produkter. Förutom den säljande formen och det övertygande innehållet har reklamtexter också 

en informativ funktion, vilket gör översättarens uppgift svårare – hen måste förmedla reklamens 

budskap men samtidigt behålla textens estetiska form (Ingo 2007: 133-134). Nyckelbegreppet i 

reklamsammanhang är copy som också kallas för reklamcopy. Copy kan definieras som en reklamtext 
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i tryck, på tv eller radio vars syfte är att förmedla ett reklambudskap och snabbt dra till sig 

konsumenternas uppmärksamhet (Business Dictionary, 2014). Bakom copyn finns det flera 

betydelsenivåer – t ex. en idé, en livsstil, ett sätt att tänka, att bete sig osv, som marknadsförare 

försöker sälja med hjälp av reklamen. Alla konsumenter är olika och har olika förväntningar och 

behov. Därför är det viktigt att korrekt matcha reklamtexten mot samhället den ska rikta sig mot, dvs. 

att anpassa måltexten till kulturen den ska verka i.  

Translating advertising copy is like painting the tip of an iceberg. What you see are the words, but there is a 

lot behind the words that must be understood to transfer advertising from one culture to another. (de Mooij 

2004: 179) 

Min studie utgår från följande frågor: 

a) Vilka skillnader finns det mellan svenska och polska reklamtexter för Oriflame 

kosmetikaprodukter på lexikal, syntaktisk samt pragmatisk nivå? 

b) Hur ser samspelet mellan text och bild i de multimodala texterna ut? Förändras samspelet i 

och med översättningen? 

c) Hur konstrueras genusperspektivet i både text och bild i Oriflames multimodala reklamtexter? 

Skiljer det sig åt mellan kulturerna? 

Min undersökning är huvudsakligen produktinriktad, eftersom jag kommer att jämföra svenska 

reklamtexter med deras polska översättningar på olika nivåer. Dessutom kommer min studie att 

innefatta en mottagaranalys, eftersom jag undersöker interaktionen mellan annonsens text och läsaren. 

Jag undersöker också hur den multimodala texten påverkar konsumenten, genom att analysera 

samspelet mellan reklamtexten och bilderna. 

3. Teoretisk bakgrund 

Syftet med den teoretiska delen av min uppsats som här följer är att presentera de centrala teorierna 

inom forskningsfältet som min studie tillhör samt att presentera andra studier inom samma område. 

Först undersöker jag skoposteorin och begreppet lokalisering (Jämtelid 2002) som jag bygger min 

analys på. Sedan fortsätter  jag med att redogöra för modellen som jag kommer att använda i studien – 

de Mooijs karta  över interpersonella verbala kommunikationsstilar (2004: 193). Jag kommer att 

avsluta den teoretiska översikten med att att presentera andra studier inom samma forskningsområde – 

översättning av reklamtexter – som också har relevans för min egen studie.  
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3.1 Översättning av reklam 

Själva ordet ”reklam” kommer från latinska ”reklamera” vilket kan översättas som ”ropa emot”/ ”ropa 

högt”(NE, 2014). Det engelska ordet ”advertise” kommer i sin tur från latinska ”advertere” som 

betyder ”rikta mot” (Goddard 1998: 6). Båda definitionerna pekar på reklamens informativa funktion. 

Syftet med reklam är att förmedla ett budskap till individen eller flera individer. Därför pratar man 

alltid om avsändare och mottagare i reklamsammanhang.  

Förutom den informativa funktionen innebär reklam även en övertygande kommunikation riktad till 

konsumenter. Därför måste översättare kombinera förmågan att förmedla samma budskap på ett annat 

språk med förmågan att skriva lockande texter som kommer att påverka konsumenter och motivera 

dem till att köpa en viss produkt eller tjänst.  

3.2 Skoposteorin 

Enligt Vermeers skoposteori anses översättning vara detsamma som en handling (Vermeer 1989: 101). 

Vidare hävdar Vermeer att måltexten (translatum) riktar sig mot målkulturen och därför kan skilja sig 

avsevärt från källtexten, inte bara när det gäller hur den formuleras utan också gällande vilka syften 

den har. Vermeer understryker dessutom att översättaren arbetar som en textdesigner vars uppgift är 

att skapa en text som kommer att fungera inom målkulturen, vilket är särskilt relevant i 

reklambranschen: 

Every translation can and must be assigned a skopos […] the word skopos, then, is a technical term for the 

aim or purpose of a translation […] the realizability of a commission [translation] depends on the 

circumstances of the target culture, not on those of the source culture. (Vermeer 1989: 173, 184).  

Man skulle därför kunna tolka skoposteorin som att översättarens och copywriterns roller 

sammanfaller i viss mån. Dessa insikter kommer att återspeglas i min analys, eftersom reklamtexternas 

funktion är avgörande – beroende på vem man riktar sig till, vad man vill säga, vilken reaktion hos 

konsumenten man vill uppnå och vilken kultur texten kommer fungera inom –  kan källtexten 

översättas på olika sätt.  

I uppsatsens analys kommer jag att ta reda på om kultur påverkar reklamtexter och om svaret är 

bekräftande, hur de reklamtexter jag undersöker i sin tur kan tänkas påverka våra uppfattningar om oss 

själva, vårt utseende och vårt kön. 

3.3 Lokalisering 

Lokalisering är ett begrepp som spelar huvudrollen i Kristina Jämtelids avhandling Texter och 

skrivande i en internationaliserad affärsvärld. Flerspråkig produktion vid ett svenskt storföretag. I sin 
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avhandling undersökte Jämtelid textproduktionsprocesserna inom ett företag samt analyserade utvalda 

texter skrivna inom ett företag men på olika språk. Hon valde att analysera säljande texter från ett 

svenskt internationellt företag, Electrolux (Jämtelid 2002: 9-10).  

Jämtelid förklarar att termen lokalisering kan gälla anpassningen av en viss produkt till en marknad 

eller anpassningen av språket och texten i marknadsföringen av produkten (Jämtelid 2002: 57). Enligt 

Jämtelid ger lokalisering översättaren en stor frihet, eftersom översättningsprocessen sker utanför 

källtextens ramar och måltexten ska anpassas till kulturspecifika aspekter. Jakobsen kallar även 

lokalisering för den extrema varianten av funktionell översättning (Jakobsen 1994: 50). Käll- och 

måltexten anses vara två separata texter som riktar sig mot två olika kulturer, olika typer av 

konsumenter med annorlunda värderingar och attityder. Den kulturella och språkliga anpassningen av 

ett budskap i en reklamkampanj kallar Jämtelid för ”creative adaption” (Jämtelid 2002: 59).  

Dessutom nämner Jämtelid ”copy adaptions” som är ett begrepp för språkhanteringen i 

reklamsammanhang. ”Copy adaptions” innebär att man anpassar en reklamtext till målkulturen inte 

bara rent språkligt, utan även för andra aspekter som påverkar reklamens mottagande – ljud, ljus, 

ansiktsuttryck och liknande (Jämtelid 2002: 57), vilket kan vara en svår uppgift. I studien kommer jag 

att analysera copy adaptions genom att använda begreppet ”multimodal text” som bl a analyseras av 

Björkvall i boken Den visuella texten (2009). En multimodal analys innebär undersökning av 

innehållets olika uttrycksätt, t.ex. text, bild, ljud m.m, dvs de olika modaliteterna.  

Jämtelid analyserade inte bara texter utan hon intervjuade även copywriters, vilket gav en bra inblick i 

deras arbete och i själva reklamöversättningsprocessen. En copywriter i hennes undersökning beskrev 

sitt arbete så här:  

Jag säljer en språklig och kulturell anpassning. Vad som det innefattar är en översättning, en språkgranskning,  

en korrekturläsning och att vi ser till att det är kulturellt lämpligt. (Jämtelid 2002: 59).  

Dessutom beskrev en reklambyrå från Göteborg sitt arbete med översättning av reklamtexter i 

Jämtelids avhandling. En av de anställda vid denna byrå understryker att det finns två vägar att gå för 

att översätta reklamtexter – antigen anlitar reklambyrån en översättningsfirma eller så gör en 

copywriter arbetet. Vidare förklarar den anställda att det är lätt att arbeta med en översättningsfirma, 

eftersom den vanligtvis inte försöker tolka budskapet utan översätter reklamtexten som en vanlig text. 

Copywriters, däremot, brukar först tolka budskapet i en reklam, ställa frågor till reklambyrån och 

sedan översätta reklamtexten så att den uttrycker samma budskap, men inte nödvändigtvis på exakt 

samma sätt. Att samarbeta med en copywriter kan därför vara svårare, men översättningens kvalitet är 

vanligtvis då högre, enligt Jämtelid. (Jämtelid 2002: 59). Detta är förståeligt, särskilt med tanke på att 

en copywriter arbetar i reklambranschen och har erfarenhet av att skriva säljande reklamtexter och 

slogans. Översättare saknar ofta denna typ av utbildning eller erfarenhet, vilket naturligtvis påverkar 

deras arbete. 
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Jämtelid konstaterar att översättning av reklamtexter borde uppfattas som en omfattande process, som 

inte bara innebär en översättning av ord och meningar från ett språk till ett annat utan även en kulturell 

anpassning av reklamens budskap (Jämtelid 2002: 59).  

Jämtelids begrepp samt intervjuer med reklambyråers medarbetare är avgörande för min uppsats 

eftersom jag också kommer att analysera hur Oriflames reklamtexter har anpassats till målkulturen och 

hur denna process påverkade själva översättningen. Dessutom framgår ur Jämtelids avhandling ett 

problem som jag också har uppmärksammat – att översättare oftast saknar utbildning inom reklam, 

vilket kan påverka deras förmåga att översätta en text och samtidigt behålla dess lockande karaktär. 

3.4 De Mooijs modell  
De Mooij påpekar att översättning av reklamtexter inte bara innebär en översättning av ord och 

begrepp utan även är en anpassning av reklamtexter till konsumenters olika behov. Detta beror på att 

språk inte är det enda som skiljer olika länder åt. Konsumenter från olika länder har olika behov, vanor 

och traditioner, vilket påverkar deras syn på reklam (de Mooij 2004: 179). De Mooij understryker 

också att standardiserad reklam inte fungerar lika effektivt inom olika marknader, vilket i sin tur kan 

leda till pengaslöserier bland stora koncerner. De Mooij nämner Coca-Cola som ett exempel på ett 

företag som insåg den stora potentialen i att anpassa sitt marknadsföringsmaterial till lokala marknader 

istället för att standardisera det (de Mooij 2004: 180).  

De Mooij pekar också på termen reklamkoder som innebär att för marknader som använder sig av 

olika språk är det dessutom mer sannolikt att det även förekommer skillnader inom historia, myter, 

symbolik, humor och konst (de Mooij 2004: 180-181). Dessutom märker de Mooij att olika kulturer 

har olika  s.k. schemata för att tolka och förstå reklam som t.ex. olika grader av kunskap om saker, 

människor, händelser och fenomen (de Mooij 2004: 181). All omvärldsinformation lagras i detta 

schemata. Reklam som inte är kulturellt anpassad innebär därför pengaslöseri, eftersom en viss  typ av 

information inte kan tas emot av alla människor och alla kulturer (de Mooij 2004: 181).   

Som jag nämnde tidigare har reklam olika funktioner. Dessa funktioner framhävs mer eller mindre 

beroende på vilken kultur reklam produceras och används i. I USA, där reklamteorier kommer ifrån, 

dominerar den övertygande funktionen av reklam som genom rätt användning av text, bild, ljud och 

andra resurser ska påverka konsumenter så att de köper en produkt eller en tjänst (de Mooij 2004: 

181). Motsatsen till denna typ av marknadsföring är reklam i Asien som snarare kännetecknas av 

relationsbyggande mellan företag och dess konsumenter samt av indirekt tilltal till konsumenter (de 

Mooij 2004: 181). Detta visar hur olika attityder till reklam och marknadsföring kan vara  beskaffade 

och hur viktigt det är att korrekt identifiera kulturen, som reklamen kommer att användas i och sedan 

anpassa reklamen till denna kultur.  
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De Mooij använder sig även av två begrepp myntade av antropologen Edward Hall – high-context och 

low-context communication/ culture (de Mooij 2004: 182). Hög-kontextuell kommunikation 

kännetecknas av att budskapet innehåller lite explicit information samt mycket symbolik, vilket 

begränsar förståelsen för dem som befinner sig utanför denna kultur (de Mooij 2004: 182). Låg-

kontextuell kommunikation, å andra sidan, kännetecknas av explicita, verbala budskap som baseras på 

ord, argument och retorik (de Mooij 2004: 182) och är mycket lättare att förstå även för dem som inte 

tillhör en viss kultur. 

De Mooij använder både begreppet kulturer och länder i sitt resonemang. Länder finns på kartan och 

deras reklamstilar presenteras, kulturer, däremot, är ett begrepp som de Mooij använder för att 

beskriva generella tendenser 

De Mooij urskiljer två huvudtyper av kommunikation – direkt och indirekt. Den indirekta 

kommunikationen som är typisk för kollektivistiska samhällen präglas av ett stort antal metaforer som 

inte nödvändigtvis förstås av andra kulturer (de Mooij 2004: 192). Hon presenterar sitt resonemang 

kring olika kommunikationsstilar i form av två kartor. Den första är delad i fyra fält med hänsyn till 

hög- och låg-kontextuell kommunikation samt verbal personal style (personorienterad) och verbal 

contextual style (kollektivorienterad) (de Mooij 2004: 193).  

Figur 1 De Mooijs karta över interpersonella verbala kommunikationsstilar (de Mooij 2004: 193) 

 

I den vänstra delen av kartan finns kulturer som kännetecknas av en personlig verbal stil och låg-

kontextuell kommunikation. Den personliga verbala stilen framhäver jaget och är personorienterad. 

Därför använder man ofta personliga pronomen som du eller vi medan man i 
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kollektivistiska samhällen använder opersonliga former, som t.ex. passiv form, metaforer och 

symbolism (de Mooij 2004: 194). Därför är det individualism som dominerar i kulturer som 

kännetecknas av den personliga verbala stilen och dessa samhällen brukar vara jämlika tack vare low 

power distance (kort maktdistans) (de Mooij 2004: 193) – fenomen som innebär att det inte 

förekommer stora skillnader mellan människor med olika sociala status. Kort maktdistans är typiskt 

t.ex. i skandinaviska länder, där medarbetare sägs respekteras lika mycket som högt uppsatta chefer. 

Motsatsen är samhällen som kännetecknas av lång maktdistans vilket innebär en hierarkisk struktur 

(de Mooij 2004: 193) t.ex. på arbetsplatsen, där bara chefen får uttrycka sina åsikter och fatta beslut. 

Motsatsen till den personliga verbala stilen är den kontextuella verbala stilen som innebär att 

människan uppfattas som en del av ett kollektivistiskt samhälle vars  roll definieras inom en grupp. Ett 

exempel på kollektivistiska samhällen är asiatiska länder (de Mooij 2004: 193), där fokus ligger på 

samhället och där individens roll är begränsad till det gemensamma målet.  

Sedan fortsätter de Mooij med att kategorisera språkstilar som används i olika kulturer. Hög-

kontextuella kulturer brukar använda sig av elaborate verbal style, som innebär användning av ett rikt 

och uttrycksfullt språk (de Mooij 2004: 194). Ett exempel är arabiska länder där det är vanligt att 

använda metaforer, ett stort antal adjektiv, ordspråk samt poetiska uttryck (de Mooij 2004: 194). I låg-

kontextuella kulturer,  t. ex. USA eller Storbritannien, är exacting style dominerande, vilket betyder att 

man ger bara så mycket information som behövs – varken mer eller mindre (de Mooij 2004: 194). Den 

tredje stilen kallas för succinct eller understated style som innebär att man använder underdrifter, 

pauser och tystnader, vilket är karaktäristiskt för asiatiska länder (de Mooij 2004: 194).  

Tack vare sin interpersonella kommunikationsanalys (de Mooij 2004: 193) lyckades  de Mooij skapa 

ytterligare en karta, där hon placerade in olika kulturer vid olika reklamstilar. Hennes resonemang 

kring individualism/ kollektivism  samt hög-/ låg-kontextuella kulturer får sitt uttryck i den andra 

kartan. Den kartan kommer jag att titta närmare på i metoddelen av uppsatsen och använda i min egen 

analys för att ta reda på var Sverige är placerat på kartan och var någonstans Polen befinner sig. 

Ländernas placering på kartan kommer tyda på vilken kommunikations- och reklamstil de 

kännetecknas av. 

3.5 Tidigare studier inom forskningsfältet 

På grund av en snabb utveckling av reklambranschen händer det mycket inom forskningsfältet, som 

min studie tillhör. Själv ser jag på min undersökning som en analys av översatta reklamtexter och 

deras djupa förankring i kulturen. Även andra studenter på TÖI vid Stockholms universitet har tidigare 

sysslat med ämnet översättning av reklamtexter, bl a Agnieszka Krupczak som undersökte den 

svenska versionen av IKEA-katalogen och dess polska översättning. Hon genomförde bl a en 

kvantitativ analys av antalet ord i båda versionerna av katalogen som visade att antalet ord i 
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översättningen är färre på grund av själva språket och dess struktur i den polska versionen (Krupczak 

2008: 18). Detta beror på att polskan är ett syntetiskt språk där verb böjs efter person, numerus och 

genus och det är inte nödvändigt att använda pronomen i samma utsträckning som i svenskan. 

Dessutom saknar polskan den obestämda artikeln, vilket också bidrar till det mindre antalet ord i den 

polska versionen.  

En annan studie av reklamtexter vid Stockholms universitet gjordes av Therése Söderqvist som 

analyserade sin egen översättning av tre broschyrer på uppdrag från Söderqvist Scandinavia AB, ett 

företag verksamt inom tryckeri och grafikbranschen (Söderqvist 2010: 10). Söderqvist använde sig bl 

a av de Mooijs teori som säger att reklamen måste anpassas till de kulturella värderingarna den 

kommer att fungera inom (de Mooijs 2004: 182). Dessutom tillämpade både Krupczak och Söderqvist 

Nords teori och modell för sin textanalys, som innebär att man först ska analysera extratextuella och 

sedan intertextuella faktorer i källtexten (Nord 2005: 15). Nord påpekar också att källtext och måltext 

utspelar sig i olika kommunikativa situationer och att en text kan uppfattas som kommunikativ 

interaktion. Därför är det så viktigt att identifiera enskilda roller – källtextproducenten, 

källtextavsändaren, källtexten i sig, källtextsmottagaren, initiativtagaren, översättaren, måltexten i sig 

samt måltextsmottagaren – när man ska översätta en text (Nord 2005: 7). 

En studie inom samma område gjordes också av Elisabeth Sommar vid Göteborgs Universitet, som 

undersökte engelska reklamtexter översatta till svenska. Som teoretisk bakgrund använde hon sig av 

lokaliseringsteorin som säger att reklamtexterna bör anpassas till målkulturen de ska fungera inom. 

Reklamtexter måste alltså korrekt anpassas till målkulturen, annars kan marknadsföringsstrategin 

misslyckas (Sommar 2011: 7-8). I sin analys undersökte Sommar ordvalet i texterna, bl a 

användningen av substantiv, adjektiv och pronomen, språkhandlingarna och  anglicismernas roll i 

reklamtexterna. Hennes studie lyckades visa att det finns vissa skillnader mellan svenska reklamtexter 

och de översatta från engelska (Sommar 2011: 29). Ett exempel kan vara rubriken Our 1st lip pen 

(Sommar 2011: 21) som översattes till svenska som kyssäkta läppfärg (Sommar 2011: 21). Exemplet 

visar att den engelska källtexten har en mycket tydligare avsändare än den svenska översättningen 

genom de personliga pronomina som används i texten. Samma copy som har ett svenskt ursprung, 

precis som den engelska källtexten, har ett mer direkt tilltal: Min exklusivare linje (Sommar 2011: 21). 

Detta, enligt Sommar, kan vara ett bevis på att de svenska översättningarna inte utformas på samma 

sätt som texter skapade av svenska copywriters (Sommar 2011: 21). 

Denna slutsats är ett bevis på att reklamtexter anpassas till kulturen de ska användas inom, men de 

behåller inte varje gång karakteristiska drag för reklamtexter i målspråket. Svenska reklamtexter som 

översattes från engelska skiljer sig från reklamtexterna författade på svenska (Sommar 2011: 29-30).  

Dessa tre studier är viktiga för mitt eget arbete ,eftersom de undersöker samma forskningsområde som 

min uppsats – översättning av reklamtexter. Eftersom de dessutom använder sig av modeller och 
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teorier som passar min studie, t.ex. de Mooijs karta (de Mooij 2004: 195) och begreppet lokalisering 

(Jämtelid 2002), använder jag också dem i mitt arbete. 

4. Material 

Utgångspunkten för min analys är 30 utav 209 produktbeskrivningar och reklamtexter för Oriflame 

kosmetikaprodukter hämtade från företagets svenska och polska webbkataloger. Katalogen som jag 

kommer att analysera var tillgänglig under perioden 4/3 till 24/3 2014.  Bilderna vid reklamtexterna 

ser exakt likadana ut, men jag kommer ändå att analysera samspelet mellan text och bild och 

katalogens multimodala karaktär och hur reklamtexten påverkas av bilden. Däför har jag valt 10 utav 

113 bilder som finns i katalogen. Samtliga texter gör reklam för Oriflames kosmetikaprodukter, men 

jag har bestämt mig för att använda reklamtexter för olika makeupprodukter i min analys för att samla 

ett representativt material. Reklamtexter som jag har valt gäller produkter för både män och kvinnor 

samt även för barn.  De flesta reklamtexterna har kvinnor som målgrupp, vilket beror på att exemplen 

valdes i proportion till förekomst (de flesta produkter riktar sig till kvinnor). Man skulle kunna jämföra 

detta fragment i översättningar till olika språk för att undersöka om andra översättare tog ett likadant 

beslut eller om de stod kvar vid den svenska versionen. Jag har dock bestämt mig för att begränsa min 

studie till översättningen från svenska till polska.  

5. Metod 

Med syfte att jämföra de svenska käll- och de polska måltexterna kommer jag att tillämpa en 

kvantitativ metod. Jag kommer att räkna antalet ord i båda versionerna, jämföra användningen och 

antalet substantiv och verb i respektive text samt undersöka texternas tilltal genom att räkna och 

jämföra antalet pronomen som används – hur många gånger man tilltalar läsaren direkt och hur många 

gånger man t.ex. använder sig av passiv form. Dessutom kommer jag att undersöka närhet och distans 

i de svenska källtexterna och de polska måltexterna genom att titta närmare på antalet påståenden, 

frågor och uppmaningar i dem. Jag kommer även att analysera hur meningar är byggda i de båda 

versionerna, om information eller ord har lagts till eller saknas i översättningen.  

Med tanke på reklamtexternas säljande karaktär kommer jag först att undersöka och sedan försöka 

placera Sveriges och Polens reklamstilar på de Mooijs karta över  nationellt förankrade reklamstilar. 

Detta kommer jag göra genom att undersöka tilltal, närhet och distans, meningsbyggnad m.m.  



10 

Figur 2 De Mooijs karta över reklamstilar inom olika länder (de Mooij 2004: 195) 

 

Kartan består av fyra fält, där reklamstilen karakteristisk för individualistiska kulturer finns till 

vänster, reklamstilen är där också direkt, explicit samt personlig. Personens eller varumärkets unikhet 

ligger i centrum inom dessa kulturer. Exempel på sådana länder är USA, Storbritannien, Sverige, 

Norge, Finland samt Tyskland (de Mooijs 2004: 194). Vidare delar de Mooij in kartans vänstra sida i 

två andra fält – längst upp finns de länder, där reklamen är seriös och välstrukturerad (fokus i 

reklamen ligger  här på att visa hur produkten fungerar) t.ex. Tyskland och Österrike, medan länder 

där reklamen anspelar mycket på humor återfinns längst ner till vänster i fyrfältsmodellen, t.ex. USA, 

Storbritannien samt de Skandinaviska länderna (de Mooij 2004: 194-195). Längst upp på högra sidan 

hittar man länder, där reklamens huvudsyfte är underhållning och som baseras på metaforer. I fransk 

och belgisk reklam finner man t.ex. många hänvisningar till andra kommunikationsformer som filmer, 

konst samt annan reklam. Arabiska länder är ett exempel på kulturer, där reklam använder visuella 

metaforer och symboler för att först skapa kontext och sedan placera varumärket inom ett relevant 

område av kontexten. Längst ner till höger finns Kina, Indien samt Singapore med livfull reklam och 

klara bilder (de Mooij 2005: 196). De Mooijs fördelning visar hur reklam i olika länder kan vara och 

varför det därför är oerhört viktigt att anpassa reklam till kulturen den ska fungera inom.  

Som jag redan har nämnt ovan kommer jag även att analysera samspelet mellan text och bild som 

pågår i katalogen. Bilderna i båda versionerna av katalogen är precis likadana. Trots detta kommer jag 

undersöka hur tilltalet i texten hänger ihop med bilderna. Anders Björkvall jämför språk- och 

bildhandlingar och hur samspelet påverkar reklamens kommunikativa förmåga. Inom språkhandlingar 

urskiljer han fyra grundläggande språkhandlingar: frågor, påståenden, uppmaningar och erbjudanden 
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(Björkvall 2009: 32-33). Frågor spelar en viktig roll i reklambranschen, eftersom de alltid kräver ett 

svar. I reklamsammanhanget kan svaret ta form av inköp eller medvetenhet om en produkt eller ett 

varumärke. Den minst interaktiva språkhandlingen är påstående som inte direkt kräver något slags svar 

(Björkvall 2009: 32). Den tredje språkhandlingen är uppmaning som kräver ett åtagande, vilket 

fungerar bra inom reklam. Den sista språkhandlingen är erbjudande som har ett accepterande som 

förväntad respons (Björkvall 2009: 33). Björkvall fortsätter med att påpeka att det inte är möjligt att 

uttrycka de grundläggande språkhandlingarna visuellt. Däremot kan man med bilder peka på skillnader 

mellan olika roller i interaktionen – givande och krävande. Om personen på bilden tittar direkt på 

läsaren förväntas det något svar från den. Det kan vara en uppmaning eller en fråga – texten preciserar 

och kompletterar bilden (Björkvall 2009: 36). När den avbildade personen inte tittar rakt in i läsarens 

ögon blir det snarare ett erbjudande eller ett påstående som läsarna själva kan tänka över. 

Björkvall understryker också att bild och text alltid har någon typ av relation, att de alltid är mer eller 

mindre integrerade med varandra. Syftet med reklam är att uppmärksamma ett varumärke och sälja en 

produkt. Därför är det viktigt att text och bild verkligen hänger ihop och på så sätt förstärker varandra. 

Då blir budskapet starkare och sannolikheten att konsumenten/läsaren kommer köpa en produkt blir 

betydligt större. En grundaspekt i interaktionen mellan reklambudskapet och konsumenten är distans i 

den multimodala texten. Uppmaningen eller frågan i texten kommer ha mycket större påverkan på 

konsumenten om distansen mellan den avbildade personen i annonsen och läsaren är minimal. Ett 

exempel på en multimodal text som syftar till denna typ av distans är en närbild – distansen mellan 

personen i annonsen och läsaren förkortas medan interaktionen liknar ett personligt samtal (Björkvall 

2009: 41). En närbild motsvarar alltså du-tilltalet i texten och förstärker effekten av en personlig 

relation med läsaren. Björkvall nämner också medelavståndsbilder samt distanserade bilder som inte 

försöker skapa en nära relation med konsumenterna, men ändå kan tilltala läsaren med sitt symboliska 

budskap.  

I min analys kommer jag att titta närmare på bilder som används för att sälja Oriflame-produkter och 

undersöka om de har anpassats korrekt till tilltalet i texten. På så sätt kommer jag också analysera 

vilken version av den multimodala texten i katalogen som har en större påverkan på läsaren och som 

har en bättre säljande förmåga. Jag kommer att använda mig av Andreas Nords analys av en annons 

för epilator (Nord 2011: 188-203). Enligt Björkvalls definition är multimodal text en text som omfattar 

flera kommunikationsformer, t.ex. skrift, bild, tal, musik, rörliga bilder m.m. (Björkvall 2009: 8). Nord 

börjar sin analys med undersökning av annonsens kontext och fortsätter att analysera textens tilltal, 

ordval, språkhandlingar, relation med läsaren samt även bildhandlingar. I hans material tittar den 

avbildade kvinnan direkt på läsaren, vilket skapar en nära relation med läsaren, som ännu mer 

förstärkas av att hon avbildas framifrån – läsaren befinner sig i ögonhöjd med kvinnan vilket pekar på 

jämlikhet mellan läsaren och kvinnan (Nord 2011: 201-202). Nords annonsval verkar särskilt 

intressant med tanke på själva produkten och dess roll i kontexten. Epilator är ju en produkt som kan 
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förorsaka smärta men som måste framställas som attraktiv för att kunna säljas. Då är frågan hur man 

kan presentera produkten på ett lockande sätt. Nord förklarar att annonsen egentligen försöker sälja 

något annat än bara epilatorn. Annonsen ska sälja viljan hos konsumenter att öka sitt självförtroende 

genom att förbättra sitt utseende med hjälp av produkten (Nord 2011: 202-203). I detta sammanhang 

verkar det alltså onödigt att nämna smärtan i annonsen.  

I min analys av Oriflames multimodala texter kommer jag återkomma till de ovannämnda aspekterna – 

meningsbyggnad, ordval, tilltal, distans och närhet, språk- och bildhandlingar m.m. för att grundligt 

undersöka reklamtexterna, jämföra käll- och måltexterna samt bedöma vilken version som har en 

större säljande förmåga.  

6. Analys 

Jag börjar min analys med en kvantitativ studie av båda versionerna av samma katalog. Sedan kommer 

jag att göra en textanalys på lexikalisk, syntaktisk samt pragmatisk nivå för att undersöka hur de båda 

texterna skiljer sig åt. Efter det genomför jag  en analys av texternas interpersonella struktur och tittar 

närmare på de språkhandlingar som används i texterna. Sist görs en multimodal analys, där jag 

undersöker hur den skrivna texten hänger ihop med bilderna i katalogen och hur deras samspel kan 

påverka konsumenten.   

I de anförda exemplen i analysen anges alltid den svenska källtexten först. Sedan följer den polska 

måltexten och sist en semantisk återöversättningöversättning till svenska inom hakparentes. 

6.1 Kvantitativ analys 
Reklamtexter som jag har valt gäller produkter för både män och kvinnor samt även för barn.  Man 

skulle kunna jämföra detta fragment i översättningar till olika språk för att undersöka om andra 

översättare tog ett likadant beslut eller om de stod kvar vid den svenska versionen. Jag har dock 

bestämt mig för att begränsa min studie till översättningen från svenska till polska.  

 

Tabell 1 Översikt över det analyserade materialet vad gäller produkttypsamt antal ord i käll-och måltext. 

Produkttyp Sidnummer i den 

svenska/polska katalogen 

Antal ord i källtexten Antal ord i måltexten 

1. kvinnor 28 10 10 

2. kvinnor 28 26 27 
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3. kvinnor 30 2 8 

4. kvinnor 30 5 9 

5. kvinnor 31 4 7 

6. kvinnor 31 8 10 

7. kvinnor 31 28 39 

8. kvinnor 31 6 4 

9. kvinnor 32 7 9 

10. kvinnor 32 33 32 

11. kvinnor 35 7 6 

12. kvinnor 43 4 4 

13. kvinnor 48 21 21 

14. kvinnor 54 11 16 

15. kvinnor 66 23 22 

16. män 73 19 26 

17. män 75 11 9 

18. män 77 8 10 

19. kvinnor 82 5 6 

20. kvinnor 87 6 6 

21. kvinnor 88 2 12 

22. kvinnor 90 5 10 

23. kvinnor 94 5 6 

24. barn 100/98 53 30 

25. barn 101/99 58 43 

26. kvinnor 102 8 7 

27. kvinnor 104 8 11 

28. kvinnor 108 5 4 

29. kvinnor 110 8 8 

30. kvinnor 122 7 12 

Totalt - 403 424 
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Tabellen visar att de flesta utvalda reklamtexterna handlar om kvinnoprodukter, vilket antagligen kan 

tyda på att de flesta produkterna inom kosmetikbranschen är riktade till kvinnor. Både den svenska 

och den polska katalogen har nästan identiska layouter och använder identiska bilder. Antalet ord i 

båda versionerna är mycket lika – i källtexten ligger antalet ord på 403 ord medan i måltexten har 424 

ord, vilket kan verka förvånande med tanke på de båda språkens karaktäriska drag. Polska är ett 

syntetiskt språk vilket innebär att verb böjs efter genus, numerus och person (Gunnarsson & Trypućko 

1946: 56-57) . Detta skulle kunna leda till slutsatsen  att den polska måltexten har ett mindre antal ord 

än den svenska källtexten. I detta fall stämmer det inte, eftersom den polska versionen har ett högre 

antal ord. Denna tendens syns enbart i ett fåtal exempel – punkt 3, 7, 16 och 21 där antalet ord i den 

polska måltexten är högre än antalet ord i den svenska källtexten. En motsatt tendens framkommer i 

punkt 24 och 25, där antalet ord i den polska måltexten är mindre än i den svenska källtexten. Dessa 

fragment har omformulerats av översättaren på så sätt att antalet ord i översättningen blir mindre än i 

källtexten (jfr. ex. 39 s. 42).  

Antalet ord i båda versionerna är nästan lika många. Summan av alla ord i de utvalda avsnitten i 

svenska katalogen ligger på 403 medan motsvarande siffra i polska översättningen är 424 ord (jfr. 

tabell 1). Detta resultat kan verka förvånande med tanke på skillnaderna mellan svenskans och 

polskans språksystem.  

Följande tabell visar ordklasser som man kan urskilja i de utvalda texterna. 

 

Tabell 2 Översikt över och jämförelse av de analyserade ordklasserna i de utvalda käll- och måltexterna.  

Ordklass Antal i källtexten Antal i måltexten 

verb 65 57 

adjektiv 40 46 

pronomen 18 15 

substantiv 96 129 

 

Tabell 2 visar vilka ordklasser som spelar en viktig roll i analysen i de utvalda fragmenten i den 

svenska källtexten och i den polska måltexten. I den svenska källtexten finns det 65 verb medan det 

finns 57 i den motsvarande polska översättningen. Skillnader i antalet verb är inte stort och kan 

förmodigen inte väsentligt påverka texternas tilltal och deras förmåga att skapa en relation med läsaren 

Läsarna tilltalas lättast med hjälp av verb som t.ex. används i direkta frågor eller i imperativa former. I 

källtexterna finns det 40 adjektiv medan i måltexterna finns det 46 adjektiv, som kan innebära att 

polska reklamtexter kännetecknas av en mer poetisk stil med syfte att dra läsarnas uppmärksamhet och 

tilltala deras sinnen. När det gäller antalet pronomen, som spelar en viktig roll i reklamsammanhang, 
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är det lite högre i källtexten – 18 medan det i den polska översättningen finns 15 pronomen. Man kan 

konstatera i verbens fall att en sådan liten skillnad antagligen inte kan påverka texternas säljande 

förmåga eller direkta tilltal. En större skillnad finns däremot, när man jämför antalet substantiv i de 

båda textversionerna. Det finns 96 substantiv i den svenska källtexten och 129 i den polska måltexten. 

Detta resultat kan betyda att det finns mer komplicerade eller detaljerade produktbeskrivningar i de 

polska reklamtexterna. Detta – på samma sätt som det stora antalet adjektiv –  kan innebära att polska 

reklamtexter kännetecknas av ett mer komplicerat språk.  

Alla följande exempel kommer jag att översätta idiomatiskt till svenska, så att även läsarna som inte 

pratar polska kommer att kunna förstå skillnader mellan käll- och måltexten. 

Polska är ett syntetiskt språk vilket innebär att verben böjs efter person, numerus och genus 

(Gunnarsson & Trypućko 1946: 56-57). Därför behöver man inte använda personliga pronomen i lika 

stor utsträckning som i svenskan. Svenska är däremot ett analytiskt språk där verben inte böjs efter 

person, numerus eller genus och därför är det nödvändigt att använda personliga pronomen för att 

klargöra vem verbet syftar på. Ett exempel på det kan vara: Vill du…? som översattes till polska som 

Pragniesz…?. På polska pekar själva verbet på vilken person som menas (Gunnarsson & Trypućko 

1946: 57).  

Exempel 1 

Svenska: Vill du…? 

Polska: Pragniesz…?  

[Önskar du dig…?] 

Med dessa skillnader i åtanke skulle man kunna tro att den polska översättningen borde vara kortare än 

det svenska originalet. Så är det inte i detta fall. Därför måste anledningen till det lika antalet ord i 

båda texterna ligga någon annanstans. En annan orsak skulle kunna vara att översättaren 

omformulerade den svenska texten så pass mycket att det påverkade antalet ord, vilket kan tyda på att 

översättaren arbetade fritt och gjorde sina egna val, 

Ett exempel på ett fragment som omformulerades helt av översättaren är rubriken Under natten som 

översattes till polska som Piękniejsza cera już od 1. kropli! vilket bokstavligen betyder En vackrare hy 

redan från första droppen!.  

Exempel 2 

Svenska: Under natten 

Polska: Piękniejsza cera już od 1. kropli!  

[En vackrare hy redan från första droppen!] 
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Översättaren valde här att omformulera rubriken, förmodligen så att den skulle låta ännu mer lockande 

och dra till sig läsarnas uppmärksamhet direkt. Ett annat exempel på detta är …och låt ditt 

självförtroende lysa! som översattes till polska som  Wyróżniaj się z tłumu niczym najpiękniejszy z 

kwiatów! vilket betyder  Stick ut ur mängden som den vackraste blomman!.  

Exempel 3 

Svenska: …och låt ditt självförtroende lysa! 

Polska: Wyróżniaj się z tłumu niczym najpiękniejszy z kwiatów!  

[Stick ut ur mängden som den vackraste blomman!] 

Detta exempel visar att översättaren återigen valde att ändra ett fragment genom att beskriva 

produktens egenskaper på ett mer poetiskt sätt – kvinnan jämförs med den vackraste blomman. 

Omformuleringen i den polska översättningen är dessutom synbar i exemplet: Motverkar pigmentering 

som översattes till polska som Zwalcz hiperpigmentację – ciesz się piękną cerą bez przebarwień! 

vilket betyder Bekämpa pigmentering – njut av en vacker hy utan missfärgningar.  

Exempel 4 

Svenska: Motverkar pigmentering 

Polska: Zwalcz hiperpigmentację – ciesz się piękną cerą bez przebarwień!  

[Bekämpa pigmentering – njut av en vacker hy utan missfärgningar.] 

Man märker att översättaren lade till den andra delen av fragmentet. Jag antar att syftet med detta var 

att förstärka effekten som detta fragment skulle ha på läsaren. Det är dock svårt att säga om detta 

tillägg gjordes på grund av kulturella skillnader mellan Sverige och Polen eller bara på grund av 

översättarens vilja att göra det här fragmentet ännu mer säljande. Man skulle kunna jämföra detta 

fragment i översättningar till olika språk för att undersöka om andra översättare tog ett likadant beslut 

eller om de stod kvar vid den svenska versionen. Jag har dock bestämt mig för att begränsa min studie 

till översättningen från svenska till polska.            

6.2 Textanalys  

I det följande avsnittet kommer jag att jämföra de svenska reklamtexterna med deras polska 

översättningar på den lexikaliska nivån – för att titta närmare på ordvalet i båda versionerna – på den 

syntaktiska nivån – som påverkar antalet ord i texten –  samt på den pragmatiska nivån – för att visa 

hur texterna försöker fånga läsarnas uppmärksamhet.  
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6.2.1 Lexikalisk nivå 

Även om den kvantitativa analysen av texterna har visat att antalet ord i båda versionerna är nästan 

likadant – 403 ord i den svenska versionen och 424 ord i den polska versionen (jfr. Tabell 1), är ordval 

i texterna mycket olika.  

När man jämför antalet verb ligger det nästan på samma nivå i båda versionerna. I de svenska texterna 

finns det 65 verb medan det i de polska översättningarna finns 57 verb. Av 65 verb i de svenska 

texterna är 26 verb som direkt riktar sig till läsarna (i form av frågor och imperativa former) medan det 

av 57 verb i de polska texterna är 23 verb som pekar på läsaren. Ännu en gång skulle man kunna 

kontstatera att antalet verb i båda texterna är så lika att texterna liknar varandra på den lexikaliska 

nivån. Däremot visar det sig att det förekommer skillnader mellan versionerna även på den lexikaliska 

nivån.  

När man jämför användningen av frågor och imperativ i texterna märker man att antalet direkta frågor 

och imperativa frågor är lite större i de svenska reklamtexterna. Ett exempel på imperativa former som 

uppmuntrar läsarna till någon handling är: gör så här som översattes till jak stosować vilket betyder 

hur man använder.  

Exempel 5 

Svenska: gör så här 

Polska: jak stosować  

[hur man använder] 

I detta fall bestämde sig översättaren för att använda en indirekt istället för en imperativ form. Detta 

kan öka distansen mellan avsändaren och konsumenten, vilket i sin tur kan bidra till minskad 

försäljning. Andra exempel på byte av verbet är: Låt dig definieras av sofistikation! som översattes till 

polska som Twoja charyzma to Twój znak rozpoznawczy! vilket betyder Din karisma är ditt 

kännemärke! samt Boosta huden med hjälp av naturen! som översattes till polska som Zastrzyk 

naturalnej energii dla Twojej skóry! vilket betyder En energiinjektion för din hy!  

Exempel 6 

Svenska: Låt dig definieras av sofistikation! 

Polska: Twoja charyzma to Twój znak rozpoznawczy!  

[Din karisma är ditt kännemärke!] 

Exempel 7 

Svenska: Boosta huden med hjälp av naturen! 

Polska: Zastrzyk naturalnej energii dla Twojej skóry!  
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[En energi-injektion för din hy! ] 

I båda fallen valde översättaren att omformulera meningen och använda ett substantiv istället för ett 

verb. Man skulle kunna uppfatta detta beslut som riskabelt, men jag tycker att översättaren ändå 

försökte behålla det direkta tilltalet genom att använda personliga pronomenet: twoja/twój/twojej som 

betyder din/ditt. Ett substantiv kännetecknas i stor uträckning inte av att vara bärande form, men kan 

ändå vara starkt och övertygande, t.ex. när Boosta huden… översattes som En energiinjektion för din 

hy.  

Dessutom finns det vissa skillnader mellan användningen av adjektiv i båda versionerna. Antalet 

adjektiv i de svenska texterna ligger på 40 medan de i polska översättningarna ligger på 46. I vissa fall 

beror dessa skillnader på ordvalet – att t.ex. använda ett verb istället för ett adjektiv medan det i andra 

fall beror på översättarens försök att intensifiera budskapet och göra texterna ännu mer lockande. Ett 

exempel på adjektiv som förekommer i den polska översättningen, trots att de inte finns i originalet är: 

Vill du fräscha upp hyn medan du sover? som översattes till polska som Pragniesz zapewnić swojej 

skórze intensywną nocną regenerację? vilket betyder Vill du ge din hy en intensiv regeneration under 

natten?  

Exempel 8 

Svenska: Vill du fräscha upp hyn medan du sover? 

Polska: Pragniesz zapewnić swojej skórze intensywną nocną regenerację? 

[Vill du ge din hy en intensiv regeneration under natten?] 

Översättaren valde att använda under natten som fungerar som ett adjektiv på polska istället för ett 

verb (medan du sover). Dessutom lade översättaren till adjektivet intensiv i den polska versionen vars 

syfte förmodligen var att övertyga potentiella kunder att produkten verkar intensivt. Ett likadant 

exempel är: Använd regelbundet 2-3 gånger i veckan eller dagligen för en mer intensiv behandling. 

som översattes till polska som Używaj regularnie, 2-3 razy w tygodniu, lub codziennie jako 

intensywną kurację odmładzającą. vilket betyder Använd regelbundet 2-3 gånger i veckan eller 

dagligen för en intensiv, föryngrande behandling.  

Exempel 9 

Svenska: Använd regelbundet 2-3 gånger i veckan eller dagligen för en mer intensiv behandling. 

Polska: Używaj regularnie, 2-3 razy w tygodniu, lub codziennie jako intensywną kurację 

odmładzającą. 

[Använd regelbundet 2-3 gånger i veckan eller dagligen för en intensiv, föryngrande behandling.] 

Här underströk översättaren ett av produktens drag som inte nämndes i den svenska texten – 

föryngrande. Jag tycker att detta beslut kan ifrågasättas, eftersom en föryngrande effekt inte 
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nödvändigtvis behöver ingå i produktens egenskaper. Därför skulle man kunna tro att översättaren lade 

till detta adjektiv utan någon klar bakgrund i källtexten. Däremot, enligt Jämtelids resonemang, kan 

det vara ett exempel på en kulturell anpassning (Jämtelid 2002: 57) när översättaren medvetet lägger 

till ett ord som kan ha en stor betydelse i målkulturen. Det är dock omöjligt att undersöka detta utan att 

kontakta ansvariga översättaren.  

Ett annat exempel där översättaren använde adjektiv istället för verb är: Rengör perfekt med Tea Tree 

& Rosemary! som översattes som Czysta i perfekcyjna cera, Sięgnij po olejek z drzewa herbacianego i 

rozmaryn! vilket betyder Ren och perfekt hy, Använd tee tree-olja och rosmarin!  

Exempel 10 

Svenska: Rengör perfekt med Tea Tree & Rosemary! 

Polska: Czysta i perfekcyjna cera, Sięgnij po olejek z drzewa herbacianego i rozmaryn! 

[Ren och perfekt hy, Använd tee tree-olja och rosmarin!] 

Förutom att använda ett adjektiv istället för ett verb lade översättaren till ett adjektiv som inte finns i 

den svenska texten – perfekt – som ska intensifiera produktens effekt i kundernas ögon. Dessutom 

finns det också exempel där ett substantiv i den svenska texten översattes som ett adjektiv i den polska 

texten: Ge kropp och händer vårkänsla! som översattes till Wiosenna świeżość dla dłoni i ciała! vilket 

betyder Vårfräschhet till händerna och kroppen!  

Exempel 11 

Svenska: Ge kropp och händer vårkänsla! 

Polska: Wiosenna świeżość dla dłoni i ciała! 

[Vårfräschhet till händerna och kroppen!] 

Denna ändring beror mer på ordbyggnaden än på själva översättaren. Svenskan har fler sammansatta 

ord som t.ex. vårkänsla som måste beskrivas med fler ord i polska, som inte har lika många 

sammansättningar.   

Å andra sidan finns det också exempel på adjektiv som finns i den svenska texten, dock inte i den 

polska översättningen, t.ex.: Läckra och återfuktade läppar som översattes till Ugaś pragnienie 

swoich ust och som betyder Släck dina läppars törst.  

Exempel 12 

Svenska: Läckra och återfuktade läppar 

Polska: Ugaś pragnienie swoich ust 

[Släck dina läppars törst] 
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Ett annat exempel är: Välj skräddarsydd behandling som piggar upp dina ögon! som översattes till 

polska som Wybierz rozwiązanie dostosowane do Twoich potrzeb i dodaj energii swojemu spojrzeniu! 

och som betyder Välj en lösning anpassad till dina behov och pigga upp dina ögon!.  

Exempel 13 

Svenska: Välj skräddarsydd behandling som piggar upp dina ögon! 

Polska: Wybierz rozwiązanie dostosowane do Twoich potrzeb i dodaj energii swojemu spojrzeniu! 

[Välj en lösning anpassad till dina behov och pigga upp dina ögon!] 

I detta fall var översättaren tvungen att byta det svenska adjektivet skräddarsydd mot den längre 

beskrivningen på polska – anpassad till dina behov eftersom det i polskan är omöjligt att uttrycka 

skräddarsydd med hjälp av enbart ett adjektiv.  

De ovannämnda skillnaderna i användning av adjektiv mellan den svenska källtexten och den polska 

måltexten visar att tendensen att använda många adjektiv och metaforer som innehåller extra 

information dominerar i polska reklamtexter, som inte nödvändigtvis förmedlar fakta och information 

utan snarare känslor och intryck. Några exempel på ord som används för att förmedla en känsla är bl a 

intensiv, vacker, perfekt och oförglömlig. Med tanke på detta skulle jag placera Polen i den högra 

översta delen på de Mooijs karta som kännetecknas av metaforer (de Mooij 2004: 195).  

En annan lexikalisk aspekt som jag vill analysera är användningen av engelska namn och uttryck som 

förekommer i de svenska texterna. Med tanke på att Oriflame idag är ett världskänt företag använder 

man i den svenska katalogen engelska namn på produkter och även några rubriker är formulerade på 

engelska. I den polska katalogen är detta fenomen begränsat endast till namn av produkter eller 

produktlinjer. Hela rubriker på engelska översattes till polska, t.ex. On the top of the world som i den 

polska texten översattes till Bądź sobą. Bądź piękna! vilket betyder Var dig själv. Var vacker!  

Exempel 14 

Svenska: On the top of the world 

Polska: Bądź sobą. Bądź piękna! 

[Var dig själv. Var vacker!] 

Ett annat exempel är namnet Lightning McQueen i svenska katalogen som översattes till polska som 

srebrny Zygzak McQueena vilket betyder McQueens silverblixt.  

Exempel 15 

Svenska: Lightning McQueen 

Polska: srebrny Zygzak McQueena 

[McQueens silverblixt] 
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I den svenska texten hittar man också engelska namn på produkternas ingredienser, t.ex. Tea Tree & 

Rosemary som översattes till polska som olejek z drzewa herbacianego i rozmaryn (tee tree-olja och 

rosmarin).  

Exempel 16 

Svenska: Tea Tree & Rosemary 

Polska: olejek z drzewa herbacianego i rozmaryn 

[tee tree-olja och rosmarin] 

Orsaken till varför de engelska uttrycken inte är lika vanliga i den polska översättningen kan vara att 

anglicismer kom till Polen senare än till Sverige, att engelskan före Sovietunionens sammanbrott inte 

hade så hög status i Polen. Det är förmodligen därför det är mindre vanligt att lämna engelska ord och 

begrepp på engelska i polska översatta txter. Dessutom kännetecknas både engelskan och den 

angloamerikanska kulturen i Sverige av högt anseende, vilket kan vara en annan anledning till varför 

man ibland inte översätter engelska ord i Sverige (Lindqvist 2014: 9). Lindqvist kallar detta fenomen 

för assertive non-translation (Lindqvist 2014: 9). 

6.2.2 Syntaktisk nivå  

De svenska texterna skiljer sig mycket från de polska översättningarna på den syntaktiska nivån. Den 

största påverkan på detta har hela meningar som översättaren har lagt till i sin översättning. Några 

exempel på detta är: Motverkar pigmentering som översattes till polska som Zwalcz hiperpigmentację 

– ciesz się piękną cerą bez przebarwień! vilket betyder Bekämpa pigmentering – njut av en vacker hy 

utan missfärgningar, Motverkar mörka ringar under ögonen som översattes till Pozbądź się cieni pod 

oczami – podaruj skórze promienny wygląd! vilket betyder Bli av med mörka ringar under ögonen – 

ge din hy ett strålande utseende! samt Glöm akne och blemmor! som översattes till Pożegnaj trądzik – 

powitaj cerę bez śladu niedoskonałości! vilket betyder Säg hej då till akne och blemmor – hälsa hy 

utan imperfektioner!  

Exempel 17 

Svenska: Motverkar pigmentering 

Polska: Zwalcz hiperpigmentację – ciesz się piękną cerą bez przebarwień! 

[Bekämpa pigmentering – njut av en vacker hy utan missfärgningar] 

Exempel 18 

Svenska: Motverkar mörka ringar under ögonen 

Polska: Pozbądź się cieni pod oczami – podaruj skórze promienny wygląd! 

[Bli av med mörka ringar under ögonen – ge din hy ett strålande utseende!] 
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Exempel 19 

Svenska: Glöm akne och blemmor! 

Polska: Pożegnaj trądzik – powitaj cerę bez śladu niedoskonałości! 

[Säg hej då till akne och blemmor – hälsa hy utan imperfektioner!] 

I alla tre fallen lade översättaren till en ny sats som inte finns i den svenska källtexten. Å ena sidan 

förstärks budskapet, vilket kan få större effekt i konsumentreaktionerna, men å andra sidan har 

översättaren ingen anledning till att lägga till extra information som inte överensstämmer med 

källtexten. 

Ett annat exempel på förlängda fragment i måltexterna är: Klassisk ros möter modern pion med en 

sprallig twist av rosépeppar som översattes till Ponadczasowa róża, modna peonia i akcenty różowego 

pieprzu łączą się ze sobą tworząc niezapomnianą, kobiecą kompozycję vilket betyder Tidlös ros, 

modern pion och en sprallig twist av rosépeppar blir en och skapar en oförglömlig, kvinnlig 

komposition.  

Exempel 20 

Svenska: Klassisk ros möter modern pion med en sprallig twist av rosépeppar 

Polska: Ponadczasowa róża, modna peonia i akcenty różowego pieprzu łączą się ze sobą tworząc 

niezapomnianą, kobiecą kompozycję 

[Tidlös ros, modern pion och en sprallig twist av rosépeppar blir en och skapar en oförglömlig, 

kvinnlig komposition.] 

Översättaren lade till den andra delen av meningen som framhäver det kvinnliga i produkten.  

Man märker en likartad tendens i den polska katalogen kring det manliga: Med inspiration från en 

doftserie av signaturingredienser uttrycker Dark Wood känslan av en oemotståndlig frestelse 

översattes till Woda toaletowa z kolekcji inspirowanej wyjątkowymi nutami zapachowymi – Men’s 

Collection Dark Wood wyraża męską zmysłowość, która budzi się do życia pod osłoną nocy som 

betyder En eau de toilette från en serie av signaturdofter – Men’s Collection Dark Wood uttrycker den 

manliga sensualiteten som vaknar till liv under natten.  

Exempel 21 

Svenska: Med inspiration från en doftserie av signaturingredienser uttrycker Dark Wood känslan av 

en oemotståndlig frestelse 

Polska: Woda toaletowa z kolekcji inspirowanej wyjątkowymi nutami zapachowymi – Men’s 

Collection Dark Wood wyraża męską zmysłowość, która budzi się do życia pod osłoną nocy 
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[En eau de toilette från en serie av signaturdofter – Men’s Collection Dark Wood uttrycker den 

manliga sensualiteten som vaknar till liv under natten.] 

Ännu en gång lades den andra delen av meningen till som understryker den manliga karaktären av 

parfymen. 

Att den kvinnliga och den manliga aspekten av produkten understryks i den polska katalogen, dock 

inte i den svenska, hänger ihop med kosmetikbranschens tendens att presentera män och kvinnor på ett 

traditionellt sätt. Däremot saknas den kvinnliga och den manliga aspekten just i de här fragmenten i 

den svenska källtexten som kan bero på att genusmedvetenheten är mycket mer utvecklad i Sverige än 

i Polen, där de traditionella könsrollerna inte ifrågasätts  lika ofta, Jag kommer att titta närmare på 

genusperspektivet i katalogerna i den sista delen av min analys. 

 

6.2.3 Pragmatisk nivå 

Trots skillnaden mellan antalet personliga pronomen som används i texterna – 18 i källtexten och 15 i 

måltexten (jfr Tabell 2 s. 18), skiljer sig texterna när det gäller användningen av imperativ, direkta 

frågor samt personliga pronomen. I den svenska källtexten finns det fyra frågor som riktar sig direkt 

till läsaren och på så sätt skapar en närmare relation med potentiella konsumenter samt kräver något 

slags respons från dem – t.ex. inköp av produkten, t.ex. Vill du fräscha upp hyn medan du sover? som 

översattes till Pragniesz zapewnić swojej skórze intensywną nocną regenerację? vilket betyder Vill du 

ge din hy en intensiv regeneration under natten? och Vill du bli av med problemhy? som översattes till 

Pragniesz raz na zawsze pozbyć się trądziku? vilket betyder Vill du bli av med akne en gång för alla?  

Exempel 22 

Svenska: Vill du fräscha upp hyn medan du sover? 

Polska: Pragniesz zapewnić swojej skórze intensywną nocną regenerację? 

[Vill du ge din hy en intensiv regeneration under natten?] 

Exempel 23 

Svenska: Vill du bli av med problemhy? 

Polska: Pragniesz raz na zawsze pozbyć się trądziku? 

[Vill du bli av med akne en gång för alla?] 

I det sista exemplet gjorde översättaren ett tillägg genom att förstärka frågan med uttrycket en gång för 

alla. En utav fyra direkta frågor i den svenska källtexten omformulerades av översättaren: Vilken effekt 

vill du ha? översattes till polska som Dwa efekty do wyboru! vilket betyder Två effekter att välja från!  
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Exempel 24 

Svenska: Vilken effekt vill du ha? 

Polska: Dwa efekty do wyboru! 

[Två effekter att välja från!] 

Jag tycker att budskapet försvagades genom denna omformulering, eftersom istället för att vända sig 

direkt mot läsaren och kräva ett svar, förmedlar meningen bara information, vilket innebär en 

envägskommunikation som inte är lika effektiv som en tvåvägskommunikation mellan avsändaren och 

mottagaren/läsaren.  

Imperativa former används ofta i reklamsammanhang eftersom de, precis som direkta frågor, riktar sig 

till läsarna och uppmuntrar dem att göra något. Den önskade effekten är att konsumenter ska köpa en 

viss produkt. Texten måste låta övertygande för att stimulera konsumenter till inköp. Imperativa 

former vänder sig direkt till läsaren vilket ger ett intryck av att själva avsändaren pratar med läsaren. 

En nära relation mellan dem kan förmodligen också bidra till en större försäljning av produkten. Ett 

exempel på imperativa former finns bl a i följande fragment: Gör så här: Applicera serumet efter 

rengöring och innan din dag- eller nattcreme. Använd regelbundet 2-3 gånger i veckan eller dagligen 

för en mer intensiv behandling. som översattes till polska som Jak stosować: Na oczyszczonej skórze 

rozprowadź serum, przed nałożeniem kremu na dzień lub na noc. Używaj regularnie, 2-3 razy w 

tygodniu, lub codziennie jako intensywną kurację odmładzającą. vilket betyder Hur man använder: 

Applicera serumet efter rengöring och innan din dag- eller nattcreme. Använd regelbundet 2-3 gånger 

i veckan eller dagligen för en mer intensiv föryngrade behandling.  

Exempel 25 

Svenska: Gör så här: Applicera serumet efter rengöring och innan din dag- eller nattcreme. Använd 

regelbundet 2-3 gånger i veckan eller dagligen för en mer intensiv behandling. 

Polska: Jak stosować: Na oczyszczonej skórze rozprowadź serum, przed nałożeniem kremu na 

dzień lub na noc. Używaj regularnie, 2-3 razy w tygodniu, lub codziennie jako intensywną kurację 

odmładzającą. 

[Hur man använder: Applicera serumet efter rengöring och innan din dag- eller nattcreme. Använd 

regelbundet 2-3 gånger i veckan eller dagligen för en mer intensiv föryngrade behandling.] 

Översättaren valde att göra två ändringar i källtexten. Istället för att använda en imperativ form Gör så 

här använde han en indirekt form Jak stosować (Hur man använder). Jag tycker att fragmentets effekt 

på läsaren har försvagats, som konsekvens av denna ändring, eftersom läsaren som börjar läsa 

fragmentet inte känner sig lika engagerad i kommunikationen med avsändaren, som hon är när 

avsändaren riktar sig direkt till henne. Den andra ändringen innebär att översättare gjorde ett tillägg av 
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adjektivet föryngrade. Detta, tycker jag, kan ha en positiv inverkan på budskapets karaktär, eftersom 

produkten då verkar ännu mer lockande för konsumenterna.  

Ett annat exempel på en imperativ form som finns i källtexten men inte i måltexten är fragmentet: Få 

läckra läppar! som översattes till Perfekcyjne usta! vilket betyder Perfekta läppar!.  

Exempel 26 

Svenska: Få läckra läppar! 

Polska: Perfekcyjne usta! 

[Perfekta läppar!] 

Reklamtexten har mycket mindre effekt på läsaren när den bara förmedlar information. Därför 

fungerar den polska översättningen mindre effektivt än källtexten. Genom att använda en imperativ 

form kräver man ett svar eller någon annan reaktion från läsaren vilket gör läsaren till en engagerad 

potentiell kund (Björkvall 2009: 33). 

Trots att imperativa former, direkta frågor och personliga pronomen har den största påverkan på 

potentiella konsumenter, kan även textens informativa förmåga påverka inköp av produkten. En bra 

lösning för att förstärka produktens image kan vara att göra en lista av dess unika egenskaper. Detta 

tillämpades i Oriflames katalog i följande fragment: 

                                           

Bild 1 Oriflames svenska katalog (s. 32)                                                Bild 2 Oriflames polska katalog (s. 32) 

Översättaren valde att behålla strukturen och gjorde också en lista av produktens egenskaper, dock 

finns det vissa skillnader. En av dem är att ett tillägg gjordes i första punkten: Reducerar rynkor 

översattes som Wyraźnie redukuje zmarszczki vilket betyder Tydligt reducerar rynkor.  
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Exempel 27 

Svenska: Reducerar rynkor 

Polska: Wyraźnie redukuje zmarszczki 

[Tydligt reducerar rynkor] 

Detta tillägg förstärker fragmentets effekt genom att använda ett adverb för att understryka produktens 

verkan. Den andra ändringen gäller den andra punkten där översättaren lade till ett adjektiv: …och 

främjar hyns lyster vilket översattes som …i wzmacnia naturalny blask skóry.  

Exempel 28 

Svenska: …och främjar hyns lyster 

Polska: …i wzmacnia naturalny blask skóry 

[…och främjar hyns naturliga lyster] 

Tillägget innebär alltså adjektivet naturlig (hyns naturliga lyster). På likadant sätt som i det första 

exemplet förstärker tillägget förmodligen effekten som fragmentet har på läsaren och framhäver 

produktens egenskaper. Den sista ändringen gäller den sista punkten på listan där översättaren ännu en 

gång gjorde ett tillägg av ett adverb: Fyller ut hyn inifrån översattes som Natychmiast wzmacnia 

strukturę skóry vilket betyder Fyller hyns struktur i första ögonblicket.  

Exempel 29 

Svenska: Fyller ut hyn inifrån 

Polska: Natychmiast wzmacnia strukturę skóry 

[Fyller hyns struktur i första ögonblicket] 

Översättaren bestämde sig alltså för att lägga till i första ögonblicket vilket visar produkten i ett ännu 

bättre ljus.  

I de nästa delarna av min analys kommer jag titta närmare på språkhandlingar som användes i käll- 

och måltexterna, hur de samspelar med bildhandlingar samt om deras relation med varandra förstärker 

eller försvagar påverkan på mottagaren.  

6.3 Analys av källtextens och måltextens 
interpersonella struktur 

Relationen mellan avsändaren och mottagaren kan se annorlunda ut i olika typer av texter. Den beror 

på kommunikationens syfte – ibland vill man påverka eller uppmuntra någon att göra något, ibland är 

syftet att uppmärksamma någon och ge information eller att ställa en fråga (Björkvall 2009: 29). Ett 
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tydligt formulerat syfte ligger till grund för en klar och effektiv kommunikation vilket är mycket 

viktigt i reklamsammanhang, där marknadsförare betalar mycket för att nå sina potentiella kunder och 

motivera dem till ett inköp. Då är det särskilt viktigt att bestämma vad syftet med kommunikationen är 

– om man bara vill uppmärksamma folk om en produkt eller en tjänst eller om man vill gå ett steg 

ytterligare och övertyga dem till att köpa produkten (Björkvall 2009: 29). I denna del av analysen 

kommer jag att analysera språkhandlingar som användes i Oriflames reklamtexter i den svenska 

katalogen samt i dess polska översättning. Dessutom kommer jag att titta närmare på tilltal samt 

distans och närhet mellan reklamtexternas avsändare och mottagare för att undersöka om 

kommunikationen med konsumenterna är effektiv eller om den skulle kunna förbättras. 

6.3.1 Språkhandlingar 

Man kan urskilja fyra grundläggande språkhandlingar – frågor, påståenden, uppmaningar och 

erbjudanden (Björkvall 2009: 29-30). Den minst interaktiva språkhandlingen är ett påstående 

(Björkvall 2009: 32). Talarens roll är givande eftersom kommunikationen innebär ett utbyte av 

information (Björkvall 2009: 33) – avsändaren erbjuder mottagaren någon typ av information och det 

är mottagarens beslut om hon kommer reagera på något sätt eller inte. Därför är påståenden minst 

krävande och minst effektiva i reklambranschen. Ett exempel på ett påstående i den svenska katalogen 

är: Läckra och återfuktade läppar som översattes i den polska katalogen som Ugaś pragnienie swoich 

ust vilket betyder Släck dina läppars törst (jfr. ex. 12  s. 23). I detta fall valde översättaren 

omformulera rubriken och använda en imperativ form istället för ett påstående vilket förstärker 

budskapet och skapar en närmare relation med läsaren. Översättarens omformulering var däremot 

mindre lyckad i följande exempel: Ge kropp och händer vårkänsla! som översattes till Wiosenna 

świeżość dla dłoni i ciała! vilket betyder Vårfräschhet till händerna och kroppen! (jfr. ex. 11  s. 23). I 

detta fall omformulerade översättaren en imperativ form till ett påstående vilket kan förstora distansen 

mellan avsändaren och mottagaren av texten. 

En annan typ av språkhandling är frågor. Frågor fungerar effektivt i kommunikationen eftersom de 

kräver en respons och på så sätt skapar en relation mellan de som kommunicerar (Björkvall 2009: 32). 

Interaktionen spelar en otroligt viktig roll i reklamsammanhang eftersom man alltid förväntar sig 

någon respons från konsumenten – vanligtvis att den ska köpa produkten som marknadsförs. Frågor 

som man hittar i Oriflames utvalda reklamtexter riktar sig direkt till läsarna och syftet med dem är att 

konsumenter ska svara på dem och bestämma sig för att köpa produkten, t.ex.: Vill du fräscha upp hyn 

medan du sover? som översattes till Pragniesz zapewnić swojej skórze intensywną nocną regenerację? 

vilket betyder Vill du ge din hy en intensiv regeneration under natten? (jfr. ex. 8 s. 22) eller Vill du bli 

av med problemhy? som översattes till Pragniesz raz na zawsze pozbyć się trądziku? vilket betyder 

Vill du bli av med akne en gång för alla? (jfr. ex. 23  s. 27). Marknadsförare förväntar sig att 

konsumenten kommer svara ja på dessa frågor eftersom det verkar självklart att man vill bli av med 

problemhy eller akne. Om svaret är ja har konsumenten ingen anledning till att inte köpa produkten. 
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Detta resonemang visar hur en fråga-svar struktur fungerar i reklambranschen. Genom att ställa 

självklara frågor som innebär lika självklara svar vill marknadsförare säkerställa att konsumenten 

kommer köpa produkten.  

Den tredje typen av språkhandlingar är en uppmaning som fungerar mycket effektivt eftersom den, 

precis som en fråga, kräver en respons från mottagaren (Björkvall 2009: 33) vilket bidrar till 

interaktionen mellan avsändaren och läsaren. Den förväntade responsen till en uppmaning är ett 

åtagande (Björkvall 2009: 33) – konsumenten ska känna sig motiverad till att göra något. 

Uppmaningar använder sig oftast av verb i imperativa former som uttrycker deras krävande funktion 

och slutar med ett utropstecken som förstärker effekten. I de utvalda reklamtexterna hittar man många 

exempel på uppmaningar: Få läckra läppar! som översattes till Perfekcyjne usta! vilket betyder 

Perfekta läppar! (jfr. ex. 26 s. 28). Översättaren valde att omformulera uppmaningen till ett påstående 

som bara slutar med ett utropstecken. På så sätt har samma fragment mindre styrka i den polska 

versionen än i den svenska. Ett annat exempel på en uppmaning som behölls av översättaren är: Välj 

skräddarsydd behandling som piggar upp dina ögon! som översattes till Wybierz rozwiązanie 

dostosowane do Twoich potrzeb i dodaj energii swojemu spojrzeniu! vilket betyder Välj en lösning 

anpassad till dina behov och pigga upp dina ögon! (jfr. ex. 13 s. 23). Den imperativa formen behölls i 

översättningen och riktar sig till kunden som inte verkar ha något annat val än att välja lösningen som 

säljs.  

Den sista typen av språkhandlingar är ett erbjudande med accepterande som en förväntad respons 

(Björkvall 2009: 33). Talarens roll är givande eftersom den ger mottagaren en möjlighet. Om den är 

tillräckligt övertygande kommer mottagaren acceptera den, vilket ju är huvudsyftet med 

kommunikationen i reklambranschen. Ett exempel på ett erbjudande i Oriflames katalog kan vara: 

Boosta din naturliga skönhet med härliga produkter från Very Me och låt ditt självförtroende lysa! 

som översattes till Poczuj pełną moc swojego piękna z nowymi produktami VeryMe. Wyróżniaj się z 

tłumu niczym najpiękniejszy z kwiatów! vilket betyder Känn hela kraften av din skönhet med nya 

produkter från Very Me. Stick ut ur mängden som den vackraste blomman!  

Exempel 30 

Svenska: Boosta din naturliga skönhet med härliga produkter från Very Me och låt ditt 

självförtroende lysa! 

Polska: Poczuj pełną moc swojego piękna z nowymi produktami VeryMe. Wyróżniaj się z tłumu 

niczym najpiękniejszy z kwiatów! 

[Känn hela kraften av din skönhet med nya produkter från Very Me. Stick ut ur mängden som den 

vackraste blomman!] 
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Översättaren lyckades i detta fall, enligt min mening, behålla erbjudandet om den naturliga skönheten 

som konsumenten kan få genom att använda produkten. På likartat sätt som i frågornas fall förväntas 

konsumenten acceptera förslaget, eftersom det känns självklart.  

Längre fram i uppsatsen kommer jag även att analysera samspelet mellan språk- och bildhandlingarna 

för att undersöka om de hänger ihop med och förstärker varandra eller om de förmedlar olika budskap 

och gör kommunikationen mindre lyckad. 

6.3.2 Tilltal 

Som jag nämnde tidigare är relationsskapande huvudsyftet med en effektiv kommunikation mellan 

reklammakare och konsumenter. Om marknadsförare direkt lyckas nå sina potentiella kunder är det 

mer sannolikt att samma kunder kommer att köpa en viss produkt eller tjänst. Därför är tilltalet i 

reklamtexter mycket viktigt, eftersom det skapar en chans för reklammakaren att vända sig direkt till 

kunden. Marknadsförare som tänker bilda en icke-distanserad relation med konsumenten använder sig 

därför av du-tilltal (Björkvall 2009: 47).  

Man kan använda du-tilltalt t.ex. genom att ställa direkta frågor som: Vill du förbättra din hy?, Vill du 

fräscha upp hyn medan du sover? och Vill du bli av med problemhy?. I alla dessa fall behöll 

översättaren direkta frågor för att nå sina läsare. Det som skiljer de svenska frågorna från deras polska 

översättningar är endast att det inte finns lika många personliga pronomen du, din, dig i måltexten som 

i källtexten (17 i den svenska källtexten och 15 i den polska måltexten (jfr. Tabell 2 s. 18). Denna 

skillnad kan bero på att verb i polskan böjs efter person, numerus och genus och därför är det inte 

nödvändigt att använda pronomenet du (Gunnarsson & Trypućko 1946: 56-57). 

Ett annat exempel där du-tilltalet märks är uppmaningar (Björkvall 2009: 47-48), t.ex. Sätt färg på 

tillvaron med en färgsplash! som översattes till Przełam stereotypy… daj początek kolorowej 

rewolucji! vilket betyder Bryt mot stereotyper… börja en färgglad revolution! samt Låt dig definieras 

av sofistikation! som översattes till Twoja charyzma to Twój znak rozpoznawczy! vilket betyder Din 

karisma är ditt kännemärke! (jfr ex. 6 s. 17).  

Exempel 31 

Svenska: Sätt färg på tillvaron med en färgsplash! 

Polska: Przełam stereotypy… daj początek kolorowej rewolucji! 

[Bryt mot stereotyper… börja en färgglad revolution!] 

I det andra exemplet valde översättaren att omformulera den imperativa formen till ett påstående men 

behöll det personliga tilltalet genom att använda personliga pronomen Twoja, Twój (ditt, din).  

Det är mycket svårare för reklammakare att skapa en relation med konsumenten om de använder 

passivform och andra icke-personliga former eller pratar om konsumenten i tredje person (Björkvall 
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2009: 47). Följande fragment är exempel på en mindre effektiv kommunikation mellan avsändaren och 

konsumenten: Klassisk ros möter modern pion med en sprallig twist av rosépeppar som översattes till 

Ponadczasowa róża, modna peonia i akcenty różowego pieprzu łączą się ze sobą tworząc 

niezapomnianą, kobiecą kompozycję vilket betyder Tidlös ros, modern pion och en sprallig twist av 

rosépeppar blir en och skapar en oförglömlig, kvinnlig komposition (jfr. ex. 20  s. 26). I det här fallet 

är både käll- och måltexten distanserade mot kunden och förmedlar sitt budskap i form av ett 

påstående. Ett annat exempel kan vara att prata om konsumenten i tredje person: För kvinnan som 

tycker om att framhäva sin kvinnlighet och sensualism finns det ingen bättre parfym än den frestande 

och lockande Amber Elixir! som översattes till Dla kobiety, która uwielbia odkrywać przed światem 

pełny potencjał swojej kobiecości, nie ma lepszego zapachu niż zmysłowy, a zarazem klasyczny Amber 

Elixir! vilket betyder För kvinnan som älskar att uttrycka sin kvinnlighets hela potential finns det 

ingen bättre doft än den sensuella men samtidigt klassiska Amber Elixir!.  

Exempel 33 

Svenska: För kvinnan som tycker om att framhäva sin kvinnlighet och sensualism finns det ingen 

bättre parfym än den frestande och lockande Amber Elixir! 

Polska: Dla kobiety, która uwielbia odkrywać przed światem pełny potencjał swojej kobiecości, nie 

ma lepszego zapachu niż zmysłowy, a zarazem klasyczny Amber Elixir! 

[För kvinnan som älskar att uttrycka sin kvinnlighets hela potential finns det ingen bättre doft än 

den sensuella men samtidigt klassiska Amber Elixir!] 

Även om fragmentet är laddat med information och produktens mycket positiva egenskaper har den 

förmodligen inte lika mycket påverkan på konsumenten som en direkt fråga eller en uppmaning.  

6.4 Multimodal analys 

Den sista delen av min analys består av ett multimodalt perspektiv på texterna. De reklamtexter som 

jag valde ur den svenska och den polska katalogen använder sig av både text och bild. Därför kan man 

kalla dessa reklamtexter för multimodala – de omfattar olika kommunikationsformer (Björkvall 2009: 

8). Endast reklamtexter där olika kommunikationsformer samspelar med varandra kan leda till en 

effektiv kommunikation och, som konsekvens, till en större försäljning av produkten. I fallet av de 

utvalda reklamtexterna som jag analyserar borde text (copy) och bild hänga ihop och förmedla samma 

budskap, eftersom en tydlig kommunikation förmodligen bäst påverkar potentiella kunder. Därför 

kommer jag i det följande avsnittet att analysera hur språkhandlingar samspelar med bildhandlingar 

samt om de förstärker eller försvagar varandra. 
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6.4.1 Bildhandlingar 

Precis som i text där man urskiljer två talarroller kan man urskilja två huvudroller i interaktionen på 

bild – givande och krävande (Björkvall 2009: 36). Den centrala rollen i interaktionen på bild spelar 

blicken som kan jämföras med språkhandlingar – frågor, uppmaningar, påståenden och erbjudanden 

(Björkvall 2009: 36). Beroende på vilken blick den avbildade personen ger, blir läsaren mer eller 

mindre engagerad i kommunikationen.  

Om den avbildade personen tittar direkt på läsaren är hennes roll krävande (Björkvall 2009: 36). 

Läsaren förväntas känna sig engagerad, vilket kan innebära att köpa en produkt. På så sätt minskar 

man också distansen mellan avsändaren och konsumenten, vilket leder till en närmare relation mellan 

dessa två parter.  

Ett exempel ur Oriflames katalog är följande bild: 

                        

Bild 3 Oriflames svenska katalog (s. 30)                                        Bild 4 Oriflames polska katalog (s. 30)  

Den avbildade personen tittar rakt in i kameran och på så sätt får läsaren en känsla av att kvinnan på 

bilden befinner sig nära och kräver uppmärksamhet (Björkvall 2009: 36). Denna bild är också ett bra 

exempel på ett lyckat samspel mellan text och bild – den nära relationen mellan kvinnan på bilden och 

läsaren förstärks genom uppmaningen som finns i rubriken – Glöm akne och blemmor!. Läsaren ska 

känna sig mobiliserad till att svara på uppmaningen och köpa produkten.  

En annan typ av bildhandling är när den avbildade personen inte möter läsarens blick (Björkvall 2009: 

36). Då är personens roll givande och kan jämföras med ett erbjudande eller ett påstående, då läsaren 

inte känner sig lika engagerad i kommunikationen. Denna typ av bildhandling skapar inte lika nära 

relation med konsumenten, som när den avbildade personen vänder sig direkt mot läsaren. Ett exempel 

ur Oriflames katalog är följande bild: 
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Bild 5 Oriflames svenska katalog (s. 32)                                                                 Bild 6 Oriflames polska katalog (s. 32) 

Den avbildade kvinnan tittar inte rakt in i kameran och därför känner sig läsaren inte lika engagerad 

som i det förra exemplet. Texten som står under bilden, däremot, börjar med en direkt fråga: Vill du 

förbättra din hy? (Bild 1) som översattes till polska som Pragniesz poprawić ogólny stan swojej cery? 

(Bild 2) vilket betyder Vill du förbättra tillståndet på din hy?.   

Exempel 34 

Svenska: Vill du förbättra din hy? 

Polska: Pragniesz poprawić ogólny stan swojej cery? 

[Vill du förbättra tillståndet på din hy?] 

Du-tilltalet som användes i frågan hänger inte ihop med bilden som presenterar kvinnans profil och är 

inte lika engagerande som frågans personliga karaktär. Du-tilltalet framkommer i bilden endast genom 

distansen. Bilden är en extrem närbild – läsaren ser delar av kvinnans ansikte, vilket skapar en nära 

relation mellan läsaren och den avbildade kvinnan (Björkvall 2009: 41). Denna relation kommer 

antagligen att öka den avbildade personens trovärdighet i läsarens ögon, vilket kanske kan bidra till 

produktens större försäljning.  

En motsatt situation – där bilden är engagerande medan texten distanserar läsaren från avsändaren – är 

följande exempel: 

    

Bild 7 Oriflames svenska             Bild 8 Oriflames svenska katalog (s. 77)     Bild 9 Oriflames polska katalog (s. 77) 

och polska katalog (s. 77) 
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I detta fall tittar den avbildade mannen (Bild 7) rakt in i kameran och skapar på så sätt en relation med 

läsaren medan texten som följer förmedlar ett mindre personligt budskap: Världsvan och stilig, Låt dig 

definieras av sofistikation! (Bild 8) som översattes till polska som Łagodny, a zarazem męski, Twoja 

charyzma to Twój znak rozpoznawczy! (Bild 9) vilket betyder Mild men samtidigt manlig, Din karisma 

är ditt känntecken!.  

Exempel 35 

Svenska: Världsvan och stilig, Låt dig definieras av sofistikation! 

Polska: Łagodny, a zarazem męski, Twoja charyzma to Twój znak rozpoznawczy! 

[Mild men samtidigt manlig, Din karisma är ditt känntecken!] 

Bild och text är i detta exempel inte integrerade och förminskar antagligen kommunikationsbudskapets 

effekt på läsaren.  

Björkvall konstaterar att eftersom språk- och bildhandlingar integreras så mycket kan man istället 

prata om kommunikativa handlingar (Björkvall 2009: 38). Han konstaterar vidare att både den verbala 

och den visuella aspekten bidrar till en effektiv kommunikation samt att de, om använda på rätt sätt, 

kan förstärka varandra. Björkvall är också övertygad om att en noggrann analys av språk- och 

bildhandlingar samt deras samspel kan säga mycket om den multimodala textens interaktiva potential 

(Björkvall 2009: 38). Kunskapen om denna interakiva potential är särskilt viktig för reklammakare 

som investerar mycket pengar i sina kampanjer och skulle antagligen hjälpa dem att bättre anpassa 

produkten till målgruppen.  

6.4.2 Distans och närhet 

Andra aspekter som påverkar interaktionen mellan avsändaren och läsaren är den symboliska 

distansen mellan den avbildade personen och läsaren samt kameravinkeln (Björkvall 2009: 39-49). 

Den första typen av distans i bildsammanhang är en extrem närbild, där läsaren bara ser delar av den 

avbildade personens kropp eller huvud (Björkvall 2009: 41). Då skapas en personlig eller till och med 

intim relation mellan den avbildade personen och läsaren (Björkvall 2009: 41,) eftersom man brukar 

vara så nära endast med sina närmaste i verkliga livet. I kosmetikabranschen dominerar bilder tagna 

framifrån eller ut ett sidoperspektiv samt ut ett öga-mot-öga perspektiv (Björkvall 2009: 54) – dels för 

att presentera produkter på ett lockande sätt,dels för att skapa en jämlik relation mellan personen på 

bilden och läsaren. I katalogen de analyserade texterna kommer ifrån dominerar extrema närbilder 

samt närbilder – det finns 113 bilder i Oriflames katalog som avbildar personer eller delar av deras 

kroppar, varav 36 är extrema närbilder som presenterar delar av de avbildade personernas ansikten och 

kroppar, 64 är närbilder som visar personernas ansikten samt delar av överkroppen och bara 9 är 

medelavståndsbilder som innebär social distans som t.ex. mellan medresenär på tåget eller bussen. 
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Eftersom Oriflames katalog omfattar kosmetikaprodukter, finns det inga distanserade bilder som inte 

bidrar till en närmare relation mellan de avbildade personerna och läsaren. 

Ett exempel ur Oriflames katalog kan vara Bild 5 och 6, där man bara ser delar av den avbildade 

kvinnans huvud. Den personliga relationen förstärks ännu mer tack vare frågan som står under bilden 

och riktar sig direkt till läsaren: Vill du förbättra din hy?. Enligt teorin upplever då läsaren en känsla 

av att prata med en kamrat eller en släkting, vilket positivt kan påverka hennes reaktion och leda till 

inköp av produkten.  

Vidare skriver Björkvall om en vanlig närbild som visar den avbildade personens huvud och axlar 

eller delar av dem (Björkvall 2009: 41). Denna typ av distans kan jämföras med en samtalssituation 

(Björkvall 2009: 41).  

Ett exempel ur Oriflames katalog är följande bild: 

                                 

Bild 10 Oriflames svenska katalog (s. 42)                                                   Bild 11 Oriflames polska katalog (s. 42) 

Den avbildade kvinnan tittar rakt in i kameran och befinner sig dessutom nära läsaren som kan se 

hennes huvud och axlar. På ett sådant sätt skapas en mycket personlig relation mellan kvinnan och 

läsaren. Kvinnans kontaktsökande blick är en viktig resurs på bilden, eftersom den kan tolkas som ett 

erbjudande till identifikation (Nord 2011: 201). Budskapet är dock inte konsekvent i den svenska 

katalogen eftersom rubriken som står ovanför bilden är ett påstående: Läckra och återfuktade läppar 

vilket skapar en större distans mellan kvinnan och läsaren. Översättaren bestämde sig för att 

omformulera rubriken till en imperativ form som engagerar läsaren: Ugaś pragnienie swoich ust vilket 

betyder Släck dina läppars törst (jfr ex. 12 s. 19). Rubriken bjuder in läsaren till interaktion och låter 

lockande. Dessutom togs bilden framifrån, ur ett öga-mot-öga perspektiv, vilket uttrycker jämlikhet i 

relationen mellan den avbildade och läsaren (jfr. Björkvall 2009: 52-54). Läsaren ska ledas att tro att 

hon kan se ut som kvinnan på bilden, bara om hon köper och använder produkten som marknadsförs. 
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Därför kan man betrakta reklambilder som ett löfte om hur vacker konsumenten kan bli om hon köper 

produkten som marknadsförs (Nord 2011: 202). Bilderna tagna ur ett öga-mot-öga perspektiv är 

vanligast i kosmetikbranschen eftersom läsare ska känna sig på samma nivå som de avbildade 

personerna, vilket gör det lättare att skapa en relation mellan dem samt öka den avbildade personernas 

trovärdighet.  

Dessutom diskuterar Björkvall medelavståndsbilder som innebär social distans som t.ex. mellan 

medresenär på tåget eller bussen (Björkvall 2009: 42). Medelavståndsbilder uttrycker ett erbjudande 

snarare än ett krav vilket försvagar relationen mellan den avbildade personen och läsaren. Ett exempel 

på en medelavståndsbild är följande bild (som är identiska i både den svenska och den polska 

katalogen): 

 

Bild 12 Oriflames svenska/ polska katalog (s. 75)  

Rubriken som står bredvid bilden säger: En ren känsla av lyx för män som lever sina drömliv! vilket 

hänger bra ihop med bildens budskap – rubriken erbjuder men kräver inte någon respons från läsaren. 

Rubrikens översättning är också anpassad till bilden eftersom översättaren behållit den icke-personliga 

karaktären: Ekscytujący smak przygody dla mężczyzny, który spełnia swoje marzenia! [En spännande 

smak av äventyr för mannen som fyller sina drömmar!].  

Exempel 36 

Svenska: En ren känsla av lyx för män som lever sina drömliv! 

Polska: Ekscytujący smak przygody dla mężczyzny, który spełnia swoje marzenia! 

[En spännande smak av äventyr för mannen som fyller sina drömmar!] 

Texten har ett indirekt tilltal och är på grund av detta integrerad med bilden som presenterar mannen 

på medelavstånd. 

Sist nämner Björkvall distanserade bilder där avbildade personer tar upp mindre än halva bilden 

(Björkvall 2009: 44). Eftersom distanserade bilder inte är vanliga i kosmetikabranschen kommer jag 

inte analysera dem vidare. Dessutom finns det inte heller exempel på sådana bilder i mitt Oriflames-

material. 
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6.4.3 Genusperspektiv 

Kosmetikabranschen är en specifik bransch, där kroppen ofta spelar huvudrollen i reklamen. Därför är 

också könsroller viktiga inom denna typ av reklam. Jag kommer i det följande att analysera hur män 

och kvinnor framställs i Oriflames katalog samt hur barnprodukter marknadsförs.  

Björkvall konstaterar att könsroller presenteras i kosmetikareklam på ett traditionellt, stereotypiskt 

sätt, där kvinnor är mer passiva och inåtvända samt framställs som glada och sexiga (Björkvall 2003: 

18). Ett exempel är bilden ur Oriflames katalog (Bild 13) där den avbildade kvinnan gestaltas som 

mycket feminin, attraktiv, sensuell och samtidigt naken eller halvnaken, vilket ger läsaren ett intryck 

av att hon är ömtålig och svag och därför beroende av mannen. Rubriken som finns bredvid bilden 

samspelar med bilden – oemotståndlig frestelse motsvarar kvinnans kroppsspråk som försöker förföra 

läsaren. Översättaren behåller rubrikens lockande karaktär: Kwintesencja pokusy vilket betyder 

Frestelsens kärna.  

Exempel 37 

Svenska: Oemotståndlig frestelse  

Polska: Kwintesencja pokusy 

[Frestelsens kärna] 

Syftet med en reklambild på en attraktiv och sensuell kvinna som förstärks av copyn är att övertyga 

kvinnliga kunder om att de också kan bli lika snygga om de köper och använder produkten som 

marknadsförs. Sådana bilder som framställer perfekta kroppar som inte existerar utan har skapats med 

hjälp av retuscheringsprogram, påverkar starkt vår syn på kvinnokroppen – en syn som inte hänger 

ihop med verkligheten. Man kan gå vidare i resonemanget och påstå att denna typ av reklam 

diskriminerar kvinnor som ser annorlunda ut och dessutom behandlar de avbildade kvinnorna som 

sexuella objekt, vars roll är att förföra. Det är därför viktigt att försöka titta på reklambilder på ett 

kritiskt sätt och inte acceptera de könsroller som säljs av marknadsförare.  
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Bild 13 Oriflames svenska katalog (s. 66)                               Bild 14 Oriflames polska katalog (s. 66) 

 

Mannen, enligt Björkvall, framställs också som glad och sexig, men inte lika sexig som kvinnan 

(Björkvall 2003: 18). Dessutom är han sensuell, kroppsmedeveten och manlig. Mannen, i motsats till 

kvinnan, är självständig, aktiv och framställs oftast i någon handling för att understryka hans kraft 

(Björkvall 2003: 18). Ett bildexempel ur Oriflames katalog (Bild 15) gestaltar en man som verkar 

manlig, stark och självsäker. Hans drag framhäver hans manlighet – bl a hans skägg, breda kinknotor 

och korta hår. Samtidigt är han också sexig och sensuell. Mannen på reklambilden ska tilltala andra 

män som också vill se ut som han och vara lika manliga. Precis som i det förra exemplet innehåller 

bilden löftet om att mannen som köper produkten kan bli lika attraktiv som den avbildade mannen. 

Bildens budskap kompletteras med copy som säger: Elegant, sensuell och mystisk som översattes till 

polska som Zmysłowy, elegancki, tajemniczy.  

Exempel 38 

Svenska: Elegant, sensuell och mystisk 

Polska: Zmysłowy, elegancki, tajemniczy 

[Sensuell, elegant, mystisk] 

Det är dock intressant att översättaren ändrade ordningen av adjektiv och placerade sensuell först, 

elegant på andra plats och mystisk sist. Man kan konstatera att översättaren på detta sätt ville framhäva 

mannens sensualitet, kanske så att den avbildade mannen skulle se ännu mer attraktiv ut.   

Ett annat exempel på en manlig bild är bild 16 som framställer en elegant, ung man som småler och 

tittar rakt in i kameran. Rubriken som står bredvid bilden säger: Världsvan och stilig, låt dig definieras 

av sofistikation! vilket översattes till polska som Łagodny, a zarazem męski, Twoja charyzma to Twój 

znak rozpoznawczy! vilket betyder Mild men samtidigt manlig, din charisma är ditt känntecken! (jfr. 

ex. 35 s. 36). Översättaren valde att byta egenskaper som beskriver mannen och gick från världsvan 
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och stilig till mild men samtidigt manlig. På så sätt understryks ännu en gång det manliga i texten. 

Detta kan bero på att genusmedevetenheten inte är så hög i Polen som i Sverige och att man inte 

brukar ifrågasätta könsroller i lsamma utsträckning som i Sverige. Jag hoppas att min studie kommer 

att uppmärksamma behovet av att kritiskt granska reklamens innehåll och de könsroller som den 

försöker sälja tillsammans med produkterna.  

                                             

Bild 15 Oriflames katalog (s. 72) Bild 16 Oriflames katalog (s. 77) 

En annan aspekt relaterad till könsroller som framställs i reklamen som jag har undersökt och vill ta 

upp är barnprodukternas utformning. Eftersom Oriflames katalog riktar sig till vuxna utgår jag från att 

barnprodukterna marknadsförs med tanke på föräldrarna. Detta framgår också från reklamtexten (Bild 

17): Håll dina barn rena hela vägen med Lightning McQueen. När det är baddags kommer du 

garanterat att få fart på dina små med nya kollektionen Disney Cars. Låt dina racerförare löddra upp 

ett skumbad med hjälp av Lightning McQeen så kommer nästa badupplevelse bli ett spännande 

äventyr som dina barn kommer att älska. Fragmentet börjar med en imperativ form som riktar sig till 

föräldrarna. Dessutom används personliga pronomen (dina barn, dina små, dina racerförare) som 

skapar det direkta tilltalet i texten. Översättaren behöll den direkta karaktären i fragmentet (Bild 18): 

Kto pierwszy na mecie, ten pierwszy w kąpieli! Twój mały kierowca rajdowy pokocha codzienną 

kąpiel w towarzystwie srebrnego Zygzaka McQueena. Kosmetyki z kolekcji Disney Cars przemienią ją 

w niezapomnianą przygodę! som betyder Den första vid mållinjen blir den första i badkaret! Din lilla 

raceförare kommer att älska att bada varje dag med McQueens silverblixten. Kosmetika från Disney 

Cars-serien kommer att förvandla badet till ett oförglömligt äventyr!.  

Exempel 39 

Svenska: Håll dina barn rena hela vägen med Lightning McQueen. När det är baddags kommer du 

garanterat att få fart på dina små med nya kollektionen Disney Cars. Låt dina racerförare löddra 
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upp ett skumbad med hjälp av Lightning McQeen så kommer nästa badupplevelse bli ett spännande 

äventyr som dina barn kommer att älska. 

Polska: Kto pierwszy na mecie, ten pierwszy w kąpieli! Twój mały kierowca rajdowy pokocha 

codzienną kąpiel w towarzystwie srebrnego Zygzaka McQueena. Kosmetyki z kolekcji Disney 

Cars przemienią ją w niezapomnianą przygodę! 

[Den första vid mållinjen blir den första i badkaret! Din lilla raceförare kommer att älska att bada 

varje dag med McQueens silverblixten. Kosmetika från Disney Cars-serien kommer att förvandla 

badet till ett oförglömligt äventyr!] 

Den imperativa formen i början omformulerades till ett påstående men det personliga tilltalet behålls 

(din raceförare). Det som väckte min uppmärksamhet var att det framgår ut den svenska texten att 

produkten kan användas både av flickor och av pojkar – dina barn, dina små medan den polska 

översättningen aldrig använder ordet barn och istället understryker att produkten är anpassad till 

pojkar – din raceförare. Detta är, anser jag, ett sätt att spegla stereotypa könsroller även för barn. 

             

Bild 17 Oriflames svenska katalog (s. 100)                                      Bild 18 Oriflames polska katalog (s. 98) 

Ett annat exempel ur Oriflames katalog på reklam för barnprodukter är duschprodukter i en rosa 

förpackning som marknadsförs på två olika sätt i käll- och måltexten, trots att bilden är exakt samma i 

båda katalogerna. Reklamtexten riktar sig, precis som i förra exemplet, till föräldrar och ännu en gång 

marknadsförs den som en produkt för både flickor och pojkar: Låt prinsessan Aurora inspirera dina 

barn att tvätta sig efter en kul lekdag. Denna serie bjuder på två nya produkter: ett schampo som 

reder ut trassligt hår och en härlig duschgelé. Båda med en lätt färg av rosa och en söt rosdoft. 

Översättningen är dock omformulerad så att den begränsar produktens målgrupp endast till flickor: 

Księżniczka Aurora sprawi, że i Twoja mała piękność polubi codzienne pluski w wannie. Kolekcja 

dwóch produktów do mycia ciała i włosów, wzbogaconych dziewczęcym aromatem róż, z pewnością 

jej w tym pomoże! som betyder Din lilla skönhet kommer att älska att leka i badkaren tack vare 
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prinsessan Aurora. Denna serie som består av två produkter till kropp och hår, med en rosa doft, 

kommer att hjälpa henne med detta!.  

Exempel 40 

Svenska: Låt prinsessan Aurora inspirera dina barn att tvätta sig efter en kul lekdag. Denna serie 

bjuder på två nya produkter: ett schampo som reder ut trassligt hår och en härlig duschgelé. Båda 

med en lätt färg av rosa och en söt rosdoft. 

Polska: Księżniczka Aurora sprawi, że i Twoja mała piękność polubi codzienne pluski w wannie. 

Kolekcja dwóch produktów do mycia ciała i włosów, wzbogaconych dziewczęcym aromatem róż, 

z pewnością jej w tym pomoże! 

[Din lilla skönhet kommer att älska att leka i badkaren tack vare prinsessan Aurora. Denna serie 

som består av två produkter till kropp och hår, med en rosa doft, kommer att hjälpa henne med 

detta!] 

Texten understryker att produkten riktar sig till flickor genom att använda ordet din lilla skönhet samt 

pronomenet henne.  

      

Bild 19 Oriflames svenska katalog (s. 101)                               Bild 20 Oriflames polska katalog (s. 99) 

Jag tycker att det är mycket intressant hur reklam kan styra våra uppfattningar om det kvinnliga och 

det manliga med hjälp av bild- och språkhandlingar. På grund av detta har marknadsförare ett stort 

inflytande över och ansvar för könsroller som konstrueras – ord- och bildval kan totalt förändra hur 

man ser på kvinnlighet och manlighet. Det är därför bra att vara medveten om reklamens 

manipulerande kraft. Ämnet är också mest känsligt när det gäller barnprodukter. Även om katalogen är 

tänkt för vuxna, kan också barn titta på reklam för produkter som verka intressanta för dem. Om de då 

ser reklam för en produkt som sägs vara tänkt för enbart ett kön, kan det stoppa dem från att utvecklas 

fritt, utanför könsstereotyper.  
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7. Sammanfattning och 

slutdiskussion 

Som nämndes tidigare är reklamöversättning en speciell typ av översättning, eftersom översättarens 

roll inte endast innebär att återge textens budskap på ett annat språk, utan även att anpassa texten till 

målkulturen den kommer fungera i. Jämtelid understryker med termen lokalisering att både produkten 

och reklamtexten måste anpassas till målkulturen så att marknadsföringen har den önskade effekten på 

konsumenterna (Jämtelid 2002: 57). Jag har valt att undersöka Oriflames reklamtexter med tanke på 

att Oriflame är ett internationellt, dock svenskgrundat, företag som idag säljer sina produkter i många 

olika länder, bland annat i Polen. De analyserade källtexterna var Oriflames svenska reklamtexter samt 

deras polska översättningar. 

Min analys består av en kvantitativ översikt samt av en text- och bildanalys. I den kvantitativa delen 

av undersökningen har jag analyserat hur de svenska källtexterna skiljer sig från de polska 

översättningarna på lexikalisk, syntaktisk samt pragmatisk nivå. Min analys visar att det inte finns 

stora skillnader när det gäller antalet ord i käll- och måltexterna (jfr. Tabell 1), även om svenska och 

polska är två helt olika språk. Detta resultat verkar förvånande eftersom i polska, som är ett syntetiskt 

språk, böjs verb efter person, genus och numerus (Gunnarsson & Trypućko 1946: 56-57), vilket 

minskar antalet ord – istället för att använda både verbet och pronomenet använder man bara verbet 

som själv pekar på personen man menar (jfr. ex. 1 s. 19). Ett mindre antal ord i den polska 

översättningen kan man dock tolka som ett resultat av översättarens omformuleringar, ordbyten och 

tillägg (jfr. ex. 2 och 3  s. 19). Översättarens ändringar uppfattar jag som frivilliga och inte kopplade 

till en kulturanpassning. Modifieringar som gjordes innebär i de flesta fallen tillägg av intensifierande 

ord och metaforer (jfr. som den vackraste blomman i ex. 3 s. 16). Översättaren försöker tilltala kvinnor 

genom att använda sig av smicker och ett mer poetiskt språk, vilket inte sker i den svenska källtexten.  

Den kvantitativa analysen har dessutom visat att antalet adjektiv och substantiv är större i den polska 

översättningen än i den svenska källtexten (jfr. Tabell 2). Att översättaren valde att lägga till adjektiv 

och substantiv kan vara ett bevis på att språket i de polska reklamtexterna har en poetisk karaktär. 

Översättaren ville antagligen tilltala läsarnas fantasi genom att lägga till intensifierande ord som inte 

bidrar till kommunikationen innehållsmässigt, utan som syftar till att förstärka konsumentens vilja att 

köpa en viss produkt. Därför anser jag att Polen skulle kunna placeras i det högra fältet på de Mooijs 

karta, där reklamstil kännetecknas av metaforer (jfr.  som den vackraste blomman i ex. 3 s. 16) och 

symbolism (de Mooij 2004: 195).  Polens placering på de Mooijs karta kan även motiveras utifrån de 

Mooijs första karta där länder som finns till höger kännetecknas av hög-kontextuell kommunikation 

där budskap innehåller lite explicit information, mycket symbolik och metaforer. 
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Den svenska reklamstilens placering på de Mooijs karta är rätt, enligt min mening. Sverige befinner 

sig i kartans vänstra fält, där reklamstilen kännetecknas av humor och den personliga karaktären (de 

Mooij 2004: 195). Eftersom humor inte förekommer just i de utvalda texterna, har jag inte tagit upp 

denna aspekt i mitt resonemang. Däremot spelar det personliga tilltalet en viktig roll i den svenska 

reklamstilen – antalet pronomen är större i den svenska källtexten än i den polska översättningen. 

Reklamtexternas avsändare vänder sig direkt till läsaren som i framtiden kan bli en kund. Genom att 

skapa en intim relation (både i text och bild) mellan de avbildade personerna och läsarna ökar, enligt 

min mening, sannolikheten att konsumenten kommer att bli intresserad av produkten. Särskilt i 

kosmetikbranschen är denna personliga typ av relation relevant, med tanke på att personerna som 

framställs på bilderna i katalogen ska fungera som förebild för konsumenterna.   

Eftersom syftet med reklamtexter är att skapa en reaktion hos läsaren och stimulera dem till ett inköp, 

spelar språkhandlingar en viktig roll i reklamsammanhang. Jag har undersökt hur de fyra 

språkhandlingarna som Björkvall nämner (2009: 29-30) fungerar i Oriflames reklamtexter och vilken 

effekt de antagligen har på läsaren. Jag har visat några exempel på att det direkta tilltalet som 

användes i den svenska texten inte behållits i den polska översättningen, vilket förmodligen kan 

påverka reklamens effekt på kunderna (jfr ex. 5, 6 och 7  s. 17). Genom att använda imperativa former, 

direkta frågor som vänder sig till läsarna samt ett direkt tilltal kan reklammakare stimulera kunderna 

till köp och försöka styra deras tankar kring en viss produkt eller tjänst. Enligt Björkvalls model är 

reklamens effekt på konsumenterna inte lika stor om reklamtexterna istället använder sig av substantiv 

och påståenden (jfr. ex. 11 s. 23). Inflytandet på konsumenterna är störst när man bjuder in dem till 

någon typ av interaktion – därför fungerar uppmaningar, direkta frågor och erbjudanden i reklamtexter 

på ett mer effektivt sätt än påståenden (Björkvall 2009: 32-33). En annan aspekt undersökt av 

Björkvall, som jag också analyserar i uppsatsen, är tilltal som är den andra huvudfaktorn i 

kommunikationen med kunderna. För reklammakare är det viktigt att bygga en nära relation med sina 

kunder, eftersom det finns en större chans att konsumenten kommer att köpa en viss produkt, om den 

anser att reklambudskapet är trovärdigt och riktat till den enskilda kunden. Du-tilltalet är ett sätt att 

bidra till en närmare relation mellan reklammakarna/ företaget och konsumenterna (Björkvall 2009: 

47). Du-tilltalet kan tillämpas genom att använda personliga pronomen, direkta frågor samt imperativa 

former. I både käll- och måltexterna har jag hittat exempel på du-tilltalet (jfr. ex. 13 s. 23) samt på en 

mer distanserad kommunikation (jfr. ex. 20  s. 26). Jag anser, med hänsyn till Björkvalls analyser, att 

du-tilltalet är ett bra sätt att bygga en relation med konsumenterna och därför fungerar det på ett mer 

effektivt sätt i reklamsammanhang. Därför är det viktigt att översättaren behåller ett direkt tilltal och 

inte förlänger distansen mellan företaget eller varumärket och konsumenten, vilket kan påverka 

försäljningen negativt.  

För att göra en djupare analys av Oriflames reklamtexter har jag även gjort en multimodal analys, med 

hjälp av Björkvalls riktlinjer. Eftersom reklamtexter är ett perfekt exempel på multimodala texter, som 
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består av olika modaliteteter (kommunikationsformer) – text, bild, ljus, ljud m.m. (Björkvall 2009: 8), 

har jag också gjort en bildanalys för att undersöka hur bild och text i de utvalda reklamtexterna 

fungerar tillsammans. Björkvall understryker att en lyckad kommunikation baseras på ett samspel 

mellan bild och text när båda modaliteterna kompletterar varandra och förstärker sluteffekten 

(Björkvall 2009). Vid textanalys analyserar man de ovannämnda språkhandlingarna medan man vid 

bildanalys undersöker bildhandlingarna som motsvarar språkhandlingarna men använder sig av andra 

resurser. I bildanalysen som genomförts, har jag undersökt olika typer av bilder – extrem närbild, 

närbild, medelavståndsbild och distanserad bild (Björkvall 2009: 41) som motsvarar närheten och 

distansen i reklamtexterna, de avbildade personernas blick (Björkvall 2009: 36) som antingen kan 

bjuda in läsaren i någon typ av interaktion eller distansera sig från läsaren , samt kameravinkeln 

(Björkvall 2009: 54) som också kan påverka relationen mellan den avbildade personen och läsaren. 

Majoriteten av alla bilder i katalogen, som de utvalda texterna kommer ifrån är extrema närbilder och 

närbilder (jfr. Bild 10 och 11), vilket är typiskt för kosmetikbranschen – eftersom man försöker sälja 

kosmetika måste närbilder på ansikten eller överkroppen presenteras. Närbilder skapar en intim 

relation med läsaren, vilket ytterligare kan förstärkas genom du-tilltalet eller en direkt fråga till läsaren 

i reklamtexten (jfr ex. 34 s. 32). Ett exempel ur Oriflames katalog på ett mindre lyckat samspel mellan 

budskapet som kommer fram i text och bild är Bilderna 10 och 11 på sidan 38. Den svenska källtexten 

uttrycker inte en lika nära relation mellan den avbildade kvinnan och läsaren som själva bilden 

eftersom den använder sig av ett påstående (jfr. ex. 12  s. 23). Den polska översättningen är däremot 

bättre anpassad till bildens budskap eftersom den vänder sig direkt till läsaren med hjälp av en 

uppmaning (jfr. ex. 12  s. 23). Min studie har visat att text och bild i Oriflames reklamtexter inte alltid 

hänger ihop med varandra, vilket, enligt Björkvall, kan bidra till kommunikationens minskade effekt. 

Ett exempel på ett bra samspel mellan text och bild i översättningen, som inte finns i källtexten, är 

Bild 3 och 4 (s. 35). Översättaren har lagt till den andra delen av rubriken som direkt vänder sig till 

läsaren (jfr. ex. 19 s. 25), vilket kan förstärka budskapet. Exemplet visar att översättning kan påverka 

samspelet mellan text och bild. Den avbildade kvinnan tittar rakt in i kameran som bidrar till en 

närmare relation mellan henne och läsaren. Till denna bild passar därför en tilltalande och personlig 

rubrik. Av denna anledning, anser jag, är översättningen mer effektiv än själva källtexten. Ännu en 

gång visar det sig att översättaren också borde ha erfarenhet inom copywriting, så att multimodala 

reklamtexter kan använda hela sin potential för att förmedla budskapet på ett konsekvent sätt.    

Med tanke på att kvinnor fortfarande är den dominanta målgruppen inom kosmetikbranschen har jag 

även undersökt genusperspektivet som konstrueras i Oriflames reklamtexter och bilder. Kvinnor 

framställs där som vackra men samtidigt svaga och beroende av mannen (jfr. Björkvall 2003: 18) 

medan män avbildas som mycket manliga, starka men också snygga (jfr. Björkvall 2003: 18). Denna 

tendens visar att genusdebatten inte har förändrat skönhetsbranschen, eftersom de traditionella 

könsrollerna fortfarande är aktuella. Stereotyperna kring det kvinnliga och det manliga syns tydligt i 
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Oriflames katalog – både i text och i bild. En oroväckande tendens gäller även barnprodukter som 

marknadsförs i katalogen. Båda katalogerna presenterade samma bilder på barnprodukterna men olika 

reklamtexter. Bilderna är mycket stereotypiska – en produktlinje är röd och svart samt baseras på ett 

biltema medan den andra är rosa och gestaltar en prinsessa. Trots att bilderna skapar en tydlig 

avgränsning mellan båda produkterna när det gäller könsinriktning, behåller den svenska källtexten en 

generell karaktär och använder ordet barn i båda fragmenten, istället för flicka och pojke. Det finns 

däremot en avvikelse i den polska översättningen som tydligt nämner vem produkten är avsedd för – 

produktlinjen i en röd och svart förpackning för pojkar (jfr. ex. 39 s. 42) och produktlinjen i den rosa 

förpackningen för flickor (jfr. ex. 40 s.43). Jag anser att skillnader i synen på könsrollerna i käll- och 

måltexterna antagligen beror på att genusdebatten är mer utvecklad i Sverige än i Polen. 

Genusproblematiken är speciellt viktig när det gäller reklam för barnprodukter som inte bara vänder 

sig till vuxna utan även till barnen själva. Av denna anledning har reklammakare ett stort ansvar för 

barnens utveckling och hur deras syn på kön byggs upp genom åren, vilket kan påverka deras framtida 

liv.  

Jag tror att jag har lyckats ta upp olika aspekter i mitt resonemang och på så sätt bidragit med min 

undersökning till forskningsfältet. Jag har försökt att undersöka både text och bild samt deras samspel 

i reklamsammanhang, vilket, enligt min mening, kan påverka reklambudskapets effekt på konsumenter 

och, som konsekvens, företagets lönsamhet. Därför, anser jag, är det viktigt att utveckla en 

kombinerad översättar- och copywritersutbildning så att framtida översättare, som vill arbeta med 

reklamöversättningar kommer att kunna arbeta med multimodala texter skräddarsydda för målkulturen 

och målmarknaden.  

Jag hoppas att min studie kommer att bidra till en vidare utveckling av forskningsfältet inom 

översättningar av reklamtexter. Reklambranschen utvecklas mycket snabbt och därför tycker jag att 

det är viktigt att översättarutbildningar försöker håller jämna steg med denna utveckling. Detta kan 

man uppnå genom att erbjuda specialiserade utbildningar inriktade just mot översättning av denna typ 

av texter, där framtidens översättare skulle få möjlighet att lära sig inte bara hur man blir en duktig 

översättare, utan också hur reklammakare arbetar och vilka marknadsföringsknep de använder sig av. 

Utan denna kunskap tror jag det blir svårt att översätta reklamtexter anpassade till olika målkulturer. 

Ett annat förslag för att förbättra framtida översättarutbildningar är också att skapa en utbildning som 

kombinerar den kreativa förmågan med översättningskunskaper – en kombinerad copywriter och 

översättarutbildning.  

Dessutom tror jag att min studie kan ligga till grund till fortsatt forskning inom samma område. Man 

skulle kunna genomföra likadana undersökningar i andra länder och med andra språkkombinationer 

för att ta reda på hur reklamtexter borde se ut på särskilda språk. Forskningen kunde också vidgas 

genom att inkludera andra typer av reklam – tv-reklam, radioreklam osv. Förmodligen skulle det vara 

lätt att hitta andra intressanta branscher och företag att undersöka, t.ex. giganten inom hushållskemi 

Procter & Gamble som säljer sina produkter globalt, liksom världens största fastfood kedja 
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McDonald’s eller större bilmärken, som också marknadsför sina fordon i större delen av världen. 

Förhoppningsvis är svenska universitet redo för att investera i denna typ av översättningsstudier. 
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