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Sammanfattning 
 

Syftet med den här produktorienterade studien är att undersöka vilka översättningsnormer som är aktuella 

för indirekt översättning av hebreisk skönlitteratur till svenska. I studien genomförs en kontrastiv 

undersökning av kulturspecifika element (ECR) med utgångspunkt i Tourys (1995/2012) coupled pairs 

kompletterad med Pedersens (2011) typologi. Materialet består av 3 x 136 coupled pairs excerperade från 

en novellsamling skriven av den israeliska högprestigeförfattaren Amos Oz och översatt till svenska genom 

engelska. Båda översättningarna utfördes av högprestigeöversättare. Resultatet antyder att indirekt 

översättning av skönlitteratur ansluter sig till adekvansnormen i enlighet med hypotesen om 

högprestigeöversättare (Lindqvist 2002). Hypotesen om acceptansinriktning beträffande indirekt 

översättning falsifierades i studien. 
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Abstract 
 

The following product–oriented study deals with translational norms operating in indirect translation 

of Hebrew literature into Swedish. The research was conducted as a contrastive study of Extra–

linguistic Cultural References (ECR) based on Toury’s (1995/2012) coupled pairs and supplemented 

with Pedersen’s typology (2011). The material consisted of 3 x 136 coupled pairs excerpted from a 

collection of short stories written by an Israeli high–prestige writer Amos Oz and translated into 

Swedish through English. Both translations were carried out by high–prestige translators. The results 

suggest that indirect literary translation follows the adequacy norm in accordance with the hypothesis 

on high–prestige translation (Lindqvist 2002). The hypothesis on acceptancy norms operating in 

indirect translation is rejected.  
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1  Inledning 
 

Ett av de mest centrala problemen inom översättningsvetenskapen har alltid varit översättningens 

trofasthet gentemot originalet. Men hur ska man närma sig begreppet ”trofasthet” om en översättning 

inte utförs från originalspråket? Kan man åstadkomma ett källtroget resultat när man utgår från en 

existerande översättning istället för den ursprungliga källtexten?  

Utbredd användning av indirekt översättning
1
 mellan perifera språk och kulturer är inget nytt fenomen 

och har länge betraktats både av allmänheten samt den översättningsvetenskapliga kåren som en 

ovanlighet eller ett nödvändigt ont.  

Det som döljer sig bakom indirekt översättning kan inte endast förklaras av språklig inkompetens utan 

bör ses som en indikation på de rådande normerna i målkulturens litterära system. För att ta ett uttryck 

från Toury (2012): 

As a culturally relevant phenomenon, second–hand translation forms much more than a mere 

legitimate object for research […] Rather, it presents a convenient means of moving from observable 

facts to their underlying motivations (Toury 2012:162) 

Den här uppsatsen kommer att behandla olika aspekter av indirekt översättning från modern hebreiska 

till svenska. Mitt val av ämnet kan motiveras med att det knappast existerar någon systematisk 

empirisk forskning om översättning (speciellt indirekt översättning) av hebreisk skönlitteratur till 

svenska. Den viktigaste inspirationskällan till studien har varit Tourys (2012) studier av indirekt 

översättning inom det hebreiska litterära fältet samt Piętas (2012) diakroniska undersökningar som 

fokuserar på indirekt översättning mellan polska och europeisk portugisiska. 

Motivationen till valet av ämnet kan också förklaras av mina personliga akademiska intressen. Jag har 

tidigare läst litteraturvetenskap med fokus på nutida hebreisk skönlitteratur. 

Förhoppningsvis kan denna studie bidra med empiriska data till beskrivningen av ämnet samt till att 

utvidga diskussionen om indirekt översättning. Forskningsfrågorna återfinns i avsnittet 2.4. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Uppsatsens primära syfte är att identifiera vilka översättningsnormer som är verksamma vid indirekt 

översättning av hebreisk skönlitteratur till svenska. Närmare bestämt är syftet att identifiera vilka 

preliminära normer
2
 beträffande indirekt översättning som finns inom det svenska litterära systemet 

under undersökningens tidsramar. Vidare är syftet att avgöra vilken initial norm som dominerar när 

det gäller indirekt översättning av hebreisk skönlitteratur till svenska. 

Den frågeställning som studien kommer att försöka besvara är följande: Hur förhåller sig den 

slutgiltiga måltexten till den ursprungliga källtexten vid indirekt översättning?  

 

                                                      
1 Begreppet ”indirekt översättning” diskuteras i kapitel 2.1. 

2 Begreppet ”norm” diskuteras i kapitel 2.3. 
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1.2 Avgränsningar 

På grund av uppsatsens begränsade omfång har en rad avgränsningar varit tvungna att göras. För det 

första fokuserar undersökningen på text av en författare. Ytterligare en avgränsning är att uppsatsen 

enbart fokuserar på tre kapitel tagna ur en bok. På grund av studiens begränsade omfattning 

begränsades även de bibliografiska data som ligger till grund för den kvantitativa studien. 

Uppsatsförfattaren är medveten om att till följd av dessa begränsningar minskar studiens 

generaliserbarhet. Jag måste dock nöja mig med resultatet baserat på det angivna materialet.   

 

1.3 Definitioner och klargöranden 

Uppsatsen vilar på begreppet indirekt översättning och dess motsats direkt översättning. En av 

Pedersens (2011) strategier för överföring av kulturspecifika element (ECR)
3
 benämns också direct 

translation. De två termerna betecknar skilda begrepp. För att undvika begreppsförvirring kommer jag 

därför översätta Pedersens strategi direct translation som direkt överföring. 

Genomgående i uppsatsen används termen högprestigelitteratur. Indelningen i hög– och 

lågprestigelitteratur tar sitt ursprung i Escarpits (1973) kretsloppsmodell. Enligt modellen är 

högprestigelitteratur den litteratur som det bildade kretsloppet anser vara högkvalitativ. Termerna 

högprestigelitteratur och skönlitteratur används i uppsatsen synonymt. 

I denna studie ska jag dessutom i likhet med Lindqvist (2002,2005) använda mig av termen 

högprestigeöversättare. Högprestigeöversättare är en etablerad översättare verksam inom 

högprestigelitteraturen. Som Lindqvist (2005:81) uttrycker det: ”en sådan översättare har en klar bild 

av sin yrkesroll”. Översättarnas prestige ökar när de allt oftare anlitas och deras arbete 

uppmärksammas genom recensioner, stipendier eller priser (Lindqvist 2005:63). 

 

1.4 Translitterering 

I vetenskapliga sammanhang används som regel en translitterering av hebreisk skrift till latinsk skrift 

enligt ISO 259–2. Denna standard kommer därför att användas i studien. Translittereringsnyckeln 

återfinns i uppsatsens bilaga.  

 

1.5 Disposition 

Uppsatsen är uppdelad i fem kapitel. I kapitel 2 redogörs för den teoretiska bakgrund som uppsatsen 

vilar på och i kapitel 3 presenteras studiens material och metoder. I kapitel 4 följer en presentation av 

studiens resultat och i kapitel 5 diskuteras resultaten och studien sammanfattas. 

 

 

                                                      
3 Begreppet ”kulturspecifikt element (ECR)” diskuteras i kapitel 3.1.2.1. 
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2  Teoretisk bakgrund 
 

I det här kapitlet introduceras tidigare forskning inom området och andra relevanta teoretiska 

utgångspunkter för den här studien. Utifrån Holmes karta (Toury 2012:4) över 

översättningsvetenskapens forskningsfält placeras den här uppsatsen inom den deskriptiva grenen av 

översättningsstudier (DTS
4
). DTS delas vidare in i tre underkategorier, nämligen produktorienterade, 

processorienterade samt funktionsorienterade översättningsstudier. Den här uppsatsen tillhör den 

produktorienterade grenen eftersom dess fokus ligger på beskrivningen av existerande översättningar.  

Den här undersökningen utförs inom ramen för Even-Zohars (1990) polysystemteori och Tourys 

(1995/2012) teorier om översättningsnormer. Uppsatsen vilar även på Casanovas (2002) hypoteser om 

konsekration av den dominerade litteraturen. I följande avsnitt (2.1) definieras indirekt översättning 

och presenteras tidigare forskning kring indirekt översättning. Därefter följer ett avsnitt (2.2) där Even-

Zohars polysystemteori introduceras. Kapitlet avslutas (2.3) med en presentation av Tourys 

översättningsnormer. 

 

2.1 Indirekt översättning  

Indirekt översättning är en översättning som sker genom ett tredje språk och inte från det ursprungliga 

källspråket. Kittel (1991) ger följande definition av indirekt översättning: 

[A]ny translation based on a source (or sources) which is itself a translation into a language other 

than the language of the original, or the target language (Kittel 1991:3). 

Indirekt översättning är fortfarande ett relativt outforskat ämne trots att själva fenomenet har en lång 

historia. St. André (2008:232) går så långt som att säga att indirekt översättning är “ett av de mest 

outforskade fenomenen inom översättningsvetenskapen”. Även om St. Andrés estimering är 

överdriven stämmer det att indirekt översättning väldigt sällan omnämns inom forskningsfältet och att 

få ägnat sig åt att undersöka detta fenomen. Ringmar (2007:2) bevisar detta bristande intresse genom 

att lista några handböcker i översättningsvetenskap, bland annat Munday (2001), Bassnett (1991/2013) 

samt Baker (1992), där indirekt översättning inte ens omnämns
5
. Pięta (2014:22) anser att detta sker på 

grund av ett felaktigt antagande om att indirekt översättning tillhör det förflutna. Paradoxalt är det 

själva forskningen som bidrar till denna uppfattning eftersom de flesta studier av indirekt översättning 

är historiskt orienterade. Det är problematiskt menar Pięta (2014:23) att hävda att indirekt översättning 

förekommer undantagsvis med tanke på hur vanligt förekommande det är inom maskinöversättning, 

medieöversättning samt tolkning.  

Ytterligare en anledning till varför indirekt översättning inte får tillräckligt med uppmärksamhet kan 

vara dess låga status. Den allmänt accepterade synen på indirekt översättning är alltså att det inte kan 

förväntas åstadkomma ett bra resultat. Indirekt översättning betraktas som en kopia av en kopia. 

Landers (2001:131) kallar detta för en xerox effect, det vill säga “a copy of a copy of a copy that loses 

sharpness and detail with each successive passage through the process”. Qvale (2003 i Ringmar, 

                                                      
4 Descriptive Translation Studies 

5 Jag har även konsulterat de utgåvor av verk nämnda av Ringmar som kom ut efter hans artikel 

publicerades och även dessa kompletterades inte med någon definition av indirekt översättning. 
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2007:10) beskriver indirekt översättning som ”ett mycket olyckligt förfarande”
6
 vilket är ytterligare ett 

exempel på hur indirekt översättning stigmatiseras liksom vanlig översättning stigmatiserades tidigare.  

Den vedertagna regeln som innebär att översättning ska utgå från det ursprungliga källspråket 

verbaliserades i UNESCOs rekommendation från 1976 
7
. Rekommendationen förordar att all 

översättning som regel bör ske från originalspråket och inte via ett medierande språk: 

As a general rule, a translation should be made from the original work, recourse being had to 

retranslation only where absolutely necessary. (UNESCO 1976:158) 

En liknande förordning återfinns i den svenska litteraturstödsutredningen från 1997 där man bestämt 

att ”[…] bara i undantagsfall kan översättning via ett annat språk godtas” (SOU:141:162). Till följd av 

det knappa intresset i indirekt översättning finns det inte tillräckligt med empiriska data som skulle 

kunna bidra till utvecklingen av forskningsämnet. Metodologin som skulle förklara olika aspekter av 

indirekt översättning har ännu inte heller utvecklats. Detta innebär inte att intresset för indirekt 

översättning har saknats inom forskningen. Toury påpekade redan 1995 att indirekt översättning kan 

beskrivas i ljuset av dominerande normer: 

 […] no historically oriented study of a culture where indirect translation was practiced with any 

regularity can afford to ignore this phenomenon and fail to examine what it stands for […] not as an 

issue in itself, but as a juncture where systematic relationships and historically determined 

norms intersect and correlate (Toury 2012:161; betoning i originalet). 

Tidigare forskning har visat att det ofta är problematiskt att på ett entydigt sätt identifiera huruvida 

texter översatts indirekt. Perdu Honeyman (2005) poängterar exempelvis att historiskt sett indirekt 

översättning har haft en tendens att döljas: 

[…] indirect translation […] is generally not admitted in the publication. The result gives the 

impression that all the translation effort […] is original (Perdu Honeyman 2005:68). 

Ringmar (2015) tar upp problematiken kring denna tendens och fokuserar på antalet medierande språk. 

Ringmar (2015:169) menar att det ofta tas för givet att indirekt översättning sker genom ett tredje 

språk (secondary indirect translation) medan översättning även kan ske genom ett fjärde språk 

(tertiary indirect translation). Detta faktum kommer sällan till allmänhetens kännedom. Ringmar 

(ibid.) beskriver denna tendens i ljuset av de dominerande översättningsnormerna. Som det redan 

nämnts är forskningen kring indirekt översättning främst historiskt orienterad. Vad som är relevant för 

just den här uppsatsen är Piętas (2012) och Ringmars (2007) studier som fokuserar på 

översättningsnormer som är aktuella för indirekt översättning mellan olika litterära system. Pięta 

(2012) genomför exempelvis både en diakron och kvantitativ undersökning för att kunna dra generella 

slutsatser beträffande litterärt utbyte mellan Portugal och Polen. Ringmar (2007, 2015) tar i sina 

studier upp de förutsättningar som gäller för indirekt översättning mellan nordiska språk.  

Pięta (2014:20) poängterar i sin forskning att indirekt översättning ofta inte studeras på grund av den 

terminologiska oklarheten. Översättningsforskare är oeniga om terminologin kring indirekt 

översättning vilket Pym (2011:80) kallar för ”en konceptuell röra”. Nedan ges en redogörelse för de 

termer som används för att beteckna indirekt översättning.  

                                                      
6 Alla citat är översatta av uppsatsförfattaren om inte annat anges. 

7 “Recommendation on the Legal Protection of Translators and Translations and the Practical Means to 

improve the Status of Translators”. 
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Anton Popovic (1976) använde termen second–hand translation medan von Stackelberg (1984) 

tillämpade termerna Übersetzung aus zweiter Hand samt Weiterübersetzung synonymt. Toury 

(1995/2012) hämtar termerna från Kittel (1991) och tillämpar mediated, second–hand eller indirect 

translation omväxlande. Dollerup (2008) skiljer mellan tre olika typer av indirekt översättning, 

nämligen relay translation, indirect translation samt support translation. Indirect translation innebär 

enligt honom den process där den medierande texten inte är avsedd för någon publik. Support 

translation betecknar däremot denna slags översättning där översättaren konsulterar tidigare 

översättningar. Termen relay translation återfinns hos St. André (2011:230) medan Ringmar 

(2012:141–144) använder indirect och relay translation synonymt. Ingo (2007: 327) använder 

termerna kedje– och reläöversättning . Lindqvist (2002:43) kallar indirekt översättning för sekundär.  

Ringmar (2007:2) sammanställer en förteckning över de termer som används i 

översättningsvetenskapen för att beskriva indirekt översättning samt registrerar antalet förekomster av 

varje sökord i John Benjamins Translation Studies Bibliography (JBTSB). Eftersom undersökningen 

utfördes av Ringmar i november 2006 har JBTSB konsulterats av mig igen i april 2016. Nedan 

presenteras den fullständiga förteckningen i min bearbetning och komplettering. 

 

Tabell 1 Termer för indirekt översättning, källa för förekomster i JBTSB 

Term Källa Antal förekomster i JBTSB 

indirect translation Kittel (1991) och Toury (1995) 

Ringmar (2007,2012), Pym 

(2011), Pięta (2012, 2014), Perdu 

Honeyman (2004) 

39 

relay translation Ringmar (2012), Dollerup (2008), 

St. André (2008) och Ingo (2007) 

20 

mediated translation Kittel (1991), Toury (1995) 6 

sekundäröversättning Lindqvist (2002) 4 

kedjeöversättning Ingo (2007) 1 

Übersetzung aus zweiter Hand von Stackelberg (1984) 2 

second–hand translation Popovic (1976) och Toury (1995) 4 

Weiterübersetzung von Stackelberg (1984) 0 

 

Av denna sammanställning framgår att termen indirect translation har vunnit mark. Den kan enkelt 

överföras till svenska och finner dessutom en tydlig motsats i termen direkt översättning. Således 

kommer termen indirekt översättning användas genomgående i uppsatsen.  

När det gäller den text som medierar mellan käll- och måltexten är det enligt Hermans (1999:122) inte 

tillämpligt att använda termerna källtext eller måltext i det sammanhang där texternas ursprung inte är 

entydigt. Ringmar (2007) och Pięta (2012) tillämpar den självförklarande termen medierande text och 

förkortar denna till MT. Men på svenska leder förkortningen MT omedelbart tankarna till termen 

måltext. För att undvika sådan misstolkning kommer jag därför fortsättningsvis i denna uppsats att 

tillämpa följande förkortningar: KT1 för att beteckna den ursprungliga källtexten, KT2/MT1 som 
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beskriver den medierande texten, det vill säga översättningen av KT1 som samtidigt tjänar som 

källtext till den slutgiltiga måltexten. Den slutgiltiga måltexten betecknas med MT2. 

Vad gäller de bakomliggande faktorerna till indirekt översättning är frågan inte alltid alldeles 

okomplicerad. Indirekt översättning förmodas hänga ihop med språkligt eller geografiskt avstånd samt 

begränsad litterär kontakt mellan käll- och målkulturerna. De bakomliggande orsakerna till varför 

översättning ibland sker indirekt kan dock inte enbart förklaras med bristande språkresurser eller 

tillgång till översättare. Indirekt översättning kan exempelvis uppstå när den ursprungliga källtexten är 

otillgänglig till följd av censur eller geografiskt samt historiskt avstånd mellan kulturerna. Historiskt 

sett har indirekt översättning ofta använts som styrmedel för påtryckning och censur. 

Översättningsnormer i Sovjetunionen är ett talande exempel på detta fenomen (Kuhiwczak 2008:14) 

där varje bok skriven på ett annat språk än ryska först skulle översättas till just ryska innan den blev 

översatt till andra språk. Förmodligen för att undvika direkt utbyte mellan de dominerade kulturerna 

och västvärlden.  

Indirekt översättning utförs som regel mellan vissa språk, även kallade för dominerade (Casanova, 

2002), (semi)perifera (Heilbron 1999), less–translated (Branchadell & West 2005) eller minor (Cronin 

2009). Det dominerande eller centrala språket tjänar alltid som det medierande språket. Casanova 

(2002:12) menar att översättning från ett dominerat språk till ett dominerande språk utgör en möjlighet 

för den dominerade kulturen att ”uppvisas och förstärkas”. Hon tillämpar det bourdieuska begreppet 

konsekration som hon beskriver som ”crossing of a literary border – a metamorphosis of ordinary 

material […] into absolute literary value”. Bourdieu (1996:133) menar att konsekration sker genom 

”konsekrationshandlingar”. Indirekt översättning förstås här som en konsekrationshandling där  ett 

litterärt verk översätts inom ett dominerande litterärt system innan det blir översatt inom ett dominerat 

litterärt system. Den hebreiska litteraturen konsekreras således först inom den dominerande 

angloamerikanska kulturen innan den kan översättas till svenska. Detta går i linje med Casanovas 

(2002:13) antagande om att författaren och den kultur han eller hon härrör från inte alltid innehar 

samma position. Hon noterar att man skall skilja mellan en individuell författare och det språk han 

eller hon författar på. Detta är fallet i den här studien. Trots att hebreiskans ställning är perifer är 

Amos Oz författarskap internationellt erkänt.  

Indirekt översättning förekommer alltså mellan perifera språk. Orsaken till denna typ av översättning 

kan bero på ekonomiska skäl. Pięta (2014:22) påstår att översättning från perifera språk tenderar att 

vara dyrare än översättning från centrala språk. Därför visar det sig ofta vara billigare att anlita en 

översättare som kan utföra en indirekt översättning från det centrala språket (ibid:22). Att anlita en 

översättare som saknar kunskaper i det ursprungliga språket men som har tidigare erfarenhet och 

beprövad tillförlitlighet anses som ett sätt att säkerställa översättningens höga kvalitet. Pięta  menar 

dessutom (ibid:23) att indirekt översättning även kan motiveras av den medierande kulturens höga 

status. I dessa fall är indirekt översättning inte bara tillåtet utan är förmodligen det föredragna 

alternativet. 

  

2.2 Polysystemteorin  

Nedan följer en redovisning av polysystemteorin som utgör de teoretiska ramarna för denna studie. 

Polysystemteorin utformades på 1970– talet av Itamar Even-Zohar (1990) som en reaktion till och en 

vidareutveckling av den ryska formalismen. Teorin utgår från att litteraturen är en del av en socio–

kulturell verksamhet och därmed inte kan analyseras isolerad. Polysystemteorin placerar också 



11 

 

översättningsverksamheten i en större kontext som en del av en dynamisk kulturell och litterär 

verksamhet.  

System och polysystem är centrala begrepp för polysystemteorin. System definieras som ”ett nätverk 

av hypotetiska relationer som råder mellan en specifik uppsättning förekomster eller fenomen”
8
 (Even-

Zohar 1990:27) Polysystem däremot definieras som ”en heterogen och hierarkiskt inordnad samling av 

olika system som interagerar” (Shuttleworth and Cowie 1997:176) 

Enligt Even-Zohar (1990:27) är litterära system dynamiska, heterogena och relationella. Detta innebär 

att de alltid förändras, värdesätts och även kanoniseras genom att interagera med varandra. Dessutom 

är systemen inte jämlika utan hierarkiskt inordnade inom polysystemet. Det litterära systemets status 

inom polysystemet bestäms av dess relationer med andra system. Det svenska litterära systemet 

innehar exempelvis en perifer position i förhållande till andra jämförbara system, till exempel det 

angloamerikanska litterära systemet.  

I likhet med andra litterära system bildar även översatt litteratur ett system och även detta system hör 

samman med det litterära polysystemet. Even-Zohar (1990:46) menar att översatt litteratur interagerar 

inom det litterära polysystemet på minst två sätt: (a) hur målkulturen väljer ut källtexterna och (b) hur 

översättningsnormer eller beteendemönster anammas. 

Ett annat av polysystemteorins antaganden är att varje litterärt system har sitt centrum och sin periferi 

(Even-Zohar 1990:14). Oftast ockuperar den mest kanoniserade litteraturen systemets centrum medan 

de sekundära litteraturerna utgör systemets periferi. I linje med detta kan även den översatta 

litteraturen inta en central eller perifer position inom ett system. Detta beror på litteraturens inre 

förutsättningar, eller med andra ord hur dynamisk och heterogen den är. Even-Zohar (1990:47) 

framställer tre typiska fall för system där översatt litteratur intar en primär position: (a) när en ”ung” 

litteratur formar sig med hjälp av tidigare litteraturer och dess modeller, (b) när en litteratur är perifer 

och importerar de modeller som fattas från mer centrala litteraturer och (c) när de etablerade 

modellerna inte längre anses vara tillräckliga eller om det finns ett vakuum i det litterära systemet i 

fråga. Den översatta litteraturens ställning i ett system förknippas även med begreppen öppenhet och 

slutenhet. I en öppen kultur intar den översatta litteraturen en central position i det litterära 

polysystemet och deltar i formandet av polysystemets centrum. Översättningsverksamhet är i det 

öppna systemet en av de krafter som driver den litterära utvecklingen framåt. I de slutna systemen 

däremot intar den översatta litteraturen en perifer position. Den översatta litteraturen har i ett sådant 

läge inget inflytande över systemets aktiva utveckling utan är konstruerad efter befintliga modeller 

(Even-Zohar 1990:46). 

Yvonne Lindqvist (2002:36) utgår från de polysystemteoretiska hypoteserna för att fastställa vilken 

status den översatta litteraturen erhåller i det svenska litterära systemet. Med hjälp av en kvantitativ 

undersökning konstaterar Lindqvist att det svenska litterära systemet är ”extremt öppet” och att 

ungefär 50 procent av all publicerad litteratur i Sverige består av översättningar (ibid:36). Med andra 

ord intar översatt litteratur en central position inom det svenska litterära systemet. Som det tidigare 

redan påpekats är relationerna mellan systemen hierarkiskt uppbyggda vilket innebär att även inom ett 

öppet system kan de olika översatta litteraturerna inta perifera eller centrala positioner (Lindqvist 

2005:27). Beroende på olika faktorer, exempelvis de normer som råder i det litterära systemet i fråga, 

kan direkt översatt litteratur inta en mer central position än indirekt översatt litteratur. Even-Zohar 

                                                      
8 Översättning hämtad från Lindqvist (2002) 
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(1990:46) framför att den översatta litteraturens ställning inom polysystemet påverkar översättarnas 

strategier som tillämpas i översättningsarbetet. Om den översatta litteraturen intar en central ställning i 

ett litterärt system kommer översättarna att arbeta enligt en källbunden strategi.  Om den översatta 

litteraturen däremot intar en perifer position kommer översättarna att följa målkulturens konventioner 

och arbeta måltextsbundet. Måltextens slutgiltiga språkliga utformning beror således på den översatta 

litteraturens position och funktion inom systemet. Som tidigare nämnts återspeglar översatta texter de 

normer som råder i det litterära systemet. I följande avsnitt återfinns en diskussion kring normer. 

 

2.3 Översättningsnormer 

För att reda ut problematiken kring de faktorer som ligger bakom indirekt översättning använder jag 

Tourys (2012:61) normer som utgångspunkt. Norm är ett begrepp inom sociologin som betecknar det 

allmänt godtagna beteendet som gäller i olika sociala sammanhang. Toury (2012:63) ser normer som 

”instruktioner för utförande” (performance instructions) som specificerar vad som är föreskrivet och 

förbjudet respektive vad som tillåts och tolereras. En grundtanke i hans studie är att översättning 

liksom all social verksamhet styrs av normer. Toury (2012:81) talar om tre sorters normer: 

preliminära, initiala, och operationella normer.  

Preliminära normer som på svenska kallas för urvalsnormer reglerar texturvalet, det vill säga styr vad 

som översätts och vilka språk är aktuella att översätta ifrån. Preliminära normer har dessutom att göra 

med översättningens direkthet. De visar om översättningen tillåts ske genom ett tredje (fjärde osv.) 

språk och vilken tolerans för indirekt översättning som råder inom ett litterärt system. Inom det 

svenska litterära systemet förutsätts översättningar att utgå från originalverket och enbart i 

undantagsfall kan översättning via ett annat språk godtas (Lindqvist 2002:67). De preliminära 

normerna visar med andra ord huruvida en kultur är öppen eller stängd för främmande influenser. 

Dessa normer tillämpas inom ett visst litterärt system och en viss tidpunkt (Toury 2012:82). De är 

verksamma på den sociala, politiska samt ekonomiska nivån, vilket innebär att de auktoriteter som 

utövar kontroll över översättningsverksamheten i själva verket reglerar litteraturläsningen (jfr 2.1).  

De initiala översättningsnormerna har främst att göra med översättarens strategiska val att antingen 

närma sig käll- eller målkulturen. Beroende på sina val producerar översättaren antingen en 

källspråksanpassad översättning eller en målspråksanpassad översättning som i Tourys (2012:79) 

termer kallas för adekvat respektive acceptabel. I enlighet med Lindqvist (2002: 43) väljer jag att tala 

om adekvans– respektive acceptansinriktad översättning eftersom de termerna på ett tydligare sätt 

återspeglar att den initiala normen aktualiseras upprepade gånger under översättningsarbetet. För att ta 

ett uttryck från Toury (2012:89) ”[…] consistency in translational behaviours is […] a graded notion”. 

De initiala normerna tar sig uttryck i de operationella normerna som består av översättarens beslut 

under själva översättningsarbetet. De operationella normerna delas in i matrisnormer och 

språkformsnormer (Toury 2012:82)
9
. Matrisnormerna styr översättarens val att respektera eller 

manipulera textens utformning. Språkformsnormerna påverkar hur översättningen formuleras på den 

språkliga nivån.  

Enligt Toury (2012:87) kan normerna i sig inte studeras utan enbart produkterna av normstyrda 

beteenden är öppna för analys. Med andra ord kan normerna återskapas genom att studera existerande 

                                                      
9 De svenska termerna kommer från Lindqvist (2002). 
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översättningar. Översättningsnormer definieras inte för all framtid utan påverkas av relationerna inom 

det litterära systemet. Den numera rådande initiala normen beträffande översättningen av 

högprestigelitteratur i Sverige är adekvansinriktning (Lindqvist 2002). Detta innebär att 

högprestigeöversättare förväntas att respektera källtexten som helhet och bevara dess språkforms- och 

matrisnormer i den mån det är möjligt. Både Lindqvist (2002:45) och Ringmar (2007:5) lyfter fram att 

om den initiala normen pekar mot adekvansinriktningen kan man förvänta sig att den dominerande 

preliminära normen är att översätta direkt. Med andra ord är indirekt översättning knuten till 

acceptansnormen. Det kan till viss del förklaras med antagandet att indirekt översättning inte förväntas 

att ta lika mycket hänsyn till källkulturen som direkt översättning. Ringmar (2015:166) konstaterar 

efter Casanova att acceptansinriktning är ett pris perifera språk och litteraturer betalar för att bli 

konsekrerade inom de centrala litterära systemen. Ringmar (2007:5) poängterar dessutom att indirekt 

översättning tenderar att döljas, när den rådande normen är adekvansinriktning (jfr Perdu Honeyman 

2005 och Ringmar 2015). 

Hypotesen om acceptansnormen vid indirekt översättning (Ringmar 2007, 2015) antar att de 

översättare som översätter indirekt arbetar enligt en övergripande acceptansinriktad strategi. 

Lindqvists (2002) hypotes om högprestigeöversättarnas adekvansinriktning antar att 

högprestigelitteratur översätts enligt en övergripande adekvansinriktad strategi. 

Hypotesen om högprestigeöversättare motsäger hypotesen om acceptansinriktning vid indirekt 

översättning. Min avsikt blir därför att pröva vilken av de uppställda hypoteserna som överensstämmer 

beträffande indirekt översättning av hebreisk högprestigelitteratur till svenska. 

 

2.4 Studiens frågeställning 

Som tidigare nämnts handlar denna uppsats om översättningsnormer vid indirekt översättning av 

hebreisk skönlitteratur till svenska. I ett vidare perspektiv vill studien också verka för en utveckling av 

forskningen kring indirekt översättning. 

I den här studien ska jag försöka att besvara följande frågeställningar: 

 Vilka preliminära normer beträffande indirekt översättning av hebreisk litteratur till svenska 

var verksamma i Sverige under den undersökta tidsperioden? 

 Vilka operationella normer tillämpas av respektive översättare? 

 Vilken av de två diskuterade hypoteserna, nämligen adekvans- eller acceptanshypotesen, 

stämmer för indirekt översättning av hebreisk litteratur till svenska? 

 Hur förhåller sig den slutgiltiga måltexten till den ursprungliga källtexten? 

 

3  Metod och material 
 

I det här kapitlet introduceras först de metoder som användes i studien (3.1). Uppsatsen består av två 

delstudier. Den första delstudien består av kvantitativ undersökning av bibliografisk data från 

Nationalbibliografin. Den andra delstudien fokuserar på kvalitativ analys med utgångspunkt i ett 

textuellt material som presenteras i avsnitt 3.2. 
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3.1 Metod 

I det här avsnittet introduceras först de datainsamlingsmetoder som användes i den kvantitativa studien 

(3.1.1). I nästföljande avsnitt (3.1.2) presenteras coupled pairs- modellen som användes för att 

analysera materialet i den kvalitativa studien. I följande två avsnitt definieras kulturspecifika element 

(3.1.2.1) och redogörs för Pedersens (2011) typologi av översättningsstrategier (3.1.2.2). 

 

3.1.1 Kvantitativ studie   

Ett möjligt tillvägagångssätt för att avgöra hur tolerant det svenska litterära systemet är gentemot 

indirekt översättning är att undersöka fördelningen av publicerad indirekt översatt skönlitteratur över 

tid. Det material som ligger till grund för denna kvantitativa undersökning består av data excerperat 

från Nationalbibliografin som är en förteckning av alla publikationer som getts ut i Sverige från och 

med 1976. De data som hämtades ur Nationalbibliografin består av alla hebreiska titlar publicerade i 

svensk översättning från och med 1991 till och med 2015. 

 

3.1.2 Kvalitativ studie 

Den kvalitativa delen av studien baserar sig på en jämförande och orsaksorienterad analytisk modell 

utarbetad av Toury (1995/2012) och kompletteras med en typologi av översättningsstrategier upprättad 

av Pedersen (2011). På så viss får man en övergripande bild av de operationella normer som tillämpas 

av översättarna och kan utröna huruvida indirekt översättning ansluter sig till adekvans– eller 

acceptansnormen. 

För att försöka reda ut vilka operationella normer som styr översättarnas arbete föreslår Toury 

(2012:115–130) att man kartlägger och undersöker coupled pairs of target and source text segments, 

det vill säga sammankopplade par av ersatta och ersättande käll- respektive måltextsegment. Coupled 

pairs består av de käll- och måltextsegment som motsvarar varandra för att sedan utgöra grunden för 

kontrastiv undersökning. Toury (2012:117) poängterar att etableringen av coupled pairs sker i båda 

texterna samtidigt och att segmenteringen görs ad hoc. Med andra ord gör denna metod inget anspråk 

på att vara preskriptiv utan ska vara användbar. Segmenteringsprinciperna som ligger till grund för 

jämförelsen av coupled pairs formulerar Toury (2012) på följande sätt: 

There is no need for the members of such pair to be of the same rank or scope […] the pairing is 

subject to a heuristic principle instead (Toury 2012:117; kursiv i originalet). 

De segment som sammankopplas i coupled pairs behöver därför inte motsvara varandra beträffande 

ordklass, satsdel eller omfattning utan kan etableras på valfri textuell nivå. Fördelen med coupled 

pairs är att metoden även kan tillämpas i de fall där översättaren har använt sig av strykningar. Detta 

innebär att ett källtextssegment kan kopplas samman med ett innehållslöst måltextssegment och 

därmed utgöra en giltig grund till en undersökning.   

Som det tidigare påpekats är coupled pairs-jämförelsen ett sätt att utforska regelbundenheter i 

översättarnas val på de olika språkliga nivåerna. Med andra ord ska jämförelsen av käll- och 

måltextsenheterna visa vilka operationella normer som tillämpas av översättaren. Eftersom den här 

studien undersöker indirekt översättning består korpusen av tre olika texter på tre olika språk, 

nämligen hebreiska, engelska och svenska. Detta innebär att kartläggningen och jämförelsen av 

coupled pairs sker mellan tre texter samtidigt. Förhållandet mellan texterna är komplicerat och det är 
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viktigt att hålla i minnet att den engelska texten (M1/K2) tjänar som källtext och måltext samtidigt. 

För att tydligt visa hur den slutgiltiga måltexten (M2) förhåller sig mot den ursprungliga källtexten 

(K1) ska de även prövas mot varandra. Problematiken i att använda denna metod när man studerar 

indirekt översättning ligger i att det inte handlar om några strategiska beslut som aktivt tagits av 

översättaren. Men eftersom det idag inte finns någon utarbetad metod som tillåter ett bättre sätt att 

undersöka detta fenomen utgör coupled pairs-jämförelsen uppsatsens metodologiska grund.  

Analysen utfördes i två steg. Först identifierades och excerperades alla relevanta textsegment från det 

aktuella materialet. Sedan sammanställdes textsegmenten samt kategoriserades enligt Pedersens 

(2011) modell. Sammanställningen av coupled pairs utfördes på följande sätt: först jämfördes de 

hebreiska textsegmenten (K1) med de engelska textsegmenten (M1/K2). Därefter jämfördes de 

engelska textsegmenten (M1/K2) med de svenska textsegmenten (M2). Slutligen prövades de 

hebreiska textsegmenten (K1) mot de svenska textsegmenten (M2).  

 

 

3.1.2.1 Kulturspecifika element (ECR) 

Den här studien fokuserar på problematiken i översättning av kulturspecifika element
10

. För att 

avgränsa vad som klassificeras som ett kulturspecifikt element utgår jag från vad Pedersen (2011) 

kallar för Extralinguistic Cultural Reference (ECR i fortsättningen). Begreppet ECR betecknar den 

referent som språkligt uttrycks med hjälp av ett kulturspecifikt element. Detta element anknyter till 

utomlingvistiska företeelser, det vill säga referenter som är igenkännbara för den relevanta mottagaren 

eftersom de hör till hans eller hennes kunskaper om den aktuella kulturen. ECR anknyter därför till allt 

som har med kulturen att göra, det vill säga den materiella kulturen som mat, kläder och konst men 

även den sociala kulturen som arbete, fritid och även flora, fauna samt traditioner och religion.  

Pedersen (2011:44) påpekar att han avsiktligt inte använder begreppet realia för att beskriva ECRs 

eftersom realia hänvisar till fakta medan termen ECR även inrymmer referenser till det fiktiva 

universumet. För att ett språkligt uttryck ska räknas som ECR måste det alltså anknyta till någon 

utomlingvistisk och kulturbunden referent. Ett exempel på sådan referent i mitt material är taget från 

kapitlet ”Gräva”: 

 

Exempel 1 

K1  

piske halakah  (K1:46) 

juridiska beslut  

 

”Piske halakah” är en ECR bunden till den judiska kulturen och refererar till religiösa juridiska beslut 

som tas i de situationer där inget prejudikat existerar. Men i novellens sammanhang åsyftar ”piske 

halakah” även till beslut tagna av en egocentrisk politiker som inte tar hänsyn till partikollegornas 

                                                      
10 Jag väljer att kalla Pedersens ECRs för ”kulturspecifika element” efter Axelsson (2016:80). Jag kommer 

att fortsättningsvis använda mig av båda termerna. 
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åsikter. Detta kulturspecifika element är förståeligt endast för dem som har kunskaper om den judiska 

kulturen. En ECR kan därför klassificeras som kulturspecifik bara om den kan förstås genom 

kulturkompetens. Kriterierna för klassificering av ECR är dock en tolknings- och kontextfråga 

(Pedersen 2011:49) och det kan uppstå oenigheter kring olika kulturspecifika element beroende på 

deras kulturtillhörighetsgrad (degree of culturality). ECRs är således aldrig helt objektiva. 

 

3.1.2.2 Strategier för översättning av kulturspecifika element 

Studiens huvudsakliga fokus ligger på att utifrån texterna kunna utröna vilka strategier som tillämpas 

av översättarna och att försöka fastställa hur den slutgiltiga måltexten påverkas av översättarnas beslut. 

I det som följer presenteras Pedersens (2011) typologi av översättningsstrategier som ska tillämpas i 

översättningen av kulturspecifika element (ECR). Pedersens modell (2011:71) är i själva verket en 

bearbetning samt vidareutveckling av några redan existerande klassifikationer av 

översättningsstrategier, nämligen de upprättade av Nedergaard-Larsen (1993), Leppihalme (1994) och 

Gottlieb (1997).   

Pedersen (2011:71) menar att sådana taxonomier ordnas efter en skala med definierade ändpunkter, 

det vill säga från de mest källtextsorienterade strategierna till de mest måltextsorienterade strategierna. 

Inom översättningsvetenskapen har benämningarna på de olika ändpunkterna varierat från forskare till 

forskare. Det arbetssätt som med Schleiermachers ord ”tar läsaren till texten”
11

 benämns hos Nida 

(1964) som ”formellt” (formal) medan ett målanpassande arbetssätt kallas ”dynamiskt” (dynamic). 

Med Newmarks (1981) terminologi kan översättningsstrategierna beskrivas som ”kommunikativa” 

(communicative) respektive semantiska (semantic). En källbunden översättningsstrategi kallas i 

Venutis (1995) terminologi för ”främmandegörande” (foregnizing) och en målanpassad 

översättningsstrategi för ”domesticerande” (domesticating). Toury (2012:79) vars terminologi används 

i den här studien kallar de olika översättningsstrategierna för ”adekvata” (adequate) respektive 

”acceptabla” (acceptable). De svenska motsvarigheterna av Pedersens översättningsstrategier 

hämtades delvis från Englund Dimitrova (2011:4) och översattes delvis av uppsatsförfattaren. 

Kategorin nollöversättning
12

 är utarbetad av uppsatsförfattaren efter studiens egna material. Samtliga 

översättningsstrategier presenteras närmare nedan och exemplifieras med uppsatsens relevanta 

material. De hebreiska exemplen (K1) följs av ordagrann översättning till svenska (utom personnamn) 

i kursiv stil. Alla exempel följs av relevanta sidhänvisningar. 

Bibehållande är den mest adekvansinriktade översättningsstrategin och innebär att det kulturspecifika 

elementet återges i oförändrad form. Denna strategi illustreras nedan med exemplet hämtat ur kapitlet 

”Gräva”: 

 

Exempel 2 

K1  

ha’areṣ    (K1:95) 

landet 

                                                      
11 Jfr Fredrich Schleiermacher ((1813) 1998:115–129, översättning Lars Bjurman). 

12 Jag har professor Birgitta Englund Dimitrova att tacka för denna term. 



17 

 

M1/K2 

Haaretz   (M1/K2:112) 

M2 

Haaretz   (M2:94) 

 

”Haaretz” är en oberoende opinionsbildande israelisk dagstidning med vänsterliberal orientering. 

Tidningen grundades i Jerusalem år 1919 och anses vara en av Israels viktigaste tidningar. Det är 

viktigt att påpeka att även om bibehållande innebär överföring av det oförändrade kulturspecifika 

elementet till målspråket kan det justeras minimalt för att bättre passa in i målspråkets konventioner. 

Denna ”minimala justering” menar Pedersen (2011:77) gäller endast stavningen eller till exempel 

borttagandet av eventuella artiklar. Sådant är fallet i den engelska översättningen. Eftersom det rör sig 

om ett icke-latinskt alfabet transkriberade översättaren ECRn till målspråket. Pedersen delar upp denna 

strategi i två ytterligare kategorier, det vill säga totalt bibehållande (complete retention) och 

målspråksjusterat bibehållande (TL-adjusted retention). Den sistnämnda är naturligtvis också 

adekvansinriktad om även i något mindre utsträckning. Den svenska översättaren överför ordet 

”Haaretz” utan några förändringar.  

Specificering är en adekvansinriktad översättningsstrategi som innebär att ECRn bevaras i måltexten 

samt att ytterligare information läggs till av översättaren. Strategin kan delas in i två underkategorier, 

nämligen komplettering (completion) eller tillägg (addition). Specificering genom komplettering 

uppstår när information som är en del av det kulturspecifika elementet läggs till. Den information som 

implicit finns i det kulturspecifika elementet skrivs ut. Ett exempel på denna strategi kan vara när 

översättaren har valt att lägga till ett förnamn till efternamnet eller att komplettera ett officiellt namn. 

Detta klargör något för målspråksläsaren. Sådant är fallet i exemplet nedan. Exemplet är hämtat från 

kapitlet ”Väntan”: 

 

Exempel 3 

K1  

herṣel    (K1:152) 

M1/K2 

Theodor Herzl   (M1/K2:182) 

M2 

Teodor Herzl   (M2:149) 

 

Teodor Herzl var grundaren till den moderna politiska sionismen. I den hebreiska källtexten nämns 

endast hans efternamn eftersom det hör till allmänkunskap i Israel att kunna identifiera honom. Herzl 

är en så pass känd historisk figur att det vore överflödigt att skriva ut hans fullständiga namn. 

Beträffande den engelskspråkige läsaren är det dock nödvändigt att lägga till förnamnet eftersom hon 

eller han inte förväntas ha några förkunskaper om Israels historia. Den svenska översättaren står inte 

inför något större dilemma utan överför namnet från den engelska källtexten med en minimal 

anpassning av stavningen. Strategin specificering genom tillägg innebär att översättaren lägger till 
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information som är latent i ECRn. Skillnaden mellan komplettering och tillägg består i att den i 

sistnämnda strategin är den tillagda informationen en del av det kulturspecifika elementets implicita 

konnotationer. Ett exempel på tillägg presenteras nedan och är hämtat från kapitlet ”Gräva”: 

 

Exempel 4 

K1  

ṭaḃenkin v-m’eir yaʿaryi    (K1:59) 

M1/K2 

socialist icons Itzhak Tabenkin and Meir Ya’ari (M1/K2:66) 

 

Itzhak Tabenkin och Meir Ya’ari var grundare till kibbutzrörelsen i dåvarande Palestina i början på 

1900-talet. Tabenkin är ett av den socialistiska sionismens största namn och därmed tas kunskapen om 

honom för given i källkulturen. Den engelska översättaren ansåg det lämpligt att lägga till klargörande 

information eftersom Tabenkin är praktiskt taget okänd inom den angloamerikanska kulturen.  

Direkt överföring baserar sig på det som Newmark (1988:68) kallar för ”literal translation”. På den 

semantiska nivån förblir ECR oförändrad. Pedersen urskiljer mellan två typer av direkt överföring, 

nämligen lån (calque) och direkt överföring med byte (shift)
13

. Lån innebär att översättningen sker på 

den morfologiska nivån, det vill säga att det kulturspecifika elementet översätts morfem för morfem 

och att endast obligatoriska ändringar görs på den grammatiska nivån. Ett belysande exempel på denna 

typ av strategi är taget ur kapitlet ”Gräva”: 

 

Exempel 5 

K1 

qŵmyisar hatarḃut   (K1:67) 

kulturens kommissarie 

M1/K2 

commissar for culture   (M1/K2:74) 

M2 

kulturkommissarie   (M2:67) 

 

I ovanstående exemplet återger den engelska översättaren det hebreiska uttrycket ord för ord med 

obligatoriska förändringar på den grammatiska nivån, det vill säga lägger till en preposition och 

utelämnar den bestämda artikeln. Även den svenska översättaren tillämpar exakt samma strategi och 

även hon gör nödvändiga grammatiska ändringar. I uppsatsens material återfinns inga förekomster av 

                                                      
13 ”Shift” översätts till svenska som ”byte” av Ingo (1991). 
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direkt överföring med byte och därför hämtas ett exempel från Pedersen (2011:84) för att illustrera 

denna översättningsstrategi: 

 

Exempel 6 

Källtext: 

I’m looking for a saffron glow. Sort of tea dance twenties. (Pedersen 2011:84) 

Svensk översättning: 

Ett saffransgult sken, som på 20-talets tedanser. (Pedersen 2011:84) 

 

Den strategi som tillämpas i översättningen av ”tea dance twenties” klassificeras av Pedersen som 

direkt överföring med byte eftersom ordföljden i nominalfrasen har ändrats även om denna ändring 

inte var nödvändig. Direkt överföring befinner sig någonstans på gränsen mellan adekvansinriktningen 

och acceptansinriktningen. Lån är en adekvansinriktad strategi medan direkt överföring med byte 

ansluter sig till acceptansinriktningen. Eftersom direkt överföring med byte inte förekommer i 

uppsatsens material kommer strategin att fortsättningsvis betraktas som uteslutande adekvansinriktad.  

Generalisering är en acceptansinriktad strategi som språkligt uttrycks genom omvandling av en ECR i 

källtexten till en överordnad term i måltexten. Generalisering är således specificeringens motsats.  

Även denna strategi delas in i två underkategorier. Generalisering förekommer exempelvis när 

översättaren använder hyperonymer som i nedanstående exempel hämtat från kapitlet ”Vänta”: 

 

 

Exempel 7 

K1  

parŵket   (K1:149)  

det som täcker 

M1/K2 

curtain   (M1/K2:179) 

 

”Parŵket” är ett slags draperi som döljer Toraskåpet i synagogan. Termen förekommer både på 

engelska och på svenska bland personer bekanta med den judiska kulturen men är nästan okänd 

utanför det judiska sammanhanget. Därför valde den engelska översättaren att byta ut termen 

”parochet” mot en allmänt begriplig hyperonym ”curtain”. Den andra typen av generalisering benämns 

parafras och är i huvudsak en omskrivning som innebär att källtextens kulturspecifika element 

förenklas till dess betydelse. För att ta ett uttryck från Leppihalme (1994:125) går parafrasen ut på 

”reduction to sense”. Denna kategori återfinns inte i studiens material och illustreras istället med ett 

exempel från Pedersen (2011:89): 

 

Exempel 8 
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Källtext: 

…the V.E. Day celebrations  (Pedersen 2011:89) 

Svensk översättning: 

…firandet av kapitulationen i andra världskriget. (Pedersen 2011:89) 

 

 

Ersättande (substitution) är en acceptansinriktad strategi som innebär att översättaren byter ut det 

källkulturspecifika elementet i källtexten mot ett annat målkulturspecifikt element i måltexten. 

Ersättandet kan också tillämpas genom ett utbyte av källkulturens ECR mot en transkulturell ECR. 

Med en transkulturell ECR förstår Pedersen (2011:90) ett kulturspecifikt element som är gemensam 

för både käll- och målkulturen. Pedersen (ibid.) använder ett uttryck från Gottlieb (2009) som 

beskriver den här typen av ersättande som ”replacement by a foreign element shared with the target 

culture” (kursiv i originalet). Ett exempel på den första typen av ersättande återfinns i kapitlet 

”Arvingar”: 

 

Exempel 9 

K1  

ḥas ve-šalŵm  (K1:12)  

förbarmande och fred 

M1/K2 

heaven forbid  (M1/K2:6) 

 

Formuleringen ” ḥas ve-šalŵm” används för att uttrycka en innerlig önskan om att någonting inte ska 

ske. Denna exklamation ersätts med ett motsvarande uttryck i målkulturen, det vill säga ”heaven 

forbid”. Den andra typen av ersättande återfinns i ett exempel hämtat från kapitlet ”Vänta”: 

 

Exempel 10 

K1  

l-šaḃat   (K1:151)  

för shabbat 

M1/K2 

for the weekend   (M1/K2:160) 

 

ECRn ”l-šaḃat” ersattes med ”weekend” som här tolkas som ett transkulturellt element. ”Weekend” 

syftar på tiden efter fem dagars arbetsvecka som i flera kulturer har blivit till lördag och söndag. I en 

del andra kulturer infaller vilodagar på andra dagar i veckan, som exempelvis i Israel där man är ledig 

på fredag och på lördag. 



21 

 

Strykning (omission) är den  mest acceptansinriktade strategin eftersom den innebär att 

källtextssegment inte överförs till måltexten över huvud taget. Pedersen (2011:96) påpekar att även om 

strykning innebär att översättaren inte gör någonting är detta en giltig strategi. Ibland tillämpar 

översättaren strategi strykning som den enda utvägen ur översättningsproblemet efter att ha prövat alla 

möjliga alternativ (Leppihalme 1994:93). Nedan återfinns ett exempel taget ur kapitlet ”Arvingar”: 

 

Exempel 11 

K1  

ʿŵreaḥ diyn mapṣir  (K1:12) 

juristen Maftsir  

M1/K2 

– 

 

Officiell ekvivalent (official equivalent) är en översättningsstrategi som befinner sig utanför skalan. 

Anledningen till detta är att processen involverad i översättningen enligt denna strategi snarare är 

byråkratisk än lingvistisk (Pedersen 2011:97). Pedersen hänvisar till Hermans (2003:39) term 

authentication som innebär att något officiellt beslutstagande måste äga rum för att man ska kunna tala 

om officiell ekvivalent. Med andra ord innebär strategin att man använder en etablerad och 

standardiserad översättning. Följande exempel kommer från kapitlet ”Arvingar”: 

 

 

Exempel 12 

K1  

ḥeypah   (K1:10) 

M1/K2 

Haifa   (M1/K2:10) 

M2 

Haifa   (M2:14) 

 

Det okomplicerade exemplet visar tydligt att båda översättarna valt att tillämpa officiell ekvivalent i 

översättningen av ett israeliskt stadsnamn Haifa. Den viktigaste aspekten av officiell ekvivalent är att 

det redan finns en färdig lösning till det hypotetiska översättningsproblemet. Översättaren kan 

naturligtvis bortse från den etablerade versionen och åstadkomma ett idiosynkratiskt resultat genom att 

försöka översätta det kulturspecifika elementet ånyo. (Pedersen 2011:100) 

Nollöversättning markerar de tillfällen där den svenska översättaren som översatte indirekt inte varit 

medveten om att den engelska översättaren hade tillämpat någon strategi. Nollöversättning beskriver 

de fall där källtextens innehåll döljs för den svenska översättaren på grund av indirekt översättning. 

Följande exempel excerperades från kapitlet ”Gräva”: 
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Exempel 13 

K1  

ṣẇrat ha’ŵt nẇn sŵpit ḃiṭpẇs (K1:53) 

i form av slutbokstaven nun  

M1/K2 

– 

M2 

–  

 

I novellen beskriver berättaren den gamle Pesach Kedems puckelrygg och liknar den vid den hebreiska 

slutbokstaven ”nun”. Visserligen har den engelska översättaren tillämpat strategin strykning. Den 

svenska översättaren som utgår från den engelska översättningen kunde naturligtvis inte veta att det 

har funnits något i den hebreiska källtexten. Nollöversättning beskriver sådana fall där det inte längre 

finns någon text på grund av strykning. Även de fall där det inte längre rör sig om en ECR efter den 

engelska översättarens ingripande klassificeras som nollöversättning. Exemplet från kapitlet ”Gräva” 

illustrerar den sistnämnda situationen: 

 

Exempel 14 

K1  

haʿŵylem gŵylem  (K1:83) 

världen är som en golem 

M1/K2 

the fool   (M1/K2:96) 

M2 

dåren   (M2:82)   

 

Det hebreiska uttrycket ”haʿŵylem gŵylem” är en parafras av ett känt jiddisch-ordspråk ”der oylem iz 

a goylem” vilket kan översättas som ”massan är dum”. I sin förändrade form åsyftar uttrycket till 

någon okunnig och fånig. Den engelska översättaren tillämpar generalisering för att underlätta för den 

läsare som inte är insatt i judiska ordspråk och överför det kulturspecifika elementet till ”the fool”. Det 

kulturspecifika elementet reduceras till ett neutralt ord som inte längre kan klassificeras som ECR. Den 

svenska översättaren tillämpar inte heller några strategier. Även i det här fallet handlar det om 

nollöversättning. Det är viktigt att hålla i minnet att kategorin nollöversättning inte är en 

översättningsstrategi utan ett rent deskriptivt analysverktyg som ska användas för att beskriva fenomen 

som uppstår mellan den medierande texten och den slutgiltiga måltexten. 
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3.2 Material 

 

I det här kapitlet presenteras först de texter som användes i undersökningen samt omfattningen av det 

empiriska materialet (3.2.1). Därefter presenteras författaren och översättarna (3.2.2). 

 

3.2.1 Romanen och urvalsprinciperna 

Det material som ligger till grund för den här studien består av 3 x 136 coupled pairs hämtade ur 

Amos Oz novellsamling Temunot me-ḥaye ha-kefar från 2009 översatt till engelska av Nicholas de 

Lange 2011 med titeln Scenes from village life och översatt från engelska till svenska av Rose-Marie 

Nielsen 2011 under titeln Lantliga scener.  

Materialet excerperades godtyckligt ur tre kapitel, det vill säga kapitel 1, 3 och 5, av sammanlagt åtta. 

Den enda restriktionen har varit att textexcerpterna ska innehålla ECRs, det vill säga kulturspecifika 

referenser. I den hebreiska originaltexten omfattar kapitlen sidorna 7–26 och 53–101 och 135–155. 

När det gäller den engelska texten omfattar analysen sidorna 3–24, 57–120 och 161–187. I den 

svenska texten är det sidorna 9–25, 53–99 och 133–152 som gäller.   

 

3.2.2 Författaren och översättarna  

Valet av Amos Oz motiveras av att flesta av hans verk utgivna på svenska är översatta indirekt. 

Ytterligare en motivation beror på Oz etablerade position som högprestigeförfattare i både Israel, 

Sverige samt den övriga världen. Författaren har fått många utmärkelser och priser.
14

 Tanken var att 

undersöka en författare som härrör från ett perifert litterär system men vars författarskap samtidigt är 

erkänt internationellt. Min avsikt var att kunna pröva de två existerande hypoteserna om indirekt 

översättning respektive högprestigeöversättning mot samma material. Ännu en motivation till valet av 

Oz var att hans prosa skildrar det israeliska samhället som karaktäriseras av etnisk och kulturell 

mångfald. Detta innebär att man kan förvänta sig att det i Oz böcker ska förekomma ECRs specifika 

för de kulturer han beskriver. 

Amos Oz engelska översättare, Nicholas de Lange, är en högprestigeöversättare från hebreiska till 

engelska samt professor i hebreiska och judiska studier vid Cambridge University. De Lange har 

översatt flera av Amos Oz böcker och arbetar ofta med författaren i tandem. Jag bevistade ett möte 

med Amos Oz den 26 maj 2011 på Kulturhusets Internationell Författarscen
15

 där författaren berättade 

om sin vänskap med de Lange. Detta går i linje med Lindqvists (2002:103) konstaterande att 

högprestigeöversättare har som ”en vanlig strategi” att upprätthålla nära kontakt med de författare de 

översätter. De Lange vann ett pris för sin översättning av Oz mest kända roman A Tale of Love and 

Darkness
16

. 

                                                      
14 En fullständig förteckning över Oz böcker samt priser som författaren erhållit finns på The Institute for 

the Translation of Hebrew Literature webbsida http://www.ithl.org.il/page_13793 (tillgänglig 2016–04–

20) 

15 Intervjun var tillgänglig på http://play.kulturhuset.stockholm.se/internationell–forfattarscen–amos–oz–

israel/ (tillgänglig 2013–04–04) men har tagits bort. 

16 Risa Domb/Porjes Prize for translation from Hebrew 2007. 

http://www.ithl.org.il/page_13793
http://play.kulturhuset.stockholm.se/internationell-forfattarscen-amos-oz-israel/
http://play.kulturhuset.stockholm.se/internationell-forfattarscen-amos-oz-israel/
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Amos Oz svenska översättare heter Rose-Marie Nielsen och är en utbildad högprestigeöversättare som 

arbetar från engelska och franska. Hon är medlem av Översättarcentrum
17

 som är en förening för 

skönlitterära översättare. Enligt uppgifter som finns på Översättarcentrums webbsida översätter 

Nielsen ”engelsk- och franskspråkig skönlitteratur sedan 1979”. Rose-Marie Nielsen har översatt flera 

högprestigeförfattare, bland annat V.S. Naipaul och Alice Munro som båda fick Nobelpriset i 

litteratur. Som framgår av en intervju med översättaren var Amoz Oz ett av Nielsens första 

översättningsuppdrag efter hon hade avslutat sin översättarutbildning.
18

 År 2002 fick hon Svenska 

Akademins Översättarpris.
19

  

Båda översättarna är således högprestigeöversättare som enligt den vedertagna normen bör arbeta 

adekvansinriktat. Nedan följer analysen som ska avgöra om så är fallet. 

 

4  Analys och resultat 
 

I det här kapitlet redovisas resultatet av den empiriska undersökningen. I avsnitt 4.1 redovisas 

resultatet för den kvantitativa undersökningen av publicerad hebreisk litteratur översatt till svenska 

mellan 1991 och 2015. Resultaten av den kvalitativa undersökningen presenteras i avsnitt 4.2.  

 

4.1 Kvantitativ undersökning 

Alla förekomster av hebreisk skönlitteratur publicerad i svensk översättning under åren 1991–2015 är 

hämtade från Nationalbibliografin. Det samlade materialet är uppdelat i två kategorier: direkt översatt 

litteratur och indirekt översatt litteratur. Resultatet av undersökningen sammanställs i tabell 2.  

 

Tabell 2 Antal publicerade titlar av hebreisk skönlitteratur i svensk översättning under åren 1991–2015 

År Sammanlagt Direkt översatta Indirekt översatta 

1991–1995 12 11 1 

1996–2000 5 3 2 

2001–2005 13 4 9 

2006–2010 14 3 11 

                                                      
17 Översättarcentrum (ÖC) är en ideell förening för skönlitterära och facklitterära översättare. (tillgänglig 

2016–02–15). 

18 Intervjun är tillgänglig på http://www.expressen.se/gt/kultur/rose–marie–nielsen–firar–andra–

nobelpriset/ (tillgänglig 2016–04–22). 

19 Priset, som instiftades 1953, avser att belöna utmärkta översättningar till svenska språket, huvudsakligen 
inom skönlitteraturen men även inom de humanistiska vetenskaperna. 
http://www.svenskaakademien.se/akademiens–priser/fullstandig–forteckning–over–akademiens–priser 
(tillgänglig 2016–04–22). 

 

 

http://www.expressen.se/gt/kultur/rose-marie-nielsen-firar-andra-nobelpriset/
http://www.expressen.se/gt/kultur/rose-marie-nielsen-firar-andra-nobelpriset/
http://www.svenskaakademien.se/akademiens-priser/fullstandig-forteckning-over-akademiens-priser
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2011–2015 20 5 15 

Summa 64 26 38 

 

För det första kan man notera att fördelningen mellan direkt och indirekt översatt litteratur är relativt 

jämn. För det andra kan man notera att antalet indirekta översättningar ökar över tid. Man kan därför 

konstatera att det svenska litterära systemet är tolerant beträffande indirekt översättning av hebreisk 

skönlitteratur till svenska. 

Av tabellen framgår även att antalet översättningar som utgår från originalspråket inom den första 

femårsperioden (1991–1995) skiljer sig markant från den efterföljande femårsperioden (1996–2000). 

Att skillnaden är stor kan åtminstone delvis bero på att det råder en brist på skönlitterära översättare 

från hebreiska till svenska. Översättarcentrums databas nämner endast två översättare som idag arbetar 

med hebreiska som källspråk. Ytterligare en möjlig förklaring till den kraftiga minskningen av direkta 

översättningar mellan den första och den andra tidsramen kan förmodligen vara att de preliminära 

normerna gällande direkthet har förändrats i Sverige. En annan rimlig förklaring till att antalet direkta 

översättningar minskar mycket tydligt mellan 1996–2000 är en bokrecension publicerad 9 april 1999 i 

Dagens Nyheter. Litteraturkritiken Ingrid Elam uttalar sig långt ifrån smickrande om översättningen 

av Amos Oz roman publicerad på svenska i direkt översättning av Gidon Avraham. Recensentens 

negativa omdöme av Avrahams översättning kan förmodas ha gett upphov till fler indirekta 

översättningar under de nästkommande åren. Detta går i linje med det som Pięta (2014:22) kallar för 

”mitigating risk”, det vill säga att förlagen hellre väljer att anlita en beprövad översättare som kan 

leverera en bra indirekt översättning. I diagram 1 presenteras en överblick över utgivningstendenserna 

av hebreisk skönlitteratur i Sverige och hur dessa har förändrats.  

 

 

Figur 1 Översättningen av hebreisk skönlitteratur till svenska 1991–2015 

 

Utgivningstendenserna inom undersökningens tidsramar presenterade i diagram 1 kan sägas bekräfta 

att det svenska litterära systemet är tolerant beträffande indirekt översättning av hebreisk 

skönlitteratur. Utifrån diagrammet kan man dessutom konstatera att indirekt översättning inte bara 

tolereras utan även har blivit det föredragna alternativet. Om indirekt översättning är det dominerande 

översättningssättet bör den dominerande normen vara acceptansinriktning i enlighet med Ringmars 

(2007) och Lindqvists (2002) antaganden. Vidare visar resultatet att antagandet om att översättning 

bara i undantagsfall sker indirekt inte stämmer för hebreisk skönlitteratur i svensk översättning.  
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4.2 Kvalitativ undersökning   

I det här avsnittet följer en redovisning av den kvalitativa undersökningens resultat. Redovisningen 

utgår från sammanställningen i tabell 3 av de olika översättningsstrategier som tillämpas av 

översättarna i arbetet med kulturspecifika element. På grund av uppsatsens begränsande omfång 

presenteras inte en detaljerad uppdelning i översättningsstrategiernas underkategorier. Den 

procentuella andelen anges inom parentes.  

 

Tabell 3 Fördelning av översättningsstrategier per språkpar 

 

 

I tabell 3 presenteras det totala antalet översättningsstrategier och dess fördelning mellan respektive 

språkkombination. Det totala antalet översättningsstrategier motsvarar inte antalet undersökta coupled 

pairs. Det kan hända att mer än en strategi tillämpas i översättningen av ett textsegment vilket 

exemplet nedan visar prov på. Strategin bibehållande kombineras här med strategin direkt överföring: 

 

Exempel 15 

M1/K2 

Comrade Kedem  (M1/K2:64) 

M2 

Kamrat Kedem  (M2:58) 

 

Som framgår i tabellen är andelen av översättningsstrategin bibehållande störst i alla de tre undersökta 

fallen. Vidare ser man att den näst oftast använda strategin är direkt överföring. Resultatet kan sägas 

tyda på en tydlig adekvansinriktning i översättarnas val. Lägst antal förekomster återfinns av 

Översättningsstrategi K1 – M1/K2 

hebreiska-engelska 

M1/K2 – M2  

engelska-svenska 

K1 – M2  

hebreiska-svenska 

Bibehållande 64 (45 %) 70 (47,5%) 63 (44,7%) 

Specificering   8 (6 %)   2 (1,5 %)   9 (6,3 %) 

Direkt överföring 22 (15,5%) 36 (24,5%) 21 (15 %) 

Generalisering 11 (8 %)   4 (3 %) 12 (8,5 %) 

Ersättande 16 (11 %) 10 (7 %) 20 (14 %) 

Strykning   6 (4 %)   0   5 (3,5 %) 

Officiell ekvivalent 15 (10,5%) 14 (9,5 %) 11 (8 %) 

Nollöversättning   0 11 (8 %)   0 

Totalt 142  147 141 
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översättningsstrategin strykning. Vad gäller översättningen från engelska till svenska (M1/K2 – M2) 

förekommer strykning inte en enda gång. Vidare ser man att förekomsterna är ganska jämnt fördelade 

över strategierna ersättande och officiell ekvivalent. Kategorin nollöversättning återfinns endast i 

översättningen mellan engelska och svenska (M1/K2 – M2). Nedan följer en detaljerad analys av den 

kvalitativa undersökningens resultat.  

 

4.2.1 Hebreiska till engelska (K1 – M1/K2) 

Resultatet av undersökningen av den engelska översättningen som redovisas i tabell 3 visar att den 

engelska översättaren arbetar mest adekvansinriktat. Nästan hälften av alla tillämpade strategier tillhör 

den mest adekvansinriktade strategin bibehållande. Bibehållande förekommer i översättningen av alla 

personnamn och fiktiva ortsnamn. Dessutom tillämpas bibehållande även i överföringen av politiska 

organ eller politiska partier, som i följande två exempel tagna ur kapitlet ”Gräva”: 

 

Exempel 16 

K1   

ha-k̇neset   (K1:53) 

samlingen 

M1/K2   

Knesset   (M1/K2:57) 

 

Det lättanalyserade exemplet ovan visar hur namnet på det israeliska parlamentet bibehålls och 

transkriberas med minimal justering, det vill säga borttagandet av den bestämda artikeln. Samma 

strategi används i översättningen av namnet på det politiska partiet Poalei Zion. 

 

Exempel 17 

K1  

ṗʿŵle ṣiyŵn  (K1:80) 

zions arbetare 

M1/K2 

Poalei Zion  (M1/K2:94) 

 

Även direkt överföring förekommer relativt frekvent och utgör över 15 % av det totala antalet 

tillämpade strategier. Nedan följer ett exempel på hur strategin direkt överföring tillämpas av den 

engelska översättaren. Exemplet är hämtat från kapitlet ”Gräva”: 

 

Exempel 18 

K1  
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yi’ṣeleh  ḃen yŵnah, ha-ḃen yŵnah ha-qaṭan (K1:83)  

Itschele son till Yona, duvans lille son 

M1/K2 

Itschele Pigeonson, the little son of a pidgeon (M1/K2:96) 

 

Novellens huvudperson den före detta Knessetledamoten Pesach Kedem minns sin gamla partikollega 

och motståndare Itzhak Tabenkin. I en längre monolog beskriver Kedem Tabenkin som en hycklare. 

Den gamle Knessetledamoten fokuserar på Tabenkins riktiga namn i ett försök att diskreditera honom. 

Itzhak Tabenkin hette egentligen Itschele ben Jonah, Itschele son av Jonah. Enligt den judiska 

traditionen bildas varje persons hebreiska namn av ett patronymikon. Patronymikonet ” ḃen yŵnah” 

har bildats av faderns namn (”yŵnah”) samt ordet ” ḃen”, som på hebreiska betyder ”son”. Förutom att 

vara ett tilltalsnamn är ”yŵnah” ett vanligt substantiv som betyder ”en duva”. Men detta patronymikon 

har även annan implicit betydelse. Namnet ”ḃen yŵnah” är en anspelning till svordomen ”ḃen zŵnah” 

(horunge). Visserligen förekommer inte orden ”ḃen zŵnah” i texten men den ironiska ordleken på 

Tabenkins namn anspelar på förolämpningen ”ḃen zŵnah”. Kedem försöker alltså att förlöjliga 

Tabenkin genom att fästa uppmärksamhet vid hans riktiga namn som skiljer sig från en svordom med 

en enda bokstav. Den engelska översättaren lyckas att behålla kopplingen mellan namnet och 

svordomen. På engelska anspelar uttrycket ”son of a pigeon” på förolämpningen ”son of a bitch”. 

Trots att översättningen uppvisar en tydlig tendens mot adekvansinriktning tillämpade den engelska 

översättaren också acceptansinriktade översättningsstrategier om än i en mindre utsträckning. Av 

sammanlagt 142 tillämpade strategier uppgår antalet acceptansinriktade strategier till sammanlagt 33 

fall. Ersättande återfinns i den engelska översättningen 16 gånger. Följande exempel kommer från 

kapitlet ”Vänta”: 

 

Exempel 19 

K1  

l-šaḃat  (K1:151) 

för shabbat 

M1/K2 

for the weekend (M1/K2:160) 

 

Författaren beskriver hur Tel Ilan-borna på en fredag eftermiddag förbereder sig inför den judiska 

helgen shabbat. Shabbat börjar på fredag kväll och slutar med solnedgången på lördag kväll. 

Vanligtvis avslutar man arbetsdagen tidigare på fredag för att hinna hem och äta en traditionsenlig 

shabbat-middag med familjen. På lördagar undviker man arbete och det är en allmän vilodag. 

Arbetsveckan börjar på nytt på lördag kväll. ECRn ”för shabbat” översätts här med det transkulturella 

uttrycket ”for the weekend” eftersom shabbat är ett främmande koncept för den läsare som inte är 

bekant med den judiska traditionen. (jfr exempel 10). 
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Beträffande vad som utelämnats i materialet har så få som 6 textsegment av sammanlagt 142 strukits 

av översättaren. Den övervägande delen av strykningar gäller förstärkningar eller förtydliganden som i 

exemplet nedan från kapitlet ”Vänta”: 

 

Exempel 20 

K1  

leyl šaḃat   (K1:136) 

shabbat kväll 

M1/K2 

– 

 

ECR ”leyl šaḃat” återfinns i texten där författaren beskriver hur novellens huvudpersoner brukar 

umgås på fredagar. Ur handlingens perspektiv är det irrelevant att de träffas när shabbat börjar. Därför 

väljer översättaren att inte behålla det kulturspecifika elementet.  

En annan strategi som återfinns i 10 % av fallen är officiell ekvivalent. Officiell ekvivalent som 

tidigare påpekats befinner sig utanför skalan och är varken adekvans- eller acceptansinriktad. Officiell 

ekvivalent används i översättningen mest vid överföring av existerade geografiska namn, som Israel, 

Tel Aviv, Karmelberget osv. I översättningen av fiktiva geografiska namn används för det mesta 

bibehållande och direkt överföring. 

Förhållandet mellan antalet tillämpade adekvans- respektive acceptansinriktade strategier visar hur 

översättaren i enlighet med hypotesen om högprestigeöversättare arbetar mest adekvansinriktat. Drygt 

66 % av de tillämpade strategierna pekar mot adekvansinriktning. Å andra sidan pekar 23 % av de 

tillämpade strategierna mot acceptansinriktning vilket går i linje med Tourys (2012:81) antagande om 

att översättarens beslut består i en kompromiss mellan de två ändpunkterna.  

 

4.2.2 Engelska till svenska (M1/K2 – M2) 

Utifrån jämförelsen av den svenska översättningen mot den medierande engelska texten framgår det 

att den svenska översättningen till en hög grad är adekvansinriktad. I likhet med den engelska 

översättaren använder även den svenska översättaren bibehållande och direkt överföring i de flesta av 

fallen. Undersökningen visar att drygt 73 % av de strategier som tillämpades av den svenska 

översättaren tillhör den adekvansinriktade typen. Medan den engelska översättningen har ett värde på 

drygt 66 % för de adekvansinriktade strategierna. 

Märkbara skillnader i resultaten noteras mellan värden för strategierna bibehållande, specificering och 

direkt överföring. Värdet för strategin direkt överföring är större i den svenska översättningen och 

uppgår till 36 förekomster. Även bibehållande används oftare av den svenska översättaren. Den 

svenska översättningen uppvisar däremot något lägre värde för strategin specificering. Bortfallet av 

denna strategi hos den svenska översättaren kan möjligtvis förklaras med den engelska översättarens 

val. En sådan situation uppstår t ex när den engelska översättaren tillämpar specificering som i 

exemplet nedan hämtat från kapitlet ”Gräva”: 
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Exempel 21 

K1  

ṭaḃenkyin   (K1:59) 

M1/K2 

Yitzhak Tabenkin  (M1/K2:66) 

M2 

Yitzhak Tabenkin  (M2:59) 

 

Den engelska översättaren tillämpar strategin specificering genom att lägga till förnamnet Yitzhak till 

efternamnet Tabenkin. Namnet specificeras inte vidare hos den svenska översättaren utan bibehålls i 

sin helhet. En närmare granskning av materialet visar att i de flesta fall där den engelska översättaren 

tillämpar specificering använder den svenska översättaren antingen bibehållande eller direkt 

överföring i det motsvarande segmentet. Med andra ord en annan adekvansinriktad strategi. 

I den svenska översättningen är även andelen direkta överföringar större än i den engelska 

översättningen. Nedan återfinns ett exempel på hur den svenska översättaren tillämpar den strategin. 

Exemplet hämtas ur kapitlet ”Gräva”: 

 

Exempel 22 

M1/K2 

Comrade Hopeless and Comrade Useless (M1/K2:94) 

M2 

Kamrat Hopplös och Kamrat Värdelös (M2:81) 

 

Pesach Kedem beskriver sina före detta partikollegor som dilettanter. Deras inkompetens och 

oförmåga kommer i den engelska texten till uttryck i öknamnen ”Hopeless” och ”Useless”. Den 

svenska översättaren översätter ordet ”comrade” samt båda öknamnen genom direkt överföring. 

Endast 10 % av tillämpade strategier hör till den acceptansinriktade sorten. Generalisering används 

exempelvis endast i 3 % av fallen medan den engelska översättarens resultat uppgår till 8 % av fallen. 

Efter att den engelska översättaren tillämpat generalisering kan detta ge upphov till två slags 

situationer. Å ena sidan kan ECR förlora sin kulturspecificitet som i exempel 7. Å andra sidan kan den 

svenska översättaren använda en annan strategi i översättningen av det redan generaliserade 

kulturspecifika elementet, som i exemplet nedan. Här tillämpar den svenska översättaren direkt 

överföring. Exemplet är hämtat från kapitlet ”Gräva”: 

 

Exempel 23 

K1  

ʾadmŵr šel ḥasyidyim  (K1:82) 
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hassidernas herre lärare och rabbi 

M1/K2 

Hassidic Rabbi  (M1/K2:93) 

M2 

chassidisk rabbi  (M2:80) 

 

Som det tidigare har påpekats använder sig inte den svenska översättaren av strykning vilket vidare 

tyder på att den svenska översättarens arbetssätt pekar mot adekvansinriktningen.  

Kategorin nollöversättning som tidigare nämnts återfinns bara i jämförelsen mellan den medierande 

texten (M1/K2) och den slutgiltiga måltexten (M2). Utmärkande för den här kategorin är att den 

manifesterar sig i den svenska översättningen när tre slags ingrepp genomförts i den engelska 

översättningen, nämligen generalisering (jfr exempel 7) ersättande med strykning (se exemplet 24 

nedan) eller strykning (jfr exempel 13). Sammanlagt återfinns 11 fall av kategorin nollöversättning. 

Exemplet nedan är hämtat ur kapitlet ”Gräva”: 

 

Exempel 24 

K1  

reš rakah qiymaṭ ririt dŵmah le-ḥet    (K1:76) 

ett mjukt reish, nästan gutturalt reish och liknande bokstaven kheit 

M1/K2 

He had a soft, guttural way of pronouncing his rs   (M1/K2:87) 

M2 

Han hade ett mjukt, gutturalt sätt att uttala sina r   (M2:75) 

 

I exemplet ovan beskriver Pesach Kedem sin svärsons uttal. Den engelska översättaren väljer att 

ersätta segmentets kulturspecifika element, bokstaven ” reš”, med dess motsvarighet i målspråket, det 

vill säga bokstaven ”r”.  Den engelska översättaren har även strukit den jämförelse som författaren 

använde sig av för att beskriva likheter mellan bokstäverna ” reš” och ” ḥet”. Mellan M1/K2 och M2 

har den kulturspecifika laddningen försvunnit vilket kategoriserades som nollöversättning. 

Det är nödvändigt att hålla i minnet att den svenska översättningen uteslutande utgår från den engelska 

översättningen. Med andra ord är den svenska översättningen adekvansinriktad gentemot den engelska 

källtexten. Inga slutsatser kan därför dras om förhållandet mellan den hebreiska källtexten (K1) och 

den svenska måltexten (M2) från den här undersökningen. I följande avsnitt presenteras resultatet av 

jämförelsen mellan den hebreiska och den svenska texten. 
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4.2.3 Hebreiska till svenska (K1 – M2) 

Det kan tyckas vara motsägelsefullt att tillämpa Pedersens (2011) typologi som bygger på 

översättningsstrategier i en jämförande analys av texterna där inga strategier i själva verket tillämpas. 

Närmare bestämt består problematiken i att den svenska översättaren inte fattar några strategiska 

beslut beträffande den hebreiska texten. I verkligheten har den svenska översättaren inte bekantat sig 

med den ursprungliga hebreiska källtexten. Den tillämpade coupled pairs-modellen möjliggör däremot 

jämförelsen av relevanta textsegment och kan sägas visa hur texterna förhåller sig till varandra, även 

om det inte handlar om egentliga översättningsstrategiska val, så som är fallet mellan K1 och M2. 

Redan en snabbgranskning visar att drygt 66 % av strategierna pekar mot adekvansinriktningen. Den 

procentuella andelen av adekvansinriktade strategier är exakt den samma som i K1 – M1/K2. Även 

den procentuella fördelningen av strategierna i K1 – M2 motsvarar i många avseenden fördelningen av 

strategierna i K1 – M1/K2. Resultaten är nästan identiska för bibehållande, specificering samt direkt 

överföring, det vill säga alla adekvansinriktade strategierna. Det som har bibehållits i den engelska 

översättningen gentemot den hebreiska källtexten förblir oförändrat även mellan M1/K2 och M2. Ett 

tydligt exempel återfinns nedan. I exemplet hämtat från kapitlet ”Arvingar” är det personnamn som 

bibehålls: 

 

Exempel 25 

K1   

wŵlp mapṣir  (K1:11) 

M1/K2 

Wolf Maftsir  (M1/K2:6) 

M2 

Wolf Maftsir  (M2:12) 

 

Som förväntat är resultatet för strategin specificering nästan identiskt som i den engelska 

översättningen (M1/K2). I de flesta fall där den engelska översättaren tillämpade specificering, som 

det redan nämnts tidigare, använder den svenska översättaren en annan adekvansinriktad strategi.  Men 

även om sådant är fallet kan man vara nästan säker på att specificering återkommer mellan K1 och 

M2. Sådant är fallet i det redan presenterade exempel 21. 

Beträffande de acceptansinriktade strategierna är även antalet förekomster av generaliseringar och 

strykningar samma i K1 – M2 och K1 – M1/K2. Den största skillnaden mot K1 – M1/K2 består i 

antalet förekomster av strategin ersättande. Ersättande återfinns i själva verket flest gånger i just K1 – 

M2 jämfört med de resterande språkparen. I några av fallen kan detta förmodligen förklaras av att den 

engelska översättaren bytte ut den hebreiska ECR mot något målkultursanpassat element. Denna ECR 

kunde ha varit transkulturell i sådan utsträckning att den i själva verket förlorade sin kulturspecificitet 

och i översättningen mellan M1/K2 och M2 tillämpades därför en annan strategi. Detta fall illustreras 

av exempel 24 ovan. 

Det är anmärkningsvärt att antalet acceptansinriktade strategier uppgår till 26 % av fallen. Detta 

indikerar att tendensen i översättningsstrategierna inte kan beskrivas som uteslutande adekvansinriktad 

även om adekvansinriktningen dominerar. 
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När det gäller strategin officiell ekvivalent förekommer den i något lägre grad i K1 – M2 jämfört med 

de två resterande språkparen. Detta är ännu ett tecken på att en annan strategi förekommer antingen 

mellan den hebreiska källtexten och den engelska måltexten eller mellan den engelska källtexten och 

den svenska måltexten. Sådant är fallet i följande exempel hämtat från kapitlet ”Arvingar”: 

 

Exempel 26 

K1  

ha-k̇armel  (K1:10) 

M1/K2 

Mount Carmel  (M1/K2:10) 

M2 

Karmelberget  (M2:14) 

 

ECR ”ha-k̇armel” är en vardaglig beteckning på Karmelberget i norra Israel. Denna ECR specificeras 

av den engelska översättaren, det vill säga den implicita informationen om att det handlar om ett berg 

skrivs ut. Mount Carmel är det officiella engelska namnet för berget i fråga vilket översätts till svenska 

med en officiell ekvivalent, det vill säga Karmelberget. I jämförelsen mellan K1 och M2 har vi 

återigen att göra med specificering. 

I undersökningen av den svenska översättningen i förhållande till den hebreiska källtexten konstaterar 

jag att denna indirekta översättning ansluter sig till adekvansnormen. Av undersökningen har 

dessutom framgått att den indirekta översättningen är i lika hög grad som den direkta översättningen 

adekvansinriktad. 

 

5  Diskussion och slutsatser 
 

I det avslutande kapitlet sammanfattas och diskuteras studiens resultat i förhållande till de teoretiska 

utgångspunkterna och till forskningsfrågorna. I studien genomfördes en kontrastiv undersökning av 

kulturspecifika element (ECR) med utgångspunkt i Tourys (2012) metod kompletterad med Pedersens 

(2011) typologi.  

Med undersökningen har jag förväntat mig att besvara mina forskningsfrågor beträffande de normer 

som är aktuella för indirekt översättning av hebreisk högprestigelitteratur i Sverige. 

Det är givetvis svårt att dra generella slutsatser om indirekt översättning från hebreiska till svenska 

eftersom det studerade materialet är begränsat. Det behövs fler undersökningar som baserar sig på 

större korpusar och bredare tidsramar. Det finns dessutom ett behov att utveckla en metod som på ett 

uttömmande sätt kan skildra de normer som är aktuella för indirekt översättning. Studiens resultat 

utgör förhoppningsvis en god grund för fortsatt forskning kring ämnet. Studien skulle exempelvis 

kunna kompletteras med en jämförande undersökning av olika skandinaviska litterära systems normer 

beträffande indirekt översättning av hebreisk skönlitteratur. 
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Den första forskningsfrågan var vilka preliminära normer beträffande indirekt översättning av hebreisk 

litteratur till svenska som hade varit verksamma i Sverige under den undersökta tidsperioden. I den 

första kvantitativa delen av min undersökning har jag visat att Lindqvists (2002) antaganden om att det 

svenska litterära systemet karaktäriseras av ”hög toleranströskel” gentemot indirekt översättning inte 

stämmer. Resultatet står dessutom i motsats till 1997 års litteraturutredning som förespråkade att 

indirekt skönlitteräröversättning endast bör ske undantagsvist. Sålunda har jag även bekräftat att inom 

de angivna tidsramarna har skett en utveckling mot ökad användning av indirekt översättning. Den 

kvantitativa undersökningens resultat överensstämmer även med de resultat som Pięta (2012) kommit 

fram till i sin forskning av det polsk-portugisiska kulturella utbytet. Närmare bestämt att indirekt 

översättning allt oftare är det föredragna alternativet, vilket kanske har sin förklaring i engelskans allt 

starkare ställning på det globala översättningsfältet eller beror på marknadsmässiga skäl.  

De slutsatser som kan dras från den kvalitativa undersökningen är att översättarnas övergripande 

översättningsstrategi är adekvansinriktning. Därmed besvarades frågan om de operationella normerna. 

Resultatet bekräftar dessutom Lindqvists (2002) hypoteser om högprestigeöversättarnas benägenhet 

till att välja ett adekvansinriktat arbetssätt. Hypotesen om att indirekt översättning förekommer när 

acceptansnormen dominerar kan därför förkastas. Därmed har jag besvarat forskningsfrågan angående 

vilken av hypoteserna som är aktuell för indirekt översättning av hebreisk skönlitteratur till svenska. 

Relationen mellan den svenska måltexten och den hebreiska källtexten kan beskrivas som ekvivalent 

för att använda sig av Tourys (2012:117) terminologi. Det framkommer av undersökningen att indirekt 

översättning inte nödvändigtvis leder till en förvrängd kopia av en kopia. Det visar sig att indirekt 

översättning utförd av en högprestigeöversättare vars övergripande översättningsstrategi är 

adekvansinriktning kan leda till ett lika källtroget resultat som en direkt översättning när det gäller 

kulturspecifika element. Den indirekta översättningens adekvansinriktning är alltså i hög grad 

beroende på de översättningsnormer som den medierande översättningen följer. I det här fallet har den 

engelska översättarens strategi varit att översätta adekvat vilket går emot den vedertagna 

acceptansnormen hos engelska översättare som är orsakad av det angloamerikanska systemets 

slutenhet (Even-Zohar 1990:50). Sålunda bryter översättaren mot målsystemets normer (Lindqvist 

2002:44). Denna strategi i samspel med den svenska översättarens extremt adekvansinriktade 

översättningsstrategi leder till det adekvansinriktade resultatet i den indirekta översättningen. 

Det faktum att resultatet för den svenska översättningen i hög grad var adekvansinriktat skulle 

dessutom kunna tyda på att den svenska översättaren på så sätt uttryckte sin vilja att kompensera för 

det att texten översätts indirekt. 

Min förhoppning är att jag med denna studie också lyckats bevisa att den allmänna synen på indirekt 

översättning är felaktig. Den indirekta översättningens framgång beror på översättarnas kvalitet, 

särskilt när det gäller den översättare som utför den medierande översättningen (Radó 1975:51). Om 

båda är utmärkta blir resultatet ourskiljbart från en direkt översättning. I själva verket kan det vara 

bättre än en medioker direkt översättning.  
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Bilaga 1  

 

Translittereringsnyckeln enligt ISO 259–2 

 

Hebreisk skrift Latinsk skrift 

  

 ʾ א

 b ב

 ḃ ּב

 g ג

 h ה

 ḣ ּה

 w ו

 z ז

 ḥ ח

 ṭ ט

 y י

 k כ ך

 k̇ ּכ ּך

 l ל

 m מ ם

 n נ ן

 s ס

 ʿ ע

 p פ ף

 ṗ ּף ּפ

 ṣ צ ץ

 q ק

 r ר

 s̀ ש

 ś ׂש

 š ׁש

 t ת
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