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Sammanfattning 
Mat, språk och kultur är tätt sammanlänkade, och i matlagningsprogram förekommer en rad olika 
sorters kulturspecifika referenser. Kulturspecifika referenser definieras som ”any reference to a 
cultural entity which, due to its distance from the target culture, is characterized by a sufficient degree 
of opacity for the target reader to constitute a problem” (Mailhac i Ranzato 2015:54) och kan vara 
sådant t.ex. som måttenheter (pint), märken (Tabasco) och maträtter (surf and turf). Denna 
undersöknings fokus är översättningen av kulturspecifika referenser i matlagningsprogram, och 
eftersom merparten av de matlagningsprogram som översätts för svensk tv är på engelska består denna 
studies material av 21 engelskspråkiga matlagningsprogram och deras svenska översättningar. De 
matlagningsprogram som undersökts är Det goda livet, Jamie Olivers smarta rätter, David Roccos 
ljuva matresa – Italien, Kitchen Hero och Hela England bakar. Genom att att konstruera en korpus 
och analysera de kulturspecifika referenserna har normerna för översättningsstrategier gällande 
kulturspecifika referenser i matlagningsprogram kartlagts, och jämförts med resultaten från Pedersens 
välkända undersökning av primetime-TV (2011). Resultaten kategoriserades sedan enligt Pedersens 
taxonomi. Resultaten visade att normerna för matlagningsprogram liknade dem för primetime-TV, 
trots att det fanns ett par domänspecifika skillnader. Eftersom språk formar hur vi ser världen är det 
intressant att se hur kulturspecifika referenser översätts från en kultur till en annan, eftersom det 
formar hur den kulturen ses och värderas, eller åtminstone dess matkultur.  
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Abstract 
Food, language and culture are closely linked and cooking shows are peppered with culturally specific 

references. Culturally specific references are defined as “any reference to a cultural entity which, due 

to its distance from the target culture, is characterized by a sufficient degree of opacity for the target 

reader to constitute a problem” (Mailhac in Ranzato 2015:54) and can be things such as measurements 

(pints), brands (Tabasco), and dishes (surf and turf) to name a few. This study focuses on the 

translation of culture specific references in cooking shows. Since most of the cooking shows translated 

into Swedish are in English, the material for this study consists of 21 cooking shows in English and 

their Swedish translations. This study will look at the shows 3 good things, Save with Jamie, David 

Rocco’s Dolce Vita, Kitchen Hero and The Great British Bake off. By constructing a corpus and 

analyzing the culturally specific references, the norms regarding translation strategies for the 

translation of culturally specific references in cooking shows have been mapped out, and compared to 

the results of a well known study on primetime TV by Pedersen (2011). These were categorized in 

accordance with Pedersen’s taxonomy (2011:76). The results showed that the norms were very similar 

to those of primetime TV, with the exception of some domain-specific norms. Language influences 

how we see the world. Thus, the way culturally specific references are translated from one culture into 

another is important because it affects how cultures are viewed and interpreted, at least within the food 

community.  
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1 Inledning 
Matlagningsprogram är ett fenomen som under en längre tid har varit populärt i svensk tv. Formaten 
varierar, från klassiskt undervisande program till baktävlingar och matresor, och såväl svenska som 
utländska program är populära. Att just matlagningsprogram är så populära kan ha att göra med att 
mat är en del av kulturen som de flesta kan relatera till, om än i varierande grad.  

Pedersen har kartlagt undertextningsnormer av kulturspecifika referenser (av Pedersen kallade 
Extralinguistic Cultural References, eller ECR:er) i primetime-TV (alltså de program som sänds på 
bästa sändningstid, mellan klockan 20 och 22 på kvällen) där ett varierat material utgjorde underlaget 
(från genrerna action, äventyr, komedi, deckare, drama, skräck, romantik, western, krigsskildring, 
dokumentär och reality-tv) . Frågan är om dessa nationella normer gällande strategier för 
undertextning stämmer för andra genrer än de undersökta av Pedersen – kanske skiljer sig primetime-
undertextning från undertextning av program från andra tider på dygnet? En programtyp som är 
relativt vanlig, men inte under primetime, är matlagningsprogram1.  

Inga matlagningsprogram undersöktes av Pedersen, vilket också lämnar en kunskapslucka att fylla 
(Pedersen 2011:128). Mat, språk och kultur är tätt sammanlänkade, och i matlagningsprogram 
förekommer ECR:er som t.ex. måttenheter (cups, dl) och maträtter (spotted dick, råraka). Denna studie 
kommer att fokusera på vilka översättningsstrategier som används i undertextningen av 21 
matlagningsprogram. Genom att konstruera en korpus och undersöka ECR:er kommer normer för 
översättningsstrategier att kartläggas. Eftersom språk formar hur vi ser världen, är det intressant att se 
hur ECR:er från en kultur överförs till en annan, då detta kan ge ledtrådar kring hur denna kultur 
beskrivs av målkulturen (eller åtminstone dess matkultur).   

1.1 Forskningsfrågor 
Nedan presenteras de forskningsfrågor som denna undersökning har utgått ifrån.  
 

•   Vilka strategier används av undertextarna för att översätta ECR:er i matlagningsprogram?  

•   Överensstämmer eller avviker resultaten från Pedersens resultat om hur frekventa olika 
strategier är?2  

1.2 Hypotes 
Den hypotes som har styrt denna studie är att en texts syfte styr hur den översätts – hypotesen för 
denna studie är att resultaten kommer antagligen att skilja sig ifrån Pedersens (som pekade på att 
källorienterade översättningsstrategier är vanligast), åtminstone delvis, eftersom komedier och 
                                                        
1 Veckan 2016-01-17 - 2016-01-24 sändes 23 matlagningsprogram på TV-kanalerna SVT 1, SVT2 och TV4, 

men endast 3 av dem under primetime. 
2 Se avsnitt 2.5 

 



2 
 

actionfilmer utgjorde mer än hälften av hans material (2011:128). Då matlagningsprogram har ett 
annat syfte än komedier är det rimligt att anta att detta kommer ha tagits i beaktande under 
översättningsarbetet och andra strategier kan ha använts. Pedersen menar att just genre är något som 
kan påverka hur ECR:er återges, även om det inte var något som visade sig vara fallet i hans 
undersökning (2011:189).  

2 Bakgrund 
Nedan följer en allmän redogörelse av bakgrunden för denna studie: först en diskussion om 
undertextning – som föredraget översättningsmedium i Sverige och vad skillnaden mellan 
undertextning och ”vanlig” översättning är. Därefter kommer en kortare förklaring kring de 
normteorier som används i denna studie, följt av en beskrivning av Pedersens ECR:er (och vilka 
domäner de kan tillhöra) och översättningsstrategier. Allra sist följer en överblick av Pedersens 
resultat, som denna studies resultat ska jämföras med.  

2.1 Undertextning 
I den här sektionen introduceras undertextning som föredraget översättningsmedium i Sverige, följt av 
en redogörelse kring skillnaderna mellan undertextning och ”vanlig” översättning.  

2.1.1 Undertextning som föredraget översättningsmedium i Sverige 

Skandinavien har kallats ”a bastion of subtitling” (Ivarsson och Carroll i Pedersen 2010:1), och 
Sverige är inget undantag. Även om både dubbning och voice-over används i Skandinavien så är 
undertextning ”by far the AVT [Audiovisual Translation] of choice in the Nordic countries” (Pedersen 
2010:10). Dubbning används framför allt för filmer och tv-program som riktar sig till barn, samt i 
tecknade och animerade filmer, Disney Pixars Insidan Ut (2015) för att ta ett nutida exempel. 
Animerade filmer släpps nu för tiden både i dubbade och undertextade versioner, istället för enbart 
dubbade som var fallet före 1990 (Pedersen 2010:9). Voice-over – alltså när en förinspelad dubbad 
version läggs över originalljudspår med några sekunders fördröjning (Baker & Saldanha 2008:16) - 
används ännu mer sällan, och oftast i dokumentärer och nyhetssändningar, även om undertextning har 
blivit vanligare här också (Pedersen 2010:9). Undertextning kan definieras som ”production of written 
text […] to be superimposed on visual footage – normally near the bottom of the frame – while an 
audiovisual text is projected, played or broadcast” (Baker & Saldanha 2008:14). Undertexning är vad 
Gottlieb kallar diagonal – senare också kallat diasemiotisk eller intermodal (i Baker & Saldanha 
2008:14) - översättning, då undertextning innebär översättning från tal på källspråket till skrift på 
målspråket (1994:104). Interlinguala undertexter (som denna studie begränsas till) är undertexter som 
har översatts från ett källspråk till ett annat målspråk (jfr. intralinguala undertexter där käll- och 
målspråk är samma, det är endast medium – tal till skrift – som ändras).  

2.1.2 Skillnad på undertextning och ”vanlig” översättning 

Undertextning är ett medium som begränsas både av plats och tid. Skandinaviska riktlinjer säger att 
det som mest får plats 35 tecken per rad, mellanslag och interpunktion inkluderad. Man ser dessutom 
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sällan mer än två rader på undertexter i Skandinavien. Riktlinjerna följs dock inte alltid. Pedersen hade 
i flera fall rader på upp till 42 tecken i sin studie från 2010 (16). Antalet tecken som får plats per rad 
beror också på flera faktorer. Versaler tar större plats än gemener, kursiv text tar större plats än 
okursiverad, och vissa bokstäver, som t.ex. ’m’ och ’w’ tar upp större plats än ’i’, ’j’ och ’l’ (Pedersen 
2010:15).  

Undertexter har också tidsbegränsningar. Undertexterna måste visas tillräckligt länge för att tittarna 
ska hinna läsa det som står, samtidigt som de inte får hänga kvar för länge eftersom de då kan läsas 
igen och skapa förvirring eller ta upp plats när något annat än det som står i undertexten sägs (alltså, 
om talet är mycket snabbt eller ordrikt måste undertexten reduceras för att motsvara innehållet 
samtidigt som det sägs). Vanligtvis brukar man tala om ungefär tre sekunder för en (full) enrading och 
cirka sex sekunder för en (full) tvårading för undertexter på TV (Pedersen 2010:16). Ibland brukar 
man tala om ”12 cps [characters per second] rule”, som innebär att en helt full tvårading – alltså 72 
tecken – måste visas i sex sekunder för att 90 % av tittarna ska hinna läsa det som står (Gottlieb 
2001:20). Detta är dock inte en absolut sanning, eftersom undertexterna oftast är utformade med sin 
målgrupp i beaktande. Undertexter i program som riktar sig till barn brukar få längre visningstid. En 
annan sak som påverkar tittarnas läshastighet är om särdeles komplicerat ordval eller 
meningsuppbyggnad används. Att det handlar om polysemiotisk text påverkar självklart också 
läshastigheten  – om mycket information ges i den så kallade ”non-verbal video channel” (alltså 
bilden) som i ”action-packed scenes” (exempelvis en biljakt eller ett slagsmål) så sänks tittarnas 
läshastighet (Pedersen 2010:16).  

Ungefär en tredjedel av allt som sägs försvinner i undertextningsprocessen (Gottlieb 2004:222). Om 
källtextens tal är väldigt snabbt, kan så mycket som 50 % av dialogen försvinna när den överförs till 
undertexten (om man räknar antal ord i källtext och måltext vill säga) (Gottlieb 2001:20). Men även 
om det är stor kvantitativ reduktion så är den inte lika stor kvalitativt räknat. Det som försvinner i 
översättningen är oftast vad Gottlieb kallar ”intrasemiotic redundancy”, så som upprepningar, 
stamningar och annat som är vanligt i tal men inte i skrift. Dessutom kan tittaren uppfatta mycket av 
det som försvinner i dialogen genom bildinformationen (Pedersen 2010:17).  

Ett begrepp som skulle kunna vara besläktat med denna ’intrasemiotic redundancy’ är ”the feed-back 
effect”, som innebär att tittarna kan uppfatta skillnader mellan källtext och måltext (Nedergaard-
Larsen 1993:214). Detta kan vara både till undertextens fördel och nackdel – tittarna kan uppfatta 
information som inte har tagits med i undertexten, men som ändå bär mening och ökar förståelsen. Att 
det är en skillnad mellan källtext och måltext kan dock upplevas som ett störningsmoment eller ett fel i 
måltexten, något som blir extra tydligt när källtexten finns tillgänglig att jämföra med i realtid som 
med undertexter. Undertextning är källorienteriat, i och med att källtexten bevaras i sin helhet jämte 
måltexten och tittarna har full tillgång till källtexten. Översättningen, alltså måltexten, läggs ovanpå 
källtexten och raderar minimalt av den, förutom det lilla som döljs av de en eller två textremsorna på 
bildens nedre halva. Tittarna kan då uppfatta ändring i tonfall och tempo som signalerar viktigt 
innehåll, medan till exempel dubbning ersätter källtextens lingvistiska uttryck. Detta medför att den 
som tittar på dubbat material istället för undertextat ”can appreaciate only half of the performance of 
any actor”, och information i dialogen kan ha ändrats helt (Guardini 1998:97). Även om en ibland kan 
se att dialog är dubbad (om ljuden inte matchar läpprörelserna), så är det svårt att veta vad som sades 
innan, med vilket tonfall etc. Vad som kan sägas generellt sett om undertextningens tid- och 
platsbegränsningar är att även om många av problemen kan åtgärdas (en kvantitativ reduktion behöver 
inte betyda reduktion i kvalitet) så är lösningen till  
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any translation problem in subtitling, whether culture-bound or not, […] naturally […] partly de- 
termined by the amount of time and space available (Nedergaard-Larsen 1993:213).  

 
En annan sak som blir extra påtaglig med undertextning är vad Pedersen kallar ”contract of illusion” 
(2010:17). Detta är en underförstådd överenskommelse mellan undertextaren och tittarna om att vad 
som står i undertexten faktiskt är vad folk säger, även fast det rent tekniskt sett inte är sant. Så kallat 
”verbal material” ändras från tal till skrift, diskursen ändras och sådant som tvekningar och 
upprepningar rensas bort, och innehållet reduceras med ungefär en tredjedel (Pedersen 2010:18). I 
interlingual undertextning så är ju dessutom texten på ett annat språk än talet, vilket kräver en del 
”willing suspension of disbelief”, alltså att tittarna går med på att se förbi det orimliga i att text och tal 
skulle vara samma (Pedersen 2010:18). Vi som tittare vet ju att det som sägs är på ett annat språk, och 
alltså inte exakt det som står i undertexterna – tittarna går med på att det som står i undertexterna inte 
är samma som sägs (eftersom det är på ett annat språk, och har gått från talat till skrivet material) utan 
snarare en återgivelse av vad som sägs, på samma sätt som att de är medvetna om att det är 
skådespelare som agerar på skärmen och att de inte är personerna de spelar i filmen . Vad som är värt 
att nämna är dock att eftersom undertextningstraditionen är så stark i Skandinavien är detta 
illusionskontrakt något som är internaliserat hos befolkningen, på samma sätt som befolkningen i 
typiska dubbningsnationer kan gå med på att t.ex. en amerikansk skådespelare som Adam Sandler helt 
plötsligt pratar flytande spanska (ibid).  

2.2 Normer 
Toury introducerade begreppet normer inom översättningsvetenskapen i slutet av 1970-talet, och 
definierade dem som  

 

the translation of general values or ideas shared by a community – as to what would count as right or 
wrong, adequate or inadequate – into performance ’intructions’ appropriate for and applicable to 
concrete situations. These ’instructions’ specify what is prescribed and forbidden, as well as what is 
tolerated and permitted in a certain behavioural dimension (Toury 2012:63).  

 

Översättningsnormer innebär enkelt sagt de val som översättaren regelbundet gör i en sociohistorisk 
kontext (Baker & Saldanha 2009:189). Normer beskriver inte enbart vilka val som översättaren har 
gjort, utan även hur dessa val har gjorts, i vilket sammanhang, hur ofta etc. (Pedersen 2011:70). Toury 
menar att översättning har kulturell betydelse. Snarare än att bara överföra meningar från ett språk till 
ett annat spelar översättaren en social roll. Översättaren har en bestämd funktion i ett samhälle och 
agerar därefter, på ett sätt som anses passande av samhället. För att kunna spela sin roll i samhället är 
det en förutsättning att det finns en uppsättning normer som översättaren kan tillägna sig. Normerna 
ser olika ut beroende på för vem översättaren översätter och vilken typ av text som översätts – de kan 
vara både svaga och mer idiosynkratiska eller starka och regelliknande (Toury 2012:81-85).  

Toury beskriver ett komplicerat system av normknippen som bygger på de specifika val översättaren 
gör i översättningsprocessen. Dessa normknippen kan delas upp i tre delar: initialnormer, preliminära 
normer och operationella normer. Initialnormerna har att göra med huruvida måltexter ska produceras 
i enlighet med de normer som finns i käll- eller målkulturen. De preliminära normerna rör istället 
översättningspolicyer och styr vilka texttyper (så väl som individuella texter) som blir översatta. De 
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operationella normerna styr vad som händer under själva översättningsarbetet. De operationella 
normerna kan i sin tur delas upp i två delar – matrisnormer (matricial norms) som har att göra med 
måltextens makrostruktur (omplacering av stycken etc.) , och text-lingvistiska normer (textual-
linguistic norms) som rör måltextens mikrostruktur (meningsuppbyggnad etc.) (Toury 2012:79–85) . 
Då Pedersen har valt att använda sig av Chestermans normer men Tourys metod kommer Tourys 
normer inte att vidare diskuteras. Se Toury (1995:54-57 eller 2012:79-85) för en mer fullständig 
beskrivning. Pedersen har utgått från Toury (1995), och denna undersökning har framför allt utgått 
från Toury (2012). Det är här värt att påpeka att inga större skillnader som påverkar studien 
påträffades.   

Chestermans normsystem är mer fokuserat på normernas skapare än på översättningsprocessen. 
Systemet kan delas upp i två grenar: produktnormer och processnormer. Produktnormerna kallas 
ibland också för ”expectancy norms”, eftersom de skapas av de som ska läsa eller på annat sätt 
konsumera översättningarna (utifrån deras förväntningar). Produktnormer bestämmer vad som ses som 
en korrekt och bra översättning, och bestäms av måltextläsarnas förväntningar av hur en viss text-typ 
ska och bör vara. Chesterman menar att  

 

[e]xpectancy norms are established by the expectations of readers of a translation (of a given type) 
concerning what a translation (of this type) should be like) (1997:64).  

 

Dock baseras läsarnas förväntningar på deras tidigare erfarenheter av texter. Sådant som påverkar 
dessa normer är bland annat den översättningstradition som finns i målkulturen, hur diskursen ser ut i 
samma genre (som måltexten tillhör) i målkulturen, samt ekonomiska och ideologiska faktorer.  

Processnormerna är professionella normer som är underordnade och bestäms av produktnormerna. 
Processnormerna styr översättningsprocessen och bestämmer vilka översättningsstrategier som anses 
bra och korrekta. Det finns tre olika typer av professionella normer, nämligen ”[t]he accountability 
norm”, ”[t]he communication norm” och ”the relation norm” (sedermera ansvarsnormen, 
kommunikationsnormen och förhållandenormen). Ansvarsnormen är en etisk norm, som gör 
översättaren direkt ansvarig för sina beslut, och fordrar att hen tar hänsyn till alla involverade parter, 
som originalförfattare, uppdragsgivare, slutkund, den avsedda läsaren men också sig själv. 
Kommunikationsnormen rör istället översättning som social interaktion, eftersom den kräver effektiv 
kommunikation genom översättning. Den tredje normen, Förhållandenormen, avser förhållandet 
mellan källtext och måltext, med fokus på källtrogenhet och ekvivalens (Chesterman 1997:67-70). 
Översättaren måste översätta på ett sätt som etablerar och upprätthåller ”an appropriate level of 
relevant similarity” mellan mål- och källtext (Chesterman 1997:69). Både produkt- och processnormer 
bekräftas delvis av så kallade normauktoriteter, t.ex. andra (framgångsrika) översättare, kritiker, 
förläggare, läsare, men även av sig själva ”by their very existence” (Chesterman 1997:56). Det är, som 
tidigare nämnts, en ständigt pågående, ömsesidig process som upprätthåller normerna.  

En av av fördelarna med Chestermans normer är att de lägger vikt vid rollen som läsaren spelar, och 
läsaren är också i fokus i undertextning på grund av mediets begränsningar och kortvariga karaktär. 
Detta gör undertextning till en väldigt praktisk form av översättning där kommunikation med läsaren 
framhålls. En annan fördel är att det finns en tydlig gräns mellan process och produkt. Detta är extra 
viktigt vid undertextning, där en mycket komplicerad process leder fram till en produkt som läsaren 
obesvärat har åtkomst till (produkten är alltså, åtminstone till synes, enklare än processen den skapats 
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genom). Vad som kan ses som en nackdel är att sättet de är formulerade på gör att de får en preskriptiv 
klang (Pedersen 2011:37).. Detta gäller speciellt Kommunikationsnormen, i och med att den kräver 
effektiv kommunikation på det sättet den är formulerad: ”[A] translator should act in such a way as to 
optimize communication, as required by the situation, between all the parties involved” (Chesterman 
1997:69, min betoning). Chesterman menar dock att alla normer ”exert a prescriptive pressure” 
(1997:68). Pedersen motiverar valet att använda sig av Tourys metod men Chestermans normer genom 
att säga att Toury har mer av en helhetssyn, medan Chestermans normer är mer lämpliga för studien 
eftersom de har läsaren i fokus precis som undertexter har (2011:36-37). Detta ramverk har anammats 
även i denna undersökning för att behålla studierna jämförbara.  

 

2.3 Kulturspecifika referenser 
När en söker efter information om kulturspecifika referenser visar det sig snart att de kallas för 
flertalet saker – en del kallar dem för ”culture bound elements” (Nedergaard-Larsen 1993:209), andra 
kallar dem ”culture-specific” (Pöchhacker 2007:130) och en del säger ”Exralinguistic cultural 
references” (Pedersen 2007:31). Eftersom denna undersökning är en replikering av Pedersens studie 
används hans term: ’extralinguistic cultural reference’, eller ECR.  

2.3.1 ECR 

En ECR definieras av Pedersen enligt följande: 

 

a reference that is attempted by means of any cultural linguistic expression which refers to an 
extralinguistic entity or process. The referent of the said expression may prototypically be assumed to 
be identifiable to a relevant audience as this referent is within the encyclopaedic knowledge of this 
audience (2011:43). 

 

 ”Cultural” ska tolkas i en vid mening av ordet, till exempel räknas geografiska namn som kulturella. 
När det gäller ”linguistic expression” så är syntaktisk funktion, ordklass eller storlek inte av betydelse. 
Med andra ord är ECR:er referenser till mat, seder, personer, platser och liknande som man kanske 
inte känner till även om man talar språket i fråga – man kan vara ”linguistically competent in a foreign 
language while still being culturally illiterate in a culture which uses this language” (Pedersen 
2011:47). Även om spanska är det officiella språket i både Bolivia och Spanien betyder inte det att en 
spanjor är bekant med boliviansk kultur till exempel. ECR:er utgörs till största delen av namn på folk, 
platser och institutioner men även många titlar och termer inom sport och diverse seder är ECR:er. En 
ECR kan definieras som ”any reference to a cultural entity which, due to its distance from the target 
culture, is characterized by a sufficient degree of opacity for the target reader to constitute a problem” 
(Mailhac i Ranzato 2015:54). Alltså, ett uttryck som inte är transparent nog att förstås utan kunskap 
om kulturen kring uttrycket. Man kan avgöra om något är en ECR genom att fråga sig om ”the 
linguistic expression in itself [is] transparent enough to enable someone to access its referent without 
cultural knowledge?” (Pedersen 2011:48).  Genom att undersöka undertextningsnormer gällande 
översättningsstrategier för ECR:er kan man kanske även säga något om undertextningsnormerna 
överlag.  
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ECR:er kan delas in i olika områden, eller domäner, som är de semantiska fält som en ECR hör till 
(2011:58). Områdena (med exempel inom parentes) som Pedersen delar in ECR:er i är (2011:59–60): 

 

1. Måttenheter (pint (Jamie Olivers smarta rätter, säsong 1, avsnitt 5, 39.23) 

2. Egennamn, som delas in i undergrupperna: 

i. Perssonnamn (Mary Berry (Hela England bakar, säsong 5, avsnitt 1, 00.13) 

ii. Geografiska namn (Lambourn (Hela England bakar, säsong 5, avsnitt 1, 02.25) 

iii. Institutionsnamn (National Health Services (24, 3 15:22.24)* 

iv. Namn på märken (Tabasco (Jamie Olivers smarta rätter, säsong 1, avsnitt 5, 32.26) 

3. Professionstitlar (restaurantör (Jamie Olivers smarta rätter, säsong 1, avsnitt 5, 00.08) 

4. Mat och dryck (surf and turf (Kitchen Hero, säsong 2, avsnitt 1, 01.52) 

5. Litteratur (Yorick (Hela England bakar, säsong 5, avsnitt 2, 03.45) 

6. Statsapparat (Royal county [of Berkshire] (Hela England bakar, säsong 5, avsnitt 1, 
02.21) 

7. Underhållning (Riverfest (Kitchen Hero, säsong 2, avsnitt 3, 01.30) 

8. Utbildning (AS. Levels (Hela England bakar, säsong 5, avsnitt 1, 10.56) 

9. Sport (the pitcher mound (For Love of the Game, 1.53.49)* 

10. Valuta (pence (Jamie Olivers smarta rätter, säsong 1, avsnitt 5, 18.00) 

11. Tekniskt material (heater [på en gasspis] (Det goda livet, säsong 1, avsnitt 17 
(musslor), 09.32) 

12. Övrigt 

 

Notera att i denna lista finns ECR:er från Pedersens studie, där det inte har funnits exempel från just 
dessa domäner från denna studie att tillgå. Pedersens exempel är markerade med asterisk (*).  

2.4 Strategier 
När en korpus har sammanställts, bestående av transkriberingar och dess motsvarande undertextning – 
dessa transkriberingar och dess motsvarande undertextning kallas för ’coupled pairs’ (efter Toury 
2012:104), kommer ett stort antal översättningslösningar att kunna studeras. För att kunna göra något 
med dessa lösningar behöver de kategoriseras – strategier är abstraktioner av de lösningar som sen kan 
användas för att kategorisera ’coupled pairs’ (Pedersen 2011:38). Strategier används framför allt på 
översättningsproblem, och dessa översättningsstrategier är centrala i sökandet efter 
översättningsnormer. Normer beskriver vilka val som översättare gör, hur de gör det, hur ofta, och i 
vilken kontext etc. ”[S]trategies constitute easily accessible descriptive knowledge concerning a 
certain kind of procedural knowledge” vilket gör strategier till ett sätt att upptäcka 
översättningsnormer (Chesterman 1997:92). Chesterman menar att “[i]t seems reasonable to assume 
that it is mainly at the problem points that translators have recourse to strategies, as ways of 
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overcoming temporary hitches in the translation process” (1997:89–90). Som Hermans säger: ”Norms 
[…] operate at the intermediate level between competence and performance, where competence stands 
for the set of options translators have at their disposal and performance refers to the set of options 
actually selected” (i Pedersen 2011:70). Dessa ”options” är exempel av översättningsstrategier.  

Pedersen presenterar totalt sju strategier som ECR-lösningarna kan kategoriseras in i – dessa 
kategorier kallas ”Retention”, ”Specification”, ”Direct Translation”, ”Generalization”, ”Substitution”, 
”Omission” samt ”Official Equivalent” (2011:76). Dessa kommer i denna undersökning att kallas för 
Bevarande, Specificering, Direktöversättning, Generalisering, Ersättning, Utelämnande och Officiell 
ekvivalent (presenterade motsvarande ordning som Pedersen namngivit dem).  

 

1.   Bevarande (av Pedersen kallad Retention) är när källtextens ECR behålls helt oförändrad, eller 
minimalt ändrad för att följa målspråkskrav och markeras ibland med till exempel kursiv stil. 
 
Exempel 1. 
 
Källtext: 
There will be chutneys, homemade chutneys, homemade relishes, breads, cakes, all the rest. 
 
Måltext: 
Det finns hemlagad chutney, relish, bröd, kakor. Massor av annat! 

   (Kitchen Hero, säsong 2, avsnitt 1, 03.08). 
 
 
 Relish översätts som relish. 
 

Bevarande är den mest källorienterade av de olika översättningsstrategierna, eftersom den oftast 
behåller ECR:en helt oförändrad (eller minimalt förändrad enligt målspråkskrav). Bevarande kan 
delas in i två underkategorier – ”Complete Retention” (sedermera Fullständigt bevarande) och 
bevarande som anpassats till målspråket. Fullständigt bevarande kan vidare delas in i två 
underkategorier som kallas för ”Marked” och ”Unmarked” (i denna uppsats Markerat och 
Omarkerat bevarande ). Om ECR:er som återgivits i måltexten är tmarkerade med till exempel 
citattecken eller kursiv text kallas det för Markerat bevarande (Pedersen 2011:77). Att denna ECR 
markeras signalerar att undertextaren anser att det refereras till något främmande. Om ECR:en har 
ändrats för att uppfylla målspråkskrav (till exempel vad gäller stavning eller artiklar) signalerar det 
att undertextaren har ansträngt sig för att anpassa ECR:en till målspråket och då också försökt 
underlätta förståelsen av ECR:en (ibid). I Pedersens studie var Bevarande den vanligaste strategin 
att användas, även om den inte alltid beskrivs som det mest lyckade sättet att lösa ett 
översättningsproblem (Pedersen 2011:78). Det är den översättningsstrategi som också kräver 
minst ansträngning från undertextaren eftersom ECR:en i stort sett lämnas som den är.   

      
2.   Specificering (Specification enligt Pedersen) är vad som sker när information läggs till som gör 

undertextens ECR mer specifik än i källtexten. Detta görs till exempel genom att skriva ut hela 
namnet på någon eller något, skriva ut akronymer, eller genom att lägga till mer semantiskt 
innehåll som till exempel någons yrke eller ett värderande adjektiv  
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Exempel 2. 
 
Källtext: 
Joining us is Allegra McEvedy. She has cooked in some of the world’s best restaurants… 
 
Måltext: 
Stjärnkocken Allegra McEvedy har jobbat på några av världens bästa krogar– 
   (Det goda livet, säsong 1, avsnitt 21 (pasta), 00.40) 
 
Allegra McEvedy översätts som stjärnkocken Allegra McEvedy. 
 

När strategin Specificering används behålls ECR:en i sin ursprungliga form (som med bevarande), 
men information läggs också till. Detta görs på två olika sätt som Pedersen kallar ”Completion” 
och ”Addition” (2011:79). I denna studie kallas de sedermera för Komplettering och Tillägg. 
Komplettering är det som sker när information som kan anses som dold i ECR:en rent språkligt 
läggs till. Oftast är det akronymer eller förkortningar som skrivs ut, eller att det hela officiella 
namnet på något skrivs ut, för att målkulturens tittare inte är lika bekanta med ECR:en som 
källkulturens tittare är (ibid). Tillägg är det som görs när information som är latent för ECR:en 
kulturellt (genom konnotationer eller liknande) läggs till. Detta är också något som görs som en 
service för de tänkta tittarna för att de ska kunna följa med i texten – antingen för att reda ut om 
något kan tolkas som tvetydigt men oftare för att ge den information som behövs för att förstå 
skämt/allusioner/resonemang etc. (Pedersen 2011:80). Specificering kan också, som namnet 
antyder, göra en ECR mer specifik i översättningen. Ett exempel på detta skulle kunna vara: 

 

Exempel 3. 

 

Källtext:  

This is just the thing. These are Nasturtiums; you can eat the leaves and the flowers. 

 

Måltext: 

Det här är precis vad som behövs –indiankrasse. Hela växten är ätlig. 

     (Det goda livet, säsong 1, avsnitt 20, 03.49) 

 

Här har ”Nasturtium”  ändrats till ”indiankrasse”. ECR:en ändras från sin ursprungliga form 
istället för att information har lagts till (som i ’krassesorten indiankrasse’). Detta görs oftast 
antingen för att översättningen är mer känd än original-ECR:en i målkulturen, eller för att den tar 
upp mindre plats, alltså att den har färre antal tecken.  
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3.   Direktöversättning (Direct translation) är när det enda som ändras är språket och ingen semantisk 
ändring görs.  
 
Exempel 4. 
 
Källtext: 
Amazing with kind of curries, sort of a Bombay spinach. Beautiful! 
 
Måltext: 
Jättebra i currygrytor, som Bombay spenat. Underbart! 
    (Jamie Olivers smarta rätter, säsong 1, avsnitt 5, 11.23) 
 
Bombay spinach översätts till Bombay spenat. 

 

Direktöversättning används framförallt vid översättning av ECR:er som består av ”vanliga” 
substantiv, och är inte direkt applicerbar på egennamn. Namn som har ett ”compositional sense”, 
alltså namn som består av sammansättningar av substantiv kan dock översättas med hjälp av denna 
strategi (Pedersen 2011:83). Typiska exempel på sådana ECR:er är namn på företag, officiella 
organ, märken eller liknande. Direktöversättning delas av Pedersen in i två olika kategorier: 
”Shifted direct translation” (som i denna uppsats kallas Ändrad direktöversättning) och ”Calque”. 
Pedersen menar att Ändrad direktöversättning är en mer precis term än Vinay & Darbelnets 
”literal translation”, medan Calque är en etablerad term som brukar översättas som ”loan 
translation” (ibid). Eftersom båda strategierna yttrar sig på liknande sätt är det svårt att se skillnad 
på dem. För att skilja på dem undersökte Pedersen om översättningsprocessen skedde ”morpheme 
for morpheme (within the confines of obligatory shifts), including cases which produce 
neologisms” (ibid). Om översättningen sker morfem för morfem, och de enda ändringar som görs 
är sådana som är obligatoriska, alltså sådana som har med t.ex. grammatik att göra, räknas 
översättningen som en Claque. Om ändringar som inte är obligatoriska görs, räknas översättningen 
som Ändrad direktöversättning. Semantiskt sett ändras inte ECR:en från källtexten, eftersom inga 
försök görs till att föra över de konnotationer som kan vara kopplade till den (ibid).  

 
4.   Generalisering (som kallas Generalization i Pedersens studie)  är (föga förvånande) när måltexten 

görs mindre specifik än källtexten. 
 
Exempel 5.  
 
Källtext: 
So I said well, I thought about making a steak and ale pie but we're having rye and fennel biscuits. 
 
Måltext: 
-svarade jag:"Jag tänkte göra köttpaj men du får fänkålskakor." 
   (Hela England bakar, säsong 5, avsnitt 2, 04.27) 
 
 Steak and ale pie översätt till köttpaj.  
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När strategin Generalisering används så ersätts en ECR som refererar till något specifikt med 
något mer generellt. Antingen görs detta genom användandet av en överordnad term, eller genom 
parafras/omformulering (Pedersen 2011:84). Generalisering är till viss del besläktat med strategin 
specificering (eftersom det i specificering ibland läggs till överordnade termer för att förklara 
kontext), men mycket vanligare – antagligen för att det kräver färre tecken (något som alltid väger 
tungt inom undertextning). Pedersen menar också att det har att göra med tittarnas produktnormer, 
i och med att Generalisering genom överordnad term är en vanligare strategi (genom en ständigt 
pågående, ömsesidig process), vilket gör att den upplevs som mer acceptabel, men också för att 
den inte ”involve any breech of reference” vilket är något som kan hända när Specificering 
används (Pedersen 2011:88). Ett exempel här skulle kunna vara: 

 

Exempel 6. 

 

Källtext: 

I really expect to get a Blue Peter badge for this. 

 

Måltext: 

Jag borde få en utmärkelse för detta. 

    (Hela England bakar, säsong 5, avsnitt 2, 46.34). 

  

Alla ’Blue Peter badge’-utmärkelser är utmärkelser3, men alla utmärkelser är inte ’Blue Peter’-
utmärkelser. När Generalisering istället används med hjälp av parafras är det oftast för att ECR:en 
i källtexten är för komplex för att återge med hjälp av en överordnad term eller Specificering på 
det utrymme som finns tillgängligt (Pedersen 2011:88-89). 

 
5.   Ersättning (Substitution hos Pedersen) är strategin som används när en källtexts ECR ersätts med 

en annan ECR, antingen från källkulturen eller från målkulturen, eller från en tredje kultur. 
 
Exempel 7. 
 
Källtext: 
S: You could sell those tomorrow. Well done.  
N: At a farthing each. 
 
Måltext: 
-Bra jobbat.  
-För ett korvöre styck. 

   (Hela England bakar, säsong 5, avsnitt 2, 16.21)
  
                                                        
3 Som barn får när de har framträtt i BBCs barnprogram Blue Peter, och ger bland annat gratis inträde till 

många museum och utställningar som nämns i programmet.  
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 Farthing  ersätts av korvöre.  
 

Strategin ersättning kan delas upp i två underkatergorier: antingen byts ECR:en från källkulturen 
ut med en ECR från en annan kultur (detta kallas ”Cultural Substitution”, sedermera Kulturell 
ersättning) eller med något annat som passar situationen (detta kallar Pedersen ”Situational 
Substitution”, sedermera Situationsanpassad ersättning i denna uppsats) (2011:89). När Kulturell 
ersättning används så finns det en koppling mellan källtextens ECR och dess översättning, medan 
denna koppling inte finns när Situationsanpassad ersättning används. Oftast är det en annan ECR 
från källkulturen eller en ECR från målkulturen som används i Kulturell ersättning, åtminstone när 
källkulturen är engelsktalande och målkulturen är skandinavisk (som i Pedersens studie). Vad 
gäller Situationsanpassad ersättning så blir ”every sense of the ST ECR removed” och ersätts med 
något som passar situationen i texten, och kan därför ses som en ”quasi omission strategy” 
(Pedersen 2011:90).  

 
6.   Utelämnande (Omission) är det som sker när en källtexts ECR inte reproduceras i måltexten på 

något sätt. Denna strategi är vanligare i undertextning än i andra översättningsformer, på grund av 
mediets tids- och platsbegränsning.  

 
Exempel 8. 
 
Källtext: 
A fun fair, a wedding, a swimming race at the Leatherhead Leasure Centre. 
 
Måltext: 
Ett tivoli, ett bröllop eller en simtävling. 
    (Hela England bakar, säsong 5, avsnitt 2, 32.33)

  
 
Här har Leatherhead Leisure Centre uteslutits från måltexten. 
 

Utelämnande är en strategi som ibland är det enda genomförbara valet, men också en strategi som 
kan väljas av undertextaren av ren lättja (Pedersen 2011:96). En kan säga (beroende på hur en ser 
det) att utelämnande är den mest målspråksorienterade översättningsstrategin eftersom den helt 
stoppar att en svårförstådd ECR reproduceras i måltexten. Å andra sidan kan det sägas att den är 
källspråksorienterad, eftersom den inte på något sätt försöker vägleda tittaren. Pedersen har därför 
valt att inte kategorisera den som antingen käll- eller målspråksorienterad, den räknas som varken 
eller. Detsamma gäller för denna undersökning – ECR:er som inte reproduceras i måltexten (alltså 
när strategin utelämnande har använts) har varken kategoriserats som käll- eller 
målspråksorienterade, för att hålla resultatet jämförbart med Pedersens. Dock skulle det kunna 
argumenteras att den är mer källorienterad, i och med att ingen information har lagts till för att 
föra texten närmare tittaren, och det inte är säkert att ECR:en har uteslutits på grund av att 
undertextaren vill underlätta för tittaren (det kan lika gärna ha gjorts på grund av platsbegränsning 
– detta är dock spekulation, och skulle behöva undersökas på annat vis i framtida studier).    
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7.   Officiell ekvivalent (Official Equivalent hos Pedersen) är de termer och ord som, antingen genom 
att användningen är så vanlig eller för att ett administrativt beslut har tagits (av t.ex. ett företag 
eller en myndighet), har en färdig officiell motsvarande term. 
 
Exempel 9.  
 
Källtext: 
I'm making fenugreek and carom seed crackers… Like water biscuits. 
 
Måltext: 
Jag bakar kex med bockhornsklöver och ajowan, hårda kex. 
   (Hela England bakar, säsong 5, avsnitt 2, 07.39)
     
 
 Fenugreek översätts till bockhornsklöver. 
 

Den sista av Pedersens strategier kallas för Officiell ekvivalent och kan faktiskt vara en av de ovan 
tidigare nämnda strategierna, förutom utelämnande. Vad som skiljer denna strategi från de andra 
är att ”the process is administrative rather than linguistic” (Pedersen 2011:97). För att något ska 
gälla som Officiell ekvivalent måste ett beslut ha tagits av ”people in authority” (ibid) eller genom 
att användningen av den är så vanlig att alla andra översättningar skulle upplevas som fel 
(Pedersen 2011:98). Ofta hör dessa två ihop – när något har blivit en officiell ekvivalent genom ett 
administrativt beslut så blir användningen av det i praktiken den enda accepterade (om det inte var 
så innan redan), och om en översättning är mycket vanlig och upplevs som den mest accepterade 
så blir det den översättningen som gäller om ett administrativt beslut tas (ibid). När en officiell 
ekvivalent till en ECR finns så brukar översättningsproblemen med den upphöra, eftersom det 
finns en given lösning (Pedersen 2011:100). Vad som är viktigt att påpeka angående officiella 
ekvivalenter är att strategin enbart används när den officiella översättningen baserar sig på en 
annan översättningsstrategi än Bevarande, för att undvika avgränsningsproblem. Ett exempel här 
skulle kunna vara: 

 

Exempel 10. 

 

Källtext: 

J: What’s this one?  

M: Next we’ve got the hanger steak. It’s behind the lungs. 

 

Måltext: 

-Och det här?  

-Njurtapp. Sitter bakom lungorna. 

   (Jamie Olivers smarta rätter, säsong 1, avsnitt 5, 26.41). 
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Detta motiveras med att både Bevarande och Officiell ekvivalent räknas som ”minimal change 
strategies” (härefter strategier med minimal ändring) som inte ändrar ECR:en, och att en 
avgränsning mellan dessa två kategorier inte är nödvändig (Pedersen 2011:152).  

 
Pedersen klassificerar Bevarande, Direktöversättning och Officiell ekvivalent som minimal ändring-
strategier, eftersom de inte lägger till information eller på annat sätt försöker guida tittarna i 
förståelsen av en ECR. Generalisering, Specificering och Ersättning räknas som ”interventional” (i 
denna uppsats ingripande), då de på ett eller annat sätt försöker guida (eller styra om en hellre vill det) 
tittarens förståelse av ECR:erna. Strategin Utelämnande räknas varken som minimal ändring eller 
ingripande. Dock skulle en kunna argumentera att den ligger närmare ingripande eftersom 
undertextaren faktiskt har ingripit genom att utesluta den och på så sätt underlättar för tittaren (som 
inte behöver handskas med den svårförstådda ECR:en). Å andra sidan läggs absolut ingen information 
om ECR:en till i måltexten, vilket pekar mot en minimal ändring-strategi. Strategier med minimal 
ändring är oftast mer källorienterade, i och med att de behåller den främmande ECR:en, och 
ingripande strategier tenderar att vara mer målorienterade (då de försöker flytta texten närmare 
tittaren), även om det så klart kan finnas undantag från denna regel (Pedersen 2011:101-102).  

Genom att undersöka undertextningsnormer för översättningsstrategier av ECR:er kan man också 
skönja undertextningsnormerna på en högre nivå, som Pedersen föreslår genom att säga  

 

By investigating how ECRs are rendered in subtitles, one can learn a great deal about overall 
subtitling norms. ECR renderings disclose the subtitlers’ attitude towards the source culture (SC) and 
also their predictions about their target culture (TC) readerships. ECRs can thus be used for 
uncovering subtitlers’ initial norm (cf. Toury 1995: 56), as they reveal how they view foreignization 
and domestication issues. This is thus used as a way of probing into general subtitling behaviour and 
uncovering signs of general subtitling norms without having to analyse every other micro-level 
decision made (2011:3).  

 

Genom att undersöka vilka strategier som används för att översätta olika ECR:er kommer detta 
även att belysas i min undersökning.  

2.5 Pedersens resultat 
Pedersens resultat visar att Bevarande är den vanligaste strategin (37,8 %), följt av Generalisering 
(23,4 %), Utelämnande (11,4 %), Ersättning (10.8 %), Direktöversättning (7,2 %), Specificering (6,1 
%) och Officiell ekvivalent (3,3 %) (2011:158). ”Monocultural” (sedermera monokulturella) ECR:er 
kräver i större grad än andra ECR:er ingripande strategier (mer om detta under rubriken ’Strategier’), 
framför allt för att de innebär större översättningsproblem än ECR:er som är ”transcultural” 
(hädanefter kallade transkulturella), eftersom tittarna (antagligen) känner till de transkulturella 
referenterna men inte de monokulturella (Pedersen 2011:157–158). För de andra ECR:erna (alltså de 
som inte var monokulturella) översattes ungefär två tredjedelar med hjälp av strategin Bevarande, och 
strategier med minimal ändring  (alltså Bevarande, Direktöversättning samt användandet av en 
officiell ekvivalent)  utgjorde mellan 75 och 85 procent av detta resultat. Strategier som mer 
ingripande (alltså Specificering, Generalisering och Ersättning) utgjorde ungefär tio procent för ”text 
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internal” (sedermera kallade text-interna) ECR:er – alltså ECR:er som uteslutits då de var unika för sin 
egen källtext (som till exempel James Bond i en James Bond-film) (Pedersen 2011:158).  

Resultaten i Pedersens studie pekar på att de svenska (och danska) normerna är övervägande 
källorienterade. Detta kan till viss del ha att göra med att det handlar om polysemiotiska texter, som 
alltid har källtexten synlig (och hörbar) kvar, något som skulle skapa en stor trovärdighetslucka om 
målorienterade strategier användes (2011:192). Dessutom är tittarna många gånger bekanta med 
källkulturen (från olika engelsktalande länder/områden) även om de inte känner till de monokulturella 
ECR:erna, vilket också påverkar undertextningen. Av de källorienterade översättningsstrategierna 
används bevarande av ECR mest (Pedersen 2011:195). Vad gäller domänerna underhållning och 
litteratur återgavs oftast med hjälp av strategierna officiell ekvivalent eller bevarande av ECR 
(Pedersen 2011:203). För egennamn är Bevarande av ECR också den absolut vanligaste strategin 
(ibid). Vad gäller domänen valuta är Bevarande också här den absolut vanligaste, hos Pedersen är 
denna norm så stark att den gränsar mot att vara en regel (2011:204). En norm som var så stark i 
Pedersens resultat att den räknas som regel är en domänspecifik norm som gäller måttenheter, där 
måttenheter återges med Officiell ekvivalent (oftast från metersystemet) (2011:202).  
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Diagram 1. Pedersens resultat av användningsfrekvens av olika strategier i procent. Baserad på Pedersen 

(2011:158).  

 

Pedersen fann att de preskriptiva normer som finns formulerade (i form av anvisningar från 
uppdragsgivare t.ex.) till mångt och mycket korrelerar med hur undertextarna faktiskt undertextar. 
Detta betyder att dessa normer påverkar, eller påverkas av, faktiskt undertextning. Resultatet stämmer 
överens med Chestermans teori om att ”process norms are subject to changes in the product (or 
expectancy) norms” (Pedersen 2011:187). Alltså, när måltextens tittares smak ändras (som reflekteras 
i produktnormerna) ändras processnormerna med dem, vilket leder till att anvisningar från 
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uppdragsgivare ändras (ibid). Med detta medföljer också att många av de preskriptiva texter som finns 
också kan ses som deskriptiva för normerna (baserade på hur folk brukar göra saker). Pedersen 
poängterar dock att en del av det som förespråkas i anvisningarna inte baseras i produktnormer utan 
snarare i mediets tekniska begränsningar eller ekonomiska skäl (ibid). Mediets begränsningar är något 
som alltid påverkar undertexter, och är något som samspelar med alla andra förutsättningar som 
påverkar översättningen, och alltså ingenting som påverkar denna undersöknings hypotes nämnvärt. 
Eftersom Pedersens resultat (där ett varierat material undersöktes) pekar på att anvisningar från 
uppdragsgivare korrelerar med hur undertexterna produceras, och dessutom delvis har mer att göra 
med mediets begränsningar, borde detta inte påverka denna undersöknings hypotes (som ju har att 
göra med genrespecifika syften) eftersom de preskriptiva normerna gäller för alla genrer, och inte bara 
för vissa. Rimligtvis borde då detta inte påverka resultatet (åtminstone inte mer än Pedersens, vilket 
gör att studierna fortfarande är jämförbara).   

I Pedersens studie visade det sig att det mellan de två genrer som utgjorde större delen av materialet 
(komedier och action-filmer) inte fanns någon signifikant skillnad i vilka strategier som användes, 
trots att genrerna har olika syften. Pedersen utesluter dock inte att andra genrer kan skilja sig från 
mängden (alltså att det finns genrespecifika normer), till exempel så avvek genren dokumentär från de 
andra i studien. Dock fanns det inte ett tillräckligt stort material för att kunna säga något definitivt om 
detta då bara 4 dokumentärer inkluderades i materialet på grund av att studiens material hade samlats 
in slumpvis – med parametern ’prime time’ som grundval (Pedersen 2011:189–190). Genom att 
koncentrera denna studie på en specifik genre, matlagningsprogram, kan vi se om det finns några 
genrespecifika normer (för den genren).  

3 Metod 
Nedan följer en kortare redogörelse av metoden i denna studie. Först presenteras modellen som 
metoden utgår ifrån, följt av några klargöranden kring hur materialet har behandlats vad gäller ’types’ 
och ’tokens’. Därefter kommer förtydliganden kring begreppen extra-textualitet och och 
transkulturalitet, vilket också har påverkat hur materialet behandlats, följt av kritik som kan riktas mot 
metoden. Avslutningsvis går det att läsa om hur denna undersökning skiljer sig från Pedersens.  

Undersökningens metod grundar sig i en jämförande, orsaksorienterad modell, och är en empirisk, 
kvantitativ undersökning (med kvalitativa instick i exemplifieringen) (Chesterman-Williams 2002:60-
67). Den valda metoden utgår ifrån Pedersen som grundar sig på Tourys (1995) metod och går ut på 
att placera en text i sin kontext, identifiera ’coupled pairs’ och sedan formulera generaliseringar kring 
dessa och testa dem. Det är alltså variabelanalys (och vissa inslag av textanalys), som går ut på att 
rekonstruera normer. Genom att utgå från tidigare forskning (i detta fall Pedersens) ökar 
undersökningens validitet, och mindre tid behöver dessutom användas till att utveckla metod eftersom 
en beprövad variant redan finns att tillgå. I denna studie presenteras och diskuteras 
matlagningsprogram (till exempel vad matlagningsprogram spelar för roll och har för status i 
samhället), följt av en diskussion om undertexters status som föredraget översättningsmedium för TV 
och film. En korpus har sammanställts, bestående av 21 avsnitt av 5 matlagningsprogram samt deras 
undertexter – totalt 4 583 undertexter. Ur denna korpus har sedan ’coupled pairs’ extraherats. Kring 



17 
 

dessa formuleras och testas generaliseringar och normer rekonstrueras, och analyseras sedan i relation 
till Chestermans normer och diskuteras utifrån Pedersens strategier och tidigare resultat. 

Viktigt att notera här är att enbart så kallade ’types och inte ’tokens’ av ECR:er extraheras i materialet. 
En ’type’ är källtextens ECR och dess återgivelse i måltexten, medan ’token’ är när alla fall av 
ECR:en i måltexten räknas. Om en ECR återgivs på flera olika sätt (olika översättningsstrategier som 
används) blir det alltså flera ’types’, men om samma ECR återgivs i undertexten fler gånger men 
genomgående på samma sätt så är det samma ’type’ men med  flera ’tokens’ (Pedersen 2011:151). 
Varje avsnitt av de olika matlagningsprogrammen anses vara en egen text, vilket innebär att samma 
ECR kan förekomma flera gånger i korpusen om den nämns i flera olika avsnitt.  

Efter att ECR:erna preliminärt extraherats till korpusen granskas materialet och sorteras, görs en första 
analys (för att kunna jämföra alla ECR:er överlag med de extratextuella monokulturella ECR:erna, 
som Pedersen). Alla ECR:ers extratextualitet analyseras och de som anses vara ’text external’ 
(hädanefter kallade text-externa) behålls medan text-interna ECR:er rensas bort eftersom dessa inte 
innebär några större översättningsproblem och följaktligen inte kan avslöja normer (Pedersen 
2011:110, 154). Att en ECR är text-intern innebär att den enbart är skapad för texten den finns i, 
medan en ECR som är text-extern är en referens till något som också existerar utanför själva texten. 
Värt att påpeka är dock att en ECR kan börja som text-intern för att sen anses som text-extern i en 
annan: Pedersen ger exemplet ’James Bond’, som är text-intern i filmen Goldfinger men text-extern 
när en karaktär i Notting Hill refererar till ’James Bond’ (2011:110). Extratextualitet har, som namnet 
kanske avslöjar, att göra med om en ECR existerar utanför källtexten eller ej.  

De ECR:er som anses vara text-externa kategoriseras sedan som antingen transkulturell, ’infracultural’ 
(sedermera infrakukturell) eller monokulturell, där monokulturella ECR:er behålls medan 
transkulturella och infrakulturella ECR:er rensas bort (då transkulturella och infrakulturella ECR:er 
inte innebär några större översättningsproblem och då inte heller röjer översättningsnormer) (Pedersen 
2011:152). Om en ECR är monokulturell eller ej avgjordes genom google-sökningar i kombination 
med en analys av hur den presenteras i måltexten, eller som Pedersen själv förklarar: 

 

if an ECR was presented in the ST in a way that made in [sic] (conspicuously) deictically accessible, 
one would suspect that most people did not know about it, and the Internet could then be used to 
confirm its status as as Infracultural 

 

antingen genom mycket få träffar på webbsidor inom målkulturen, eller genom hur den presenteras 
som känd information eller inte (2011:152). Detta görs framför allt med hjälp av bestämd form, men 
beror såklart på källtexten – huvudsaken är att de görs ”deicitcally accessible”, alltså pekas ut och görs 
tillgängliga för tittarna (ibid). För att avskilja monokulturella ECR:er från transkulturella gjordes 
sökningar i databaser så som Mediearkivet (www.mediearkivet.se) som är en sökdatabas bestående av 
artiklar från de stora tidningarna i Skandinavien. Här kan antalet träffar ge en ledtråd om hur välkänd 
en ECR är i en kultur, men det är viktigt att undersöka hur ECR:en har använts av författarna 
(Pedersen 2011:152).  

Kritik som kan riktas mot Tourys metod är att den inte innefattar ett sätt att kontrollera ifall samhället 
finner översättarnas beteende som passande. Regelbundenheter behöver inte nödvändigtvis indikera 
samhällets godkännande. Toury menar att det inte är normerna själva som studeras utan snarare 
”norm-governed instances of behaviour” och produkterna av dessa beteenden. Normer kan 
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rekonstrueras med hjälp av textuella och extratextuella källor. De textuella källorna ses som ”primary 
products of norm-regulated behaviour” medan de extratextuella källorna (preskriptiva teorier, 
utlåtanden från de involverade i översättningsprocessen) anses som mer godtyckliga (Toury 1995:65).  
Toury själv säger att extratextuella källor inte kan stå till grund för att rekonstruera normer eftersom 
sådana uttalanden kan vara partiska och ofullständiga:  

 

[…] they are likely to lean toward propaganda and persuasion. […]There may therefore be gaps, even 
contradictions, between explicit arguments and demands, on the one hand, and actual behaviour, on 
the other, due either to subjectivity or naiveté, or even lack of sufficient knowledge on the part of 
those responsible for the verbalizations. On occasion, a deliberate desire to mislead and decieve may 
also be involved. Even with respect to the translators themselves, intentions do not necessarily concur 
with any declaration of intent (2012:88).  

 

Däremot kan normativa utlåtanden/utsagor ses som speglingar av de normer som redan existerar. Det 
kan sägas att de anvisningar som finns att tillgå från olika undertextningsbyråer/arbetsgivare och 
liknande till viss del täcker in detta, eftersom de baseras på den ömsesidiga process som pågår i 
normskapandet. De regelbundenheter som går att finna i undersökningen kan då jämföras med de 
anvisningar som finns att tillgå från uppdragsgivare med flera.  

Denna studie skiljer sig från Pedersens studie på en del punkter. Bland annat är materialet mindre, av 
förklarliga skäl (att sammanställa en korpus i samma storlek som Pedersens är inte möjligt under en 
mastertermin), och består bara av matlagningsprogram, i enlighet med denna studies syfte och 
hypotes). Från början var tanken att även ta så kallat extratextuellt material så som 
undertextningskonventioner, anvisningar från uppdragsgivare och liknande i beaktande eftersom de 
ligger till grund för normer (framför allt produktnormer) (Pedersen 2011:122), men eftersom det 
enbart har varit möjligt att få sådana handlingar från SVT har detta inte gjorts eftersom det inte skulle 
gå att generalisera kring. Pedersens resultat visade dock på att eftersom skriftliga instruktioner och 
guider (från t.ex. olika kanaler och översättningsbyråer) speglade hur undertextningen faktiskt utförs 
får vi hålla detta för sanning även i denna studie (2011:187) .  

Pedersens studie kartlade även tekniska normer, t.ex. hur mycket källtexten reducerades i måltexterna, 
vad som var den förväntade läshastigheten samt den så kallade ”subtitle density” – alltså antalet 
undertexter som källtexten delats in i (mäts genom att dela antalet undertexter med källtextens längd i 
minuter) (2011:130). Detta är inte något som kommer att tas upp i denna studie, eftersom det ligger 
bortom vad som är genomförbart på masternivå (framför allt tidsmässigt). Dessutom hade tekniska 
normer varit av större intresse om undertexter från mer än ett land utgjorde materialet för denna studie. 
Då studiens måltextmaterial enbart består av svenska undertexter får vi anta att de tekniska normerna 
är homogena för de olika svenska statliga kanalerna. Alla jämförelser mellan denna studies resultat 
och Pedersen görs självklart enbart med Pedersens svenska resultat4. Istället kommer studiens fokus att 
ligga på vilka översättningsstrategier som används i undertextningen av kulturspecifika referenser. 
Denna studie är alltså inte en fullständig replikering av Pedersens studie, utan bara av vissa delar. 
Dessa delar kommer dock att replikeras i enlighet med Pedersen för att säkerställa vetenskaplig 
jämförbarhet.  

 

                                                        
4 För en beskrivning av de skandinaviska tekniska normerna, se Pedersen (2011:130–151). 
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4 Material 
I denna sektion följer en presentation av studiens material. Först kommer en diskussion om Pedersens 
materialurval som jämförs med valet av material i denna studie, följt av förklaringar av en del centrala 
begrepp. Därefter kommer en presentation av genren matlagningsprogram, samt en kortare 
presentation av de olika matlagningsprogram som ECR:er har hämtats från i denna undersökning.  

Materialet består av 12 avsnitt av Det goda livet (SVT2), 1 avsnitt av Jamie Olivers smarta rätter, 2 
avsnitt av David Roccos ljuva matresa – Italien (som båda sänts på TV4),  4 avsnitt av Kitchen Hero 
(TV8) samt 2 avsnitt av Hela England bakar (Sjuan). Att dessa program har valts är delvis baserat på 
tillgänglighet – det var de programmen som fanns tillgängliga på olika kanalers streamingtjänster, som 
hade sänts på tv relativt nyligen. Materialet har balanserats, så att det är lika många minuter från 
program som sänts i i public service-kanaler och kommersiella kanaler, och är också balanserat (i den 
mån det var möjligt) i hur stor andel de olika programmen utgjorde av materialet – 132 minuter av Det 
goda livet (public service) som ställs mot 116 minuter av Hela England bakar (kommersiell kanal) 
samt 43 minuter av Jamie Olivers smarta rätter och 44 minuter av David Roccos ljuva matresa – 
Italien (public service) som ställs mot 96 minuter av Kitchen Hero (kommersiell kanal).  

Pedersens material bestod av 50 filmer och 50 tv-program på engelska samt deras svenska, danska och 
i vissa fall norska undertexter. Hälften av materialet sändes både via ”terrestial and satellite TV 
channels” (något som har tagits i beaktande vid materialurvalet till denna studie också) (2011:126). 
Detta för att kunna kartlägga de skandinaviska undertextningsnormerna. Denna studie kommer bara att 
bestå av engelskspråkigt och svenskt material, och vara långt ifrån lika omfattande (fokus ligger enbart 
på en genre) – att göra något större materialmässigt (alltså med fler språk än engelska och svenska, 
eller med flera olika genrer) hade varit alldeles för ambitiöst på masternivå. Ambitionen för denna 
studie är snarare att fylla eventuella kunskapsluckor och bygga på det gedigna arbete som Pedersen 
redan genomfört, samt att göra försiktiga generaliseringar kring den nytillkomna genren. Jämförelser 
mellan Pedersens och denna studies resultat kommer självklart att ha studiernas skillnader i beaktande 
vad gäller material.  

Eftersom monokulturella kulturspecifika referenser utgjorde den största delen av det som studerades i 
Pedersens studie kommer det även vara det i denna studie (för att kunna ses som jämförbar) 
(2011:157). Med monokulturella referenter menas referenter till ECR:er som är kända för majoriteten 
av källtextens tittare men inte för måltextens tittare (Pedersen 2011:107). Det har alltså ingen 
betydelse om ECR:en är känd i andra kulturer, utan bara om den är känd i källkulturen men inte 
målkulturen – ’mono’ har enbart att göra med källtext/måltext-kulturerna (Pedersen 2011:107). 
Begreppet monokulturell är underordnat konceptet transkulturalitet, som har att göra med kulturella 
avstånd, alltså hur tätt sammanlänkade två kulturer är. En ECR:s transkulturalitet visar till vilken grad 
den är känd i käll- och målkultur – hur enkelt är det i käll- och målkultur att förstå ECR:en, antingen 
genom encyklopedisk kunskap eller intertextuell kunskap (Pedersen 2011:106) Det finns tre grader av 
transkulturalitet: transkulturell, monokulturell och infrakulturell. En transkulturell ECR är en ECR 
som inte är källkultursbunden, utan något som anses höra till allmänbildningen för både käll- och 
målkultur. Själva ECR:en kan komma från antingen målkulturen, källkulturen, eller en tredje kultur – 
det viktiga är att den är allmänt känd. Den behöver ej heller vara känd i alla kulturer (väldigt få saker 
kan räknas in i en sådan kategori), utan bara i käll- och målkulturen som undersöks. Inte heller 
behöver ECR:en vara lika känd i käll- och målkultur, utan bara tillräckligt mycket för att förstås i 
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texten. Alltså kan en ECR:s alla konnotationer vara tillgängliga för käll- men inte målkulturstittarna, 
bara själva ECR:en är tillgänglig för målkulturstittarna räknas den som transkulturell (Pedersen 
2011:106–107). En infrakulturell ECR är en ECR som oftast är bunden till källkulturen men som inte 
anses vara allmänt känd i varken käll- eller målkultur. Oftast är det ECR:er som kan anses vara väldigt 
specialiserade eller väldigt lokala. I dessa fall måste referensen förstås genom kontexten (Pedersen 
2011:108). Vad Pedersen är noga med att klargöra är att det inte handlar om ECR:er som är kända 
enbart i vissa subkulturer (om inte texten riktar sig till just den subkulturen), utan ECR:er som inte är 
tillgängliga för majoriteten av de tänkta tittarna (2011:108).   

Viss kritik har riktats mot Pedersen (bland andra) vad gäller själva extraktionen av ECR:er. Olk menar 
att ”one of the main issues in the analysis of [cultural reference] translations lies in the reliable 
identification of cultural references, which is to some extent an intuitive and therefore subjective 
process” (2013:345-346). I sin artikel från 2013 kritiserar han bland andra Pedersens studie om 
”Cultural Interchangeability” (2007), där samma material (och procedur för extraktion av ECR:er) 
använts som i hans studie från 2011 – som denna studie replikerar. Olk menar att ECR:er (i hans 
studie ’cultural references’) borde plockas ur materialet av flera personer, som kan språken som 
texterna ifråga är på för att göra urvalet mindre subjektivt och godtyckligt. I Olks studie fick tre 
grupper, en bestående av 19 britter som studerade tyska, 19 tyska studenter som studerade engelska, 
och den tredje bestod av 4 verksamma översättare som fick plocka ut kulturspecifika referenser ur en 
text och översätta dem för att få fram vad som räknades som kulturspecifika referenser (Olk 
2013:347). Detta är något som skulle bli allt för resurs- och tidskrävande och allmänt ogenomförbart 
på masternivå – dessutom så blir det mer vetenskapligt att bara ändra en variabel (materialet) om man 
ska jämföra resultat med en tidigare studie (enligt principen ”allt annat lika” – om något ska anses som 
jämförbart får endast en variabel ändras eftersom för många ändringar skulle leda till att en inte med 
säkerhet skulle kunna konstatera vilket variabelbyte som lett till – eventuella – olika resultat).  Olk 
menar dock att hans metod kan ses som ett komplement (2013:355), vilket skulle kunna stämma (att 
delar av hans metod är ett bra komplement alltså), och skulle kunna implementeras i ett större projekt. 
Kritik som kan riktas mot Olks metod är att den börjar i motsatt ände mot vad som är praxis – skapar 
texter istället för att undersöka redan existerade material vilket gör att den inte kan kallas deskriptiv i 
ordets renodlade mening. Dessutom inbegriper metoden översättning från L1 till L2, något som inte är 
vedertaget, åtminstone inte i svenska sammanhang.  

4.1 Matlagningsprogram 
Denna uppsats kommer att behandla undertextning av matlagningsprogram – en genre som varit 
populär under längre tid i svensk tv. Medan andra genrer har kommit och gått – ”variety shows” och 
”Western” är två programformer som ges som exempel på numera mindre populära genrer i 
amerikansk kontext av Fetini (2014) – har matlagningsprogrammet bestått.  En förklaring till detta 
skulle kunna vara att  

 

food is an aspect of culture that, because everyone necessarily participates in it to some degree, is 
more egalitarian than, say, ballet, or opera, or even theater (Bruni i Malene 2011:5).  

 

Mat är något som de flesta kan relatera till, till skillnad från balett, opera och andra liknande 
kulturuttryck som kan upplevas som svårtillgängliga. Dessutom är ”mat en av våra mest basala och 
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njutningsfulla drifter och matprogram är mer accepterade än sex-program, och lättare att få deltagare 
till” (Drevinger: 2011).  Det har lagats mat i rutan lika länge som tv har funnits. På 1950-talet blev Ria 
Wägner känd med programmet Hemma, där ett av inslagen var matlagning. Den tänkta publiken var då 
hemmafruarna, och varje rätt lagades i realtid, men med de mer tidskrävande momentet förberedda 
(Drevinger 2011). Ett par decennier senare kom Jamie Oliver och rörde om i grytan, och sen dess har 
genren ändrats åter igen – numera är det oftast inte bara informativa matlagningsprogram som gäller, 
utan man kan tävla med mat, resa med mat, ”rädda världen” med mat (Drevinger 2011). Formaten 
varierar från klassiskt undervisande till matresor och kocktävlingar, och 2011 kunde uppemot 70 
matlagningsprogram visas i de vanligaste kanalerna under en vecka, och då är inte nyhets- eller 
kulturmagasin eller pratshower med matlagningsinslag inräknade (Drevinger 2011, Ljungqvist 2011). 
Matlagningsprogrammets syfte har till viss del ändrats med tiden och dess roll i en social kontext är 
inte längre bara att undervisa tittarna, utan även underhålla och inspirera dem. Precis som kokböcker 
har utvecklats, och recepten inte längre utgör kärnan i dem (Lindqvist 2013:166), har 
matlagningsprogrammen utvecklats, och hjälper tillsammans med kokböcker till att konstruera en 
livsstil (Lindqvist 2014:168).  

4.1.1 Det goda livet 

I det brittiska matlagningsprogrammet Det goda livet får vi följa med programledaren Hugh Fearnley-
Whittingstall till River Cottage, där han tillsammans med två gästkockar (olika för olika avsnitt) lagar 
mat i lantköket. Varje avsnitt har en ingrediens i fokus, som sedan paras ihop med två andra (som 
kockarna får välja själva) då Fearnley-Whittingstall bestämt hävdar att tre är ett magiskt nummer. 
Fearnley-Whittingstall är en stolt medlem i ”downshifting”-rörelsen, som innebär att man flyttar ut på 
landet, jobbar mindre, och försöker vara så självförsörjande på mat som möjligt. Nästan alla råvaror 
som används i programmet är närodlade; grödorna kommer från de egna grönsakslandet, köttet 
kommer från granngården, och fisk- och skaldjur fiskas vid kusten några mil bort. Närproducerat är 
något som det fokuseras på genom hela programmet.   

Undertexterna för Det goda livet erhölls efter mailkontakt med SVT:s undertextavdelning, och är 
samma som när programmet sändes på TV5. Dessutom skickades också dialoglistor för varje avsnitt 
med från SVT, och kan ses som extratextuella källor (att jämföra med om någon talar otydligt eller 
liknande). Avsnitten textas av BTI Studios för SVT, och är textade av Lisa Albright och Staffan 
Åhman. Programmet började sändas den 28 juni 2014 och varje avsnitt är mellan 10 och 12 minuter 
långt (SVT: Det goda livet med kocken Hugh Fearnley-Whittingstall).  

Det goda livets måltextmaterial består av 1 376 undertexter. Ur dessa extraherades 164 möjliga 
ECR:er. Från dessa sorterades sedan 54 stycken från källtexten och deras översättningar bort då de 
antingen bedömdes som intralingvistiska (till exempel slanguttryck), infra- eller transkulturella eller 
från ett tredje språk (Pedersen 2011:153), vilket innebar att de inte var av intresse för denna studie. 
Sammanlagt användes 110 ECR:er från Det ljuva livet i denna undersökning.  

4.1.2 Jamie Olivers smarta rätter 

Jamie Olivers smarta rätter är en brittisk matlagningsserie där kändiskocken Jamie Oliver ger tips på 
hur en kan laga god, nyttig och billig mat. Med i studion finns hela hans team, med testkockar, 
dietister med flera som kommer med information kring maten (näringsinnehåll, pris per portion, tips 

                                                        
5 Mailkontakt med Anna Zettersten, avdelsningschef SVT Undertext 2016-02-18. 
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och råd hur en kan variera maträtterna som lagas) (TV4: Jamie Olivers smarta rätter). Tittarna får även 
tips om hur en shoppar rätt varor, och hur dessa varor ska förvaras för att hålla så länge som möjligt.  

Undertexterna från Jamie Olivers smarta rätter är hämtade från TV4:s streamingtjänst TV4 Play, och 
är samma som användes när programmet sändes på TV6. Avsnittet som används i denna studie sändes 
den 13 februari 2016, är ungefär 43 minuter långt och  är textat av Mia Lindhagen för SDI Media.  

Jamie Olivers smarta rätter måltextmaterial består av 535 undertexter. Ur dessa extraherades 56 
möjliga ECR:er. Från dessa sorterades sedan 13 stycken från källtexten och deras översättningar bort 
då de antingen bedömdes som intralingvistiska, infra- eller transkulturella eller på ett tredje språk 
vilket innebar att de inte kvalificerade sig som material till undersökningen. Totalt användes 43 
ECR:er i denna studie från Jamie Olivers smarta rätter.  

4.1.3 David Roccos ljuva matresa – Italien 

Matlagningsprogrammet David Roccos ljuva matresa – Italien skildrar den kanadensiske kocken 
David Rocco som återvänder till sina rötter i Italien, för att ta reda på varför italienare är så 
passionerade när det gäller mat och varifrån den här passionen kommer ifrån (TV4: David Roccos 
ljuva matresa – Italien). Av speciellt intresse är olika matlagningsmetoder och ingredienser, och hur 
dessa har kommit att influera matlagning i andra delar av världen.  

Undertexterna från de två avsnitt av David Roccos ljuva matresa – Italien som används i studien är 
hämtade från TV4 Play och är desamma som när programmen sändes 16 och 23 oktober 2014. 
Avsnitten är 22 minuter långa och är undertextade av Patricia Edwards för SDI Media.  

David Roccos ljuva matresa – Italien måltextmaterial består av 362 undertexter. Ur dessa extraherades 
54 möjliga ECR:er. Från dessa sorterades sedan 23 stycken från källtexten och deras översättningar 
bort då de antingen bedömdes som intralingvistiska, infra- eller transkulturella eller från ett tredje 
språk (i detta fall var samtliga på italienska) vilket innebar att de inte kvalificerade sig som material till 
undersökningen. Att så mycket färre ECR:er extraherades från David Roccos ljuva matresa – Italien 
har delvis att göra med att många av de kulturspecifika referenserna kommer från ett tredje språk- och 
kulturområde (Italien). Trots att det är en kanadensiskt produktion, och merparten av dialogen är på 
engelska så kastas många italienska ECR:er in, vilket såklart är intressant, men bortom denna studies 
omfattning. Dessutom är antalet undertexter mycket färre (jfr. med Kitchen Hero där antalet minuter är 
nästan samma, men antalet undertexter många fler – i genomsnitt 236,25 per avsnitt medan David 
Roccos ljuva matresa i genomsnitt har 181 undertexter). Totalt användes 31 ECR:er från David 
Roccos ljuva matresa – Italien till denna undersöknings material.   

4.1.4 Kitchen Hero 

I Kitchen Hero får vi följa med den kringresande irländske kocken Donal Skehan, vars mission är att 
visa att det inte är svårt att laga god och nyttig mat själv. Han reser Irland runt, och lagar streetfood på 
festivaler och liknande (TV8: Kitchen Hero). I varje avsnitt lagar han flera rätter, oftast en lite 
nyttigare rätt, en mer onyttig rätt och en efterrätt.  

De 4 avsnitt som används i denna studie sändes 10:e, 12:e och 18:e april 2015 på TV8 och är 
undertextade av Anders Ahlbäck för SDI Media. Avsnitten är i genomsnitt 24 minuter långa, och 
undertexterna är hämtade från TV8:s streamingtjänst Play.  

                                                        
6 Mailkontakt med TV4 Tittartjänst 2016-03-11. . 
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Kitchen Heros måltextmaterial består av 945 undertexter. Ur dessa extraherades 94 möjliga ECR:er. 
Från dessa sorterades sedan 31 stycken från källtexten och deras översättningar bort då de antingen 
bedömdes som intralingvistiska, infra- eller transkulturella  eller på ett tredje språk vilket innebar att 
de inte lämpade sig som material till denna studie. Sammanlagt användes 63 ECR:er från Kitchen 
Hero till denna studie.  

4.1.5 Hela England bakar 

I Hela England bakar tävlar tio deltagare om att bli Storbritanniens bästa amatörbagare. De ställs inför 
olika utmaningar där deras kunskaper ställs på prov – både vad gäller deras teknik men också 
kreativitet och förmåga att prestera under stressiga förhållanden. Varje vecka får den som presterat 
sämst lämna programmet. Programmet leds av komikerduon Mel Giedroyc och Sue Perkins, och juryn 
består av konditorn Paul Hollywood och kokboksförfattaren Mary Berry (TV4 Play: Hela England 
bakar).  

De 2 avsnitt som används i denna undersökning sändes 26:e mars och 2:a april 2016 på Sjuan. 
Avsnitten är 58 minuter långa och är undertextade av Liza Ekdahl och Betty Wahlund för SDI Media, 
och undertexterna är hämtade från TV4:s streamingtjänst TV4 Play (som även har program från Sjuan, 
Kanal 12, TV4 Fakta med flera) (TV4 Play: Kanaler).  

Måltextmaterialet i Hela England bakar består av 1 365 undertexter. Ur dessa extraherades 146 
möjliga ECR:er. Från dessa sorterades sedan 35 stycken från källtexten och deras översättningar bort 
eftersom de räknas som intralingvistiska (till exempel slanguttryck), från ett tredje språk, eller infra- 
eller transkulturella, vilket innebar att de inte var av intresse för denna undersökning. Sammanlagt 111 
ECR:er från Hela England bakar användes till denna undersöknings material.  

Att just dessa matlagningsprogram fick utgöra materialet i denna undersökning beror delvis på 
tillgänglighet – det var de program som fanns tillgängliga på olika streamingtjänster och som hade 
sänts relativt nyligen. Materialurvalet grundar sig också i viss del i föresatsen att ha ett balanserat 
material, både vad gäller vilken kanal det sänts på, och hur stor andel av materialet varje program 
utgör.  

5 Resultat 
Nedan följer en presentation av resultaten från denna studie, där de uteslutna ECR:erna inledningsvis 
behandlas kort, följt av presentation av de olika matlagningsprogrammens enskilda resultat, och 
slutligen en sammanfattning av det sammanräknade resultatet.  

5.1 Uteslutna ECR:er 
När materialet samlades in noterades alla möjliga ECR:er. Dessa sorterades och analyserades sedan, 
och de som ansågs som text-interna uteslöts, medan text-externa ECR:er behölls. Därefter undersöktes 
ECR:erna vad gällde deras trans-, infra- och monokulturalitet. De ECR:er som ansågs vara 
monokulturella behölls medan trans- och infrakulturella ECR:er uteslöts, eftersom de inte bedöms 
förutsätta några större översättningsproblem. Totalt uteslöts 156 ECR:er från materialet. Av dessa var 
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42 stycken antingen intralingvistiska (slanguttryck etc.) eller från ett tredje språk (framför allt 
italienska, men också ett fåtal på franska och spanska). Dessa behandlades, precis som i Pedersens 
studie som ”objects of translation” och översattes eller behölls som de var i källtexten (detta var nästan 
uteslutande fallet med ECR:erna på ett tredje språk) (Pedersen 2011:153). 

De 114 ECR:er som uteslöts på grund av att de var infra- eller transkulturella tillhörde för det mesta 
domänerna Mat och dryck (39 stycken) eller Professionstitlar (39 stycken). Exempel på en utesluten 
ECR från domänen Mat och dryck skulle kunna vara ”swiss roll” som översattes som rulltårta: 

 

Exempel 11.  

 

Källtext: 

Now Paul and Mary would love you to make your very best swiss roll. 

 

Måltext: 

Paul och Mary vill att ni ska baka er bästa rulltårta. 

(Hela England bakar, säsong 5, avsnitt 1. 03.10). 

 

Brittiska swiss rolls skiljer sig inte från svenska rulltårtor, och rulltårtor är något som räknas som 
bekant för den svenska målgruppen (för svenskar överlag). Ett exempel på en typisk utesluten ECR 
från domänen Professionstitlar är ”kockar”: 

 

Exempel 12. 

 

Källtext: 

To prove my theory myself and two chefs will each create recipes to show how three good things work 
together. 

 

Måltext: 

Jag och två andra kockar ska laga var sin rätt med tre ingredienser. 

(Det goda livet,säsong 1, avsnitt 23 (baljväxter), 02.17).  

Anledningen till att denna ECR uteslöts var att själva yrkesbeskrivningen inte skiljer sig åt mellan 
anglofona samhällen och svensktalande – benämningen är för allmän för det. Dessutom är det en ECR 
som är välkänd i både käll- och målkultur vilket gör den transkulturell (alltså inte källkultursbunden). 
Detta går att jämföra med ECR:en ”head chef” som också har tagits bort: 
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Exempel 13. 

 

Källtext: 

Head chief, here at River Cottage. 

 

Måltext: 

River Cottages köksmästare. 

(Det goda livet, säsong 1, avsnitt 14 (citrus), 00.55).  

 

Denna ECR är inte lika allmän, men ’head chef’ och dess officiella ekvivalent köksmästare är 
fortfarande mycket välkända i både käll- och målkultur vilket gör ECR:en transkulturell och 
följaktligen utanför denna studies intresseområde.  

 

Tabell 1. Fördelning av uteslutna ECR:er uppdelat enligt domän och strategi. 

Typ Antal Procent 

Domän 

Mat och dryck 39 34,2 

Professionstitlar 39 34,2 

Måttenheter 18 15,8 

Övrigt 8 7,0 

Egennamn 5 4,4 

Underhållning 2 1,8 

Tekniskt material 2 1,8 

Litteratur 1 0,9 

Statsapparat 0 0,0 

Valuta 0 0,0 

Utbildning 0 0,0 

Strategi 

Officiell ekvivalent 57 50,0 

Generalisering 14 12,3 

Bevarande 12 10,5 

Direktöversättning 10 8,8 

Utelämnande 9 7,9 

Specificering 8 7,0 

Ersättning 4 3,5 
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Den översättningsstrategi som använts mest på de uteslutna ECR:erna är Officiell ekvivalent (57 
stycken, eller 50 %), vilket stämmer bra överens med Pedersens resonemang om att ECR:er som har 
en officiell ekvivalent inte innebär ett större översättningsproblem. Om en ECR har en officiell 
ekvivalent pekar också på att ECR:en är känd i både käll- och målkultur. I övrigt är det en relativt 
jämn spridning mellan de övriga strategierna, där Generalisering är näst vanligast med 14 stycken 
användningar eller 12,3 %, följt av Bevarande som använts 12 gånger (10,5 %), Direktöversättning 
som använts 10 gånger (8,8 %), Utelämnande med 9 användningar (7,9 %) samt Specificering som 
använts 8 gånger (7 % av gångerna). Allra minst har strategin Ersättning använts på de uteslutna 
ECR:erna, då den bara använts 4 gånger (3,5%). Vi kan alltså se att källorienterade 
översättningsstrategier är vanligast bland de uteslutna ECR:erna.  

5.2 Det goda livet 
 
ECR:erma från Det goda livet är framför allt från domänen Egennamn – nästan hälften av dem för att 
vara mer exakt. Lite mindre än en tredjedel (27,3 %) är från domänen Mat och dryck, vilket inte är 
förvånande då det är ett matlagningsprogram; själva programmet handlar ju om mat och dryck. De 
resterande 23,6 % består till 9,1 % (10 stycken) av ECR:er från domänen Övrigt, 7,3 % från 
Måttenheter (8 stycken), 2,7 % från domänen Professionstitlar (3 stycken), 1,8 % från Statsapparats-
domänen (2 stycken), och de sista 2,7 % utgörs av en ECR från domänen Underhållning och en ECR 
från domänen Tekniskt material (1,8 respektive 0,9 %).  

 

Tabell 2. Fördelning av ECR:er från Det goda livet uppdelat enligt domän och strategi.  

Typ Antal Procent 

Domän 

Egennamn 54 49,1 

Mat och dryck 30 27,3 

Övrigt 10 9,1 

Måttenheter 8 7,3 

Professionstitlar 3 2,7 

Statsapparat 2 1,8 

Underhållning 2 1,8 

Tekniskt material 1 0,9 
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Typ Antal Procent 
 

Strategi 

Bevarande 45 40,9 

Generalisering 21 19,1 

Utelämnande 15 13,6 

Specificering 14 12,7 

Officiell ekvivalent 7 6,4 

Direktöversättning 5 4,5 

Ersättning 3 2,7 

 
Den vanligaste strategin att användas i Det goda livet var Bevarande av ECR, som användes 45 gånger 
(40,9 %). Näst vanligast var Generalisering, som användes 21 gånger (vilket utgjorde 19,1 %), därefter 
kommer Utelämnande av ECR som användes 15 gånger (13,6%), och Specificering som användes 14 
gånger (12,7 %). De strategier som användes minst var Officiell ekvivalent (7 gånger vilket innebär 
6,4 %), Direktöversättning som användes 5 gånger (4,5 %) och allra minst användes Ersättning, som 
bara tillämpades 3 gånger (alltså 2,7 % av gångerna). Även här är det källorienterade strategier som 
dominerar resultatet.  

5.3 Jamie Olivers smarta rätter 
ECR:erna från Jamie Olivers smarta rätter tillhör framför allt domänen Mat och dryck – hela 62,8 % 
(27 stycken), alltså nästan två tredjedelar. Den domän som har flest ECR:er efter Mat och dryck är 
Valuta, som utgör 16,3 % (7 stycken). Vanligast efter domänen Valuta är domänen Övrigt som utgör 
11,6 % (5 stycken ECR:er), följt av Professionstitlar och Måttenheter som står för 4,7 % vardera 
(vilket innebär att det är 2 ECR:er från vardera kategori).  

 
Tabell 3. Fördelning av ECR:er från Jamie Olivers smarta rätter  uppdelat enligt domän och strategi. 

Typ Antal Procent 

Domän   

Mat och dryck 27 62,8 

Valuta 7 16,3 

Övrigt 5 11,6 

Professionstitlar 2 4,7 

Måttenheter 2 4,7 
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Typ Antal Procent 

Strategi   

Generalisering 13 30,2 

Officiell ekvivalent 8 18,6 

Specificering 8 18,6 

Direktöversättning 6 14,0 

Utelämnande 4 9,3 

Ersättning 3 7,0 

Bevarande 1 2,3 

 

Generalisering är den översättningsstrategi som använts mest på ECR:erna från Jamie Olivers smarta 
rätter – 13 gånger, vilket motsvarar 30,2 %. Näst vanligast är Officiella ekvivalenter och 
Specificering, som har använts 8 gånger vardera (vilket motsvarar 18,6 %). Vanligast efter dem är 
strategin Direktöversättning, som har använts 6 gånger (14 %), följt av Utelämnande som har använts 
4 gånger (9,3 %) och Ersättning som använts 3 gånger (7 %). Den strategi som har använts minst i 
Jamie Olivers smarta rätter är Bevarande av ECR, som bara har använts 1 gång, vilket motsvarar 2,3 
%. Målorienterade strategier är alltså vanligast i Jamie Olivers smarta rätter.  

5.4 David Roccos ljuva matresa – Italien 
 

Den domän som flest ECR:er hör till i David Roccos ljuva matresa – Italien är Mat och dryck. Hela 
54,8 %, vilket innebär 17 stycken, hör till den domänen. Näst vanligast är domänen Egennamn. Nästan 
en tredjedel, 29 % (9 stycken ECR:er) tillhör denna domän. Därefter följer Måttenheter, som utgör 
12,9 % (4 stycken ECR:er), och domänen Övrigt, som bara 1 ECR tillhörde (vilket motsvarar 3,2 %).  

 
Tabell 4. Fördelning av ECR:er från David Roccos ljuva matresa – Italien  uppdelat enligt domän och 

strategi. 

Typ Antal Procent 

Domän 

Mat och dryck 17 54,8 

Egennamn 9 29,0 

Måttenheter 4 12,9 

Övrigt 1 3,2 
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Typ Antal Procent 

Strategi 

Bevarande 13 41,9 

Officiell ekvivalent 8 25,8 

Direktöversättning 4 12,9 

Ersättning 2 6,5 

Generalisering 2 6,5 

Specificering 1 3,2 

Utelämnande 1 3,2 

 
Bevarande av ECR var den översättningsstrategi som användes mest i David Roccos ljuva matresa – 
Italien, som användes 13 gånger vilket motsvarar 41,9 %. Officiell ekvivalent har använts 8 gånger 
vilket motsvarar ungefär en fjärdedel (25,8 %). I övrigt är det en rätt jämn spridning mellan de olika 
översättningsstrategierna: Direktöversättning användes 4 gånger (som motsvarar 12,9 %), Ersättning 
och Generalisering användes 2 gånger vardera (6,5 %) och Specificering och Utelämnande användes 1 
gång vardera vilket motsvarar 3,2 %. Detta innebär att källorienterade översättningsstrategier är 
absolut vanligast i David Roccos ljuva matresa – Italien.  

5.5 Kitchen Hero 
 

Mer än hälften av ECR:erna i Kitchen Hero hör till domänen Mat och dryck – hela 66,7 % (42 
stycken). Näst vanligast är domänen Egennamn, som 12 ECR:er tillhör vilket motsvarar 19 %. 
Vanligast därefter är domänen Underhållning som 4 ECR:er hör till (6,3 %), följt av Måttenheter som 
2 ECR:er hör till (3,2 %). Minst vanliga är domänerna Övrigt, Tekniskt material och Statsapparat, som 
1 ECR vardera hör till, vilket motsvarar 1,6 %.  

 
Tabell 5. Fördelning av ECR:er från Kitchen Hero uppdelat enligt domän och strategi. 

Typ Antal Procent 

Domän 

Mat och dryck 42 66,7 

Egennamn 12 19,0 

Underhållning 4 6,3 

Måttenheter 2 3,2 

Övrigt 1 1,6 

Tekniskt material  1 1,6 

Statsapparat 1 1,6 
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Typ Antal Procent 

Strategi 

Bevarande 20 31,7 

Generalisering 12 19,0 

Specificering 10 15,9 

Officiell ekvivalent 10 15,9 

Utelämnande 5 7,9 

Ersättning 3 4,8 

Direktöversättning 3 4,8 

 
Bevarande av ECR är den översättningsstrategi som var vanligast för ECR:erna i Kitchen Hero. En 
tredjedel (31,7 %), 20 stycken, översattes med hjälp av denna strategi. Näst vanligast var strategin 
Generalisering som användes 12 gånger, vilket motsvarar 19 %. Efter Generalisering kommer 
Specificering och Officiell ekvivalent, strategier som använts 10 gånger vardera vilket motsvarar 15,9 
%. Därefter följer Utelämnande av ECR (5 gånger, vilket motsvarar 7,9 %). De översättningsstrategier 
som använts minst är Ersättning och Direktöversättning som har använts 3 gånger vardera vilket 
motsvarar 4,8 %. Även här dominerar alltså källsorienterade översättningsstrategier resultatet.  

5.6 Hela England bakar 
 

Den domän som flest ECR:er hörde till från Hela England bakar var Mat och dryck – 35 stycken, 
vilket motsvarar ungefär en tredjedel (31,5 %). Därefter kommer domänen Egennamn, som 33 ECR:er 
hörde till vilket motsvarar 29,7 %. Vanligast därefter är domänen Övrigt, som 15 ECR:er hörde till 
(13,5 %), följt av Underhållning som 11 hörde till (9,9 %), Statsapparat som 5 hörde till (4,5 %) och 
Tekniskt material, som förekom 4 gånger (något som motsvarar 3,6 %). Därefter kommer domänerna 
Valuta, Litteratur och Utbildning som 2 ECR:er vardera hörde till (1,8 % vardera alltså). Minst vanliga 
var domänerna Måttenheter och Professionstitlar som förekom 1 gång vardera, något som motsvarar 
0,9 %.  
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Tabell 6. Fördelning av ECR:er från Hela England bakar uppdelat enligt domän och strategi. 

Typ Antal Procent 

Domän 

Mat och dryck 35 31,5 

Egennamn 33 29,7 

Övrigt 15 13,5 

Underhållning 11 9,9 

Statsapparat 5 4,5 

Tekniskt material 4 3,6 

Valuta 2 1,8 

Litteratur 2 1,8 

Utbildning 2 1,8 

Måttenheter 1 0,9 

Professionstitlar 1 0,9 

Strategi 

Bevarande 34 30,6 

Generalisering 26 23,4 

Officiell ekvivalent 18 16,2 

Utelämnande 13 11,7 

Ersättning 9 8,1 

Direktöversättning 6 5,4 

Specificering 5 4,5 

 
Den översättningsstrategi som användes mest i Hela England bakar var Bevarande av ECR, en 
strategi som användes 34 gånger (30,6 %). Vanligast därefter var Generalisering som användes 26 
gånger, vilket motsvarar 23,4 %, följt av Officiell ekvivalent som användes 18 gånger (16,2 %) och 
Utelämnande av ECR som användes 13 gånger (11,7 %). Sedan kommer strategin Ersättning som 
tillämpades 9 gånger (8,1 %) och Direktöversättning som användes 6 gånger (5,4 %). Sist kommer 
strategin Specificering som användes i 4,5 % av översättningarna vilket motsvarar 5 användningar. 
Hela England bakar är det program som har flest domäner representerade, och resultatet domineras av 
källorienterade översättningslösningar.  

5.7 Total sammanräkning 
 

Den domän som flest ECR:er tillhör totalt är Mat och dryck – 151 stycken vilket motsvarar 42,2 % av 
alla ECR:er. Därefter kommer domänen Egennamn, med 108 ECR:er (30,2 %), och domänen Övrigt 
som 32 ECR:er hör till (8,9 %). Måttenheter och Underhållning kommer därefter, med 17 stycken 
ECR:er  vardera vilket motsvarar 4,7 %, och därefter kommer domänen Valuta med 9 stycken ECR:er 
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(2,5 %). Sedan följer domänen Statsapparat (8 ECR:er, 2,2 %), och efter det Tekniskt material och 
Professionstitlar med 6 ECR:er vardera vilket motsvarar 1,7 %. De domäner som har minst antal 
ECR:er är Litteratur och Utbildning, som har 2 ECR:er vardera vilket motsvarar 0,6 %.  

 
Tabell 7. Fördelning av ECR:er från samtliga matlagningsprogram i studien uppdelat enligt domän och 

strategi. 

Typ Antal Procent 

Domän 

Mat och dryck 151 42,2 

Egennamn 108 30,2 

Övrigt 32 8,9 

Måttenheter 17 4,7 

Underhållning 17 4,7 

Valuta 9 2,5 

Statsapparat 8 2,2 

Tekniskt material 6 1,7 

Proffessionstitlar 6 1,7 

Litteratur 2 0,6 

Utbildning 2 0,6 

Total 358 100 

Strategi 

Bevarande 113 31,6 

Generalisering 74 20,7 

Officiell ekvivalent 53 14,8 

Specificering 38 10,6 

Utelämnande 38 10,6 

Direktöversättning 24 6,7 

Ersättning 18 5,0 

Total 358 100 

 
Den översättningsstrategi som använts mest totalt är Bevarande av ECR, som har använts 113 gånger, 
alltså ungefär en tredjedel av gångerna (31,6 %). Generalisering kommer därnäst, och har tillämpats 74 
gånger vilket motsvarar ungefär en femtedel (20,7 %). Efter Generalisering kommer Officiell 
ekvivalent, som har använts som strategi i 53 av översättningarna vilket motsvarar 14,8 %. Därefter 
kommer Specificering och Utelämnande av ECR som har tillämpats på 38 av översättningarna vardera 
(10,6 %), följt av Direktöversättning av ECR som har använts i 6,7 % av fallen (24 gånger). Allra 
minst har strategin Ersättning använts, som har tillämpats 18 gånger vilket motsvarar 5 %. Vi kan 
alltså se att det är källorienterade översättningsstrategier som är allra vanligast överlag.  



33 
 

5.7.1 Sammanräkning strategier per domän 

 
Nedan följer en redovisning av vilka strategier som har använts för att översätta ECR:er från de olika 
domänerna.   

 
Tabell 8. Totala antalet användningar av de olika strategierna uppdelat per domän. Värden inom parentes 

är procent.   
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Bevarande 19 
(12,6) 

83 
(76,9) 

0 
(0,0) 

6  
(35,3) 

1  
(11,1) 

0 
(0,0) 

0 
(0,0) 

0 
(0,0) 

1 
(50,0) 

1 
(50,0) 

2 
(6,3) 

Generalisering 35 
(23,2) 

9 
(8,3) 

3 
(17,6) 

6 
(35,3) 

1 
(11,1) 

6 
(75,0) 

2 
(33,3) 

2 
(33,3) 

0 
(0,0) 

1 
(50,0) 

9 
(28,1) 

Officiell 
ekvivalent 

30 
(19,9) 

5 
(4,6) 

8 
(47,1) 

0 
(0,0) 

1 
(11,1) 

1 
(12,5) 

2 
(33,3) 

0 
(0,0) 

1 
(50,0) 

0 
(0,0) 

6 
(18,8) 

Specificering 26 
(17,2) 

3 
(2,8) 

2 
(11,8) 

0 
(0,0) 

3  
(33,3) 

0 
(0,0) 

1 
(16,7) 

1 
(16,7) 

0 
(0,0) 

0 
(0,0) 

2 
(6,3) 

Utelämnande 14 
(9,3) 

7 
(6,5) 

4 
(23,5) 

4 
(23,5) 

1 
(11,1) 

0 
(0,0) 

1 
(16,7) 

2 
(33,3) 

0 
(0,0) 

0 
(0,0) 

5 
(15,6) 

Ersättning 8 
(5,3) 

0 
(0,0) 

0 
(0,0) 

1 
(5,9) 

2 
(22,2) 

0 
(0,0) 

0 
(0,0) 

0 
(0,0) 

0 
(0,0) 

0 
(0,0) 

6 
(18,8) 

Direkt-
översättning 

19 
(12,6) 

1 
(0,9) 

0 
(0,0) 

0 
(0,0) 

0 
(0,0) 

1 
(12,5) 

0 
(0,0) 

1 
(16,7) 

0 
(0,0) 

0 
(0,0) 

2 
(6,3) 

Total  151 108 17 17 9 8 6 6 2 2 32 

 

Om man tittar på vilka strategier som används för att översätta ECR:er från de olika domänerna kan vi 
se att Mat och dryck framför allt översätts med hjälp av Generalisering – 23,2 % (35 stycken) av fallen 
har generaliserats. Näst vanligast är det med Officiell ekvivalent, som använts i 19,9 % av fallen (30 
gånger). Därnäst kommer Specificering, som har använts i 26 fall vilket motsvarar 17,2 %, och efter 
Specificering kommer Direktöversättning och Bevarande av ECR som har använts 19 gånger vardera, 
en siffra som motsvarar 12,6 %. Minst vanliga är strategierna Utelämnande av ECR och Ersättning, 
som har använts 14 respektive 8 gånger (vilket motsvarar 9,3 och 5,3 %). Vad gäller Egennamn så är 
strategin Bevarande av ECR helt klart vanligast, där mer än tre fjärdedelar av fallen har översatts med 
hjälp av denna strategi (83 gånger vilket blir 76,9%). Därefter kommer Generalisering som har använts 
i 9 fall vilket motsvarar 8,3 %, följt av Utelämnande (7 gånger, 6,5 %) och Officiell ekvivalent (5 
gånger, 4,6 %). De översättningsstrategier som har använts minst är Specificering och 
Direktöversättning som har tillämpats 3 respektive 1 gång, vilket motsvarar 2,8 och 0,9 %. Domänen 
Övrigt har en jämn spridning vad gäller översättningsstrategier – vanligast är Generalisering, som har 
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använts 9 gånger (28,1 %, följt av Officiell ekvivalent och Ersättning som har använts 6 gånger 
vardera (18,8 %). Efter det kommer Utelämnande av ECR som har använts 5 gånger vilket motsvarar 
15,6 %. Minst vanliga är strategierna Bevarande av ECR, Direktöversättning och Specificering som 
har använts 2 gånger vardera (6,3 %). Vad gäller Måttenheter har nära hälften (47,1 %, 8 stycken) 
översatts med hjälp av strategin Officiell ekvivalent. Näst vanligast är att Måttenheter översätts med 
hjälp av Utelämnande (4 gånger vilket motsvarar 23,5 %), därefter kommer Generalisering (3 gånger, 
17,6 %) och Specificering (2 gånger, 11,8 % av fallen). Domänen Underhållning har mest översatts 
med hjälp av strategierna Bevarande av ECR och Generalisering (6 gånger vardera vilket motsvarar 
35,3 %). Näst vanligast är strategin Utelämnande som har tillämpats 4 gånger (23,5 %). Mest sällsynt 
är strategin Ersättning som enbart har använts 1 gång vad gäller denna domän, vilket motsvarar 5,9 %. 
Domänen Valuta har en relativt jämn spridning vad gäller vilka översättningsstrategier som används 
mest. Vanligast är Specificering, som har använts i en tredjedel av fallen (3 gånger, 33,3 %). Näst 
vanligast är Ersättning av ECR, som har använts 2 gånger (22,2%), och sistaplatsen delas av 
Bevarande av ECR, Generalisering, Officiell ekvivalent och Utelämnande som har använts 1 gång 
vardera (11,1 %). Domänen Statsapparat har till 75% översatts med hjälp av strategin Generalisering 
(6 gånger). Vad gäller domänen i övrigt har strategierna Officiell ekvivalent och Direktöversättning 
använts 1 gång vardera (12,5 %). Strategierna Generalisering och Officiell ekvivalent dominerar 
resultatet för domänen Tekniskt material – de har använts 2 gånger vardera vilket motsvarar 33,3 %. 
Specificering och Utelämnande har använts 1 gång vardera (16,7 %). Professionstitlar översätts mest 
med strategierna Generalisering och Utelämnande (2 gånger vardera vilket motsvarar 33,3 %). Näst 
vanligast är Specificering och Direktöversättning som har använts 1 gång vardera (16,7 %). Domänen 
Litteratur har översatts med hjälp av strategierna Bevarande och Officiell ekvivalent (1 gång vardera, 
50 %). Domänen Utbildning har översatts med hjälp av strategierna Bevarande och Generalisering 1 
gång vardera vilket motsvarar 50 %. Vi kan alltså se att det finns vissa domäner som nästan 
uteslutande översätts på ett sätt (t.ex. Egennamn, som i ungefär tre fjärdedelar av gångerna översätts 
med Bevarande), medan andra har en mer jämn spridning i vilka strategier som används (domänen 
Valuta har en relativt jämn spridning, även om Specificering är något vanligare).  

6 Analys 
Att domänen Mat och dryck är den domän med flest ECR:er är föga förvånande eftersom det är genren 
matlagningsprogram som undersöks. Det är inte heller överraskande att ungefär en tredjedel av 
ECR:erna tillhör domänen Egennamn. ECR:er utgörs ju till största delen av namn på personer, platser 
och institutioner (Pedersen 2011:48). Att domänen Övrigt hamnar så högt upp i listan är inte heller 
särskilt häpnadsväckande, eftersom allt som inte hör hemma i de andra kategorierna hamnar där – 
denna domän har större variation än de andra vad gäller innehåll. Domänen Måttenheter placerar sig 
inte särskilt högt, trots att det handlar om matlagningsprogram. En anledning till detta kan vara att 
många av de måttenheter som används i matlagningsprogram (t.ex. milliliter) är kända i den svenska 
målkulturen – de är transkulturella. Att det inte är fler ECR:er inom domänen Måttenheter har att göra 
med att alla transkulturella måttenheter har rensats bort, och kvar finns bara monokulturella (t.ex. som 
pint, cup) Vad gäller domänen Underhållning kommer 11 av de 16 ECR:erna från 
matlagningsprogrammet Hela England bakar – detta skulle kunna bero på att programmet leds av ett 
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komikerpar, som drar en del skämt som, även om de har anknytning till matlagning, kan associeras till 
underhållningsindustrin. Ett exempel skulle kunna vara: 

 

Exempel 14. 

 

Källtext: 

Now, it's one of Mary Berry's recipes, she's the one in the Blake’s 7 jacket just there. 

 

Måltext:  

Det här är ett av Mary Berrys recept, tjejen i rymdkavajen här. 

   (Hela England bakar, säsong 5, avsnitt 2, 20.07) 

 

En av ECR:erna i den engelska versionen är ”Blake’s 7”, som var en brittisk science fiction-serie som 
gick på BBC1 under slutet av 1970-talet (Stanley 2015). Av de 9 ECR:er som hör till domänen Valuta 
kommer 7 av dem från Jamie Olivers smarta rätter. Detta är inte heller oväntat då ett av Jamie Olivers 
uttalade mål med programserien är att visa hur en på ett enkelt sätt kan laga sin egen mat och samtidigt 
spara pengar. Domänen Statsapparat får de flesta av sina ECR:er från Hela England bakar, och här är 
det till viss del antagligen av samma anledning som varför de flesta underhållnings-ECR:erna kommer 
från samma matlagningsprogram: det programledande komikerparet. Dessutom är en av 
tävlingsdeltagarna en pensionerad radiooperatör inom handelsflottan, som kommer med ett par 
referenser till statsapparaten. Vad gäller domänen Tekniskt material finns det inte så många ECR:er i 
materialet, men merparten av de som finns förekommer i Hela England bakar. Detta beror antagligen 
igen dels på programledarna, men också på att en av tävlingsdeltagarnas make tillverkar små 
anordningar för att underlätta hennes bakande (bland annat en slags manick för att få likadant mönster 
på samtliga kakor och kex som hon bakar i avsnitt 2). Att domänen Professionstitlar inte placerar sig 
högre kan tyckas förvånande – inom kök och restaurang finns det en rad olika yrken och titlar som kan 
sägas vara kulturspecifika. Dock skiljer sig inte kökshierarkier eller arbetsuppgifter sig åt mellan 
engelskspråkiga och svenska sammanhang, och själva titlarna räknas som bekanta i både käll- och 
målkultur, vilket gör att många av de professionstitlar som har förekommit i materialet har sorterats 
bort då de är transkulturella. Att varken domänen litteratur eller utbildning placerar sig särskilt högt är 
nog inte så förvånande, eftersom det i matlagningsprogram sällan finns utrymme att sväva ut i 
diskussioner kring dessa ämnen. De ECR:er som förekommer i materialet kommer från Hela England 
bakar. Litteraturreferenserna kommer från ett skämt, där en av tävlingsdeltagarna kallar sin surdeg för 
Yorick (från Shakespeares Hamlet):  

 

 

 

 

 



36 
 

Exempel 15. 

 

Källtext: 

J: Yorick is my sourdough yeast.  

M: As in ”alas poor Yorick I knew him Horatio”? 

 

Måltext: 

-Yorick här är min surdeg.  

-Som i "Jag kände honom, Horatio." 

   (Hela England bakar, säsong 5, avsnitt 2, 03.45) 

 

De ECR:er som hör till domänen Utbildning kommer från presentationerna av tävlingsdeltagarna, där 
en av dem fortfarande håller på med sina ”AS. Levels” (avsnitt 1, 10.56) något som görs i slutet av det 
tolfte skolåret i Storbritannien (BBC, 2015), och en av dem var med i ”the W.I.” (avsnitt 1, 04.33) som 
är en kvinnoorganisation som startades 1915 och vars främsta verksamhet kretsar kring kurser och 
utbildningar (National Federetation of Womens Institutes, 2016).  

Det finns en del skillnader mellan de olika matlagningsprogrammen, speciellt vad gäller vilka 
domäner som finns representerade. Allra flest domäner finns representerade i Hela England bakar. 
Detta är kanske inte heller helt förvånande, eftersom en stor del av det totala materialet kommer från 
detta program. Ju större material, desto större sannolikhet att en ECR nämns. Att programmet 
dessutom leds av ett komikerpar ökar rimligtvis också chanserna för att olika typer av ECR-domäner 
nämns. Därtill är det långt många fler som får komma till tals – två programledare, två domare, tio 
tävlingsdeltagare – än i de andra programmen, som är mer traditionella matlagningsprogram med 
en/flera programledande kock/ar. Dock är det värt att påpeka att i Jamie Olivers smarta rätter är det en 
hel del fler som pratar, han har ju trots allt ett helt team med experter med sig (dietister, slaktare m.fl.), 
även om det är Jamie Oliver som står för merparten av dialogen. Det är alltså kanske inte helt 
självklart att fler talare innebär ett större antal ECR:er. Möjligtvis skulle själva programformen kunna 
påverka detta, men materialet i denna studie är för litet för att generalisera kring detta (eftersom endast 
ett av matlagningsprogrammen avviker från den traditionella, undervisande formen) – detta skulle vara 
något som en framtida studie kunde undersöka. Det matlagningsprogram som har minst antal domäner 
representerade är David Roccos ljuva matresa – Italien, något som säkerligen hänger ihop med att 
programmet till viss del har dialog på italienska, men framför allt att det är det program som hade 
minst antal undertexter. Ju mindre antal undertexter (och mindre tal), desto mindre material och desto 
färre ECR:er. Domänen Mat och dryck placerar sig högst följt av Egennamn hos alla program förutom 
Det goda livet, där Egennamn är vanligare än Mat och dryck. Detta har antagligen att göra med att 
gästkockarna presenteras i varje avsnitt av Det goda livet, ofta följt av de olika kända restaurangerna 
som de driver. Ett program skiljer sig från de andra vad gäller domänen Egennamn, nämligen Jamie 
Olivers smarta rätter. Anledningen till detta är att även om många egennamn nämns i programmet så 
görs inga referenser till monokulturella kulturbundna egennamn.  

Vad gäller vilka översättningsstrategier som används till de olika domänerna går det att utläsa en del 
tendenser, åtminstone för de domäner som har flest ECR:er (de domänerna som har färre ECR:er är för 
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små för att kunna dra allmänna slutsatser om) – domänen Övrigt är här borträknad på grund av att de 
ECR:er som finns i denna domän är alldeles för varierande för att kunna generalisera kring.   
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Diagram 2. Strategier i procent (färgkodade), grupperade efter de fyra vanligaste domänerna. Nummer 

ovanför staplar avser antal användningar.  

 
Domänen Mat och drycks ECR:er generaliseras ofta, även om denna strategi är marginellt vanligare än 
Officiella ekvivalent och Specificering. Vad gäller Egennamn finns en tydlig dominans av strategin 
bevarande av ECR, vilket kanske inte är helt förvånande. Feedbackeffekten medför att om något 
nämns i källtexten, speciellt något så framträdande som ett egennamn, förväntar sig tittaren ofta att se 
det reproducerat i måltexten. Dessutom innebär egennamn, i alla fall i denna studies material ofta att 
någon ny person introduceras i rutan, som till exempel en ny kock, eller en plats där programmet 
utspelar sig, som i exemplen nedan: 
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Exempel 16. 

 

Källtext: 

 Joining me is my guest chef Euten Lindsay. He earnt his kitchen stripes at world famous London 
restaurant the Ivy. 

 

Måltext: 

Jag gästas av Euten Lindsay. Han har jobbat på den berömda krogen The Ivy– 

   (Det goda livet, säsong 1, avsnitt 20 (bläckfisk), 00.37) 

 

Exempel 17. 

 

Källtext: 

While for the less sporty, the continental fair held on Michael Street is a firm festival favourite 

 

Måltext: 

-och för de mindre sportiga finns marknaden på Michael Street!  

    (Kitchen Hero, säsong 2 avsnitt 3, 01.39) 

 

När kocken Euten Lindsay nämns får vi också se honom i rutan (i köksmiljö), och när Michael Street 
och marknaden nämns så panorerar kameran över en livlig marknadsdag på just Michael Street i 
Limerick. Vad gäller domänen Måttenheter översätts en stor del (nära häften) av ECR:erna med hjälp 
av strategin Officiell ekvivalent. Detta förvånar föga, eftersom ett av matlagningsprogrammens syften 
är att informera tittarna om hur någonting tillagas – om en måttenhet är främmande för tittaren är det 
inte särskilt sannolikt att hen försöker återskapa recepten. Det är antagligen därför många av de 
monokulturella måttenheterna som till exempel ”cup” (David Roccos ljuva matresa – Italien, avsnitt 1, 
13.16) har ersatts med en ungefärlig måttangivelse bekant för den svenska målgruppen – ”2,5 dl” 
(ibid). Domänen Underhållnings ECR:er  har framför allt översatts med hjälp av Bevarande av ECR 
eller Generalisering. Kring detta är det svårt att generalisera, eftersom bevarande räknas som en 
minimal ändring-strategi, medan generalisering räknas som ingripande. Vad som kan sägas om de 
ECR:er som tillhör domänen underhållning så är det inte så att det finns några trender inom domänen 
– det är inte en viss typ av ECRsom generaliseras och en viss typ som bevaras.  

Chesterman skiljer mellan normer för ”overt” och ”covert” översättning, och menar att för en ”overt” 
översättning så skiljer sig förväntningarna från förväntningarna på en ”covert” översättning, eftersom 
översättningar av denna typ har en annan plats i målkulturens polysystem, en plats speciellt reserverad 
för översättningar (1997:65). Undertextning räknas som ”overt” översättning – källtexten finns ju till 
och med jämsides med måltexten, vilket gör den otvivelaktigt ”overt”. Tittarna förväntar sig ”local 
colour” precis som läsarna i Chestermans exempel förväntar sig det i en engelsk översättning av en 
rysk roman – att inte ha med det skulle vara mot förväntningarna och bryta normen. Översättningar av 
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denna typ bedöms ofta vara extra bundna till källkulturen (ibid). Detta är något som kan kopplas till 
denna studies resultat – ungefär hälften av alla ECR:er har översatts med hjälp av strategier som 
räknas som källorienterade.  

Chesterman menar att produktnormer blir bekräftade genom sin egen existens i målspråkskulturen: 
”people do have these expectations about certain kinds of texts, and therefore the norms embodied in 
these expectations are de facto valid” (1997:66). Dessa normer kan dock också i vissa fall bekräftas av 
en normauktoritet. En normauktoritet för undertexter skulle kunna vara den eller de personer som 
granskar och lägger ut programmet för sändning – undertexterna produceras ju inte ”live” samtidigt 
som programmet sänds, utan har skickats till kanalen tidigare. Dessa auktoriteter kanske visserligen 
inte gör mer än att foga sig till de normer som redan existerar i samhället i stort. Genom att göra detta 
menar Chesterman att normauktoriteterna representerar samhället i stort.  

Vad gäller kommunikationsnormen, en social norm där effektiv kommunikation krävs av översättaren, 
kan sägas att effektiv kommunikation inte alltid innebär att ett ”objectively fixed message” ska 
framföras (Chesterman 1997:69). Effektiv kommunikation innebär ibland semantisk ekvivalens, 
”linguistic play” t.ex., eller ”aesthetic experience”. Detta gör att skämt görs om, eller andra 
allitterationer tas in (ibid).   

Exempel på detta skulle kunna vara ett skämt om körsbärskaka med sexuella undertoner som görs i 
Hela England bakar: 

 

Exempel 18. 

 

Källtext: 

You have got two hours to pop Mary's cherry… In the oven and bring it out again. 

 

Måltext: 

Ni har två timmar på er att köra in Marys kaka i ugnen. 

     (Säsong 5, avsnitt 1, 22.54).  

 

När programledaren Sue säger meningen så pausar hon efter att hon har sagt ”pop Mary’s cherry”7 för 
att sen säga resten av meningen, vilket gör skämtet logiskt också, eftersom det faktiskt handlar om en 
körsbärskaka som ska gräddas. I den svenska undertexten har skämtet fått göras om, men ett försök att 
behålla de sexuella allusionerna har gjorts med hjälp av orden ”köra in”. Ett exempel på en allitteration 
som har gjorts om är: 

 

 

 

 

                                                        
7 att ”pop” någons ”cherry” har med sexdebuten att göra, 
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Exempel 19. 

 

Källtext: 

But what has River Cottage resident guest chef, Kasper the Dangerous Dane... 

 

Måltext: 

Vår gästkock Kasper, den driftiga dansken– 

 

   (Det goda livet, säsong 1 avsnitt 18 (krabba), 07.54) 

 

Här har alitterationen ”Dangerous Dane” tillika ordvitsen och referensen till datorspelet ”Dangerous 
Dave” (planet romero, The Saga of Dangerous Dave, 2014) ändrats till ”den driftige dansken”. Här har 
ordvitsen (och referensen till datorspelet) prioriterats bort till förmån för allitterationen, antagligen 
delvis på grund av platsbegränsning (det skulle ta för stor plats att reproducera och förklara referensen) 
och delvis på grund av feedback-effekten. Tittarna kan alla höra allitterationen i källtexten, medan alla 
säkert inte hör eller förstår referensen till ett datorspel från slutet av åttiotalet. Även måttenheter som 
byts ut för effektiv kommunikation kan räknas in här – att avvika från källtexten (och källkulturen) 
och ersätta ECR:er med referenser som är mer bekanta i målkulturen kan vara att följa normen, även 
om normerna i stort kan vara källspråks- och källkultursinriktade (främmandegörande).  

Som tidigare nämnts gäller förhållandenormen bland annat ekvivalens och källtrogenhet. Dock är det 
värt att nämna att det finns olika sorters ekvivalens, som kan prioriteras olika beroende på texttyp och 
liknande. Vissa texttyper kräver hög ”formal similarity”, som till exempel juridiska dokument, 
speciellt inom EU, där punktregeln gäller – varje grafisk mening måste ha samma motsvarighet i 
översättningen, ingenting får flyttas runt även om det skulle öka läsbarheten (Chesterman 1997:69). I 
andra texttyper kanske stilistisk likhet prioriteras, som till exempel med dikter, och andra texttyper, 
som till exempel vetenskapliga artiklar kräver semantisk källtrogenhet. Varje översättning har sina 
egna ”equivalence priorities” (ibid). För matlagningsprogram är rimligtvis fokus på att recept förs 
fram rätt – åtminstone i mer traditionella matlagningsprogram. Där programmets syfte också är att 
underhålla kanske detta får stryka på foten till förmån för skämt eller spänningshöjande kommentarer. 
Ett exempel på detta skulle kunna vara från Hela England bakar, där detaljer om maten (i detta fall 
vad som serveras) prioriteras bort till förmån för skämtet (om vad det serveras på): 
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Exempel 20. 

 

Källtext: 

S: what do you normally do? Sponge on a Segway? Do you always serve on a...  

N: You know, I've done that. Yes, now and again. 

 

Måltext: 

-Har du serverat på en Segway?  

-Det har hänt. 

     (Säsong 5, avsnitt 1, 13.16).  

 

Dock är det viktigt att nämna att rulltårtan, som ligger på ett av tävlingsdeltagaren egendesignat fat 
som liknar en skateboard, syns i bild under denna konversation, så tittaren får fortfarande information 
om vad som serveras, dock inte i undertexten.  
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Diagram 3. Användning av strategier i procent. De olika färgerna avser Pedersens (blå) och denna studie 

(orange).  

 

En jämförelse av denna studies resultat med Pedersens resultat visar att även om de liknar varandra till 
mångt och mycket finns det en del skillnader. Bevarande av ECR och Generalisering är de vanligaste 
översättningsstrategierna i båda studierna. I Pedersens studie kommer Utelämnande av ECR därefter, 
följt av Ersättning. I denna studie är Utelämnande istället fjärde vanligaste strategin, på delad 
fjärdjeplats med Specificering, som är näst ovanligast i Pedersens studie. På tredje plats i denna studie 
kommer istället Officiell ekvivalent, den strategi som är ovanligast i Pedersens studie. Att denna 
strategi är så mycket vanligare i undertextningen av matlagningsprogram kan kanske ha att göra med 
att många fler av de ECR:er som finns i denna studies material kommer från domänen Mat och dryck, 
en domän där det finns fler officiella ekvivalenter som ändå inte är allmänt kända i målkulturen (detta 
är dock bara spekulation, eftersom Pedersen inte presenterar en fullständig redogörelse för vilka 
domäner som är vanligast för varje strategi). En annan punkt där studierna skiljer sig åt är, som 
tidigare nämnt, är strategin Specificering som är mycket vanligare i denna studie än Pedersen. Detta 
kan också ha med matlagningsprogrammens natur och form att göra. Ett av matlagningsprogrammen 
syfte är att undervisa eller informera om hur olika maträtter ska tillagas. Då kan det bedömas som 
nödvändigt att specificera vad som avses, speciellt om något är kulturspecifikt. Ett exempel på detta 
skulle kunna vara: 

 

Exempel 21. 

 

Källtext: 

It's the only way to get it cool enough before I start assembling the Battenberg. 

 

Måltext: 

Den måste hinna svalna innan jag gör battenbergkakan. 

   (Hela England bakar, Säsong 5, avsnitt 1, 40.24) 

 

Här har undertextaren skrivit ut att det är en sorts kaka som det rör sig om. Dessutom gör denna 
specificering att översättningen blir elegantare när ”the Battenberg” ska översättas i bestämd form 
(jämför ’battenbergaren’). Specificering är dessutom den tredje vanligaste strategin för Mat och dryck 
medan den inte är lika vanlig för de andra domänerna (Valuta och Tekniskt material undantaget). 
Pedersens material å andra sidan utgjordes till en tredjedel av filmer och tv-serier som var komedier – 
en genre som har syftet att underhålla tittarna snarare än att lära dem något. Pedersens resultat visar att 
så kallade ingripande strategier (Generalisering, Ersättning, Specificering är lite ovanligare är minimal 
ändring-strategier (Bevarande, Direktöversättning, Officiell ekvivalent). I denna studie är också 
minimal ändring-strategier något vanligare. Som tidigare nämnt är de strategier som leder tittaren 
(ingripande strategier alltså) mer målorienterade, medan de strategier som inte vägleder tittaren 
(minimal ändring) räknas som källorienterade. I Pedersens resultat är alltså målorienterade strategier 
något ovanligare (40,3 %) än källorienterade (48,3 %), förutsatt att Utelämnande inte räknas in 
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(Pedersen menar själv att denna kategori är svår att placera som antingen mål- eller källorienterad, och 
har i sin egen redogörelse av resultat valt att inte räkna den som någotdera – detsamma gäller i denna 
undersökning för att hålla resultatet jämförbart med Pedersens). Förhållandet mellan käll- och 
målorienterade strategier i denna studie är detsamma, där 53,1 % av de strategier som använts är 
källorienterade och 36,3 % är målorienterade.  

De normer, eller åtminstone tendenser, som kan utläsas från denna studies resultat är att även genren 
matlagningsprogram har källorienterade normer. Bevarande av ECR är den vanligaste strategin, och 
officiell ekvivalent placerar sig på en tredjeplats. Direktöversättning är dock inte en vanlig strategi i 
denna studie, inte alls lika vanlig som i Pedersens undersökning. Generalisering, en ingripande 
strategi, placerar sig på en andraplats men rent procentuellt är källorienterade strategier vanligare. 
Bevarande är den allra vanligaste strategin att användas på egennamn, över tre fjärdedelar översattes 
med hjälp av denna strategi vilket skulle kunna peka på en norm. Domänen Måttenheter översattes i 
Pedersen nästan uteslutande med officiella ekvivalenter – detta upplevdes som så starkt att en regel 
fomulerades kring detta. Denna studies resultat avviker dock från Pedersens. Visserligen är Officiell 
ekvivalent fortfarande den vanligaste strategin som används för domänen, men Generelisering, 
Specificering och Utelämnande har också tillämpats. Detta är något som är mycket förvånande, 
speciellt eftersom matlagningsprogrammens syfte åtminstone delvis är att informera om hur mat lagas. 
En möjlig förklaring till att specificering har använts kan vara att undertextaren bedömt de mått som 
angivits som otillräckliga och därför förklarat ytterligare. Generaliseringen och utelämnandet kan 
möjligtvis förklaras med att målgruppen kan vara bekant med hur matlagning går till, och dessutom 
ser ungefär hur mycket av varje ingrediens som ska i maträtterna i rutan samtidigt som måttenheten 
nämns (feedbackeffekten alltså). Vad gäller domänen Underhållning så skiljer den sig lite från 
Pedersens resultat – i hans undersökning återgavs ECR:er från denna domän oftast med hjälp av 
strategierna officiell ekvivalent eller bevarande. I denna studie är istället Bevarande och 
Generalisering de vanligaste strategierna. Förmodligen att materialet är något litet för att komma med 
en normformulering som säger att genren matlagningsprogram skiljer sig på denna punkt – möjligtvis 
är det en tendens som är värd att undersöka vidare. Översättningsstrategierna Officiell ekvivalent och 
Bevarande av ECR var också vanligast för domänen Litteratur, precis som i Pedersen. Dock är detta 
material alldeles för litet för att generalisera kring, snarare kan en konstatera att denna domän inte är 
så vanlig för genren matlagningsprogram.   

7 Avslutande diskussion 
Hypotesen som styrde denna undersökning var att en texts syfte avgör hur den översätts. Eftersom 
syftet med matlagningsprogram är åtminstone delvis annorlunda än syftet i komedier och actionfilmer 
(som utgjorde mer än hälften av Pedersens material) antogs det att denna undersöknings resultat skulle 
skilja sig från Pedersens. Det verkar som att hypotesen, att resultaten skulle avvika från Pedersens, för 
denna studie både kan verifieras och falsifieras. Verifieras, eftersom det fanns ett par skillnader i hur 
matlagningsgenrens ECR:er översattes jämfört med Pedersens studie. Falsifieras eftersom på det stora 
hela så var skillnaderna inte så stora – i denna studie har strategierna Officiell ekvivalent och 
Specificering använts mer än i Pedersens studie, vilket skulle kunna förklaras med att genren har ett 
annat syfte än de genrer som utgjorde majoriteten av Pedersens material. Dock visar resultaten på att 
det är källorienterade översättningsstrategier som dominerar överlag även i genren 
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matlagningsprogram, vilket pekar på att skillnaderna mellan genrer inte är så stora. Detta är något som 
även får stöd i Pedersens studie, där de två största genrerna inte skiljde sig nämnvärt i hur deras 
ECR:er översattes från resten av materialet (Pedersen 2011:190). Överlag visar denna undersöknings 
resultat, tillsammans med Pedersens, på en homogenisering inom undertextning.  

Undersökningen utgick från forskningsfrågor som rörde vilka översättningsstrategier som används i 
matlagningsprogram, och om dessa överensstämmer eller avviker från Pedersens resultat om hur 
frekventa olika strategier är. Som tidigare nämnt så används framför allt källorienterade 
översättningsstrategier i matlagningsprogram, men det fanns ett par skillnader mellan denna 
undersöknings resultat och Pedersens – bland annat avvek domänen Måttenheter, och visade större 
variation än i Pedersens resultat.  

Värt att kommentera på är att feedbackeffekten verkar spela in en hel del, något som också påvisades i 
Pedersens studie. Om något nämns i källtexten så är det troligt att det också reproduceras i måltexten, 
åtminstone om det är något som är centralt. Är ECR:en inte lika central så är det dock inte lika troligt 
att den reproduceras, på grund av mediets tid- och platsbegränsningar.  

Som med de flesta studier så väcker de fler frågor än de besvarar – under denna undersökning har 
flertalet uppslag till vidare studier uppkommit. Det fanns en del skillnader i vilka 
översättningsstrategier som användes i de olika programmen. Bevarande av ECR är den vanligaste i 
alla fall förutom ett (Jamie Olivers smarta rätter). Vad detta beror på är oklart. Kanske kan det ha att 
göra med programformen, eller instruktioner från kanalen – detta är dock inte särskilt troligt eftersom 
Hela England bakar sänds på en kanal inom samma koncern, och avviker inte på samma sätt som 
Jamie Olivers smarta rätter. Detta är emellertid något som inte kan utrönas i denna studie, utan är 
något som skulle vara intressant att se i framtida undersökningar (spelar kanalen roll för 
undertextningen? Påverkar programformen? etc.). Generalisering placerar sig högt upp hos alla 
programmen förutom David Roccos ljuva matresa – Italien. Värt att kommentera är dock att detta 
program utgör minst del av materialet. Det är också värt att påpeka att programmen skiljer sig mer i 
vilka strategier som är ovanligast än vilka som är vanliga. Kanske visar det på att det finns fler 
tendenser kring hur något ska/bör översättas än hur det inte ska/bör översättas? En annan sak som kan 
vara intressant att undersöka vidare är underhållnings-ECR:er i skämt – framför allt att se hur de 
behandlas beroende på hur centrala de är för skämtets slutkläm och hur det vägs mot hur stor plats det 
tar i undertexten. Ytterligare något som vore spännande att se är huruvida så kallade ”overt” och 
”covert” översättningar skiljer sig i vilka översättningsstrategier som används.  
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