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Att återge Hamlet 

Översättningsnormer och strategier vid teateröversättning 

Linda Nilsson 

Sammanfattning 
Denna uppsats ämnar göra ett nedslag i svensk teateröversättning för den svenska teaterscenen. 
Teateröversättning är ett relativt outforskat forskningsfält generellt, men i synnerhet råder det en 
avsaknad av studier som fokuserar på svenska teateröversättningar. I detta syfte har undersökningen 
valt att analysera William Shakespeares, Hamlet, genom att analysera ett urval av svenska 
Hamletuppsättningar och tillhörande metatexter återskapas de strategier och normer som översättaren 
inkorporerar vid nyöversättning från den engelska källtexten till den svenska måltexten.  

Tre spelversioner av Hamlet från produktioner i Dramatens regi åren 1974 i översättning av Allan 
Bergstrand, 1986 i översättning av Britt G. Hallqvist och 2008 i översättning av Ulf Peter Hallberg 
utgör studiens material. Vidare har en variabelanalys genomförts där variablerna strykning, 
textindelning, pronominalbruk och bildspråk analyserats, både på makrotextuell nivå och 
mikrotextuell nivå. Resultatet visar att spelversionerna skiljer sig något åt när det kommer till 
strategier och textuella normer. Hamlet från 1974 tenderar att vara mer adekvansinriktad medan 
Hamlet från 1986 och 2008 tenderar att vara mer acceptansinriktade. Studien fann även att ingen av de 
undersökta spelversionerna lever upp till rådande normer när det kommer till mottagande.  

Nyckelord 
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Abstract 
This thesis seeks to touch upon Swedish theatre translations produced for the Swedish stage. Theatre 
translation is generally an relatively unchartered field, but there is particularly a lack of studies 
focused on Swedish theatre translation. For this reason this thesis has chosen to analyse William 
Shakespeare’s Hamlet. By analysing a selection of Hamlet productions and corresponding metatexts 
this thesis recreates strategies and norms incorporated in a retranslation of the English source text into 
a Swedish target text.  

Three stage versions of Hamlet, all productions of Dramaten from the years 1974, translated by Allan 
Bergstrand, 1986, translated by Britt G. Hallqvist, and 2008, translated by Ulf Peter Hallberg, were 
selected for this purpose. In addition, the following variables where investigated: reduction, textual 
structure, pronouns and imagery. This analysis was conducted both on a macro texual level and a 
micro textual level. The study shows that the stage version of Hamlet 1974 tends to be more adequate 
while the stage versions from 1986 and 2008 tend to be more acceptable when it comes to strategies. 
The thesis also found that none of the investigated stage versions fulfilled the expectancy norms of the 
audience.  
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norms. 
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1 Inledning 
William Shakespeares Hamlet har kallats pjäsernas pjäs och den inledande frasen ”to be or not to be” i 
Hamlets monolog i den tredje aktens första scen är kanske den mest ikoniska replik som kan yttras på 
en teaterscen. Hamlet och Shakespeare är i mångt och mycket synonyma med drama och teaterkonst. 
Stycket har spelats, tolkats och översatts otaliga gånger. Sedan år 1912 har Hamlet spelats med jämna 
mellanrum i Dramatens regi. Dramaten som institution innehar en unik position som nationalscen och 
de produktioner som produceras där sätter ofta normen för teater och scenkonst i Sverige (Hägglund 
2006). I likhet med andra kulturinstitutioner i Sverige är Dramaten berikat med ett omfattande och till 
mestadels outforskat arkiv som sträcker sig tillbaka till början av 1900-talet. Därför är Dramaten och 
dess produktioner ett idealt studieobjekt inom ramen för teateröversättning. Översättningsvetenskap 
som forskningsfält och studier i teateröversättning i synnerhet är relativt outforskat. Den forskning 
som bedrivs inom översättningsvetenskap tenderar att fokusera på skönlitteratur (Marinetti 2013:309). 
Siponkoski (2014) har undersökt maktförhållanden i översättningsprocessen vid finska 
Shakespeareöversättningar och funnit att samverkan mellan de olika parterna var beroende av 
översättarens status. Forskning med fokus på Hamlet ur ett översättningsperspektiv är dock begränsad, 
bland annat har Heylen (1993) undersökt sex franska produktioner av Hamlet och Mathijssen (2007) 
har studerat nederländska översättningar av Hamlet. Bortsett från dessa finns det få studier utförda 
med fokus på Hamlet inom ramen för översättningsvetenskap. Scenframställningen av Hamlet har 
beskrivits av Kaaber (2005), men forskning som behandlar svenska produktioner av Hamlet med ett 
översättningsvetenskapligt fokus lyser med sin frånvaro. Denna uppsats ämnar att undersöka och 
återskapa de normer och strategier som tillämpas i tre översättningar av Hamlet till svenska för 
uppsättning på Dramaten. 

2 Syfte 
Det är denna uppsats syfte att undersöka vilka strategier översättaren har tillämpat vid översättningen 
av William Shakespeares Hamlet för uppsättning på Dramaten, med avsikt att rekonstruera de 
översättningsnormer som är verksamma i de tre versionerna. Undersökningen är en deskriptiv diakron 
översättningsstudie där tre spelversioner (måltexter) producerade för uppsättning på Dramaten åren 
1974, 1986 och 2008 analyseras i syfte att ge en bild av hur översättningen av Hamlet påverkas av 
rådande normer under den specifika tiden.  

Intentionen med undersökningen är att empiriskt kartlägga likheter och skillnader mellan de normer 
måltexterna speglar och de strategier översättarna använt sig av. Följande forskningsfrågor kommer att 
betänkas:  

 

• Vilka normer kan rekonstrueras från textmaterialet och det bimaterial som finns tillgängligt? 

• Hur skiljer sig de olika produktionerna åt när det kommer till översättningsnormer och 
översättningsstrategier? 



2 
 

 

Intentionen är inte att värdera översättningarna i bemärkelsen bättre eller sämre utan förhoppningen är 
att uppsatsen ska bidra till den teoretiska diskussionen om nyöversättning och då speciellt 
teateröversättning. Syftet är också i förlängningen att förbättra förståelsen för mottagandet av Hamlet i 
Sverige och specifikt på Dramaten. 

3 Material 
I detta avsnitt beskrivs det material som ligger till grund för undersökningen. Först beskrivs de 
måltexter och det bimaterial som är föremål för undersökningen. Sedan kommer en kortfattad 
beskrivning av den källtext som ligger till grund för undersökningen. Specifikt beskrivs källtextens 
textindelning, rollförteckning, en kort summering av den övergripande handlingen görs och slutligen 
ges en kortare beskrivning av det textavsnitt som är föremål för analys på mikronivå.  

3.1 Måltexterna 
Dramatens arkiv sträcker sig tillbaka till 1907 (då institutionen etablerade ett eget arkiv separat från 
Kunglig Operan och Kungliga Teatrarnas Arkiv). Arkivet består av två huvuddelar: handlingar direkt 
knutna till teaterns föreställningar respektive handlingar som vuxit fram ur teaterns administration. I 
undersökningen analyseras spelversionerna av de översatta pjäserna, det vill säga de slutgiltiga 
bearbetade pjäsmanusen som framförts på scen. Utöver detta har även ett visst bimaterial undersökts. 
Det undersökta bimaterialet består av metatext i form av recensioner, tillgängliga intervjuer och 
publikationer om översättaren, regissören och uppsättningen. Metatext ger en inblick i rådande normer 
när det kommer till svenska Hamletöversättningar framtagna för teaterscenen, i detta fall i Dramatens 
regi. En begränsad korpus av de spelversioner av Hamlet uppförda på Dramaten mellan 1974 till 2008, 
med tillhörande metatext kommer att studeras i urval. Alla översättningar och visst relaterat bimaterial 
återfinns i Dramatens arkiv. Eftersom uppsatsens utrymme är begränsat och samtliga produktioner 
omöjligt kan undersökas är undersökningen baserad på ett urval. Urvalet består av de tre senaste 
spelversionerna av Hamlet i Dramatens regi. Det aktuella urvalet har gjorts, dels för att dessa har en 
namngiven översättare, dels för att de ligger nära i tiden och därför sannolikt har ett avsevärt större 
bimaterial tillgängligt, de studerade spelversionerna är följande: 

 

1) Hamlet 1974  

Översättning av Allan Bergstrand 

Regi av Lars Göran Carlson 

 

2) Hamlet 1986  

Översättning av Britt G. Hallqvist 

Regi av Ingmar Bergman 
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3) Hamlet 2008  

Översättning av Ulf Peter Hallberg 

Regi av Staffan Valdemar Holm 

 

Vidare kommer undersökningen främst att behandla akt III och att jämföra de respektive versionernas 
översättningar. Valet av just akt III har gjorts eftersom denna akt innehåller huvudkaraktären Hamlets 
berömda ”att vara”-monolog, men även monologen där Claudius biktar sina själskval. Båda dessa 
inslag är enligt Frykman centrala i Hamlet och är vida kända hos publiken (Frykman i Shakespeare 
2003:174). För detta syfte har undersökningen valt att använda Lambert och Van Gorps analysmodell 
för översatta texter (1985).  

De olika scenversionerna skiljer sig något när det kommer till struktur, exempelvis är spelversionerna 
från åren 1974 och 2008 indelade i akter med scener, medan versionen från år 1986 endast har en 
scenindelning. Eftersom den sista scenen i akt III i 1986 års version sträcker sig utöver vad som i 
original tillhör denna akt har undersökningen begränsats till de delar som motsvarar scen 3.4 enligt 
original, det vill säga det som i 1986 års version betecknas som scen 8 till 12. Som vi skall se beskrivs 
spelversionernas textindelning mer omfattande längre fram.  

3.2 Källtexten 
Nedan följer en kortfattad beskrivning av källtextens struktur, handling och rollförteckning samt en 
beskrivning av styckets tredje akt. William Shakespeares Hamlet i original är indelad i totalt fem akter 
och vidare är dessa indelade i totalt tjugo scener som är fördelade på följande vis: den första akten har 
fem scener, den andra akten har två scener, den tredje akten har fyra scener, den fjärde akten har sju 
scener och den avslutande femte akten har två scener. Alla scenangivelser i källtexten görs här enligt 
strukturen i The Arden Shakespeare (2011) om inget annat anges. Det vill säga akt, scen och rad 
anges, där första siffran anger aktuell akt, den andra siffran anger aktuell scen och slutligen den tredje 
siffran anger aktuell versrad, det vill säga den första versraden i den första aktens inledande scen anges 
”1.1.1”. Den första versraden i den första aktens första scen som lyder ”Who’s there?” refereras alltså 
som (1.1.1).  

 

3.2.1 Dramats övergripande handling 

Skådespelets handling är förlagt till ett danskt hov i Helsingör en tid efter den förre kungens död som 
skett under dunkla omständigheter. När dramat inleds har drottning Gertrud hastigt efter sin makes 
död gift om sig med Hamlets farbror Claudius. I den första aktens scen får publiken veta att en vålnad 
som liknar den gamla kungen har uppenbarat sig. Det visar sig att det är Hamlets far som går igen. 
Han avslöjar för sin son att han blivit mördad av sin egen bror, Danmarks nuvarande kung, och 
uppmanar Hamlet att utkräva hämnd, vilket Hamlet även lovar. För att ta reda på sanningen och för att 
avslöja mördaren beslutar sig Hamlet för att spela galen, något som inte går obemärkt förbi i hovet. 
Den tungsinte Hamlets grubblerier över hur det ligger till kantas av en desillusionerad världssyn som 
övergått i skepsis och förbittring. Dessa tankar leder fram till styckets mest kända monolog där Hamlet 
begrundar sin egen död med orden ”to be or not to be”. Under de fem akterna som utgör Hamlet 
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behandlar Shakespeare på liknande vis teman som hämnd, galenskap, döden och moraliskt fördärv för 
att sedan avsluta allt i ett blodbad.  

 

3.2.2 Dramats rollförteckning 

Beroende på vilken förlaga man använt och hur man valt att översätta kan rollförteckningen se 
annorlunda ut i olika uppsättningar av dramat. Följande rollförteckning är hämtad ur Hamlet i 
översättning av Ulf Peter Hallberg:  

 

PERSONER 

HAMLET, prins av Danmark, son till den förre kungen och brorson till den nuvarande 

GERTRUDE, drottning av Danmark, Hamlets mor 

CLAUDIUS, kung av Danmark, Hamlets farbror, gift med Gertrud 

VÅLNADEN, Danmarks förre regent, prins Hamlets far 

POLONIUS, kansler och kunglig sekreterare 

LAERTES, son till Polonius 

OFELIA, dotter till Polonius 

REYNALDO, Polonius tjänare 

HORATIO, Hamlets vän och studentkamrat 

ROSENCRANTZ, hovman, barndomsvän till prins Hamlet 

GUILDENSTERN, hovman, barndomsvän till prins Hamlet 

FORTINBRAS, prins av Norge 

VOLTEMAND, sändebud 

CORNELIUS, sändebud 

MARCELLUS, militär i kungavakten 

BARNARDO, militär i kungavakten 

FRANSISCO, militär i kungavakten 

OSRIC, en snobbig hovman 

Skådespelare 

En präst 

En dödgrävare 

Den andre, dödgrävarens hantlangare 

En kapten i norska armén 

Engelska sändebud 

 

Lorder, kvinnor, soldater, sjömän, budbärare, uppvaktning och tjänstefolk. 

Figur 1. Rollförteckning över rollkaraktärer med tillhörande beskrivning ur William Shakespeares Hamlet i 

översättning av Ulf Peter Hallberg (2016:328). 
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Enligt rollförteckningen ovan återfinns arton namngivna roller respektive biroller, inklusive 
”Vålnaden” (se fig. 1 ovan, rollkaraktärer skrivna med VERSALER). Dessa roller framför de 
huvudsakliga replikerna och är de rollkaraktärer som för handlingen framåt. Nyckelroller utgörs av 
Hamlet, Gertrude, Claudius, Vålnaden, Polonius, Laertes, Ofelia, Reynaldo, Horatio, Rosencrantz, 
Gyldenstern, Fortinbras, Voltemand, Cornelius, Marcellus, Barnardo, Fransisco och Osric. Dessa 
roller har flera eller många repliker och för handlingen framåt. Hamlet är dramats huvudperson och 
den roll intrigen kretsar kring.  

Utöver dessa återfinns ett antal angivna mindre biroller som exempelvis ”Skådespelare” (se fig 1. 
ovan, rollkaraktärer skrivna med gemener). De mindre birollerna framför exempelvis skådespelet och 
pantomimen i dramats tredje akt men är inte framstående i stycket. Utöver de uppräknade rollerna 
återfinns diverse ensembleroller som exempelvis ”Lorder” (se fig 1., nedersta raden). Dessa utgör en 
fond i skådespelet och har endast enstaka repliker eller tillför effekt genom rop och sorl i bakgrunden.  

 

3.2.3 Dramats tredje akt 

Undersökningen av spelversionernas mikronivå är koncentrerad till styckets tredje akt, vilken består 
av fyra scener, som innehåller ett antal dialoger och monologer centrala för dramats intrig. När den 
tredje akten inleds har hovet uppmärksammat att Hamlet inte är sig själv. Polonius anser att Hamlets 
irrationella beteende beror på en obesvarad kärlek till Ofelia, men kung Claudius är inte lika 
övertygad. Därför sammanförs Hamlet med Ofelia så att sanningen bakom Hamlets tillstånd kan 
utrönas. I dialogen med Ofelia uttrycker Hamlet sitt äckel över äktenskapets skenhelighet och 
uppmanar Ofelia att i stället gå i kloster. Claudius som har hört hela samtalet tolkar detta som en 
bekräftelse på att Hamlet är galen och inte olyckligt kär. I Aktens andra scen gillrar Hamlet en fälla i 
form av ett skådespel som innehåller ett giftmord. Förhoppningen är att skådespelet ska få Claudius att 
röja sina känslor så att Hamlet får reda på om det Vålnaden sagt till honom stämmer: att Claudius 
dödade sin egen bror, Hamlets far. Giftmordet i skådespelet får Claudius att bryta föreställningen, 
vilket Hamlet och Horatio tolkar som ett tecken på Claudius skuld. I den tredje scenen beslutar 
Claudius övertygad om Hamlets galenskap att sända honom utomlands. Hamlet avser att döda 
Claudius men avstår trots att tillfälle infunnit sig. Hamlet blir även vittne till Claudius skuldtyngda 
bekännelse över mordet på sin bror. I aktens fjärde och sista scen konfronterar Hamlet sin mor med 
sanningen bakom faderns död och avslöjar det egna bedrägeriet. När den tredje akten avslutas är 
Claudius övertygad om Hamlets vansinne och Hamlet har avslöjat sin faders mördare. I och med detta 
dras de spänningar som finns mellan de olika karaktärerna till sin spets och utlöser efterföljande akters 
tragiska utgång.  

4 Bakgrund 
Följande kapitel kommer att ge en översikt över teateröversättning som forskningsfält i syfte att 
beskriva hur den dramatiska texten blir till en slutgiltig spelversion för uppförande på en teaterscen 
och vidare vilka svårigheter översättaren kan ställas inför vid teateröversättning. Intentionen är att ge 
en bild av hur överföringsprocessen från källtext till performancetext, det vill säga den bearbetade 
version som slutligen spelas inför publik, generellt fungerar och hur denna process skiljer sig från 
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traditionell översättning. Vidare kommer Hamlets historik och särskilt Dramatens relation till stycket 
att beskrivas. Kapitlet avslutas med en kortfattad genomgång av en del av de översättningssvårigheter 
som är specifika för Hamlet.  

4.1 Teateröversättning 
Teateröversättning beskrivs ofta som en av översättningsvetenskapens mest underrepresenterade 
forskningsfält (se Aaltonen 1996:17, Heylen 1993:1f). Detta har enligt Marinetti sin förklaring i att 
teateröversättning innehar en hybridposition, som innefattar både litteraturvetenskap, lingvistik och 
teatervetenskap (2013:309). Forskare inom litteraturvetenskap tenderar att behandla teatertexten som 
litteratur och forskare inom lingvistik och teatervetenskap tenderar att fokusera på semiotik och det 
teatrala uttrycket. Under det senaste decenniet har intresset för teateröversättning, även kallat 
dramaöversättning, ökat och etablerat sig som en tvärvetenskaplig disciplin (Baines et.al 2011:1). Den 
dramatiska texten ligger i gränslandet mellan skriven text och utförande, där den ”empiriska 
processen” skapar den slutliga produkten som presenteras för publiken (a.a. 2). Eftersom 
teateröversättning som praktik är ”komplex, mångfacetterad, skiftande, kulturell och ofta personlig”, 
tenderar forskningen att fokusera på hur det översatta dramat fungerar som kulturprodukt (ibid.). 
Frågan huruvida den dramatiska texten skall översättas källtexttroget enligt översättningsvetenskapens 
alla regler eller anpassas till scenframförandet är en återkommande dispyt inom forskningsfältet 
(Snell-Hornby 2007:106).  

Översättaren ställs initialt inför valet att antingen se den dramatiska texten som litteratur eller som en 
del i en teaterproduktion. Den dramatiska texten kan ju också hanteras som ett litterärt verk i de fall då 
en pjäsförfattares fulla produktion översätts och ges ut som ett samlingsverk (Anderman 2008:92). Till 
skillnad från litterär översättning gör teatermediets dualitet att språket måste kombineras med 
skådespel, vilket manifesteras genom det visuella men även genom ljudbilden. Det som särskiljer 
teatertexten från annan litteratur är att teatertexten består av två skilda komponenter: dels dialog och 
dels sceninstruktioner (Snell-Hornby 2007:107). Termen teateröversättning syftar främst till dialogen. 
Den dramatiska texten är menad att framföras inför publik, till skillnad från den litterära texten som är 
menad att läsas tyst. Den är därför beroende av ett icke-verbalt medium eller andra icke-verbala 
uttryck, både akustiska och visuella, för att nå den tänkta publiken (a.a.:108). Därför är den verbala 
texten endast en del av en större, mer komplex, helhet, vilket ställer översättaren inför svårigheter som 
är specifika för den dramatiska texten. Eftersom publiken bland annat får ta del av översättningen via 
skådespelarens kroppsspråk, menar Pavis att kroppsspråket måste tas i beaktning vid översättning 
(1992:131). Det vill säga teatertexten måste vara spelbar eller performativ.   

Performativitet betecknar ett forskningsperspektiv (som intersektionalitet eller semiotik) som inom 
teatervetenskapen syftar till kulturella händelser som meningsbärare med en handlingsfunktion, det 
vill säga de uträttar något (Behschnitt 2007:37). Marinetti noterar ett skifte inom teateröversättning, 
från dramat som en representation av något till ett peformativt perspektiv (2013:309). 
Performativitetsperspektivet sätter fokus på kulturella handlingar, det vill säga vad ett språkligt 
yttrande, ett uppförande el. dyl. gör (Behschnitt 2007:36). Det är inte i första hand handlingens mening 
som står i fokus utan dess verkan, dess performans. Performance är ett engelskt begrepp som omfattar 
ett mycket brett och heterogent fält från olika konstformer och religiösa ritualer till vardagsbeteenden 
(ibid.). En svensk motsvarighet skulle kunna vara föreställning eller uppförande, men inte i samtliga 
fall (ibid.). En viktig distinktion är dock performance som föreställning och performance som något 
uträttat (a.a.:37). Hädanefter används performance i den första bemärkelsen om inget annat anges. 
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Således syftar performance till en handling, som uppförande, och performans när det gäller 
handlingens verkan. Vad som anses som spelbart beror till stor del på på den teatertradition och 
skådespelarstil som tillämpas i den aktuella språkgemenskapen (Snell-Hornby 2007:110).  

Snell-Hornby (2007) har identifierat de aspekter i teatertexten som medverkar till att göra den 
performativ. Teaterdialog är ett artificiellt språk, skrivet för att talas, men inte identiskt med talspråk 
(Snell-Hornby 2007:111). Teaterdialog karaktäriseras av speciella former av textuell kohesion, av 
semantisk densitet, sofistikerade former av ellips (det vill säga ett språkligt uttryck som ersätter ett 
längre uttryck: som exempelvis blyerts för blyertspenna), snabba skiften av tema, och speciell 
dynamik när det kommer till deiktisk interaktion (det vill säga språkliga yttranden som hänvisar till 
något i en aktuell situation och fungerar utpekande) och ger stort utrymme för tolkning (ibid.). Detta 
kallas även för subtext och är innehåll som ligger under dialogen, det vill säga underliggande känslor 
och implicita idéer som konflikt, ilska, stolthet och så vidare, men som inte uttrycks explicit. Vidare 
karaktäriseras performativitet av ett samspel mellan åtskilliga  perspektiv, vilket är ett resultat av en 
simultan interaktion mellan olika faktorer och dess effekt på publiken (ibid.). Synnerligen utmärkande 
effekter på teaterscenen innefattar paradox, ironi, allusion, ordlekar, anakronismer, klimax, plötsligt 
antiklimax och så vidare (ibid.). Dessutom kan teaterspråk ses som en potentiell handling när det 
kommer till rytmisk progression, i detta avseende är rytm inte enbart kopplat till betoning i meningar 
utan innefattar även intensiteten (den inre rytmen) när intrigen eller händelseförloppet utvecklas, det 
vill säga växlingen mellan spänning och vila, dramatik och lugn (ibid.). Detta gör sig även gällande i 
dialogens struktur, varigenom rytmen är nära förbunden med tempot, vilken är snabbare i ordväxlingar 
med korta skarpa yttranden och långsam i långa meningar med komplicerad syntax (ibid.).  

 Snell-Hornby menar att replikerna bildar en individuell idiolekt för skådespelaren, en ”språklig 
skådespelarmask” (ibid.). Språket är ett medel med vilket skådespelaren uttrycker känslor, detta 
genom att använda rösten, mimik, gester och rörelser (ibid.). Den dramatiska diskursen och 
skådespelarens framställning bör bilda en sammanhängande och övertygande helhet enligt Snell-
Hornby och därför måste översättaren ta hänsyn till perfomativitetsperspektivet, det vill säga att 
producera en målspråkstext som är performativ (a.a. 111f). När drama framförs på scen utgör det 
talade språket endast en aspekt av teaterproduktionen och utöver texten tillkommer ljussättning, 
scenografi, kostym och musik, det vill säga iscensättning eller mise-en-scène. Man skulle kunna säga 
att texten endast är en del av framförandet och att mise-en-scène är ytterligare en dimension som 
tillkommer vid en teateröversättning. Åskådaren i publiken upplever språket och intrigen på scenen 
sinnligt, som en mer eller mindre personlig upplevelse: individen i publiken är inte bara en passiv 
åskådare (a.a. 112). Så länge händelseförloppet på scenen är övertygande, kommer åskådaren känna 
sig delaktig och reagera, antingen genom sympati eller utanförkänsla (ibid.). 

Eftersom den dramatiska texten är en del av en helhet ställs högre krav på översättningens 
performativitet, vilket sätter behovet att antingen anpassa texten till källkulturens normer 
(adekvansinriktad översättning) eller anpassa texten till målkulturens normer (acceptansinriktad 
översättning) på sin spets (se Lindqvist 2011:44). Översättaren måste välja att antingen hålla sig nära 
originalet och producera en översättning som är den trogen eller anpassa översättningen så att den 
lever upp till de förväntningar som mottagare och skådespelare i målkulturen har (Anderman 
2005:16). Det vill säga att antingen tar översättaren publiken till författaren eller så för översättaren 
författaren till publiken (Schleiermacher 2012:55).  

Att sätta upp en teateröversättning är ett gemensamt projekt där man inom produktionen samarbetar 
för att arbeta fram den slutgiltiga spelversionen. Traditionellt arbetar översättaren ensam fram en 
översättning, men inom en teaterproduktion utgör översättningen endast grunden på vilken 
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spelversionen arbetas fram. Enligt Pavis (1992) kan översättningsprocessen vid teateröversättning 
delas in i fyra faser:  

1) val av text för översättning (textual concretisation),  

2) modifiering av texten inför repetition (dramaturgical concretisation),  

3) modifiering under eller efter repetition (stage concretisation) och  

4) publikens mottagande (receptive concretisation).  

 

I samtliga faser sker en form av översättning förutom den sista. Här har Pavis använt sig av Jacobsons 
terminologi: intralingual översättning, interlingual översättning och intersemiotisk översättning och 
utvidgat (se Jacobson 2012:127).   

Fas ett, eller konceptfasen, innebär en interlingual översättning av källspråkstexten till språket i 
produktionen. I detta sammanhang kan översättare definieras som den person som översätter en text 
från ett språk till ett annat. Under den andra fasen är det möjligt att den översatta texten anpassas 
(adapteras), och i sådant fall används den översatta texten som utgångspunkt för en ny dramatisk text. 
Detta är en form av intralingual översättning, det vill säga översättning som sker inom ett och samma 
språk. Den översatta texten bearbetas i sådant fall för att bättre passa scenframträdandet. Under den 
tredje fasen utför regissören en tredje typ av översättning, den intersemiotiska översättningen, det vill 
säga en översättning från ett teckensystem till ett annat. Genom mise en scène förändras den rent 
lingvistiska texten till en multimedial performancetext (Pavis 1992:133ff). Alla dessa översättningar är 
förberedande och det som slutligen upplevs av publiken som den färdiga produkten är en 
sammansättning av samtliga aspekter, från skådespel till ljud och andra effekter (ibid.).  

Enligt Pavis (1992) är teatertextproduktion är alltså en form av bearbetning, med olika medförfattare i 
varje fas. Teatertexten är samproducerad av dem som skriver texten (översättaren och den som 
bearbetar texten) och de som skapar föreställningen (regissören och produktionsteamet). Alla 
genomför någon form av översättning, antingen intralingual, interlingual eller intersemiotisk. 
Traditionellt har detta plurala författarskap inom teaterproduktioner varit implicit (1992:131). 
Traditionell scenframställning antyder att det som ses på scenen är originalförfattarens text, förmedlad 
av översättare, regissör och produktionsteam, alla med en specifik och definierad uppgift. I 
verkligheten är texten omskriven i flera stadier av många inblandade som kan ta författandet i anspråk.  

4.2 Svårigheter vid teateröversättning 
Detta avsnitt behandlar problematiken vid översättning av teatertext i syfte att beskriva möjliga 
strategier specifika för teateröversättning. Jag diskuterar här kulturella koder, tidsbundenhet, språkens 
status, humor och allusioner.  

Bassnett-McGuire (1985) menar att översättaren vid teateröversättning kan välja någon av följande 
strategier: att behandla texten som ett litterärt verk, att använda källkulturens kontext för att rama in 
texten, att översätta performativiteten, att skapa alternativa former av versdramer på målspråket, eller 
att producera översättningen i samarbete med produktionen (regissör, skådespelare och producenter). 
Enligt Bassnett-McGuire utgörs teatertexten av koder, eller betydelsebärande tecken, utöver det 
lingvistiska, därför måste översättaren inte bara överföra de lingvistiska aspekterna utan även koder 
som är specifika för teater (Bassnett-McGuire, 1985:89).  
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Teatertexten är tidsbunden på ett sätt som skiljer den från prosa eller poesi, det vill säga speltiden 
begränsar det textliga utrymmet (ibid.). Översättaren måste ta hänsyn till forumet och de 
begränsningar det medför, vilket påverkar de strategier som väljs. Eftersom teatertexten består av 
dialog och sceninstruktioner tvingas översättaren att betänka både formen och talrytmen (ibid.). I 
dramer på vers, som exempelvis Hamlet, måste översättaren även ta hänsyn till metriken. Utöver 
textkonventioner är skådespelarkonventioner och publikens förväntningar viktiga komponenter vid en 
teateröversättning. Problem uppstår om källtextens koder och konventioner inte har någon funktion 
vid teatern i målkulturen (a.a. 92).  

Anderman menar att målspråkets status bestämmer vilken strategi översättaren måste använda sig av. 
Högstatusspråk kräver normalt mer anpassning vid översättning från källspråket för att anpassa texten 
till målkulturens poetiska normer (2005:13). I ett omvänt scenario, det vill säga när källspråket innehar 
en högre status än målspråket, krävs det normalt mindre anpassning. Detta eftersom publiken kan 
antas ha kännedom om kulturen och den litterära traditionen som ett språk i ledande position tillhör 
(ibid.). I dagsläget innehar engelska en ledande språkposition, vilket har sin förklaring i den brittiska 
kolonialismens spridning av språket och det senaste århundradets amerikanska maktdominans. I takt 
med att den brittiska dominansen har avtagit har den amerikanska tagit dess plats som ledande 
kulturell influens. Den anglo-amerikanska kulturdominansen har gjort att engelska och amerikanska 
dramer är standardrepertoar i mindre europeiska länder (a.a. 14). 

Humor går ofta förlorad vid översättning, eftersom många skämt inte fungerar i översättning till ett 
annat språk eller i en annan kontext. Engelsk humor, som exempelvis Monthy Python, är uppskattad 
av många och fungerar på originalspråk men fungerar inte i översättning. Eftersom mycket humor går 
förlorad i översättning är förekomsten av ordlekar och vitsar ofta resultatet av kompensation och 
tillägg gjorda av översättaren (a.a. 20).  

Allusioner är ofta relevanta vid karaktärisering eller en aspekt vid interaktion mellan karaktärer på 
scenen och kan utgöra ett problem vid översättning (ibid.). Beroende på vilken kulturkontext pjäsen är 
situerad i kan fenomenet allusionen syftar till delas av publiken eller vara helt obegriplig, vilket har att 
göra med hur bekant målkulturen är med textens källkultur. Det är lätt som översättare att missa 
kulturspecifika allusioner eftersom dessa kräver en medvetenhet om källspråkets kultur.  

Översättare tenderar även att använda vokabulär vid översättning som de inte skulle använda om de 
skrev fritt vilket leder till ett högtravande språk (a.a. 22). Talspråk skiljer sig från skriftspråk och hur 
man talar på scenen påverkar intrycket hos publiken. Dialekt och sociolekt i Engelskan gör språket till 
en indikator på socioekonomisk tillhörighet. Kulturella och lingvistiska svårigheter vid översättning 
från ett språk till ett annat kan bemästras genom att förflytta handlingen till en annan tidsperiod eller 
geografiskt genom att förlägga handlingen till en annan plats (a.a. 24). En total förflyttning eller 
transposition är vad Aaltonen (1996:19) benämner som acculturation, det vill säga man neutraliserar 
det främmande till förmån för det bekanta. Anderman menar att i princip all teateröversättning 
inkluderar någon form av kulturanpassning i slutprodukten (2005:25). Det behöver inte betyda att man 
helt avlägsnar främmande element utan att dessa helt enkelt tonas ned (ibid.). I närliggande kulturer 
görs ofta det främmande bekant genom att en specifik referens byts till en allmän (Aaltonen 1996:74f). 
Exempelvis kan ”izakaya” (en japansk informell gastropub) översättas till det mer allmänna 
”gastropub” eller endast ”pub”. All översättning innefattar alltid ett val mellan flera olika möjliga, men 
ett ord i källtexten kan inte godtyckligt ersättas med motsvarande i måltexten. Anderman noterar att en 
bokstavlig översättning kan leda till en helt inkorrekt översättning, som i fallet där en karaktär täcktes i 
gips enligt sceninstruktionen ”enter completely plastered” (2005:28). Engelskans ”plastered” syftar i 
detta fall till att karaktären skulle vara berusad snarare än gipsad. Allegorier och metaforer kan gå 
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samma öde till mötes om de översätts i bokstavlig mening, ”It’s raining cats and dogs” skulle i sådant 
fall betyda att sällskapsdjur föll från skyn snarare än att ”regnet står som spön i backen”.  

 

4.2.1 Översättning av bildspråk 

Bildspråk är en viktig aspekt för språket på scenen och utgör en svårighet vid översättning (Anderman 
2005:327). Lindqvist noterar att bildspråk och speciellt metaforer är ett utbrett forskningsfält inom 
många akademiska discipliner (2002:147). När det kommer till översättning består problematiken till 
stor del av svårigheter att göra bildspråket förståeligt för den tänkta läsaren (a.a. s. 148). Om avsikten 
är att översätta bildspråket måste översättaren avgöra om bildledet är bekant inom målspråkskulturen 
och vidare om uttrycket som väljs ger avsedd association (ibid.).  

Om olika språkgemenskaper har en relativt hög frekvens social och kulturell överlappning kan 
koncept och bildspråk överföras direkt (Anderman 2005:327). Bildspråk kan även överföras om den 
fysiska miljön i två olika språkgemenskaper inte skiljer sig markant (ibid.). Engelskans ”a drop in the 
ocean”, som indikerar något som gör väldigt lite skillnad i ett större sammanhang, refererar bildligt till 
fenomen som inte är kulturspecifika utan är allmänt förekommande. Därför kan motsvarande 
metaforer även finnas i andra språk, som svenskans ”en droppe i havet” (ibid.). Medan andra 
metaforer är svårare att hitta motsvarighet till eftersom de är just kulturspecifika. Det brittiska 
idiomatiska uttrycket ”grasp the nettle”, vilket betyder att handla omedelbart för att hantera en 
obehaglig situation, skulle på svenska motsvara uttrycket att ”ta tjuren vid hornen”, ett uttryck som har 
andra språkliga bilder. Djurmetaforer kan även vara svåra att överföra direkt eftersom ett specifikt djur 
i ett bildligt uttryck inte nödvändigtvis motsvaras av samma djur på ett annat språk. Att använda ett 
idiomatiskt uttryck som motsvarar betydelsen i metaforen, men som inte refererar till samma bild är att 
föredra framför direktöversättning av en främmande bild från en annan kultur (a.a. s. 327f). I sådana 
fall är ”ta tjuren vid hornen” att föredra framför ”greppa nässlan” som ersättning för ”grasp the nettle”. 
Risken med denna strategi är att vissa element i originalet, som kanske har valts ut för att skapa 
symbolisk kontinuitet, går förlorat i översättning (a.a. s. 328).  

Olika karaktärers individuella och distinkta röster i en pjäs kommer ur kunskap om deras sociala och 
kulturella bakgrund. Denna information avgör i sin tur vilka lingvistiska alternativ som bör väljas för 
att varje karaktär ska få sin egen röst. Dialekt är en variabel som skapar karaktärens röst, eftersom den 
speglar geografisk bakgrund. En annan variabel är sättet på vilket karaktären pratar, som är ett resultat 
av bakgrund och miljö och speglar social klasstillhörighet. Även idiolekt, det vill säga varje individs 
unika språkvarietet, som är ett samspel mellan kroppsspråk och tal bidrar till att skapa karaktärens 
röst. För att behålla dessa röster i översättning måste motsvarande alternativ hittas i målspråket, vilket 
endast är möjligt om texten har tolkats i enlighet med författarens intentioner (a.a. s. 29). Dåliga 
översättningar fördunklar författarens intention, och öppnar upp för en adaption som snarare speglar 
bearbetarens idéer än författarens (a.a. s. 319). Att slå vakt om originalets autenticitet är lika viktigt 
som behovet att göra en pjäs tillgänglig i översättning (a.a. s. 320). Om en översättning har för stort 
avstånd till källkulturen, kan författarens röst förlora genomslagskraft och som ett resultat reducera 
den övergripande teatrala effekten. Dock är det en hårfin skillnad mellan originalets förlorade 
autenticitet och att bibehålla respekten för verkets särprägel på bekostnad av publikens förståelse. 
Frågan huruvida originalet ska göras tillgängligt för publiken eller om det ska lämnas främmande, med 
risken att det endast tilltalar en välinformerad elit, är en ständigt pågående debatt. Venuti tar avstamp i 
Schleiermachers två översättningsstrategier och gör en distinktion mellan en domesticerande metod, 
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det vill säga att man för författaren till läsaren och en förfrämligande metod som innebär att läsaren tas 
utomlands (1995:20f). Den domesticerande metoden genererar en bred publik och medför en adaption 
av den importerade teatrala produkten (Anderman, 2005:321).  

4.3 Att översätta Hamlet 
Detta kapitel redogör för de strategier och den problematik som är specifik för Hamlet med fokus på 
strykning, tilltal och speciellt pronomenen thou och you. Syftet är att ge en bakgrund till 
problematiken och att redogöra för tänkbara strategier och möjligheter vid översättning.  

Den mest grundläggande strategin vid översättning av Hamlet är enligt Mathijssen att reducera 
originaltexten, eftersom stycket är för långt för att sättas upp i sin helhet (2007:39). 
Teaterkonventioner kan även ta mycket tid i anspråk. Vid teateröversättning är 
framställningspragmatiken, såsom längden på framträdandet och möjligheten till antal skådespelare, 
en begränsande faktor. Strykning är därför ett verktyg för att begränsa både speltid och antal 
skådespelare. För att snabba på händelseförloppet i pjäsen utesluter spelversionen ofta vad som anses 
vara ”oväsentligheter” (ibid.). Generellt kan även sociokulturella konventioner styra strykningar för att 
på så vis undvika tabubelagda aspekter (ibid.). Reduktion kan ske på mikronivå, det vill säga när det 
kommer till versrader och repliker men även på makronivå, det vill säga att karaktärer och hela scener 
stryks (ibid.). Vidare, att utesluta somliga karaktärer innebär att dialog, och i vissa fall hela scener, 
försvinner (ibid.). De första av de mindre rollerna som tenderar att försvinna i Hamlet är enligt 
Mathijssen ambassadörerna (Cornelius och Voltemand, 1.2, 2.2), soldaterna (Barnardo, Francisco och 
Marcello, 1.1 och 1.2), Polinius tjänare Reynaldo (2.1) och sjömännen som överräcker Hamlets brev 
till Horatio (4.6). Andra sannolika kandidater är Kaptenen (4.4) och prästen (5.1). Märkvärdigt nog 
utesluts Fortinbras (4.4 och 5.2), som fungerar som en aktiv bakgrund till den passiva Hamlet, snarare 
än den snobbiga hovmannen Osric (5.2), som fungerar som ett komiskt inslag. Hela Norgeintrigen 
med prins Fortinbras är ofta utelämnad. Scenen med Horatio och Vålnaden är enligt Mathijssen den 
scen som stryks mest frekvent (2007:40). som ett resultat vänder pjäsens fokus mot hovlivet. De flesta 
strykningar sker även efter Polonius död i fjärde akten. 

Zilliacuz menar att Shakespeare översättningar ”täcks av nästan fyra sekler tjocka avlagringar”, det 
vill säga språket speglar en världsbild och vår skiftande inställning till tro på spöken, monarkens 
gudomlighet och på kroppsvätskornas påverkan på individen (1998:247). Men även sedvänjor, 
praktiker och politik som i sin samtid var hett sprängstoff har slätas ut genom seklerna och 
neutraliserats (ibid.). Även kärnfrågor som själens salighet eller förtappelse, i en samtid som var på 
väg ut ur påvligt styre till ett puritanskt, som var högaktuella under Shakespeares tid, har tappat sin 
relevans genom seklerna. Det gäller inte enbart pjäsens innehåll utan även teaterns och genrepoetikens 
konventioner. Zilliacuz menar att en läsare aldrig kan bortse från sin samtida kunskap om en genre 
(1998:248). Shakespeares Hamlet är utom räckhåll, eftersom den mellanliggande historien påverkar 
både tolkning och återgivelse.  

Entréer, sortier och andra direktiv är notoriskt opålitliga i tidens teatertryck (a.a. 251). Dessutom är 
scenindelningen och femaktsstrukturen inte en indelning som Shakespeare själv har gjort (ibid.). I den 
andra kvartupplagan från 1604/05 finns inget sådant utan texten löper fritt (ibid.). Alla Shakespeares 
pjäser framfördes från början till slut utan avbrott (Bloom, 2003:6). Även rollförteckningen i början av 
pjäsen är ett sent tillskott, den första förekomsten återfinns i en kvarto från år 1676, sextio år efter 
Shakespeares död (Zilliacuz 1998:251). Troligtvis saknades det under Shakespeares tid även klara 
konventioner för bruket av skiljetecken. Därför skapade antagligen sättarna av praktiska skäl sina egna 
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(a.a. 252). Dock är interpunktion likt texterna i kvarton enligt Zilliacuz omöjligt på svenska, det är till 
och med omöjligt på engelska (ibid.).  

Ledtrådar till den elisabetanska teatern och dess betydelse återfinns enligt Zilliacuz endast i 
pjästexterna (ibid.). Texttrohet som grundhållning kan därför vara en strategi för att komma nära 
Shakespeares intention, en grundhållning som naturligtvis inte är ny utan alltid har värderats högt, 
även av Shakespeareöversättare som Carl August Hagberg (ibid.). Dock menar Zilliacuz att det är ett 
vådligt företag att söka sig fram till originalets uttrycksvärld genom att efterlikna originalet när det 
kommer till tidsperiod, syntax, bruk av pronomen, tilltal och idiomatiska uttryck (a.a. s. 249). Var tid 
har sin Hamlet och i den ingår hela språkhistorien, engelsk och svensk, längs vilken texten har färdats 
(ibid.). 

Därför menar Zilliacuz att ”översättare löper ständig risk att lyfta in målspråkets förväntningar snarare 
än originalets brott mot det förväntade”, det vill säga att översättaren skapar flyt i texten på bekostnad 
av tematiken (a.a. 252f). Shakespeareteaterns speltempo var snabbare än dagens, prologen i Romeo 
och Julia anger exempelvis att pjäsen ska ha en speltid på två timmar. Zillicuz menar att snabbheten 
präglar monologerna och hela replikerandets textur och gör att ”Shakespeares dialog har mera av 
bordtennis än av kraftsport” (ibid.).  

Det har visat sig vara problematiskt att genrebestämma Hamlet, eftersom pjäsen beskrivs som en 
tragedi men i själva verket har många förekomster av komiska inskott, burleskeri, satyrskämt och ord 
och intrig som skär sig med den tragiska grundtonen (a.a. 254). Denna skiftande natur har medfört att 
stycket konstant har blivit utsatt för förbättrande ingrepp (ibid.). Avlägsnar man komiken blir tragedin 
så hel och ren som genren bjuder (ibid.). Vissa menar att Shakespeare ägnade sig åt publikfrieri genom 
sina folkliga tillägg medan andra anser att komiken har en viktig funktion (ibid.). Dock är dåtida 
genrekrav svåra att rekonstruera och därmed även brotten mot dem. Hamlet är benämnt som ”Tragicall 
Historie”, tragisk krönika, på titelbladet och är därför inte en tragedi utan en tragisk berättelse (a.a. 
255). Krönikespelet var en parentes i dramats historia som Shakespeare under sin tid utvecklade och 
fulländade. Shakespeare satte själv ramarna för genren, och överskred därför även obehindrat 
tragedins parametrar (ibid.).  

De komiska inslagen har ofta, enligt Zilliacuz betraktats som illa sammankopplade med pjäsen (ibid). 
En av de aspekter som bryter mot pjäsens tragiska grundton är Polonius, Hamlets retsamhet med 
Ofelia, scenen med Osric och dödgrävarscenen. Den sistnämnda kan göras som en komisk inslag som 
kontrasterar till Hamlets allvarsamma monologer. Därför är Hamlet inte en tragedi försedd med 
komiska utvikningar utan det allvarliga och det komiska går in i varandra på ett sätt som genererar 
spänning (a.a. 257). Shakespeares taktik är enligt Zilliacuz att överrumpla publiken och skapa en 
ovisshet om vilken pjäsens tonart är och därmed skapa förväntningar som slår fel (ibid.). I Hamlet går 
tragedin aldrig säker.  

 

 4.3.1 Pronomenen thou och you i Hamlet 

Tilltal anses spegla samhällets sociala struktur och speciellt hur relationen mellan talare och lyssnare 
uppfattas. Den skillnaden mellan du- och ni-tilltal som finns i många europeiska språk, till exempel 
du/sie i tyskan och tu/vous i franskan, har tolkats i termer av makt (ni) och solidaritet (du) 
(Nationalencyklopedin, tilltalsord). Engelskans thou är ett arkaiskt pronomen i andra person singular 
som i modern engelska har ersatts med you. Stor vikt har lagts på att fastställa skillnaden mellan thou 
och you i elisabetianskt språkbruk, eftersom modern engelska saknar en klar distinktion mellan dessa 
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(Zilliacuz 1998:258). Thou är i elisabetianskt språkbruk ett pronomen för tillgivenhet, för vänner, 
älskvärdhet gentemot underordnade, förakt eller vrede inför främlingar och för högre poetisk stil samt 
högtidlig andakt (ibid.). Hämndtemat i Hamlet är enligt Zilliacuz uppbyggt på ett överlagt 
pronominalbruk (1998:258). Hamlet är ett hovdrama med höviskt tilltal. Att använda tilltalet ni 
etablerar status och understryker karaktärernas position. Shakespeare målar upp Helsingör som rikets 
maktcentrum och slottet som den representativa offentlighetens spelplats (a.a. 259). Zilliacuz menar att 
staten i många av Shakespeares dramer har en fysisk handfast gestalt där det pågår ett maktspel om 
riket med höga insatser (a.a. 259) Därför blir rang och tilltal viktigt (ibid.). Hamlets rang räddar 
honom gång på gång undan påföljd för sina handlingar, och att bortse från denna detalj degraderar 
enligt Zilliacuz stycket till en melodram (a.a. 259). Dessutom avlägsnas pjäsens historiska kopplingar: 
samhällsprocessen som pågår till reformationen och det klassamhälle som förändrar människors 
villkor och förhållningssätt (ibid.).  

Den distinktion som saknas i samtida engelska lever kvar i äldre text och Zilliacuz menar att denna 
distinktion skulle kunna göras tydlig i överföringar till andra språk (a.a. 259). Skiljelinjen mellan 
förtrolighet och distans, mellan förakt och respekt antyder en fördomsfrihet som pekar på att dessa 
småord inte bara är pronomen utan även deiktiska tonfall, det vill säga de markerar omladdningar i 
talsituationen (ibid.). Hamlets samtal med Gertrud innan läggdags är ett exempel på hur dessa 
växlingar mellan thou och you kan se ut. När Gertrud säger ”Hamlet, thou has thy father much 
offended” till Hamlet och Hamlet svarar ”Mother, you have my father much offended”, uttrycker 
Gertrud sin tillgivenhet till sin son genom att tilltala honom med thou, medan Hamlet uttrycker sin 
antagonism mot Gertrud genom att använda you i stället för thou (scen 3.4). Shakespeare har på detta 
vis laddat tilltalet för att understryka Hamlets förakt inför modern. Den här distinktionen går alltså 
förlorad på originalspråk. En tänkbar lösning på detta problem i svensk översättning är bestämma på 
vilken pronominalnivå en viss karaktär interagerar med en annan och här har praxis varit att välja 
duandet (Zilliacuz 1998:259). Ett annat alternativ är att ta fram nyansen med apostrofering som 
stilmarkör, men tyvärr ger blankvers sällan utrymme för detta eftersom den är begränsad till fem 
jamber per rad (ibid.). En tredje lösning är enligt Zilliacuz att bestämma att you är ni och att thou är 
du, ordagrant (a.a. 259). Ett grepp som kan uppfattas som förvirrande i tryck men som enligt Zilliacuz 
fungerar på scen (a.a. 259). 

4.4 Hamlets historik 
Nedan beskrivs dramats historik, den svenska publikens relation till stycket och hur Shakespeare 
introducerats i Sverige och på Dramaten. Vidare, hur Hamlet utgjort ett stående inslag i den svenska 
teaterrepertoaren.  

Bloom menar att Hamlet är Shakespeares ”hämnd på hämndtragedier” eftersom stycket inte håller sig 
till en genre (2003:3). Vidare, är Hamlet enligt Bloom det mest obegränsade av alla Shakespeares 
stycken och utgör ”en förlikning av människans bräcklighet inför döden” (a.a. 3). Hamlet är en 
renässanspjäs skriven på blankvers omkring år 1600, utifrån en engelsk sociokulturell kontext, men 
vars intrig är förlagd i Helsingör i Danmark. Enligt Frykman härstammar berättelsen om Hamlet 
ursprungligen från en dansk krönika författad av Saxo Grammaticus omkring år 1200 (Shakespeare 
2003:5). Saxos huvudkaraktär har många likheter med vad som senare blir Shakespeares version. 
Även många teman i Shakespeares Hamlet känns igen från Saxos förlaga: brodermordet, 
hämndmotivet, det spelade vansinnet med mera (a.a. 6).  
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Men huruvida Saxos berättelse specifikt har fått utgöra förlagan till Shakespeares version är dock inte 
verifierat. Det finns indikationer på att Thomas Kyd skrev en pjäs om en Hamlet redan år 1589 men 
eftersom stycket gått förlorat är det osäkert om det stämmer (a.a. 7). Vilken av dessa källor som 
Shakespeare hämtat sitt stoff från är därför oklart. Det man däremot vet är att dessa hämndtragedier 
var omåttligt populära under slutet av 1500-talet och även en bit in på 1600-talet (ibid.). Vidare 
innehöll genren en del stående inslag, som bland annat vålnader som manar till vedergällning, vilket 
betyder att Shakespeare hade en förlaga och tradition att bygga på (ibid.).  

Shakespeares Hamlet har inget definitivt original utan består från början av tre manuskript av en tidig 
version och där två konkurrerande versioner anses ligga närmast Shakespeares intention. Pjäsen anses 
vara för omfattande för att sätta upp i sin helhet och den fullständiga versionen har nästan fyratusen 
repliker (Bloom 2003:6). Detta avsevärda replikantal gör Hamlet till Shakespeares längsta pjäs, 
dubbelt så lång som exempelvis Macbeth (ibid.). Hamlet är därför en mycket utmanade pjäs att 
översätta. Förutom Hamlet har Shakespeare skrivit trettiosju skådespel, varav trettiosex finns samlade 
i den så kallade Första Folion, som gavs ut av de båda skådespelarna John Hemings och Henry 
Condell år 1623 (Kronlund 2016). De trettiosex pjäserna i Folion består av fjorton komedier, tio 
historiska skådespel och tolv tragedier. Flertalet av pjäserna hade innan Hemings och Condells 
utgivning publicerats i separata utgåvor i kvartformat (ibid.). Av de trettiosex skådespelen i Första 
Folion har tjugosex spelats på Dramaten: tolv komedier, fyra historiska skådespel och tio tragedier 
(ibid.). Som vi skall se, är Hamlet ett återkommande teaterstycke på Dramaten.  

 

4.4.1 Hamlet i Sverige och på Dramaten 

Den svenska publiken har en lång relation till Shakespeares teaterstycken. Shakespeare introducerades 
tidigt i Sverige och troligen spelades de första uppsättningarna redan under 1600-talet av tyska 
skådespelartrupper, men det skulle dröja århundraden innan Hamlet spelades i Dramatens regi 
(Hägglund 2006:172). År 1776 hade Shakespeare urpremiär i svensk version när Romeo och Julia 
spelades för första gången på en scen inrymd i ett värdshus i Norrköping (a.a. 20). Shakespeare 
spelades flitigt av landsortsteatrar i hela 43 år innan något av hans verk blev uppfört på en 
huvudstadsscen (Hillberg 1948:20ff, 555). Uruppförandet av Hamlet på svenska skedde i Göteborg 
den 24 januari 1787 (Hägglund 2006:174). Översättningen var gjord från originalspråket och så även 
den version som spelades några år senare år 1792 (ibid.). Göteborg hade goda kontakter med 
Storbritannien, både vad det gällde handel och kultur, vilket kan vara förklaringen till att det dröjde 
ända till 1815 innan en Shakespearepjäs sattes upp på svenska i Stockholm (ibid.).  

Stockholmspublikens introduktion till Shakespeare var en sångspelarversion av Romeo och Julia, där 
det unga paret överlevde för att slutligen få varandra (ibid.). Lika hårt bearbetad var inte den Hamlet 
som hade premiär på Dramaten den 26 mars 1819, året då Shakespeare gjorde sitt intåg på Dramatens 
scen (Kronlund 2016). Översättningen var en fri prosaöversättning gjord av Per Adolf Granberg med 
ytterligare bearbetning av regissören (D’Hulst & Delabastita 1993:101). Dock var den norska prinsen 
Fortinbras och hans armé struken. Kungliga teaterns dåvarande chef hade även skrivit om Hamlets råd 
till skådespelarna i akt III så att det blev en allmän betraktelse över teaterkonstens betydelse som 
förkunnare av goda seder (Hägglund 2006:175). Trots detta var föreställningen en stor publiksuccé 
och Granbergs version spelades 47 gånger innan 1845, när den ersattes av Carl August Hagbergs 
översättning (D’Hulst & Debalstita 1993:101).  
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Om man ser till den statistik som finns sammanställd har Hamlet sedan premiären på Dramaten spelats 
frekvent i Stockholm och runt om i Sverige. Mellan år 1910 till 1970 spelades stycket 21 gånger på 
olika scener i huvudstaden, däribland i Blå hallen (1948), på Stockholms stadsteater (1967) och i en 
version som reciterades i Viktoriasalen (1911) (Forslund 1982:98). Vidare, mellan år 1982 till 2016 
har Hamlet spelats hela 61 gånger i olika konstellationer på teatrar runt om i Sverige (Teaterårsboken 
1982-2001, Scendatabasen). I snitt spelas således Hamlet minst en gång per spelår på en svensk scen. 
Av dessa uppsättningar återfinns gästspel som ”Hamlet in Noh-style” som Noh-teater i regi av 
Kuniyoshi Munakata och enmansföreställningar som ”Hamlet - en stand up” i regi av Peter Engqvist 
(Teaterårsboken 1991:98, 149).  

Shakespeare har visat sig vara omåttligt populär och är efter Strindberg den mest spelade dramatikern 
på Dramaten (Kronlund 2016). Dramaten är även den professionella teater i Sverige som har spelat 
mest Shakespearepjäser över tid (Hägglund 2006:186). Vidare är Hamlet tillsammans med Romeo och 
Julia det stycke som satts upp flest gånger på Dramaten (Kronlund 2016). Liksom Romeo och Julia 
spelades Hamlet med alla tongivande skådespelare under hela 1800-talet och har efter 1908, året då 
teaterhuset vid Nybroplan invigdes, satts upp sju gånger på Dramaten (ibid.). Från invigningsåret fram 
till idag har trettioen olika regissörer satt upp ett Shakespearestycke på Dramaten (ibid.). Hälften av 
alla Shakespereareuppsättningar som framförts på Dramaten har dock fyra regissörer ensamma stått 
för. Alf Sjöberg har varit Dramatens flitigaste Shakespeareregissör med hela sexton olika 
uppsättningar, följt av Olof Melander och John Caird som regisserat nio respektive fem uppsättningar 
(ibid.). Ingmar Bergman gjorde fyra Shakespeareuppsättningar för Dramaten och sin version av 
Hamlet 1986. År 1974, dryga årtiondet innan Bergmans uppsättning, gjorde Lars Göran Carlsson en 
uppsättning av Hamlet. Efter Bergmans uppsättning har ytterligare en version spelats på Dramatens 
scen. År 2008 regisserade den dåvarande teaterchefen Staffan Valdemar Holm en uppsättning av 
Hamlet. Även inför Shakespeares jubileumsår 2016 producerades uppsättning av Hamlet, dock fick 
denna version aldrig premiär på Dramaten. De tre senaste uppsättningarna som spelats på Dramatens 
scen är föremål för denna undersökning.  

  

5 Teori 
I detta kapitel behandlas de teorier som uppsatsen grundar sig på inom ramen för den deskriptiva 
översättningsvetenskapen. Min grundsyn på verksamheten har formulerats av Bassnett och Lefevre, 
som definierar översättning som en bearbetning av en originaltext, där alla bearbetningar oavsett syfte 
speglar en viss ideologi och poetik som påverkar litteraturens funktion i ett givet socialt sammanhang 
(Bassnett & Lefevre i Heylen 1993:ix). Översättning är manipulation som utförs under påverkan och 
som kan utveckla en litteratur och ett samhälle. Översättningar kan introducera nya koncept, genrer, 
grepp och innovationer som formar en kulturs maktposition i relation till en annan. Översättningar kan 
även stävja innovation, förvränga och konservera. Sammantaget ger översättningar en idé om kulturen 
som producerat dem. Nyöversättningar är en mycket speciell form av översättning, med sina egna 
problemställningar. Några av dessa behandlas nedan.  
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5.1 Nyöversättning 
Nyöversättning kan generellt förstås som en upprepande och multiplicerande handling vilken 
genererar en andra, tredje, ad infinitum målspråks exemplifiering av en källtext (Deane-Cox 2014:1). 
Att utföra en nyöversättning är således en repetitiv akt, det vill säga en redan översatt text översätts på 
nytt. Trots detta är resultatet långt ifrån identiskt. Den bakomliggande orsaken till en nyöversättning 
kan kopplas till den naturliga språkutvecklingen inom ett målspråk, vilket medför att en 
nyöversättning av redan översatt material så småningom blir nödvändig (Bassnett-McGuire 1985:89). 
Bassnett-McGuire menar att de språkliga förändringarna som sker naturligt över tid gör 
nyöversättningar och uppdateringar av teatertexter nödvändiga (1985:89). Det råder skilda meningar 
om huruvida detta är den enda anledningen till nyöversättning. Mathijssen noterar att nyöversättningar 
av Hamlet tycks överstiga det antal som i sådant fall skulle vara aktuellt (2007:9). Dramaten har 
producerat sju olika uppsättningar av Hamlet sedan 1914, ett högre antal än vad som kan anses vara ett 
resultat av språkutvecklingen. Denna siffra inbegriper dessutom inte alla de versioner som producerats 
av andra institutioner. Anledningen till att en nyöversättning utförs tycks således inte uteslutande vara 
motiverad av språkliga faktorer.  

En nyöversättning har traditionellt ansetts sträva mot att producera den ultimata översättningen eller 
ett försök att göra en mer tillgänglig version av den initiala översättningen. Enligt Pym kan en 
nyöversättning således ses som ett resultat av en debatt angående hur en specifik text bör återges 
(1998:82). Vid sådana motsättningar produceras troligtvis flera översättningar av samma text, speciellt 
i de fall då texten anses komplex nog och tillåter skilda tolkningar. Enligt Venuti produceras vissa 
nyöversättningar i relation till föregående (2003:26). Detta eftersom den nya versionen måste 
rättfärdiga sin existens genom att differentiera sig från föregående översättning(ar) (a.a. 26). Texter 
som ingår i någon form av kanon är mer troliga objekt för nyöversättningar, eftersom en varierad 
inhemsk publik efterfrågar tolkningar som skildrar deras egna värderingar och därför speglar de olika 
översättningsstrategier som tillför konkurrerande tolkningar (a.a. 25f). Valet av text för nyöversättning 
kommer sig av en tolkning som skiljer sig från innehållet i föregående version (a.a. 26).  

Pym (1998) skiljer dock på vad han kallar passiv nyöversättning, det vill säga när föregående 
översättning anses vara daterad, kontra aktiv nyöversättning, som är ett resultat av konflikt mellan 
grupper i målkulturen. Passiva nyöversättningar är ett resultat av de historiska förändringar som skett i 
målkulturen, vilket gör existerande översättningar överflödiga och därför kräver en version som är 
bättre anpassad till rådande stil och krav. Aktiva nyöversättningar är ett resultat av konflikt och 
konkurrerande synsätt inom mottagarsystemet för hur källtexten ska tolkas och återges. En 
nyöversättning ifrågasätter och utmanar den föregående översättningens giltighet medan en 
återutgivning tenderar att stärka den föregående översättningens validitet (Pym 1998:83). En 
jämförelse mellan passiva nyöversättningar, det vill säga den initiala och efterföljande, ger information 
om historiska förändringar inom målkulturen (a.a. 83). Aktiva nyöversättningar ger istället en 
fingervisning till översättarens villkor, uppdragsgivare, mottagare och interkulturella policys, utan att 
för den delen utesluta multikulturella influenser (a.a. 83). Alltså kan aktiva nyöversättningar säga 
något om rådande översättningsnormer och ge insikt i hur översättning som praktik fungerar (ibid.). 
Enligt Pym är målkulturen inte homogen utan består av olika grupper, där varje grupp har en egen syn 
på vad som utgör en acceptabel översättning, vilket i sin tur uttrycks av översättningsnormer (a.a. 
111). Dessa normer är påverkade av makten som kontrollerar texten, vilket kan vara översättaren, 
producenten, institutionen eller regissören (Lefevere i Mathijssen 2007:9). Enligt Mathijssen är 
nyöversättningar ett uttryck för rådande översättningsnormer eftersom översättaren inte producerar 
text i ett vakuum (2007:21).  
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5.2 (Poly)systemteori 
All form av semiotisk kommunikation som kultur, språk, litteratur och samhället kan förstås och 
studeras om de betraktas som system snarare än kluster av osammanhängande beståndsdelar. Genom 
att se litteratur som ett system är det möjligt att göra antaganden om hur olika beståndsdelar relaterar 
till varandra och dess funktion inom det givna systemet. Nyöversättning kan sägas utgöra en 
beståndsdel i ett övergripande litterärt system.  

Polysystem kan förstås som ett multisystem: ett system bestående av flera olika system som korsar och 
delvis överlappar varandra och fungerar som en strukturerad helhet utan att för den delen dela funktion 
(Even-Zohar 1990:11). Eftersom ett polysystem består av flera system finns det inte bara ett centrum 
utan flera. För att förstå ett system måste det sättas i relation till sin kontext, det vill säga 
översättningar måste ses i relation till litteratur istället som ett separat fenomen. Översättningar 
produceras inte i ett vakuum utan är en del av en stratifierad helhet. Systemen inom ett visst 
polysystem är inte likvärdiga utan bildar en hierarki där de olika positionerna utgör en permanent 
maktkamp (Even-Zohar 1990:14). Vissa system upptar en mer central position än andra, det vill säga 
vissa är primära medan andra är sekundära.  

All form av översättning kan enligt Even-Zohar kan förklaras utifrån vilken position det har i systemet 
och dess position i målkulturen. Vidare menar Even-Zohar att översatta texter inte är ett separat 
fenomen utanför det litterära systemet utan en integrerad och aktiv del av det systemet. Relationen 
mellan översatt litteratur och litteratur skriven direkt på målspråket bygger på två faktorer: 1) hur de 
texter som översätts väljs ut, och 2) hur de förhåller sig till målkulturen och målspråkets normer, 
beteenden och policys. Detta är inte begränsat till lingvistiska faktorer utan uttrycks på alla nivåer. 
Alltså kan översatt litteratur sägas ha en egen repertoar, vilken till viss del är unik för översättningar.  
Översatt litteratur kan antingen inneha en central eller en perifer position i målkulturens litterära 
system. Vid en central position i det litterära systemet påverkar de översatta texterna 
målspråkslitteraturen. Detta sker antingen när ett polysystem inte ännu har utkristalliserats, det vill 
säga när målspråkslitteraturen är ung och oetablerad, eller när den är antingen perifer eller svag eller 
båda, eller slutligen vid vändpunkter, kriser eller litterära vakuum (Even-Zohar, 2012:163f). 
Översättningar fyller då ett tomrum som den inhemska litteraturen helt eller delvis inte kan fylla. I 
sådant fall fungerar översatt litteratur innovativt och utgör kärnan i polysystemet, det vill säga den 
intar en primär position. Detta innebär att översättningar bidrar med att nya litterära modeller och 
principer strömmar in i målspråkslitteraturen och att översatt litteratur spelar en betydande roll inom 
ett mottagande polysystem. 

 Om översatt litteratur innehar en perifer position innebär det att översättning utgör ett perifert system 
inom polysystemet och utformas utifrån etablerade normer. Översatt litteratur är då konservativ, det 
vill säga intar en sekundär position, medan målspråkslitteraturen fungerar innovativt och frambringar 
nya normer och modeller. Den översatta litteraturens position kan skifta beroende på vilken genre den 
tillhör och i sin tur vilken status genren har och behöver därför inte vara antingen primär eller 
sekundär. Systemet som utgörs av översatt litteratur är i sig självt stratifierat medan en grupp 
översättningar kan besitta en primär position kan en annan grupp anta en sekundär position. Det kan 
bero på vilken relation eller litterär kontakt olika kulturer delar och vilken status översättning har 
(ibid).  

Olika polysystem kan skilja sig när det kommer till struktur och kulturer kan skilja sig avsevärt, 
speciellt när det kommer till hur öppna de är mot andra litteraturer. Hur flexibelt olika kulturer 
förhandlar kulturella skillnader kan skilja sig. Inom närliggande litteraturer råder hierarkiska 
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relationer, där vissa litteraturer av olika anledningar intar en perifer position. Sådan litteratur använder 
sig enligt Even-Zohar av yttre förlagor (2012:164). Då är översättningar inte bara en väsentlig källa till 
modern repertoar utan även ett sätt att omdisponera och förse sig med alternativ (ibid.). Svaga 
litteraturer är beroende av import medan starka har möjlighet att anta nymodigheter. Vanligtvis intar 
dock översatt litteratur en perifer position vilket, enligt Even-Zohar, kan ha att göra med att inget 
litterärt system ständigt är svagt eller befinner sig i kris konstant (a.a. 165).  

Even-Zohar har en funktionell syn på översatt litteratur som inte på förhand avgör vad en översättning 
är, eller borde vara, eller hur en översättning överensstämmer med originalet. I stället ligger fokus på 
hur dessa aspekter påverkas av rådande förhållanden i det mottagande systemet. En individuell 
översättnings betydelse för polysystemet beror på huruvida den intog en innovativ alternativt 
konservativ position. Därför bör även översättningskritik och annat bimaterial som uttrycker vad som 
allmänt uppfattas som god smak eller de översättningsnormer som är aktiva i en given litteratur vid en 
viss tidpunkt. En faktor som påverkar hur en källtext översätts är alltså dess position inom 
målkulturen.  

Enligt Lindqvists (2002) statistiska sammanställning av relationen mellan antalet skönlitterära 
publicerade verk totalt, antalet originalverk och antalet publicerade översättningar är det svenska 
litterära polysystemet ett öppet system (2002:35). Det svenska systemet kan anses vara öppet eftersom 
en högre andel översatt litteratur än originallitteratur publicerats i Sverige vid denna tid. Lindqvist 
visar att den jämna fördelningen generellt mellan översättningar och originalverk tyder på ett öppet 
system (ibid.). Vidare, menar Lindqvist att den svenska skönlitterära originallitteraturens repertoar inte 
är ”tillräcklig för att hävda sig i förhållande till de mer dominanta närliggande polysystemen” (ibid.). 
Därför används översättningar, främst från det amerikanska och engelska polysystemen, för att 
utveckla repertoaren inom det svenska polysystemet.  

5.3 Systemisk restriktion: normer 
Inom det deskriptiva översättningsvetenskapen anses översättning vara en normbunden aktivitet, där 
översättaren måste förhålla sig till två olika uppsättningar av normer, dels språkliga och dels kulturella 
(Toury 2012:170). Toury bygger vidare på Even-Zohar och menar att översättningar har en specifik 
position inom det sociala och litterära systemet i en målkultur och positionen avgör vilka strategier 
översättaren använder sig av. Enligt Toury är en norm är en funktion (restriktion) som bestäms inom 
en specifik grupp, som beskriver aktiviteten, utövaren och eller produkten som ändamålsenlig 
(2012:168). Toury menar att en översatt text inom en sociokulturell kontext till olika grad påverkas av 
olika restriktioner (2012:169). Dessa restriktioner sträcker sig utöver källtexten och innefattar även 
systematiska skillnader mellan språken och textuella traditioner (involverade i förfarandet), men även 
översättarens egna begränsningar (ibid.). En översättare antar olika strategier beroende på texttyp, 
målgrupp och sammanhang. Normer ligger någonstans mellan regler och individuella särdrag (ibid.). 
Mellan dessa poler finns en medelväg som upptas av ”intersubjektiva faktorer”, det vill säga vad som 
allmänt beskrivs som normer (ibid.). Normerna i sig kan graderas enligt en skala, vissa är starkare och 
uppfattas därför som regler (objektiva) och är därför mer känsliga att bryta mot, medan andra är 
svagare och därför idiosynkrona (subjektiva). Normer speglar en grupps generella värderingar, det vill 
säga vad som anses vara rätt respektive fel, och fungerar även som ett kriterium för hur en företeelse 
värderas (ibid.).  

Toury urskiljer tre olika typer av normer: initiala, preliminära och operationella, och dessa är 
verksamma i olika stadier i översättningsprocessen. Den initiala normen gäller översättarens 
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förhållningssätt till de olika normerna i termer av närhet respektive distans till källtexten. Det vill säga 
huruvida översättaren väljer att beakta källtextens normer eller om målkulturens normer antas, 
alternativt de normer som är aktuella för genren. Om källtextens normer får företräde kommer 
måltexten att följa källkulturen och dess språk. Eller vad som enligt Tourys terminologi benämns som 
en adekvat översättning respektive acceptabel översättning (2012:71). Tourys terminologi är 
problematisk eftersom den ger upphov till andra konnotationer än det som avses (1999:76). Därför 
kommer denna uppsats hädanefter använda sig av Lindqvist termer för källbunden respektive 
målanpassad översättning, det vill säga adekvansinriktad respektive acceptansinriktad översättning 
(Lindqvist 2002:44). En adekvansinriktad översättning medför vissa oförenliga element med 
målkulturens normer och förhållningssätt. Vidare, om en acceptansinriktad översättningsstrategi antas 
aktiveras målkulturens normsystem och dessa normer bestämmer huruvida texten är en acceptabel 
översättning. Ingen text är dock antingen helt adekvansinriktad eller acceptansinriktad när det kommer 
till de normer som implementeras vid översättning utan varje översättning antar respektive normer till 
viss grad.  

Utöver initiala normer finns det även preliminära och operationella normer eftersom normer antas 
verka under varje fas i översättningsprocessen och på varje nivå (Toury 2012:172). Den preliminära 
normen avser översättningspolicy och synen på översättning generellt inom en kultur, det vill säga de 
faktorer som styr valet av text för översättning men även rådande inställning till olika former av 
översättning samt från vilka språk källtexter väljs och så vidare (ibid.). De operationella normerna 
avser de olika val som görs på olika textuella nivåer och styr vad översättaren gör under 
översättningsprocessen, det vill säga hur måltexten realiserats och de påverkar textens matris och dess 
språkliga utformning. Dessa normer kan enligt Toury delas in i matrisnormer och textlingvistiska 
normer. Matrisnormer bestämmer graden av målspråksmaterial i texten, men även i vilken 
utsträckning tillägg, strykningar, förflyttning av passager, förändrad segmentering implementeras i 
översättningen, det vill säga hur komplett måltexten i fråga är (ibid.). Textlingvistiska normer styr 
valet av det material som måltexten formuleras i på samtliga språkliga nivåer, eller vad som ersätter 
det textuella aspekterna och det lingvistiska från originalet i måltexten (a.a. 173). Det vill säga vilka 
ord, fraser och den stil som antas i måltexten. Dessa normer kan vara generella eller specifika för en 
specifik genre eller översättningstyp.  

Normer styr vilken typ och till vilken grad av ekvivalens texten ger uttryck för (ibid.). Toury syftar 
inte till ekvivalens i traditionell mening utan snarare om funktion och relation där ekvivalens antas 
mellan källtext och måltext. Fokus ligger på hur den antagna ekvivalensen har realiserats och ger en 
fingervisning om de strategier som implementeras och de faktorer som styr denna process. Normer 
påverkar alltså hela översättningsprocessen, inklusive initialt textval. Vidare, beror 
översättningsnormer på vilken position översättning har i den aktuella målkulturen, både när det gäller 
processen och produkten (a.a. 174). Enligt detta synsätt är översättning en normstyrd och social 
handling.  

5.4 Lambert & Van Gorps modell 
Lambert och Van Gorp bygger i sin metodologi vidare på Even-Zohars och Tourys idéer och antar ett 
funktionellt och semiotiskt synsätt (1985:46). De menar att den faktiska relationen mellan 
källkulturens och målkulturens system måste befästas, detta eftersom varje översättning är ett resultat 
av dessa parametrar (a.a. 44). Eftersom ingen översättning är helt adekvansinriktad respektive 
acceptansinriktad speglar varje översättning de normer som dominerar (a.a. 46). Lambert och Van 
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Gorp menar att normerna i måltexten kan skifta på olika nivåer i översättningen, exempelvis 
stilaspekter kan spegla målkulturen, medan dess sociokulturella referenser kan hämtas ur källtexten. 
Dominerande normer och modeller bestämmer vilka strategier som slutligen väljs. 
Översättningsprocessen liksom den slutliga översättningen och dess mottagande kan studeras 
strukturellt antingen på makro- eller mikronivå, med fokus på lingvistiska mönster av olika slag, 
litterära koder, et cetera (ibid.). Lambert och Van Gorp menar att eftersom översättning bestäms av en 
urvalsprocess på de olika textuella nivåerna, kan man anta att om en översättning är mer eller mindre 
adekvat på makro-strukturell nivå kommer den även vara det på en mikro-strukturell nivå, men att den 
inte nödvändigtvis är adekvat på samtliga specifika nivåer. I likhet antas att översättningar som är 
acceptabla på makro-strukturell nivå antagligen även är det på mikro-strukturell nivå.  

Relationen mellan källtext och måltext är inte binär, det vill säga enkel konfrontation av källtexten 
med måltexten. Detta eftersom översättare inte i samtliga fall implementerar källtextens normer som 
modell. Vidare är en översättning aldrig exklusivt trogen den modell som källtexten speglar utan antar 
även olika aspekter hemmahörande i målsystemet (a.a. 46f). Förutsättningar inom och mellan käll- och 
målsystemet bör enligt Lambert och Van Gorp beaktas för att bestämma vilka länkar som dominerar 
och vilken funktion de har (a.a. 47). De normer som måltexten gör uttryck för måste sättas i relation 
till målsystemet. Vid en acceptabel översättning bör exempelvis de förutsättningar som råder inom 
målsystemet vid tiden för översättningen beaktas. En jämförande textanalys som inte tar hänsyn till 
andra faktorer blir reduktionistisk, det vill säga ger en förenklad syn av rådande förhållanden. Dock 
noterar Lambert och Van Gorp att de strategier som återfinns i texten ger explicit information om de 
relationer som råder mellan käll- och målsystem och vidare om översättarens position i relation till 
dessa båda system (ibid.). Den översatta texten utgör basen för studiet av konflikter och paralleller 
mellan översättningsteori och praktik.  

6 Metod 
I detta kapitel beskrivs den metod och det ramverk undersökningen använder sig av. Först beskrivs 
och förklaras Lambert och Van Gorps analysmodell som utgör undersökningens ramverk. Vidare 
beskrivs den metod som implementerats vid analys av de undersökta variablerna. Slutligen beskrivs 
hur undersökningen rekonstruerat aktuella normer.  

Undersökningen använder en jämförande modell, det vill säga en komparativ undersökning där de tre 
aktuella måltexterna jämförs med källtexten (Chesterman & Williams 2011:49f). Undersökningen 
består av en kvantitativ och kvalitativ variabelanalys av måltexterna där variablerna: strykning, 
textindelning/ struktur, pronominalbruk och bildspråk analyseras. Med ”struktur” menas i detta fall hur 
de olika textavsnitten, det vill säga akter och scener, är organiserade och inte hur stycket är uppbyggt 
dramaturgiskt. En förändrad textuell struktur påverkar naturligtvis ett styckes dramaturgi men det 
ligger utanför ramen för denna undersökning. Undersökningens fokus ligger på strykningar av roller 
och scener samt textindelning/ struktur på den textuella makronivån i de respektive måltexterna, 
medan analys av pronominalbruk och bildspråk sker på den textuella mikronivån.  

Strykningar är en förutsättning för uppsättning enligt rådande teaterkonvention när det gäller speltid 
men även en specifik strategi för uppsättning av just Hamlet. Strykningar är en nödvändighet vid 
uppsättning av Hamlet eftersom stycket i sin helhet har en total speltid på över sex timmar. En 
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undersökning av vad som som är struket i de undersökta måltexterna avslöjar dessutom vad som anses 
vara mindre centralt för handlingen, det vill säga vad som anses som oviktigt.  

Bildspråk är även en aspekt som kan vara särskilt svår att överföra från en språkgemenskap till en 
annan eftersom bildliga uttryck kan skilja sig beroende på exempelvis kultur eller geografi. 
Shakespeare är vida känd för sitt rika bildspråk och Hamlet är ett stycke med hög grad av bildliga 
uttryck. Därför är en analys av hur och om bildspråket överförs extra intressant.  

Shakespeare tillämpar även en betydelsedistinktion i sitt pronominalbruk som återfinns i tidig 
nyengelska men som gått förlorad i modernt engelskt språkbruk. Vid överföring till andra språk kan 
denna betydelseskillnad understrykas och framhävas genom att pronominalbruket anpassas. 
Översättaren har i detta fall en möjlighet att framhäva en distinktion som inte uppfattas på 
originalspråket. Intentionen är att undersöka om någon skillnad görs i översättning av andra person 
singular av thou respektive you. En undersökning av hur översättningen hanterar pronominalbruket 
kan indikera graden av anpassning till målkulturen.  

 

6.1 Ramverk 
En modell som har visats sig användbar för denna typ av forskning är Lambert och Van Gorps (1985) 
analysmodell. Modellen innehåller alla de funktionellt relevanta aspekter som en given översättning 
innefattar sett inom ramen för textens historiska kontext (a.a. 45). Lambert och Van Gorps modell 
innebär en textuell analys i vilken översättningsstrategier beskrivs, prövas och delas in i de tre 
kategorierna preliminära data, makronivå, mikronivå och systemisk kontext (1985:48). Lambert och 
Van Gorp menar att eftersom det är omöjligt att genomföra en undersökning som tar hänsyn till varje 
enskild textuell aspekt, bör en specifik ordning antas (a.a. s. 49). Enligt Lambert och Van Gorp kan en 
översättare omöjligt lägga samma fokus på samtliga aspekter utan tvingas koncentrera sig på vissa 
textuella nivåer till nackdel för andra. En sådan precis analys kan i vissa fall styrkas med statistiska 
data, vilket ger information om den hierarkiska förhållanden när det kommer till 
översättningsstrategier (ibid.). Lambert och Van Gorps modell fungerar som en checklista över hur 
översättningar kan studeras systematiskt och är strukturerad på följande vis:  

 

1. Preliminära data: 

• titel och titelsida (det vill säga förekomst eller avsaknad av genreindikation, författarens 
namn, översättarens namn …) 

• metatext (på titelsida, i förord, i fotnoter – i texten eller separat?) 

• generell strategi (delvis eller fullständig översättning?) 

2. Makronivå: 

• textindelning (i kapitel, akter och scener, strofer …) 

• titlar på kapitel, presentation av akter, scener, … 

• relation mellan olika typer av narrativ, dialog, beskrivning: mellan dialog och monolog, solo 
och kör, … 

• intern narrativ struktur (episodisk intrig, öppet slut?, …); dramatisk intrig (prolog, 
exposition, klimax, slutsats, epilog); poetisk struktur (kontrast mellan fyrradig och treradig 
strof i en sonett) 
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• författarkommentar; sceninstruktioner, … 

3. Mikronivå: 

• ordval 

• dominanta grammatiska mönster och formella litterära strukturer (meter, rim …) 

• former av talreproduktion (direkt, indirekt, fri indirekt tal) 

• narrativ, perspektiv och berättarperspektiv 

• modalitet (passiv eller aktiv, uttryck för osäkerhet, tvetydighet, …) 

• språknivåer (sociolekt: arkaisk/ populär/ dialekt; jargong …) 

4. Systemisk kontext: 

• motsättningar mellan mikro- och makronivåer och mellan text och teori (normer, 
modeller,…) 

• intertextuella relationer (andra översättningar och ”kreativa” verk) 

• intersystemiska relationer (det vill säga genrestrukturer, stilistiska koder…) 

Figur 2. Lambert och Van Gorps modell för att studera översatta texter (1985:52f).  

 

6.1.2 Preliminära data 

I det första steget i Lambert och Van Gorps modell (se fig. 2, punkt 1) beskrivs först de generella 
makro-strukturella aspekterna av översättningen, eller preliminära data. Det första steget innebär en 
analys av hur översättningen presenteras och paketeras, detta för att identifiera huruvida 
översättningen beskrivs som sådan eller benämns som en adaption, det vill säga titel och titelsida 
granskas efter förekomst eller avsaknad av exempelvis genreindikation, författarens namn, 
översättarens namn och så vidare (a.a. s. 48, 52). Dessutom bör en undersökning över hur dessa termer 
definieras under den givna perioden genomföras. Vidare innebär detta första steg en granskning av 
huruvida översättningen innehåller någon metatextuell kommentar som exempelvis ett separat förord 
eller i form av fotnoter. Även den generella textstrukturen undersöks för att avgöra om översättningen 
är adekvansinriktad respektive acceptansinriktad, det vill säga om översättningen är en delvis översatt 
text respektive en fullständig text. Denna initiala analys av ger en fingervisning till de övergripande 
översättningsstrategier som översättaren använt sig av och vad som prioriterats vid översättningen. 
Sammantaget bör preliminära data generera en hypotes över hur texten är uppbyggd, på både makro- 
och mikrostrukturell nivå. 

 

6.1.3 Makronivå 

Det andra steget i modellen (se fig. 2, punkt 2) innebär en analys av textens makronivå. Denna 
undersökning kan innefatta aspekter såsom hur översättningen är indelad (kapitel, akter, strofer eller 
liknande) och och hur dessa presenteras (titel eller annan beskrivning). Dessutom kan undersökningen 
innefatta en granskning av om några typografiska konventioner återfinns, som exempelvis för att 
signalera direkt tal eller kursivering för emfas. Vidare, om det finns några förekomster av strykning, 
tillägg eller andra former av ändringar som exempelvis annorlunda handling eller ett annat slut. Även 
huruvida översättningen hanterar den övergripande handlingen, iscensättning, namnangivelser, 
kulturspecifika element och så vidare. Sammantaget bör undersökningen av textens makronivå 
generera en hypoteser över vilka strategier översättaren sannolikt har använt sig av på mikronivå.  
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6.1.4 Mikronivå 

Det tredje steget i modellen (se fig. 2, punkt 3) innebär en detaljerad analys av textens mikronivå. 
Texter av det längre slaget kan sannolikt inte studeras i helhet utan undersökningen bör koncentreras 
till kortare passager och baseras på det resultat analysen av textens makronivå gav. Analys i detta 
skede kan innefatta exempelvis grammatiska mönster och formella litterära strukturer, vokabulär, 
modalitet, stilnivå, olika språkliga nivåer (dialekt, sociolekt och register) och så vidare. Sammantaget 
bör en undersökning av den textuella mikronivån knyta an till de iakttagelser som gjordes på textens 
makronivå för att på så sätt se om ett gemensamt mönster kan urskiljas.  

 

6.1.5 Systemisk kontext 

Det fjärde steget i modellen (se fig. 2, punkt 4) innebär att en jämförelse med andra texter, som 
exempelvis andra översättningar gjorda av samma översättare, inom samma genre, et. cetera eller 
originalverk av översättaren inom samma serie och så vidare. Även jämförelser med rådande modeller 
och normer inom textproduktion (översatt eller original) inom målkulturen. Sammantaget bör de 
resultat som undersökningen hittills genererat sammanfattas och ställas mot en bredare kontext.  

 

6.1.6 Kritik och implementering av ramverket 

Lambert och Van Gorps modell är inte helt oproblematisk utan har kritiserats för att vara alltför 
generell och för att inte förse forskaren med praktiska verktyg (Hermans 1999:68f). Modellen utgör 
därför ett ramverk till vilket specifika verktyg adderas. Undersökningens verktyg för analys inom 
modellen är textanalys och variabelanalys. Dessa genomförs för att rekonstruera de normer och 
strategier som översättningarna arbetar i enlighet med. De olika spelversionernas preliminära data 
analyseras för att generera en hypotes kring vilken övergripande strategi man antagit för vidare analys 
på makronivå. I undersökningen av makronivån analyseras variablerna struktur och textindelning, 
strykningar av scener och strykningar av roller. Vidare undersöks variablerna strykning av ordantal, 
pronominalbruk och bildspråk på mikronivå.  

 

6.2 Metod för att analysera strykningar 
Undersökningen av strykningar på makronivå sker genom en kartläggning av vilka roller som har 
strukits i de olika spelversionerna. Kartläggningen har genomförts genom en undersökning av vilka 
rollkaraktärers repliker som återstår jämfört med källtexten. Eftersom rollförteckningen tenderar att 
skilja sig mellan olika versioner och tryck, och därför kan översättas olika, bortser undersökningen 
från angiven replikfördelning utan utgår från faktiska repliker, det vill säga de repliker som finns i 
källtexten har matchats med motsvarande i måltexterna. I de fall osäkerhet uppstått har replikens 
innehåll i källtexten kontrollerats mot innehållet i översättningen. 

Vidare undersöks om scener är helt strukna respektive delvis strukna genom att jämföra 
spelversionernas scenindelning med källtexten, även här undersöks antalet repliker som kvarstår. 
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Notera att antalet repliker inte avslöjar huruvida det förekommer strykningar inom repliker eller i 
monologer utan endast om rollens replikinsats i sin helhet finns kvar i måltexten. Scenerna i måltexten 
har även kontrollerats och matchats till innehållet i källtexten. Dessutom har respektive spelversions 
övergripande scenstruktur undersökts, det vill säga huruvida scenerna placerats i sedvanlig följd eller 
om en annan textindelning gjorts. Även strykningar på mikronivå undersöks (för detta syfte används 
samtliga scener i den tredje akten) genom att räkna antalet ord i scenerna 3.1-3.4 (eller motsvarande) 
för att sedan jämföra resultatet spelversionerna emellan. Som nämns ovan innebär en uppsättning av 
Hamlet vissa specifika val. Strykningar är i princip ett kriterium för uppsättning, eftersom stycket är 
för omfattande att sätta upp i sin helhet. Därför kan man säga att strykning utgör en matrisnorm 
specifik för uppsättning av Hamlet. Vad översättaren väljer att utesluta säger något om rådande 
normer, men även produktionens intention. Här kan enskilda repliker uteslutas men även hela scener 
eller roller. Shakespeares tidiga manuskript saknar i vissa fall helt modern scen- och aktindelning, 
denna konvention har lagts till i efterhand. Hypotesen är att en adekvansinriktad översättning kommer 
att innehålla mycket få strykningar medan en acceptansinriktad översättning har en hög andel 
strykningar. En låg andel strykningar innebär att måltexten är mer intakt och därför i högre grad 
speglar källtexten.  

 

6.3 Metod för analys av pronominalbruk 
I undersökningen av pronominalbruket analyseras de strategier som spelversionerna använder sig av 
för att översätta andra person singular thou respektive you. Syftet med denna analys är för att 
undersöka om den distinktion som görs i original beaktas i målspråkstexten. För detta syfte kommer 
samtliga förekomster att undersökas och kategoriseras efter någon av följande överföringssätt: 1) thou 
översätts till du, 2) thou översätts till ni, 3) strykning eller 4) ersätts. Även you kommer att analyseras 
enligt detta sätt och kategoriseras efter överföringssätt, det vill säga 1) you översätts till du, 2) you 
översätts till ni, 3) strykning eller 4) ersätts. Utöver denna undersökning görs en analys av vilket tilltal 
som används av och mellan rollkaraktärerna, detta för att undersöka om laddningen av vissa repliker 
och den distinktion som finns i källtexten kvarstår i måltexten, men även för att utröna om några 
generella strategier kan skönjas i pronominalbruket eller om man konsekvent använder ett visst tilltal 
till viss rollkaraktär eller vid ett visst skede i intrigen. Resultatet kommer även att belysas med 
exempel ur käll- respektive måltexter. Hypotesen för översättning av pronominalbruk är att en 
adekvansinriktad översättning kommer att översätta thou till du medan you kommer översättas till ni 
för att behålla den betydelseskillnad som finns i kältexten.  

 

6.4 Metod för bildspråksanalys 
I detta avsnitt behandlas den metod uppsatsen använder sig av för att undersöka bildspråk. Denna 
undersökning kommer att utgå från Lindqvist (2002) metod för att undersöka översättningen av 
bildspråk. Lindqvist menar att en avgränsning för vad som klassificeras som bildspråk i både käll- och 
måltext är problematiskt eftersom entydiga definitionskriterier för vad bildspråk är saknas (2002:150). 
För att identifiera bildspråk tillämpar Lindqvist ett lögnkriterium, det vill säga i de fall det är möjligt 
identifiera ett källspråks- eller målspråksuttrycks sak- och bildled som bildligt görs det genom frågan: 
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”Är detta sant eller ej?” (a.a. 151). Frågan ställs om den bokstavliga betydelsen av det överförda 
uttrycket och ska ge falsk innebörd åt satsen medan den överförda betydelsen ska ge den sanna 
innebörden (ibid.). Enligt Lindqvist bygger lögnkriteriet på hur man ”normalt refererar till sakernas 
tillstånd i omvärlden” (ibid.) Lindqvist förklarar lögnkriteriet på följande vis: 

En utsaga som: Han flög ut genom dörren (’Han skyndade sig ut genom dörren’), tolkas sålunda 
bildligt. Att ”flyga” används normalt om förflyttning i luften med egen kraft, vanligen vingkraft. Att 
han ”flyger” ut genom dörren är sålunda falskt. Det är en lögn, därav kriteriets namn. Markkontakten 
är påtaglig när han skyndar sig ut genom dörren. (ibid.) 

Alltså kan element i käll- och måltext tolkas som bildspråk i de fall då den generella uppfattningen av 
ordens innebörd inte stämmer överens med den bild som förmedlas. Ett resonemang som Lindqvist 
bygger vidare på med det så kallade avvikelsekriteriet. Det vill säga när element i texten framstår som 
ologiska eller avviker grammatiskt eller semantiskt från normalt språkbruk kan det enligt Lindqvist 
tolkas som bildligt (a.a. s. 152).  

De bildliga uttryck som analyseras i denna undersökning är begränsat till liknelser och metaforer. 
Enligt Nationalencyklopedin kan metafor definieras som följande: ”stileterm: ett bildligt uttryckssätt 
där likheter eller inre överensstämmelser motiverar att en företeelse (sakledet) byts ut mot någon 
annan (bildledet)”. Liknelse definieras som ”ett visst begrepp, sakledet, belyses genom att 
sammanställas med ett annat, bildledet” (Nationalencyklopedin, liknelse). Vidare, enligt 
Nationalencyklopedin skiljer metafor sig från liknelse i och med att den är ”oförmedlad”, utan 
liknelsens jämförelseord, som, såsom, likt osv., ”Han är som ett lejon” är alltså en liknelse medan 
”Han är ett lejon” är en metafor (Nationalencyklopedin, liknelse). Här används Hallbergs (1982) 
terminologi sakled och bildled, där sakled betecknar överföringen av betydelse och det som betecknar 
bildled (citerad i Lindqvist 2002:154). Bildled är alltså det som något liknas vid och sakled det som 
avses. Lindqvist noterar att inskjutningen av ett jämförelseord som distinktion mellan metafor och 
liknelse är problematisk. Ett säkrare kriterium är enligt Hallberg om sakledet är uttryckt i kontexten 
(ibid.). Om sakledet inte är uttryckt i kontexten är uttrycket metaforiskt och om både sakled och 
bildled är uttryckta är utsagan en liknelse (ibid.). Enligt detta synsätt är även ”Han är ett lejon” en 
liknelse eftersom både sakledet ”Han” och bildledet ”lejon” finns uttryckta i utsagan (Lindqvist 2002: 
154). I denna undersökning av liknelser och metaforer kommer analysen baseras på ett urval om 
femton förekomster. Undersökningen har främst valt förekomster av liknelser och metaforer i de 
partier där ingen av spelversionerna valt att stryka. Detta för att få en helhetsbild av samtliga 
översättares strategier och för att kunna jämföra resultatet av analysen. 

Lindqvist skiljer även på döda, konventionella och nyskapande bilder och bygger på kodifierad 
kunskap i ordböcker. Detta för att undvika intuition och subjektivitet. Lindqvist gör klassificeringen 
enligt följande kriterier:  

 

1. ”Döda” bilder. Språkbrukaren varseblir inte längre betydelseöverföringen, t ex i uttrycken 
”omfatta” eller ”hysa känslor”. Kriteriet för att analysera ett bildligt uttryck som dött har 
varit att betydelsen står upptagen under ett ingångsord i ordboken under egen siffra. Jag 
räknar exempelvis det polysema ordet dra, där Svensk ordbok citerar som 5.e betydelse 
’muntligt framställa’ ”dra en historia” som ”dött bildspråk”. Döda bilder räknas inte med i 
analysen. 

2. Konventionella bilder. Kriteriet för att en bild ska räknas som konventionell är att den 
återfinns i ordbok med benämningen ”även bildligt” alternativt ”överförd betydelse” eller 
med markering för idiom eller ordspråk, men utan egen ingångssiffra.  
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3. Nyskapande bilder. Kriteriet för att en språklig bild ska räknas som nyskapad är att den ej 
återfinns i ordböckerna. 

(ibid.) 

 

Denna undersökning kommer endast att beakta huruvida bildspråket benämns som bildligt i ordbok 
och för att sortera ut döda bilder. De engelska ordböcker jag har använt mig av är Oxford English 
Dictionary och Longman Dictionary of the English Language. Den svenska ordbok som 
undersökningen baseras på är Svensk ordbok. För detta syfte har även annoteringen i Shakespeare 
(2007) använts.  

 

6.4.1 Lindqvists modell för översättningssätt och överföringsmönster 

Lindqvist använder sig av en modell över olika teoretiska möjligheter att översätta metaforer (se figur 
nedan) som baseras på Van Den Broeck (1981) med komplement från Toury (1995) (a.a. 155). Den 
första analyskategorin i figuren, översättning sensu stricto, innebär att bildliga källspråksuttryck 
ordagrant skrivs om på målspråket så att både bildled och sakled bevaras. Översättning sensu stricto 
refererar till översättningssättet medan bevarandet av bildled, så att det engelska uttrycket ”the dusk of 
life” (se fig. rad 1) i översättning motsvaras av den svenska bilden ”livets skymmning” är 
överföringsmönstret. Om ett annat bildled än det som förekommer i källtexten har valts av 
översättaren analyseras det som kategori bildersättning (se fig. rad 2). Inom denna kategori innebär 
överföringsmönstret att källspråksbildledet ”the dusk of life” ersätts med ett annat målspråksbildled 
som exempelvis ”livets höst”, där levnadsförloppet inte jämförs med dygnsrytmen utan med 
årsrytmen. I översättning till ”ålderdomen” (se fig. rad 3) förändras inte sakledet i källuttrycket men 
leder till en bildförlust. Enligt Lindqvist sker endast en bildförlust vid översättning om 
källspråksuttrycket innehåller levande bildspråk. Överföringssättet bildvinst sker när översättaren 
tillför ett bildligt uttryck som inte finns i källtexten, exempelvis när källtextuttrycket ”Old age” 
översätts till ”Livets skymning” (se fig. rad 4). Enligt Lindqvist kan en bildvinst inte bestå av en död 
metafor (a.a. 159).  

 

Källspråksuttryck Målspråksuttryck Överföringsmönster Överföringssätt 

The dusk of life Livets skymning Korresponderande 
sakled & bildled 

1. Översättning sensu 
stricto 

The dusk of life Livets höst Korresponderande 
sakled annat bildled 

2. Bildersättning 

The dusk of life 

 

Ålderdomen Korresponderande 
betydelse 

3. Bildförlust 

Old age  Livets skymning Korresponderande 
betydelse 

4. Bildvinst 

The dusk of life – Ingen korrespond-
erande betydelse 

5. Bildstrykning 
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– Livets skymning Ingen korrespond-
erande betydelse 

6. Bildtillägg 

Figur 3. Lindqvists modell över de olika val som står till översättarens förfogande vid översättning av 

bildspråkliga uttryck (2002:156). 

 

Överföringssättet bildstrykning betyder att ett bildligt källspråksuttryck stryks helt av översättaren och 
därför inte finns med i måltexten (se fig. rad 5). Det vill säga ingen icke bildlig betydelse kvarstår och 
skiljer denna kategori från bildförlust. I sådana fall förekommer det därför heller ingen korrespondens 
mellan vare sig bildleds- eller sakledsnivå. Slutligen, överföringssättet bildtillägg innebär att ett 
bildligt uttryck utan motsvarighet i källtexten läggs till i måltexten (se fig. rad 6).  

Hypotesen är att en hög grad av översättning sensu stricto vid bildspråksöverföring innebär att 
översättaren antagit en adekvansinriktad strategi och att bildspråket bevaras i hög utsträckning. En 
acceptansinriktad strategi innebär däremot en högre grad av bildstrykning och medför högre grad av 
bildförlust, det vill säga att bildspråk stryks i högre omfattning. Eftersom bildspråkliga uttryck är 
vanligt förekommande i Shakespeares verk och utgör en essentiell del av språket i Hamlet är en 
undersökning av hur bildspråket överförs till målspråket därför betydelsefull.  

 

6.5 Rekonstruktion av normer 
Normer rekonstrueras genom att i första hand studera själva översättningen. Eftersom Hamlet har 
översatts otaliga gånger både för utgivning och för scenen, kan de skillnader som uppstår ge en idé om 
vilka normer som är aktiva i en given text. Diskrepanser mellan tre olika versioner av Hamlet kommer 
att studeras för att ge en bild av de aktuella normerna. För detta syfte kommer en initial parallelläsning 
att utföras, för att utröna utmärkande drag och därefter en djupare textanalys. Utöver själva texten ger 
ett bimaterial, det vill säga texter om måltexterna, av översättare, mottagare som på ett eller annat sätt 
beskriver och uppskattar uppsättningarna, men även teateröversättning i allmänhet och 
Hamletöversättning i synnerhet, en idé om vilka normer som är aktiva för en given text.  

Tourys term den initiala normen kan enligt Lindqvist (2002:160) på ett övergripande plan belysa hur 
översättare överför bildspråk. Antingen kan översättaren anta de normer och regler som är aktuella i 
källtexten och i källkulturen eller så anpassar man måltexten till de normer som är aktiva inom 
målkulturen. Trots att översättaren aldrig är strikt konsekvent i sitt val av strategi borde den 
övergripande strategin återspeglas även i översättningen av bildspråk. En adekvansinriktad strategi 
innebär därför att man tillämpar överföring enligt sensu stricto i hög grad. Eftersom man i sådana fall 
förväntas vara mer källtextstrogen och eftersträva att i högsta möjliga grad spegla källtexten. En 
acceptansinriktad strategi innebär däremot att man tillämpar bildstrykning och bildförlust i hög grad 
och på så vis frångår källtexten.  

För att avslöja anledningen till en nyöversättning är det enligt Mathijssen viktigt att veta vem som är 
ansvarig för översättningen och hur översättningsarbetet har fördelats mellan översättaren och 
regissören, eftersom det avgör graden av inflytande och makt (2007:13). Produktionens intention 
avslöjar hur och i vilket avseende man har velat särskilja sig från en föregångare och om regissörens 
vision överensstämmer med översättningen. För att utröna den bakomliggande intentionen och 
arbetsfördelning undersöks bimaterial, som till exempel recensioner och program. Vidare är syftet är 
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att jämföra den textuella undersökningens resultat med regissörens intention. Eftersom materialet för 
denna undersökning är begränsat är undersökningen inte heltäckande utan utgör endast ett nedslag. 
Därför kan heller inga generella slutsatser dras utan uppsatsen diskuterar endast tendenser. 

7 Resultat 
I följande kapitel redovisas det resultat undersökningen av de olika variablerna har genererat när det 
kommer till de olika nivåerna preliminära data, generell makronivå, och slutligen den tredje aktens 
mikronivå i enlighet med Lambert och Van Gorps modell. Syftet har varit att undersöka de olika 
översättningarnas olika textuella nivåer för en jämförelse. Vidare undersöks om översättningen på de 
olika nivåerna följer ett genomgående mönster eller om det skiljer sig mellan makro- respektive 
mikronivå. Inför undersökningen av varje textuell nivå formuleras även en hypotes baserad på det 
resultat undersökningen genererat på föregående nivå. Det vill säga analysen av preliminära data 
genererar en hypotes för vad undersökningen av exempelvis makronivån kan tänkas ge.  

7.1 Preliminära data 
I detta avsnitt redovisas de undersökta spelversionernas preliminära data, det vill säga den information 
som eventuellt återfinns på omslaget respektive titelsidan. Informationen på det inledande titelbladet 
ger en indikation till den initiala normen och huruvida spelversionen är adekvansinriktad eller 
acceptansinriktad. Undersökningens hypotes innebär att en adekvansinriktad spelversion har få 
strykningar, bevarad struktur, bevarat pronominalbruk och översättning sensu stricto. Det vill säga en 
måltext som ligger nära källtexten. Undersökningen berör främst förekomsten av namngiven 
översättare och om det står explicit att manuset har en namngiven bearbetare. De preliminära data som 
återfinns kommer sedan att generera en hypotes om vilken övergripande strategi som har använts vid 
översättning.   

Granskningen av de olika spelversionernas omslag respektive titelsida gav följande resultat: på 
omslaget av Hamlet 1974 står originalets titel ”Hamlet” och Allan Bergstrand är angiven som 
översättare. Dessutom står Lars Göran Carlsson angiven som bearbetare på den efterföljande 
titelsidan: ”Bearbetning: Lars Göran Carlsson”. Hamlet 1974 har alltså både en namngiven översättare 
och regissörens namn står utskrivet som bearbetare.  

Undersökningen av Hamlet 1986 visar att omslaget för denna spelversion däremot har originalets titel 
”Hamlet” samt författaren ”William Shakespeare” angivet. Vidare står Britt G Hallqvist angiven som 
översättare. Däremot finns ingen indikation på huruvida spelversionen har bearbetats eller inte. Hamlet 
1986 har alltså en namngiven översättare men ingen angiven bearbetare.  

Slutligen visar undersökningen av omslaget för Hamlet 2008 att denna spelversion har originalets titel 
”Hamlet” samt författaren ”William Shakespeare” namngiven. Vidare står Ulf Peter Hallberg angiven 
som översättare. Därutöver är Staffan Valdemar Holm angiven som bearbetare: ”Bearbetning: Staffan 
Waldemar Holm (sic.)”. Det här manuset är dessutom kategoriserat som en spelversion: ”Dramatens 
spelversion 15.3.2008”. Spelversionen är den slutgiltiga teatertexten som arbetats fram under 
produktionen inför en teateruppsättning och som sedan slutligen framförs inför publik. Hamlet 2008 



29 
 

har alltså både en namngiven översättare och bearbetare och är utöver denna information även 
benämnd som en spelversion.  

Samtliga spelversioner har alltså en namngiven översättare. Därtill har Hamlet 1974 och Hamlet 2008 
båda sina respektive regissörer angivna som bearbetare. Utöver denna angivelse har dessutom Hamlet 
2008 kategoriserats som en spelversion. Att Hamlet 1986 saknar en specifik person angiven som 
bearbetare av manuset betyder inte att spelversionen inte har bearbetats. Däremot kan den angivna 
bearbetningen för spelversionerna av Hamlet 1974 respektive 2008 vara en indikation på att dessa 
spelversioner är bearbetade i högre omfattning, i sådant fall av versionernas respektive regissörer och 
produktion. Att en spelversion är bearbetad kan alltså indikera att stycket är mer acceptansinriktad än 
de övriga spelversionerna eftersom regissören i dessa fall skrivit om speltexten.  

 

7.1.1 Makronivåhypotes 

En möjlig hypotes för vad undersökningen kommer att generera på makronivå är att spelversionen för 
Hamlet 1986 inte är lika bearbetad som spelversionerna för Hamlet 1974 och Hamlet 2008. En 
spelversion som är bearbetad i mindre omfattning borde därför vara mer adekvansinriktad. Eftersom 
spelversionerna för Hamlet 1974 och Hamlet 2008 har en angiven bearbetare borde dessa teatertexter 
genomgått en högre grad av bearbetning och därför vara mer acceptansinriktade.  

 

7.2 Regissörens intention och mottagandet 
I detta avsnitt redovisas det som undersökningen funnit när det kommer till regissörens intention med 
produktionen respektive det mottagande som den aktuella uppsättningen genererade. Syftet med denna 
sammanställning är att jämföra regissörens intention med uppsättningens mottagande. Mottagandet 
speglar de för tiden rådande normer över hur Hamlet ska iscensättas.  

 

7.2.1 Hamlet 1974  

Lars Göran Carlson regisserade den version av Hamlet som hade premiär på Stora scenen den 11 april 
1974. Denna uppsättning spelades 44 gånger och översättningen var gjord av Allan Bergstrand. 
Titelrollen spelades av Jan Malmsjö, Gunnel Broström spelade Gertrud, Georg Rydberg spelade 
Claudius och Marie Göranzon spelade Ofelia, för att nämna några. 

 

7.2.1.1 Intention 

Undersökning har inte kunnat finna ett enda dokument eller liknande som beskriver Lars Göran 
Carlsons intention. Men tittar man i de recensioner som skrivs kan man ana en strategi. Regissörens 
intention beskrivs av Åke Janzon som att Carlson varit angelägen att ge Hamlet en ”klar och tydlig 
presentation” (Janzon, SVD 1974). Vidare beskriver Janzon uppsättningens mise en scène som en 
väldig ”bastion med en övervåning och ett proscenium – en smula erinrande om elisabetiansk 
teaterarkitektur” (ibid.). Även de bilder som återfinns i programbladet för detta föreställning vittnar 
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om kostym som speglar en 1500-tals dräkt. Sammantaget skulle detta kunna peka mot en traditionell 
nytolkning där en schablonbild av Shakespeares original producerats, långt från Bergmans avskalade 
postmodernism och Holms högborgerliga 60-talsvardagsrum. Iscensättningen säger ändå något om 
regissörens övergripande intention med produktionen och i sådant fall kan man tolka Lars Göran 
Carlsons intention som att spela Hamlet i traditionell tappning.  

 

7.2.1.2 Mottagande 

Mottagandet av Lars Göran Carlssons uppsättning av Hamlet var blandad. Vissa menade att regissören 
lyckats framhäva originalet medan andra ansåg att föreställningen saknade en egen identitet och 
tolkning. Åke Janzon var mycket positiv till Carlsons uppsättning och menade att regissören lyckats 
framhäva originalets komposition de ”skenbart krångligt tråcklade trådarna i intrigen är plötsligt 
blottlagda, och de otaliga scenväxlingarna ter sig nästan självklara – ingenting verkar episodiskt utan 
det dramatiska skeendet går fram med den praktiska följdriktighet som motsvaras av själva tragedins 
obeveklighet” (Janzon 1974). Vidare menade Janzon att Carlson gjort Hamlet ”rättfram och 
realistisk”, där Ofelia gjorts samtida och ”talade som en ung kvinna i vår egen tid” (a.a. 1974). Janzon 
ansåg att Carlson hade ett ”verklighetssinne” som inte uteslöt fantasi och påvisade ett sinne för teater: 
”I en tid då man spelar Racine och Molière med – som det heter på journalistspråk – starka och bizarra 
[sic.] ”vinklingar” vågar han visa att det går att spela ”Hamlet”, det omöjligaste av alla mästerverk, 
rättframt och realistiskt som om det vore levande historia och en för oss alla angelägen tragedi” (a.a. 
1974). Enligt Janzon hade uppsättningen gjort rollkaraktärerna så pass verklighetstrogna, ”till kött och 
blod”, att de implicerade en verklig förlaga (a.a. 1974).  

Leif Zern var inte lika positiv till Carlsons uppsättning i sin recension av föreställningen. Zern menade 
att föreställningen hade potentialen att bli ”betydande” men ändå inte blir det (Zern 1974). Zern 
spekulerade att detta fall på mållinjen antingen berodde på en avsaknad av en gemensam målsättning 
eller att föreställningen inte var ”premiärklar”, det vill säga att föreställningen behövde ytterligare 
arbete (a.a. 1974). Zern tyckte att föreställningen var ojämn och i vissa fall långsam, där ”några scener 
framträder med en märklig lyskraft, andra är långa som tråkiga skoltimmar […]” (a.a. 1974). Vidare 
menar Zern att Carlsons version var en ”antimetafysisk Hamlettolkning” som ledde publiken tillbaka 
till 1500-talet och ursprunget i hämndtragedin (a.a. 1974). Zern menade att Carlson inte lyckats  i sin 
intention att producera en Hamlet för 1970-talet där en ”intellektuell revoltör som genomskådar sin 
tids politiska motsättningar och bestämmer sig för att handla i enlighet med sin övertygelse” (a.a. 
1974). Enligt Zern försöker regissören spela stycket enligt förlaga och ”är på jakt efter ”Ur-Hamlet” – 
med stark koncentration på händelseförloppet” (a.a. 1974).  

Åke Perlström menade att Carlsons uppsättning var föga revolutionerande och att ”Dramatens nya 
Hamlet är originell på det sättet att den inte är originell” (Perlström 1974). Vidare ansåg Perlström att 
uppsättningen inte gjorde en egen tolkning utan höll sig till originalet eftersom uppsättningen inte 
försöker sig på någon som helst tolkning ”utan spelar dramat i stort sett som det står skrivet” (a.a. 
1974). Perlström menade även att regissören antog en ”en anmärkningsvärd strikthet i sitt återgivande 
av de shakespeareska orden och undviker att söka innebörder i de olika scenerna. Resultatet har blivit 
en ovanligt helgjuten och ren Hamlet-föreställning där man ännu kanske saknar en omedelbar slagkraft 
men anar att den kan komma inom kort – och där man gläder sig åt en tydlig och vacker replikföring 
som klarat blankversens svårigheter genom en grundlig analys och där varje roll ägnats en kärleksfull 
utformning” (a.a. 1974). Denna ovilja att bearbeta texten resulterade enligt Perlström i att ”gamla 
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kända citat har fått försvinna när det inte kunnat ges ny friskhet” (a.a. 1974). Resultatet var enligt 
Perlström en lång förställning ”som under sista dygnet före generalrepetitionen lär ha skurits ned från 
fem timmars speltid till fyra” (a.a. 1974).  

När det kommer till Allan Bergstrands översättning var meningarna även här delade. Janzon ansåg att 
Bergstrands tolkning andades friskhet och hade sin styrka i sin klarhet eftersom ”Mycket som skulle 
ha drunknat i Carl August Hagbergs geniala men numera svårhanterliga text kommer fram, koncisare 
och ibland rent av kärnfullare, i Bergstrands nytolkning, som har kvar många av de Hagbergska 
nyckelorden men rätar ut den allt för invecklade meningsbyggnaden. Så ny har texten i ”Hamlet” 
aldrig förut klingat” (Janzon 1974). Zern var inte lika entusiastisk över Bergstrands översättning och 
menade att det inte var en originell översättning, ”men den är tydlig och spelbar – möjligen litet ofri i 
förhållande till Hagberg. Och det är till stor del Bergstrands förtjänst att man uppfattar så mycket av 
pjäsen, för skådespelarna brottas fortfarande med texten och artikulerar högst ogärna” (Zern 1974). 
Översättningen har således tolkats på helt olika sätt, antingen som att Bergstrand framhävde Hagbergs 
bevingade ord eller att texten har överskuggats av detta textarv. Vad som står klart är att båda 
recensenterna använder Hagbergs översättning som förlaga i sin bedömning av speltexten.  

Sammantaget har uppsättningen av Hamlet 1974, både när det gäller utförande och speltext, överlag 
tolkats som att ligga nära källtexten. Många har tolkat föreställningen som ofri och föga originell både 
från källtexten men även från Carl August Hagbergs förlaga. Uppsättningen har även uppfattats som 
ofärdig och långsam. Det står även klart att recensenterna i detta fall gärna jämför uppsättningen med 
Hagbergs översättning, vilket vittnar om att Hagbergs version utgör en väldigt stark textnorm när det 
kommer till Hamlet.  

 

7.2.2 Hamlet 1986 

Ingmar Bergman regisserade den version av Hamlet som hade premiär på Stora scenen den 20 
december 1986. Denna uppsättning spelades 87 gånger och turnerade även utomlands i bland annat 
Japan, USA och Storbritannien. Översättningen var gjord av Britt G. Hallqvist. Titelrollen spelades av 
Peter Stormare, Gunnel Lindblom spelade Gertrud, Börje Ahlstedt spelade Claudius och Pernilla 
August (då Östergren) spelade Ofelia, för att nämna några.  

 

7.2.2.1 Regissörens intention 

Bergman var mycket hemlighetsfull inför premiären och vägrade konsekvent att svara på frågor om 
uppsättningen eftersom han ville att publiken skulle bilda sig en egen uppfattning. Dock har vissa 
kriterier för uppsättningen framgått i de intervjuer Bergman givit i efterhand. Enligt Sorelius fann 
Bergman nytt intresse för Shakespeare genom den danska litteraturhistorikern George Brandes 
Shakespearestudie från 1898 (2002:120). Brandes kartläggning av Shakespeares liv var inte helt olik 
Bergmans egna arbetssätt, där konsten präglades av Bergmans egna liv. Sorelius menar att Bergman 
även influerades av Jan Kotts diskussion kring det faktum att kvinnliga roller spelades uteslutande av 
män under Shakespeares tid. Vidare menar Sorelius att Bergman bygger vidare på denna idé i sin 
behandling av Hamlet genom att leka med det androgyna och anspela på homosexualitet.  

Timm menar att Bergman i och med uppsättningen av Hamlet ville ”riva ned piedestalen” och visa att 
han fortfarande var aktuell ”och tävlade på de levandes scen” (2008:548). I en intervju med 
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journalisten Kerstin Berggren säger Bergman att anledningen till att han inte regisserat Hamlet tidigare 
var för att han ansåg att Alf Sjöbergs uppsättning var ”heltäckande” och att det inte fanns någonting 
för honom att tillägga (Berggren 2016). Orsaken till att det sedan blev en uppsättning var för att 
Bergman såg en Hamlet i skådespelaren Peter Stormare. Stormare hade arbetat med Bergman under 
uppsättningen av Strindbergs Fröken Julie, och var vid denna tid i samma ålder som rollkaraktären. 
Enligt Bergman själv hade han alltid olika tänkbara iscensättningar i åtanke och när sedan 
huvudrollerna uppenbarade sig ville Bergman göra stycket omedelbart (ibid.). Inför uppsättningen av 
Hamlet 1986 producerades en ny översättning, där kriterierna för texten var att den skulle vara 
”modern, levande och naturlig på samma gång, men ändå inte avvika allt för mycket från originalet” 
(ibid.). Precis som vid Bergmans uppsättning av Kung Lear föll valet på översättaren Britt G. 
Hallqvist. När Hallqvist var klar med översättningen presenterades den för dramatikern Herbert 
Grevenius, dramaturgen Ulla Åberg, Ingmar Bergman och Peter Stormare. Tillsammans läste de, 
enligt Berggren, långsamt igenom texten och diskuterade – utan tidsgräns (ibid.). Resultatet blev enligt 
Bergman själv en ”frisk, talbar och spelbar översättning” (ibid.). Bergman sade senare under en 
presskonferens inför premiären att alla bevingade ord i Hagbergs översättning dock var kvar (TT 
1986.12.11).  Regissörens intention har i detta fall varit att modernisera stycket men att behålla 
traditionella inslag.  

 

7.2.2.2 Mottagande 

Mottagandet av Ingmar Bergmans uppsättning av Hamlet var övervägande negativ. Tove Ellefsen 
sågade Bergmans Hamlet vid fotknölarna som ett ”ofärdigt, orytmiskt och hackigt ytspel” och 
nedskrivningen av uppsättningen gav upphov till en livlig debatt om föreställningen och om kritiken i 
sig (Ellefsen 1986). Många kritiker ansåg att Bergman hade införlivat sig själv i Hamlet på bekostnad 
av originalet och många noterade även likheten mellan Peter Stormare och en ung Bergman. 
Föreställningen ansågs vara visuellt effektfull men att kärnan i Shakespeare saknades. Ellefsen skriver 
att ”Stilbrotten är princip i denna föreställning, där eklektikern Bergman med ännu större svängrum än 
vanligt växlar mellan övertydlig, ”lågt” och mycket sofistikerat” (a.a. 1986). Vidare menade Ellefsen 
att kvinnorna (Gertrud och Ofelia) stod för föreställningens ”känslomässiga utdelning”, vilket 
recensenten menar är konventionellt för såväl teatern som för Bergman (a.a. 1986). Ellefsen menade 
även att uppsättningen trots detta saknade verklig känsla utan endast bestod av yta och anmärkte även 
på att stycket var ”konsekvent och kraftigt nedstruken och stumma scener tillagda” (a.a. 1986). 
Ellefsen avslutar sin kraftiga sågning med att skriva ”Nej, detta är inte en Shakespeare värdig 
Bergman. Eller en Bergman som är Shakespeare värdig” (a.a. 1986).  

Även Leif Zern ifrågasatte Bergmans inramning av stycket och menar att det publiken fick se var 
Bergman snarare än Shakespeare. I recensionen skriver Zern att:  

Det är möjligt att uppsättningen med sitt svarta landskap, sitt ödsliga ljus och det metalliska 
rocksoundet i slutscenen vill spegla den värld som just nu är vår. I så fall gör den det med hjälp av 
påståenden som vägrar att förvandlas till pjäsens kött och blod. Dess tecken och bilder övertygar inte 
om sin nödvändighet. Där den är som intensivast leder den oss rätt in i Bergmans värld, mera sällan 
Shakespeares. (Zern 1986) 

Vidare menade Zern att uppsättningen, med sin avskalade scenbild, inte gjorde Hamlet rättvisa och 
skulle hellre sett Othello i sådant framförande (a.a. 1986). Zerns förväntningar av Hamlet i Bergmans 
regi hade inte infriats i denna uppsättning, Zern skriver att ”Koncentration, renodling, en konflikt som 
borrar i en enda affekt, svartsjukan – ungefär så föreställer jag mig att Ingmar Bergman skulle kunna 
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hitta sin väg in i Shakespeares värld” (ibid.). Zern menade även att Bergmans val av Hamlet var 
”motsatsen till hans egen strävan efter enkelhet och – vad skall man säga: kärna? Ett slags existensens 
grundklang” (ibid.). Vad beträffar Bergmans bearbetning av stycket, menade Zern att ”I sådana scener 
– som handlar om kärleken, erotiken, åldrandet – har Bergman format Shakespeares pjäs helt efter sitt 
huvud. Men det han betalar är ett högt pris, och det som han aldrig riktigt på allvar kommer åt är 
förhållandet mellan pjäsens centrum och dess periferi – dvs Hamlet och hovet. Pjäsen förefaller 
plötsligt fylld av betydelselösa biroller” (a.a. 1986). Enligt Zern var Bergmans ”moderniseringsförsök 
uppriktigt sagt ganska gammalmodiga” och det råder enligt recensenten ”tvära kast mellan en ironisk 
lek med stilar” och det primära (a.a. 1986).  

Recensenten Ingmar Björkstén gillade Bergmans iscensättning men tyckte att regissören inte 
förmedlade syftet med sitt effektsökeri, ”Ingenting ont i lekfullhet och ironi, men om den förbryllar 
förklarar den föga” (Björkstén 1986). Björkstén skrev även att Bergman var i ”Visuell högform men 
kyligt, ironiskt distansierad till ämnet för sin förhäxande vackra tolkning med dess varierande och 
starkt sexuella undertoner” (a.a. 1986). Björkstén uppfattade heller inte Bergmans motivation till att 
flytta monologen till dödgrävarscenen, ”Varför ”att vara”-monologen placeras mitt i Hamlets 
välbetänkta råd till skådespelarna förblir dock oklart” (a.a. 1986). Vidare ansåg Björkstén att 
Bergmans olika teatrala grepp var klichéartade och det faktum att skådespelarnas kostymer var från 
olika tidsepoker bidrog enligt Björkstén till att sätta ”tidsförankringen […] ur spel” (ibid.).  

När det kom till  Britt G. Hallqvists översättning rådde det delade meningar mellan recensenterna.  
Ellefsen menade att Hallqvists nyöversättning  är ”klar, men doftlös” (Ellefsen 1986). Zern ansåg 
däremot att Hallqvists översättning var ”auktoritativ”, ”stark”, ”förbluffande chosefri” (Zern 1986).  

Sammantaget har uppsättningen av Hamlet 1986 tolkats som att visuellt effektfull men att för mycket 
av regissören själv har inkorporerats i föreställningen på bekostnad av källtexten. Det verkar som om 
samtliga recensenter har ansett att moderniseringen och det visuella i Bermans uppsättning har 
överröstat källtexten. Det står klart att recensenterna har förväntat sig en Hamlet enligt Bergman men 
att resultatet inte har infriat förväntningarna. Det verkar således som om det finns en väldigt stark 
Bergman-norm närvarande som går stick i stäv med de förväntningar recensenterna har på en 
Hamletpjäs i detta fall. Samtliga kritiker har tolkat denna uppsättning som att ligga långt från 
källtexten och regissörens intention som oklar.  

 

7.2.3 Hamlet 2008 

Staffan Valdemar Holm regisserade den version av Hamlet som hade premiär på Stora scenen den 15 
mars 2008. Denna uppsättning spelades under 74 föreställningar under detta spelår och översättningen 
var gjord av Ulf Peter Hallberg. Titelrollen spelades av Jonas Malmsjö, Stina Ekblad spelade Gertrud, 
Örjan Ramberg spelade Claudius/ Vålnaden (senare Björn Granath), Rebecka Hemse spelade Ofelia, 
för att nämna några. Samtliga biroller spelades i denna uppsättning av skådespelarna Börje Ahlstedt 
och Tomas Pontén.  

 

7.2.3.1 Regissörens intention 

I en intervju med Bo Löfvendahl beskriver Holm föreställningen som ett ”manifest” över 
teaterkonsten (Löfvendahl 2008). Enligt Holm var intentionen med uppsättningen  att ”vända ut och in 
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på teaterbegreppet” genom att ersätta delar av teatertexten med citat från Ibsen, Strindberg och 
Bergman (a.a. 2008). Enligt Holm är det partier som publiken kan relatera till och resulterar därför i en 
lek med identitet och illusion, regissören menar vidare att Fanny och Alexander är ”vår svenska 
Hamlet” (Heiel 2008). Holm ansåg att motiven ”döden” och ”teatern” dominerade i föreställningen 
och ville därför understryka dessa i sin uppsättning (Löfvendahl 2008). Enligt Holm har allting redan 
hänt, eller händer direkt i Hamlet och huvuddelen av intrigen utspelar sig innan publiken får ta del av 
den, denna uppsättning av Hamlet kan därför enligt regissören beskrivas som ett slags post scriptum.  

Teatergreppet att låta Börje Ahlstedt och Tomas Pontén tillsammans spela samtliga biroller skulle 
enligt Holm inge en känsla av osäkerhet och skapa ”klaustrofobi” som en ”värld man inte riktigt 
kommer ur” (Heiel 2008). Detta för att skapa spänning genom att försätta publiken i ovisshet över 
vilka karaktärer Ahlstedt och Pontén spelade och vad som skulle ske på scenen (ibid.). Enligt Holm 
var det viktigt med ”tvära kast” för att hålla publiken intresserad (ibid.). Holm var medveten om att 
publiken hade ett förhållande till Hamlet eftersom många hade sett stycket förut. Vidare, eftersom 
stycket är så pass välkänt menade Holm att publiken förväntar sig att se något nytt. Holms intention 
var även att kontrastera de komiska inslagen för att på så sätt fördjupa tragedin, vilket enligt Holm 
präglar Shakespeare (ibid.). Komiken underströks även för att göra pjäsen underhållande, eftersom 
”ingen jäkel lyssnar” om stycket är tråkigt (ibid.). Holm gjorde även rollkaraktärer till åhörare genom 
att placera ytterligare en karaktär på scenen under monologer. Genom detta grepp försökte Holm 
avdramatisera monologen, både för skådespelaren och publiken, för att undvika så kallade ”bevingade 
ord” (ibid.). Holm avsåg även att förtydliga rollkaraktärernas bakomliggande känslor för att göra deras 
handlingar och motivation till något som publiken och skådespelaren kan relatera till.  

När det kommer till översättningen, menade Holm att Ulf Peter Hallbergs tolkning av stycket är 
”brilliant och konkret” (Heiel 2008). Enligt Holm eftersträvar Hallberg det ”ordagranna” så lång det är 
möjligt i sin översättning (ibid). I Staffan Valdemar Holms uppsättning av Hamlet var alltså 
intentionen att skala bort det högtravande till förmån för det oväntade och som vi ska se ledde detta 
grepp till blandad kritik.  

 

7.2.3.2 Mottagande 

Mottagandet av Staffan Valdemar Holms uppsättning av Hamlet var blandad. Vissa gillade 
uppsättningens lekfullhet med olika teatrala grepp medan andra tyckte att det resulterade i ett internt 
skämt på textens bekostnad. Recensenten Lars Ring uppskattade Holms försök att skala bort det 
”storvulna” till förmån för det vardagliga, vilket recensenten menade gjorde Hamlet mer lättillgänglig 
(Ring 2008). Genom att ta bort retoriska drag menade recensenten att Holm skapade en ”intim saga” 
med sublim humor (ibid.). Vidare menade Ring även att Holms uppsättning var en intrikat, 
mångbottnad och lekfull hyllning till teaterkonsten och att Holm skapade stor teater genom det 
”respektlöst smarta” (ibid).  

Lika odelat positiv var inte Dagens Nyheters recensent Malin Ullgren, som visserligen ansåg att 
uppsättningen var en ”elegant”, ”självironisk” och ”intelligent lek med teaterns egna traditioner”,  men 
att föreställningen saknade full ”kontakt” med Shakespeares text (Ullgren 2008). Recensenten 
uppfattade inte de komiska inslagen som ett grepp för understryka allvaret utan tolkade hela 
föreställningen som en komedi ”med vagt tragiska underströmmar” (ibid.). Holms inkorporering av 
andra texter uppfattade Ullgren som ett ”skal av text och teater” där sökandet efter ”jagets” och 
teaterns ”innersta” blir ett hopplöst företag som ”bara gör en besviken” (ibid.). Vidare menade Ullgren 
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att Shakespeares överlappning av livet och skådespelet i Holms version fördjupas eftersom den 
”självkommenterande teatraliteten” och Dramaten får en egen ”huvudroll” i stycket (ibid.). Den 
huvudroll som Dramaten hade tilldelats uppfattade Ullgren inte som något positivt utan menade att 
Hamlet föll offer för ”gruppnarcissismen” där Dramaten stod och speglade sig i en gammal 
”dramatenspegel” som om det handlade om en intern ”klassåterträff” (ibid.). De teatrala elementen 
kom enligt Ullgren inte ”ur och med texten” utan var ”applicerade ovan ifrån” och det rådde enligt 
recensenten en brist på ”andra tankar” (ibid.). Uppsättningen lyckades inte enlig Ullgren framställa 
någon kärna eller spegla det som man anser vara viktigt i Hamlet och berörde därför inte (ibid.). 
Ullgren menade även att föreställningen höll känslor på avstånd med undantag för Jonas Malmsjös 
framställning av Hamlet (ibid.). Ullgren konstaterade att detta kunde vara ett medvetet val, att 
kontrastera en explosiv Hamlet mot en ”konstfull” tomhet, men var är inte övertygad om att så var 
fallet (ibid.). Ullgren menade att Holms uppsättning var en föreställning full av tecken och betydelser 
som inte tillgängliggjordes och därför aldrig blir angeläget för publiken (ibid.). 

Även Margareta Sörenson var skeptisk till Holms framställning av Hamlet (Sörenson 2008). Sörenson 
ansåg att Holms uppsättning var distanserad, ironisk och dekonstruerad (ibid.). Enligt Sörenson hade 
Holm konstruerat Hamlet med nya tillägg medan andra delar uteblev och menade även att Holm inte 
hade lyckats att förena den ”post-dramatiska teatern” med Hamlets ”bagage” av tolkningar och 
uppsättningar (ibid.). Sörensson ansåg att greppet att låta Ahlstedt och Pontén dela på samtliga biroller 
var en ”teatertekniskt rolig tanke”, men att alla teatertekniska knep till trots så tilläts inte publiken att 
engagera sig känslomässigt eftersom det det enda möjliga engagemanget enligt recensenten var 
”intellektuellt, eller för att vara mer precis, teaterakademiskt” (ibid.). Intentionen med stycket hade 
enligt Sörensson inte förmedlas i föreställningen, ”jag vill kunna förstå varför, uppfatta avsikten” 
(ibid.). Vidare menade Sörenson att Holms version endast blir en ”teaterakademisk” lek med tekniker 
och traditioner, där textens djup och betydelser inte undersöks (ibid.). Uppsättningen var enligt 
Sörenson ”roligt och underhållande som en ”Hamlet”-lek” men blev aldrig intressant ”som en Hamlet-
pjäs” (ibid.).  

När det kommer till Ulf Peter Hallbergs översättning till denna uppsättning var intrycket positivt. Det 
verkar som att det som tolkas som Hallbergs konkretisering av texten har mottagits väl men att den 
inte kommit till sin rätt i uppsättningen. Monié menar att Ulf Peter Hallbergs översättning för denna 
uppsättning är ”rik” men att den var alltför hårt bearbetad av regissören (2008: 266). Monié menar 
även att Hallberg ”behärskar blankversen elegant” och ”ligger nära Shakespeares bilder och poetiska 
språk” (ibid.). Monié drar även paralleller till Carl August Hagbergs översättning och menar att både 
Hallberg och Hagberg ”strävar efter klarhet och undviker det pretentiösa” (ibid.). Vidare bidrar 
Hallbergs översättning till att ”plocka ner Hamlet till en talbar vardag, visserligen på blankvers men 
utan alltför stora svallvågor av språkliga utsvävningar och ornament” (Ring 2008). Det tycks även här 
finnas en stark Hagbersk norm i den kritik som framförs som man förhåller sig till.  

Sammantaget har uppsättningen av Hamlet 2008 uppfattats som en intern teaterakademisk lek men på 
bekostnad av källtexten. Enligt kritiken hade föreställningen förhållit sig distansierad och lämnat 
publiken oberörd. Vidare menade en del recensenter att föreställningen hade skalat bort kärnan och 
förståelsen för dramats intrig vilket resulterade i att intentionen med uppsättningen inte framgick. Det 
står klart att Staffan Valdemar Holm dekonstruerat Hamlet men inte behållit rätt pusselbitar för att leva 
upp till rådande normer. Slutligen verkar det även som om man varit rörande överens om att 
regissören skalat bort för mycket av översättningen som uppfattades som god. Även här har paralleller 
dragits till Hagbergs översättning som verkar kvarstå som en stark textuell norm.  
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7.5 Makronivå  
I denna del redovisas först textindelning och struktur och sedan de strykningar som gjorts, när det 
gäller roller och scener, på makronivå i respektive spelversion av Hamlet. Som nämnts ovan är 
strykning en strategi för att reducera speltiden, men även för att eliminera sådant som den aktuella 
produktionen anser mindre väsentligt till förmån för det som anses vara centralt. Först redovisas de 
olika versionernas textindelning följt av de roller som respektive uppsättning har valt att stryka. 
Därefter redovisas de scener som respektive uppsättning har valt att stryka. Detta för att undersöka om 
den preliminära hypotesen stämmer, det vill säga att Hamlet 1986 är mer adekvansinriktad och därför 
mindre bearbetad när det kommer till textindelning, struktur, strukna scener och roller, medan Hamlet 
1974 respektive 2008 är mer acceptansinriktade och därför i högre grad skiljer sig från originalet när 
det kommer till ovan nämnda variabler.  

 

7.5.1 Textindelning och struktur 

Som nämnts tidigare är den traditionella akt- och scenindelningen med scenanvisningar en sen 
efterkonstruktion av Shakespeares originaltext. Beroende på vilken version som används som källtext 
kan denna praxis se annorlunda ut. Hamlet i utgivning tycks dock ha en indelning i fem akter med 
tjugo scener fördelade på följande vis: den första akten har fem scener, den andra akten har två scener, 
den tredje akten har fyra scener, den fjärde akten har sju scener och den femte och sista akten är 
indelad i två scener (se Shakespeare 2003, 2016). Akt 1, scen 1 skrivs här enligt den indelning som 
finns i The Arden Shakespeare (2011), det vill säga 1.1, där den inledande siffran representerar akten 
medan den efterföljande siffran representerar den aktuella scenen i akten. Figurerna 1-3 nedan, visar 
de olika versionernas scenstruktur indelade så som står angivet i respektive spelversion. Årtalen 
representerar respektive uppsättning, det vill säga ”1974” redovisar Lars Göran Carlsons uppsättning 
från samma år, ”1986” redovisar Ingmar Bergmans uppsättning från samma år och slutligen ”2008” 
redovisar Staffan Valdemar Holms uppsättning från samma år. I figurerna redovisas strukturen på 
följande sätt: grå markering innebär att de aktuella scenerna är sammanslagna, med ett snedstreck 
innebär att den aktuella scenen är uppdelad. Figur 4 visar strukturen i Hamlet 1974, figur 5 redovisar 
strukturen i Hamlet 1986 och figur 6 redovisar strukturen i Hamlet 2008.  

 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 5.1 5.2 

Figur 4. Scenstrukturen i Hamlet 1974 med samtliga akter och scener bevarade enligt källtextens 

textindelning 

 

Alla akter (1-5) enligt Shakespeares original finns med i kronologisk ordning i spelversionen för Lars 
Göran Carlsons uppsättning av Hamlet från 1974. Akterna benämns som akt 1-5, skrivet i versaler 
inledningsvis i varje ny akt, exempelvis akt 2 beskrivs med rubriken ”ANDRA AKTEN”. Akterna är 
indelade i scener och samtliga scener från original finns med i respektive akt i denna uppsättning. 
Scenerna benämns som ”Scen 1”, ”Scen 2” och så vidare konsekvent i hela manuset. Alla scener har i 
denna version även fått en benämning som indikerar platsen där scenen utspelar sig skrivet mellan två 
snedstreck, exempelvis ”/Ett rum i Polonius hus./”. Dessutom finns även en inledande instruktion i 
varje scen för vilka karaktärer som skall in på scen i den aktuella scenen, skrivet inom parentes med 
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karaktärens namn i versaler, exempelvis ”(POLONIUS och REYNALDO in.)”. Liknande instruktioner 
finns även i den löpande dialogen och indikerar när karaktärer ska in respektive lämna scenen. 
Sammantaget har varje akt en rubrik som indikerar aktuell akt alternativt scen, följt av en en 
platsindikation och en sceninstruktion enligt följande modell: ”ANDRA AKTEN. Scen 1. /Ett rum i 
Polonius hus, / (POLONIUS och REYNALDO in.)”.  

 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.7 5.1 5.2 

Figur 5. Scenstrukturen i Hamlet 1986 med annan textindelning än källtexten 

 

Spelversionen för Ingmar Bergmans uppsättning av Hamlet från 1986 är inte indelad i akter utan har 
en scenindelning som anger scenföljd 1-18 i siffror med en efterföljande sceninstruktion exempelvis: 
”14. Drottningen och en hovdam kommer”. Scenerna motsvarar delvis den scenindelning som Hamlet 
traditionellt är indelad i innehållsmässigt (se figur 5 ovan). Scenanvisningar finns även angivet 
löpande i dialogen, exempelvis ”Hovdamen ut. För sig själv”. Scen 1-8 överensstämmer med scen 1.1 
till och med 3.1 i original, det vill säga scenerna överensstämmer med det innehåll som återfinns i 
original. Scen 3.2 i original motsvaras av scen 9 och 10 i denna version, det vill säga scen tre i den 
andra akten har delats in i två separata scener. Vidare motsvarar scen 3.3 i original vad som benämns 
som scen 11. Däremot har scen 3.4 och 4.1 i original slagits ihop i Bergmans version och benämns 
som scen 12. Även scen 4.2 och 4.3 har slagits ihop och benämns som scen 13. Scen 4.4 i original har 
i Bergmans version fått benämningen 13A. Att denna scen har fått tillägget ”A” kan man endast 
spekulera om, det kan bero på att det funnits flera versioner av samma scen och att denna slutligen 
valts eller att scenen bedömts som ett tillägg till föregående scen (13). Scen 4.5 i källtexten har i denna 
version fått benämningen scen 14. Den efterföljande scenen i källtexten det vill säga Horatios dialog 
med en tjänaren och sjömannen (se Shakespeare 2004:227f) är helt struken i Bergmans version. 
Vidare, har Hamlets ”att vara”-dialog flyttats i denna version, från den tredje aktens första scen till den 
andra. Alltså för Hamlet i denna uppsättning inte monolog i anslutning till dialogen med Ofelia utan i 
anslutning till instruktionen som Hamlet framför till skådespelarna. Slutligen har scen 4.7 i original 
delats upp i två scener som benämns som scen 15 respektive 16. Att man väljer att frångå en 
traditionell akt- och scenindelning och slå ihop scener som i källtexten är separata tyder på att denna 
version är bearbetad och således acceptansinriktad.  

  

(1.5) 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.5 4.6 4.7 5.1 5.2 

Figur 6. Scenstrukturen i Hamlet 2008 med samtliga akter bevarade enligt källtextens textindelning men 

med strukna och omfördelade scener   

 

Spelversionen för Staffan Valdemar Holms uppsättning av Hamlet från 2008 är indelad i akterna 1-5 
och benämns som i original, det vill säga scenerna är namngivna som exempelvis ”Akt 1, scen 1” följt 
av en inledande sceninstruktion. I Akt 1 är första scenen helt struken, istället inleds pjäsen med scen 
1.5 i original och Hamlets dialog med vålnaden och är benämnd som scen 1. Även scen 1.4 i original 
är i denna version helt struken. Den första akten i Holms version består endast av scenerna 1.2, 1.3 och 
1.5 med ordningen scen 1.5 följt av scen 1.2 och 1.3 och är benämnda som scen 1, 2 respektive 3. Akt 
två är indelad enligt original, det vill säga i scenerna 2.1 och 2.2. Även akt 3 är indelad enligt original, 
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det vill säga i scenerna 3.1, 3.2, 3.3 och 3.4. Akt fyra är indelad i scenerna 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 och 4.6 
och där 4.4 inte motsvarar scen 4.4 i original utan innehåller dialogen med Fortinbras och Kaptenen 
och därför motsvarar scen 4.5 i original, det vill säga scenen där Gertrud avslöjar för Ofelia och 
Laertes att Polonius är mördad. Således har akt 4 endast sex scener istället för de sedvanliga sju i 
original. Slutligen, akt 5 följer original när det kommer till scenindelning, det vill säga scen 5.1 och 
5.2 återfinns och i sedvanlig följd.  

Sammanfattningsvis visar undersökningen av de olika spelversionernas textindelning och struktur att 
Hamlet 1974 är den version vars scenindelning och struktur är mest bevarad i enlighet med originalet, 
medan Hamlet 1986 och Hamlet 2008 skiljer sig från originalet både när det kommer till 
scenindelning och även struktur. Hamlet 1986 frångår helt den scenindelning som finns i original och 
har gjort en egen indelning (1-18), där vissa scener är sammanslagna medan andra har delats. Hamlet 
2008 har möblerat om i scenföljden så att den femte scenen i den första akten inleder stycket. Hamlet 
1986 och Hamlet 2008 frångår alltså källtextens textindelning och är således mer acceptansinriktade. 
De här spelversionerna har båda uppenbarligen genomgått en textstrukturell bearbetning och Hamlet 
1986 är i detta avseende kraftigt bearbetad. Hamlet 1974 däremot har inga sådana strukturella 
förändringar utan följer helt källtextens textindelning och kan därför sägas vara mer adekvansinriktad. 
Som vi skall se är scener i både Hamlet 1986 och Hamlet 2008 även strukna.  

 

7.5.2 Strukna scener 

I denna del redovisas vilka scener som har strukits respektive delvis strukits i de olika spelversionerna. 
Figur 7 (se nedan) visar strukna scener i de respektive spelversionerna sett till antalet repliker. Notera 
att en struken replik inte säger något om strykningar som kan ha skett på mikronivå inom repliken 
eller i en monolog. Scener där mer än hälften av replikerna kvarstår är omarkerade i tabellen. Scener 
som strukits helt har markerats med kryss i figuren. Scener som har strukits delvis markeras med ett 
snedstreck i figuren. Helt strukna och delvis strukna scener har även markerats i grått för extra 
tydlighet. En scen räknas som delvis struken i det fall har mer än hälften av replikerna från original 
saknas. I raden ”O”, för original, har källtextens scenindelning angivits vertikalt, och de respektive 
scenerna i de olika kolumnerna. Här representerar den första angivna siffran i varje rad aktuell akt, och 
den efterföljande siffran aktuell scen, det vill säga 1.1 representerar akt 1, scen 1 och så vidare. Hamlet 
i original har totalt fem akter med totalt 20 scener och scenerna är fördelade på följande sätt: den första 
akten har totalt fem scener, den andra akten har totalt två scener, den tredje akten har totalt fyra scener, 
den fjärde akten har totalt sju scener och den femte och sista akten har totalt två scener. Skrivet i 
siffror blir strukturen följande: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 
4.6, 4.7, 5.1, 5.2 (se tabell nedan).  De olika uppsättningarnas strukna scener är redovisade i respektive 
rad, markerat med ”H1-3”, det vill säga ”H1” representerar Lars Göran Carlsons uppsättning, ”H2” 
representerar Ingmar Bergmans uppsättning och ”H3” representerar Staffan Valdemar Holms 
uppsättning.  

 

O 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 5.1 5.2 

H1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 5.1 5.2 

H2 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 5.1 5.2 
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H3 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 5.1 5.2 

Figur 7. Strukna scener, helt respektive delvis i de undersökta Hamletuppsättningarna samt källtexten i 

kronologisk ordning, sett till antalet repliker 

 

Som det går att läsa i figur 7 ovan återfinns alla akter och samtliga 20 scener i Hamlet 1974. Däremot 
har scen 3.1 respektive 4.6 delvis strukits om man ser till antalet repliker jämfört med original.  

I Hamlet 1986 ser scenindelningen annorlunda ut och stycket har som redovisats delats in i 18 olika 
scener, därför har undersökningen gjort en matchning av innehållet med scenerna i originalet. Denna 
version har trots sin scenindelning kvar majoriteten av de sceninstruktioner som återfinns i original, 
därför kan undersökningen konstatera att 19 av originalets scener av totalt antal återfinns. Den enda 
scen som är struken i sin helhet är scen 4.6. Utöver denna scen är scenerna 2.1, 4.2 och 5.1 delvis 
strukna om man ser till antalet repliker jämfört med original.  

I Hamlet 2008 återfinns 17 av totalt 20 scener, här har scenerna 1.1, 1.4 och 4.4 strukits helt. 
Dessutom har scenerna 1.5, 3.2, 4.2 och 5.1 delvis strukits om man ser till antalet repliker jämfört med 
original. Det som även framgår av figur 7 (ovan) är att scen 4.2, 4.6 och 5.1 är de scener där 
strykningar mellan de olika uppsättningarna sammanfaller. Dessa scener har man således strukit helt 
eller valt att reducera i samtliga versioner.  

Hamlet 1974 är således den uppsättning som är mest intakt eftersom samtliga scener jämfört med 
original finns representerade. Vidare är Hamlet 1986 den uppsättning efter Hamlet 1974 som har minst 
strukna scener och där endast en scen är struken. Slutligen, Hamlet 2008 är den uppsättning som har 
flest strukna scener och där tre scener är helt strukna jämfört med original. 

7.5.2.1 Innehåll som stryks eller reduceras 

När det kommer till vilket innehåll man valt att stryka eller reducera utöver de redovisade scenerna 
skiljer det sig något mellan de olika spelversionerna. Här följer en kort sammanfattning av det innehåll 
som de olika versionerna strukit och reducerat.  

I Hamlet 1974 har man valt att reducera scen 3.1 och här saknas den inledande dialogen mellan 
Claudius, Gertrud, Rosencrantz, Guildenstern, Polonius och Ofelia, där Hamlets tillstånd diskuteras, 
helt scenen inleds istället med Hamlets ”att vara”-monolog. En annan scen som man valt att kraftigt 
reducera i Hamlet 1974 är scen 4.6 där Horatio får motta ett brev från Hamlet via en sjöman, där 
Hamlet låter meddela att han blivit fånge på ett piratskepp. Av denna dialog mellan Sjöman, Hovman 
2 och Horatio kvarstår endast en längre replik som yttras av Horatio. 

I Hamlet 1986 har scen 2.1 reducerats och endast dialogen mellan Ofelia och Polonius, där Ofelia 
berättar för sin far att Hamlet beter sig konstigt, kvarstår. Delen där Polonius ber Reynaldo att spionera 
på sonen Laertes är struken. Tillika är scen 4.2, där Rosencrantz och Guildenstern konfronterar Hamlet 
och frågar vad han har gjort av Polonius döda kropp, reducerad och består i denna version endast av ett 
fåtal växlade repliker mellan Hamlet och Rosencrantz. Dessutom är scen 4.6, med sjömännen, helt 
struken och istället har Horatios repliker lagts till i efterföljande scen i dialog med Claudius, Laertes 
och Gertrud. Vidare har dialogen i scen 5.1 mellan Dödgrävaren och Den andre, där de båda pratar om 
att Ofelia får en kristlig begravning trots att hon begått självmord, reducerats eftersom Den andres 
repliker är strukna.  
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I Hamlet 2008 har man valt att stryka styckets inledande scen 1.1 helt. Dialogen där Bernardo och 
Marcellus berättar för Horatio att de sett gamle Kung Hamlets vålnad och där Vålnaden gör sin första 
entré saknas därför i denna version. Även scen 1.4, där Hamlet fördömer Claudius leverne inför 
Horatio och Marcellus för att senare följa med Vålnaden, saknas i denna version. Denna spelversion 
inleds istället med scen 1.5 som är reducerad till att bestå av endast Hamlets dialog med Vålnaden där 
den senare berättar att han blivit mördad av sin bror den nuvarande kungen och manar Hamlet att 
hämnas. Den del i denna scen där Hamlet får Horatio och Marcellus att svära på att tiga om Vålnaden 
saknas alltså helt. I Hamlet 2008 är således de inledande scenerna där andra roller utöver Hamlet ser 
Vålnaden strukna.  

I denna spelversion är även scen 3.2 reducerad vilket beror på att pantomimen och skådespelet är helt 
struket. Vidare är scen 4.2, precis som i Hamlet 1986, reducerad i Hamlet 2008. Dessutom är scen 4.4 
där Hamlet träffar Kaptenen från Fortinbras armé på deras väg till Polen och där Hamlet skamset 
jämför sig med de 20.000 man som går i döden för så lite som en jordplätt, helt struken. Dessutom har 
samtliga rollers repliker i scen 5.1 reducerats och det saknas repliker mellan Hamlet och Horatio där 
Hamlet reflekterar om livets förgänglighet med hovnarren Yorricks skalle i hand.  

Sammanfattningsvis visar undersökningen av scenstrykningar att Hamlet 1974 den spelversion som är 
mest intakt. I denna version har inga scener strukits alls och endast två är reducerade. Vidare visar 
undersökningen att Hamlet 1986 är den version efter Hamlet 1974 som näst mest intakt. I denna 
version har en scen strukits och tre scener reducerats. Hamlet 2008 är den version med flest strukna 
scener. I denna version är tre scener strukna och fyra scener reducerade. Således är Hamlet 1974 mer 
adekvansinriktad medan Hamlet 2008 är mer acceptansinriktad. Hamlet 1986 utgör i detta avseende ett 
slags mellanläge med en struken scen och tre reducerade.  

 

7.5.3 Strukna roller  

Denna del redovisar de roller som har strukits i de olika spelversionerna. När det kommer till 
rollförteckningar så är läget precis som med akt- och scenindelningen: eftersom det inte finns någon 
förlaga så verkar det som man traditionellt författat en egen.  

Denna undersökning har valt att dela in rollerna i kategorierna huvudroll, biroll, mindre biroll och 
övriga efter antalet repliker respektive roll har i original. Detta eftersom olika versioner av pjäsen 
utgår från olika förlagor och därför eventuellt kategoriserar roller annorlunda. Därför kan det i vissa 
fall vara svårt att utifrån rollförteckningen göra en kategorisering. Efter en genomräkning av antalet 
repliker och en skattning av vad som anses utgöra kategorin huvudroll (vissa roller oavsett replikantal 
är centrala i handlingen) är de roller som kan sägas tillhöra kärnan i Hamlet följande: Hamlet, 
Claudius, Gertrud, Polonius, Horatio och Ofelia. Denna indelning kan säkerligen bestridas beroende 
på tycke och rådande normer, exempelvis är Laertes inräknad i kategorin huvudroll i rollförteckningen 
för Hamlet 2008 och spelas av en ensam skådespelare, tvärtemot hur uppsättningen har valt att göra 
med övriga biroller som alla spelas av endast två skådespelare. Vidare har övriga roller med replik(er) 
delats in efter antal repliker i underkategorier, här räknas en roll som biroll om den har fler än tio 
repliker i original, om rollen i fråga har färre än tio repliker har den kategoriserats som mindre biroll. 
Enstaka repliker som framförs av ensemble kategoriseras här som övriga.  

Till kategorin biroll, det vill säga roller med fler än tio repliker, räknas Rosencrantz, Guildenstern, 
Laertes, Osric, Dödgrävare, Den andre, Barnardo, Marcellus, Vålnaden och Reynaldo. Till kategorin 
mindre biroll, det vill säga mindre än tio repliker, räknas  Fransisco, Fortinbras, Kaptenen, 
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Skådespelare 1, Prologen, Teaterdrottningen, Teaterkungen, Lucianus (i rollförteckning tenderar dessa 
skådespelarroller att endast betecknas som ”Skådespelare”), Hovman 1, Hovman 2, Hovman 3, 
Prästen, Sjöman, Voltemand, Cornelius, Lucianus, Budbärare 1, Budbärare 2 och Sändebud. Till 
kategorin övriga räknas således roller (repliker) som framförs av flera i ensemblen och som 
exempelvis betecknas som ”Hovfolket”, ”Alla” och ”Hopen”. Sammantaget utgörs antalet i kategorin 
huvudroll av totalt 6 roller, antalet i kategorin biroll uppgår till totalt 10 roller, antalet i kategorin 
mindre biroll uppgår till totalt 19 roller, och slutligen utgörs kategorin övriga av totalt sex repliker. 
Kategorierna huvudroll, biroll och mindre biroll blir sammanlagt totalt 35 roller med replik(er). 
Tabellen nedan visar hur många i kategorierna huvudroll, biroll, mindre biroll och övriga som kvarstår 
i de respektive spelversionerna av totalt antal.  

 

Tabell 1. Antalet kvarvarande huvudroller, biroller, mindre biroller samt övriga med repliker efter kategori 

av totalt antal 

Roller 1974 1986 2008 

Huvudroller 6/6 6/6 6/6 

Biroller 10/10 8/10 8/10 

Mindre biroller 15/19 11/19 4/19 

Övriga (antal repliker) 6/6 0/6 0/6 

 

Undersökningen av strukna roller, efter antal repliker räknat, visar att samtliga 6 huvudroller i original 
finns med i Hamlet 1974. Den enda strykningen som förekommer av en huvudroll är Gertruds repliker 
i scen 3.1. Även samtliga 10 i kategorin biroll återfinns i denna spelversion. Således har varken 
huvudroller eller större biroller strukits i denna uppsättning. När det kommer till strykningar är endast 
roller tillhörande kategorin mindre biroller strukna och i denna uppsättning är Sjöman och Hovman 1 
helt strukna i scen 4.6. Det som återstår i denna scen är Horatios längre replik som i och med detta blir 
en monolog framförd utan någon annan roll närvarande. Övriga mindre biroller som har blivit strukna 
är Budbärare 1 (4.5) och Sändebud (5.2). I denna uppsättning är vissa karaktärer delvis strukna, det 
vill säga den aktuella rollens repliker är i enskilda scener helt strukna. Som tidigare nämnts är 
Gertruds repliker i scen 3.1 strukna, men även Rosencrantz och Guildenstern repliker är strukna i 
denna scen, vilket beror på att den inledande dialogen är struken i sin helhet och den tredje aktens 
första scen inleds med Hamlets ”att vara”-monolog. Rosencrantz enda replik är dessutom struken i 
scen 4.4, vilket innebär att rollen även är helt struken i denna scen. Rollen Fortinbras har fått behålla 
sina repliker i scen 4.4 men har fått replikerna helt strukna i scen 5.2 och är i denna uppsättning endast 
närvarande på scen enligt scenanvisning. Av totalt 35 roller finns alltså 31 roller kvar och samtliga 
ensemblerepliker har behållits.  

Även i Hamlet 1986 är roller helt eller delvis strukna. Samtliga huvudroller återfinns i denna 
spelversion. I kategorin biroll har Reynaldo (2.1) och Den Andre (5.1) strukits helt. Utöver dessa är 
Rosencrantz och Guildenstern helt strukna i scen 3.1 och 3.3, och har inga repliker i dessa scener, men 
finns med i sceninstruktionen till scen 11 (3.3 i original). Som nämnts tidigare är scen 4.6 helt struken 
i denna spelversion, vilket innebär att de mindre birollerna Hovman 1 (i denna version översatt till 
”Tjänaren”) och Sjöman även är helt strukna. Bland övriga roller i kategorin mindre biroller är 
Voltemand (1.2, 2.2), Cornelius (1.2), Prologen (3.2), Budbärare 1 (i denna version översatt till 
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”Adjutanten”) (4.5), Sändebud (5.2), Hovman 2 (5.2) i denna version helt strukna. Även Fortinbras är 
delvis struken och endast Kaptenen för Fortinbras armé återfinns i scen 13A (4.4 i original) men inte 
Fortinbras själv. Vidare är kategorin övriga, det vill säga enskilda repliker som skall framföras av 
ensemblen, som här betecknas som Hopen (4.5), Alla (5.1) och Hovfolket (5.2), i denna uppsättning 
helt strukna. Således verkar det som om man har valt att centrera det som talas på scen till biroller och 
huvudkaraktärer och övrig ensemble utgör en fond till det som sker på scenen. Av 35 roller finns alltså 
25 kvar och samtliga ensemblerepliker har dessutom strukits.  

Undersökningen visar att det även i Hamlet 2008 förekommer strykningar av roller. Eftersom flera 
scener i Hamlet 2008 är helt strukna innebär det att vissa roller som en naturligt konsekvens faller 
bort. Eftersom den första scenen och den fjärde scenen i den första akten är helt strukna innebär det 
även att birollerna Barnardo (1.1), Marcellus (1.1, 1.2 och 1.4) och den mindre birollen Franscico (1.1) 
är helt är strukna. Vidare är de mindre birollerna Prologen, Lucianus, Teaterkungen och 
Teaterdrottningen i scen 3.2 helt strukna. Detta eftersom skådespelet och pantomim är ersatta med helt 
annan dialog och de helt orelaterade karaktärerna Oscar, Emelie och Edvard som har sin förlaga i 
Ingmar Bergmans film Fanny och Alexander från 1982. Därutöver är de mindre birollerna Voltemand 
(1.2, 2.2), Cornelius (1.2), Fortinbras (4.4, 5.2), Kaptenen (4.4), Budbärare 1 (4.5), Hovman 1 (4.5), , 
Hovman 2 (4.6), Prästen (5.1), Hovman 3 (5.2), och slutligen Sändebud (5.2) strukna. Vissa biroller 
har i denna  spelversion även dubblerats, det vill säga två skådespelare delar på den aktuella rollens 
repliker, och följande biroller: Reynaldo (2.1), Skådespelare (2.2), Sjöman (4.6), Budbärare (4.7) och 
slutligen Osric (5.2) har delats in 1 och 2 och benämns exempelvis som ”Osric 1” respektive ”Osric 
2”. Detta eftersom Börje Ahlstedt och Tomas Pontén, tillsammans spelade samtliga roller utöver 
huvudrollerna Hamlet, Claudius/ Vålnaden, Gertrud, Ofelia, Polonius, Laertes och Horatio i denna 
uppsättning. I kategorin övriga är samtliga repliker som framförs av ensemblen i scenerna (1.2), (4.5), 
(5.1) och (5.2) helt strukna. Undersökningen visar att majoriteten av de mindre birollerna är strukna 
och även samtliga ensemblerepliker. Av totalt 35 roller finns alltså endast 17 stycken kvar och 
samtliga ensemblerepliker är strukna.  

I detta avsnitt redovisas gemensamma mönster för rollstrykningar i de respektive spelversionerna. Det 
finns ingen korrelation mellan strukna biroller i någon av versionerna. Hamlet 1974 har som nämnts 
inte strukit någon biroll, medan Hamlet 1986 har strukit Reynaldo och Den andre. Vidare har Hamlet 
2008 strukit Barnardo och Marcellus. Eftersom de flesta strykningar i samtliga versioner sker i 
kategorin mindre biroll har dessa rollstrykningar sammanställts för att se vilka roller som stryks i 
större utsträckning och för att undersöka gemensamma nämnare. I figuren nedan redovisas de mindre 
biroller i respektive spelversion som har strukits. Här markerar strecket att ingen korrelation finns och 
att rollen inte är struken. För extra tydlighet har strykningar som är gemensamma även markerats i 
grått.  

 

Kategori 1974 1986 2008 

Mindre biroller Budbärare 1 Budbärare 1 Budbärare 1 

 Hovman 1 Hovman 1 Hovman 1 

– Hovman 2 Hovman 2 

– – Hovman 3 

Sjöman Sjöman – 
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Sändebud Sändebud Sändebud 

– Voltemand Voltemand 

– Cornelius Cornelius 

– Prologen Prologen 

– – Fransisco 

– – Prästen 

– – Lucianus 

– – Teaterkungen 

– – Teaterdrottningen 

– – Prologen 

– – Fortinbras 

– – Kaptenen 

Figur 8. Strukna mindre biroller i jämförelse mellan de olika spelversionerna 1974, 1986 och 2008 

 

Som det går att se i figur 8 är vissa rollstrykningar gemensamma för de olika spelversionerna. 
Budbärare 1, Hovman 1 och Sändebud har strukits i samtliga versioner. Dessutom är Sjöman struken i 
både Hamlet 1974 och Hamlet 1986 medan Hamlet 2008 har valt att behålla denna roll. Gemensamma 
strykningar för Hamlet 1986 och Hamlet 2008 är Hovman 2, Voltemand, Cornelius och Prologen. 
Utöver dessa strykningar är följande mindre biroller endast strukna i Hamlet 2008: Hovman 3, 
Fransisco, Prästen, Lucianus, Teaterkungen, Teaterdrottningen, Prologen, Fortinbras och Kaptenen. 
Således finns det vissa gemensamma nämnare bland strykningar av mindre biroller i de undersökta 
spelversionerna. 

Sammanfattningsvis visar undersökningen av strukna roller att Hamlet 1974 är nästintill intakt när det 
kommer till roller med repliker i alla kategorier. Här väljer man att endast stryka mindre biroller 
medans övriga kategorier finns kvar. I Hamlet 1986 har flertalet roller strukits, varav två biroller och 
hela åtta mindre biroller. Här har även samtliga repliker som framförs av ensemblen strukits. I Hamlet 
2008 har majoriteten av rollerna strukits, varav två biroller och hela femton mindre biroller. Här har 
även samtliga repliker som framförs av ensemblen strukits. Således är Hamlet 2008 hårt struken när 
det kommer till mindre biroller och som en konsekvens blir handlingen mer fokuserad på kärnroller 
och större biroller. Både Hamlet 1986 och Hamlet 2008 gör majoriteten av rollstrykningar bland 
mindre biroller och båda dessa versioner stryker helt repliker som är gemensamma för ensemblen. 
Detta resulterar i versioner där majoriteten av de repliker som framförs på scenen yttras av huvudroller 
eller större biroller och det övriga ”bruset” är bortskalat, vilket ger en dialog som koncentrerad till en 
kärna av återkommande roller och roller med mer utrymme i stycket. Gemensamt för samtliga 
versioner är att de mindre birollerna Budbärare 1, Hovman 1 och Sändebud stryks i övrigt skiljer det 
sig något mellan de olika spelversionerna. Av undersökningen framgår att Hamlet 1974 är den version 
som strukit minst, följt av Hamlet 1986 som har strukit mer och slutligen Hamlet 2008 som har strukit 
mest roller av de undersökta spelversionerna.  



44 
 

 

7.5.4 Mikronivåhypotes 

Undersökningen av variablerna på makronivå i de respektive spelversionerna visar ett tydligt mönster 
när det kommer till strykningar och här kan spelversionerna rankas efter tendenser till strykning: 
Hamlet 1974 är det version som är mest intakt. I denna version har ingen förändring av struktur skett 
och samtliga scener finns bevarade, dessutom görs få strykningar eller inga strykningar när det 
kommer till roller. Den preliminära hypotesen om att denna version är minst bearbetad och därför mest 
adekvansinriktat stämmer således. Om Hamlet 1974 är mest traditionell i detta sammanhang utgör 
Hamlet 1986 ett slags mellanläge. Denna version är bearbetad när det kommer till scenindelning och 
struktur och följer därför inte original till fullo. Dessutom har man i denna version strukit både en hel 
scen och flertalet mindre biroller. Den preliminära hypotesen om att denna version är mer 
adekvansinriktad stämmer alltså inte när det kommer till de undersökta variablerna på makronivå. 
Hamlet 2008 är den version som är hårdast struken av de undersökta spelversionerna. Denna version 
har flest antal strukna scener, har dessutom en annorlunda scenföljd i den första akten och även flest 
strukna roller. Här verkar man ha skalat av både scener och mindre roller för att koncentrera innehållet 
till kärnan både när det gäller roller och handling. Den preliminära hypotesen om att denna version är 
mer bearbetad och därför acceptansinriktad när det kommer till de undersökta variablerna på 
makronivå stämmer således. En hypotes för undersökningen av den tredje akten på mikronivå är 
således att detta mönster kommer att kunna observeras även på mikronivå. Hamlet 1974 kommer 
förmodligen att vara mest adekvansinriktad, medan Hamlet 1986 utgör en mer acceptansinriktad 
spelversion och slutligen att Hamlet 2008 är mest acceptansinriktad av de undersökta versionerna.  

 

7.6 Mikronivå 
I denna del studeras den tredje aktens samtliga scener på mikronivå. Inledningsvis redovisas hur 
mycket av de aktuella scenerna som kvarstår när det kommer till antal repliker och ord. Detta för att se 
om det strykningsmönster som noterats på makronivå även förekommer på mikronivå. Därefter 
redovisas undersökningen av pronominalbruket vid andra person singular av you respektive thou. 
Detta för att se om man antar en adekvansinriktad eller en acceptansinriktad strategi vid översättning 
och om någon strategi för detta pronominalbruk återfinns för att markera den betydelseskillnad som 
finns i källtexten. Vidare undersöks även vilka strategier som används vid översättning av bildspråk, 
och då främst metaforer och liknelser, i de olika spelversionerna. Detta återigen för att se om 
översättningen av bildspråket är adekvansinriktat respektive acceptansinriktat.  

 

7.6.1 Strykningar 

Nedan redovisas det antal ord som de respektive scenerna i den tredje akten uppgår till i 
spelversionerna jämfört med källtexten. Akt tre består av fyra scener och som redovisats tidigare har 
ingen av de undersökta scenerna i den tredje akten strukits helt i de olika spelversionerna utan endast 
delvis. Tabell 5 visar det antal ord, exklusive sceninstruktioner, som återfinns i scenerna 1-4 i den 
tredje akten samt det totala antalet i respektive spelversion. Anledningen till att sceninstruktionerna 
inte har tagits med i denna jämförelse är för att dessa är ett sent tillägg och tenderar att skilja sig 
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mellan olika versioner av Shakespeares original. Syftet med denna jämförelse är för att se om samma 
strykningsmönster som kan utrönas på den generella makronivån, det vill säga av scener och roller, 
återfinns i den tredje aktens mikronivå. 

Tabell 2. Antal ord som kvarstår och totalt antal ord i den tredje aktens respektive scener i de tre 

undersökta spelversionerna 1974, 1986 och 2008 

SCEN 3.1 3.2 3.3 3.4 TOTALT: 
Källtext 1498 2902 783 1703 6886 
1974 973 2456 559 1289 5277 
1986 1051 2079 572 1137 4839 
2008 769 748 472 717 2706 
 
Som kan utläsas i tabellen ovan är Hamlet 1974 den spelversion där flest ord kvarstår. Källtexten har 
ett totalt ordantal om 6886 ord, medan Hamlet 1974 har totalt 5277 ord, följt av Hamlet 1986 som har 
totalt 4839 ord. Hamlet 2008 är den spelversion som har lägst antal ord jämfört med källtexten och 
endast 2706 ord kvarstår. Det skiljer alltså totalt 1609 ord mellan källtexten och Hamlet 1974 medan 
det skiljer totalt 2047 ord mellan källtexten och Hamlet 1986. Hamlet 2008 är den spelversion där den 
största skillnaden noterats med totalt 4180 ords skillnad jämfört med källtexten.  

Om man ser till ordantalet i de olika scenerna i den tredje akten jämfört med original kan 
undersökningen konstatera att den scen där det i samtliga spelversioner råder lägst skillnad mellan 
antal ord i jämförelse med källtexten i scen 3.3. Hamlet 1986 är den spelversion där flest ord återfinns 
i denna scen. I denna spelversion har scen 3.3 totalt 572 ord mot källtextens 783 ord, vilket betyder en 
skillnad om endast 211 ord. Jämförelsevis har Hamlet 1974 en skillnad om totalt 230 ord i scen 3.3 i 
jämförelse med källtexten medan det i Hamlet 2008 råder en skillnad om totalt 311 ord. Scen 3.3 är 
således den scen där det i samtliga spelversioner råder lägst skillnad i antal ord jämfört med källtexten. 

Om man däremot ser till den scen där det råder högst skillnad i ordantal mellan spelversionerna 
jämfört med källtexten visar undersökningen att scen 3.2 och 3.1 är de scener med markant skillnad. I 
Hamlet 1974 och Hamlet 2008 råder det störst skillnad i scen 3.2, här skiljer det totalt 823 respektive 
totalt 2154 ord jämfört med källtextens totalt 2902 ord. I Hamlet 1986 råder det däremot störst skillnad 
i scen 3.1 jämfört med källtexten. I denna spelversion råder det en skillnad om totalt 525 ord jämfört 
med källtextens totalt 1498 ord. I scen 3.1 respektive 3.2 råder det alltså störst skillnad i antalet ord 
jämfört med källtexten.  

Om man jämför de olika spelversionerna visar undersökningen att skillnaden mellan Hamlet 1974 och 
Hamlet 1986 är marginell. Den tredje akten i Hamlet 1974 och Hamlet 1986 består av totalt 5277 ord 
respektive 4839 ord. I de respektive scenerna är Hamlet 1974 även den version där flest antal ord 
återfinns med undantag för scen 3.1 och 3.3 där Hamlet 1986 är den version med flest antal ord. Dock 
är skillnaden här marginell och handlar om mindre än hundratalet respektive tiotalet ord som skiljer 
dessa versioner i dessa två scener, det vill säga 78 respektive 13 skiljer Hamlet 1986 från Hamlet 
1974. Överlag står Hamlet 1974 och Hamlet 1986 nära i antal ord eftersom det endast skiljer 438 ord 
mellan dessa versioner. Den mest märkbara skillnaden är mellan dessa två versioner och Hamlet 2008 
som endast består av 2706 antal ord. Hamlet 2008 är således den spelversion med minst ordantal och 
jämfört med Hamlet 1974 råder det nästan dubbelt så många ord i skillnad mellan dessa två versioner, 
det vill säga 2571 stycken ord skiljer Hamlet 1974 från Hamlet 2008. Detta mönster är även tydligt i 
de respektive scenerna, men tydligast i scen 3.2 där det skiljer hela 1672 ord mellan Hamlet 2008 och 
Hamlet 1974. 
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Det strykningsmönster som finns på makronivå, där Hamlet 2008 är den spelversion med flest 
strykningar, återfinns alltså även på mikronivå i den tredje akten. Även när det gäller minst 
strykningar i Hamlet 1974 återspeglar ordantalet det strykningsmönster som råder på makronivå, det 
vill säga denna spelversion har även här minst antal strykningar och är således den version som är 
mest intakt. Vidare utgör även här Hamlet 1986 en mellanversion om än marginell och trots att det 
skiljer sig aningen mellan de respektive scenerna.  

 

7.6.2 Pronominalbruk  

I detta avsnitt redovisas hur pronominalbruket av andra person singular översätts i de olika 
spelversionerna avseende you respektive thou, och huruvida den strategi som valts gör någon 
distinktion mellan dessa genom att välja du respektive ni och dess objektsformer, det vill säga dig 
respektive er. Som nämnts tidigare finns det i tidig nyengelska en distinktion mellan you och thou som 
saknas i modern engelska. Shakespeare har ofta en bakomliggande intention med dessa pronomen och 
genom att lägga in you eller thou laddas tilltal mellan olika roller. Hypotesen är därför att en mer 
adekvansinriktad översättning kommer att beakta betydelseskillnaden och därför göra skillnad mellan 
thou och you i översättning genom att översätta dessa till du respektive ni, medan en mer 
acceptansinriktad översättning inte beaktar betydelseskillnaden utan väljer ett tilltal med duande eller 
niande oavsett vilket pronomen som finns i original. Alternativt att en betydelseskillnad är konstruerad 
på ett annat viss för att markera olika tilltal och rang mellan rollerna. En adekvansinriktad strategi bör 
alltså följa pronominalbruket i original medan en acceptansinriktad strategi inte gör det.  

7.6.2.1 Översättning av thou 

I källtextens tredje akt återfanns totalt 24 förekomster av pronomenet thou/ thee, vilket inte är ett 
betydande antal, men som resultatet nedan visar säger det något om den strategi man har valt i de olika 
spelversionerna. I tabellen nedan redovisas i vilken omfattning you översätts till ni/ er respektive 
du/dig och thou/ thee till ni/ er respektive du/ dig. Eftersom thou/ thee i elisabetianskt språkbruk 
signalerar närhet bör thou alltså översättas till du medan you bör översättas till ni/er. En hög grad av 
thou som översätts till du och you som översätts till ni/er tolkas som en mer adekvansinriktad 
översättning.   

Tabellen nedan visar i vilken omfattning pronomenet thou/ thee förekommer i den tredje akten och hur 
dessa har översatts i de respektive spelversionerna. Tabellen är indelad i kategorierna 1) thou/ thee: du/ 
dig, det vill säga de förekomster av thou och thee som översätts till du respektive dig, 2) thou/ thee: ni/ 
er, det vill säga de förekomster av thou och thee som översätts till ni respektive er, 3) thou: struket, det 
vill säga de förekomster där thou av olika anledningar har strukits i de olika spelversionerna, och 4) 
thou: ersatt, det vill säga de förekomster där pronomenet är ersatt med en annan konstruktion. 
Undersökningen har funnit 24 förekomster av pronomenet thou/ thee i källtexten och har därefter 
analyserat hur dessa översätts i de olika spelversionerna. Undersökningen har även noterat att thou 
översätts till ett possessivt ditt eller din i vissa fall. Exemplet nedan från Teaterkungens replik i scen 
3.2 visar hur thou översätts till possessiva din.  

 

Exempel 1 

KT: So think thou wilt no second husband wed. (2003:154) 

Hamlet 1974: Din tanke att ej äkta någon ann. 
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Som exemplet ovan visar har översättaren i detta fall valt att översätta thou till det possessiva din. 
Dessa förekomster räknas i denna undersökning till kategorin thou: du/ dig.  

 

Tabell 3. Tabellen visar vilket strategi som valts vid översättning av ”thou” i andra person singular av 

totalt 23 förekomster 

Pronomen 1974 1986 2008 

Thou/thee: du/ dig 17 21 7 

Thou/ thee: ni/ er – – – 

Thou: struket 6 3 17 

Thou: ersatt 1 – – 

Totalt 24 24 24 

 

Som tabellen ovan visar har man i samtliga spelversioner valt att översätta thou till du alternativt dig. 
Ingen av de undersökta spelversionerna valde att översätta thou till ni eller er. Däremot väljer de olika 
spelversionerna att stryka thou i vissa fall. Undersökningen visar att thou är struket vid 6 förekomster i 
Hamlet 1974, vid 3 förekomster i Hamlet 1986 och slutligen vid 17 förekomster i Hamlet 2008. 
Hamlet 2008 är alltså den spelversion där flest förekomster av pronomenet är struket, vilket följer det 
strykningsmönster för Hamlet 2008 som undersökningen hittills genererat. I de flesta fall är dessa 
strykningar en konsekvens av att repliken i fråga strukits antingen helt eller delvis. I Hamlet 2008 är 
exempelvis skådespelet struket helt och därför även Teaterkungens repliker till Teaterdrottningen där 
flera förekomster av thou/ thee förekommer. En annan anledning till strykning, som verkar gälla 
generellt för samtliga spelversioner, är för att göra meningen idiomatisk. Exemplet nedan visar hur 
samtliga versioner gör Hamlets replik i scen 3.1 mer grammatiskt, när det gäller imperativ, i 
översättning genom att stryka thee. 

 

Exempel 2 

KT: Get thee to a nunnery […]. (2003:136) 

Hamlet 1974, 1986, 2008: Gå i kloster! 

 

Vidare, väljer man att i vissa fall ersätta thou med en annan struktur. I Hamlet 1974 är thou ersatt vid 
en förekomst. Exemplet nedan visar hur repliken ”Dost thou hear?”, som Hamlet riktar till sin vän 
Horatio, översatts till en uppmaning i och med ”Hör noga på”. Således ersätter ”noga” pronomenet 
thou i översättning. I Hamlet 1986 och Hamlet 2008 översätts däremot samma replik till ”Hör du på?”, 
och här behåller man alltså pronomenet. Exemplet nedan visar hur spelversionerna ersätter respektive 
översätter thou i Hamlets replik i scen 3.2.  

 

Exempel 3 

KT: Dost thou hear? (2003:144) 
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Hamlet 1974: Hör noga på. 

Hamlet 1986/ 2008: Hör du på? 

 

I den tredje akten används thou i tilltal av följande personer: Hamlet till Ofelia, Hamlet till Horatio, 
Teaterkungen till Teaterdrottningen under skådespelet, Gertrud till Hamlet, Hamlet föraktfullt om 
Polonius, och Hamlet till sig själv (sin dolk). Majoriteten av förekomsterna sker mellan personer som 
har ett familjärt förhållande och därför för att understryka tillgivenhet. Exemplet nedan visar hur 
Hamlet använder thou för att markera närhet till Ofelia som han har haft ett kärleksförhållande med i 
scen 3.1. 

 

Exempel 4 

KT: Why wouldst thou be a breeder of sinners? (2003:134) 

 

Vidare visar exemplet nedan hur Hamlet även tilltalar sin vän och förtrogne Horatio med thou i scen 
3.2.  

 

Exempel 5 

KT: Horatio, thou art e’en as just man as e’er my conversation coped withal. (2003:142) 

 

Båda ovanstående exempel illustrerar hur Hamlet använder thou för att markera närhet och intimitet. 
Undantaget är Hamlets replik om den döde Polonius där thou och thee används för att uttrycka förakt 
och ilska och inte tillgivenhet till en vän eller kärlek. Exemplet nedan visar hur Hamlet använder thou 
till en rollkaraktär han föraktar i scen 3.4. 

 

Exempel 6 

KT: Thou wretched, rash, intruding fool, farewell. I took thee for thy better. (2003:178) 

 

Pronominalbruket av thou respektive thee följer alltså ett mönster i samtliga spelversioner där dessa 
konsekvent översätts till du och dig. Således har man vid översättning av dessa iakttagit den 
betydelseskillnad som originalet understryker och samtliga spelversioner är därför adekvansinriktade 
vid översättning. Det här resultatet kan dock diskuteras eftersom Hamlet 2008 har en hög andel 
strukna thou.  

7.6.2.2 Översättning av you 

När det kommer till pronomenet you i andra person singular förekommer you i andra person singular 
vid 132 förekomster i den tredje akten. Eftersom you i elisabetianskt språkbruk signalerar distans bör 
you alltså översättas till ni/ er. En hög grad av you  som översätts till ni/ er betyder en mer 
adekvansinriktad översättning. I tabellen nedan redovisas i vilken omfattning pronomenet you 
översätts till du/ dig respektive ni/ er i de olika spelversionerna. Tabellen är indelad i kategorierna 1) 
you: du/ dig, det vill säga de förekomster av you som översätts till du respektive dig, 2) you: ni/ er, det 
vill säga de förekomster av you som översätts till ni respektive er, 3) you: struket, det vill säga de 
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förekomster av you som av olika anledningar är struket, 4) you: ersatt, det vill säga de förekomster där 
pronomenet är ersatt med en annan konstruktion. Undersökningen har funnit 132 förekomster av you i 
källtexten och därefter analyserat hur dessa översätts i de olika spelversionerna. 

Tabell 4. Visar vilken strategi som valts vid översättning av ”you” i andra person singular av totalt 133 

förkomster.  

Pronomen 1974 1986 2008 

You: du/ dig 35 27 24 

You: ni/ er 56 46 13 

You: struket 38 56 93 

You: ersatt 3 3 2 

Totalt 132 132 132 

 

Som undersökningen visar i tabellen ovan råder det inte samma självklara distinktion när det kommer 
till översättningen av pronomenet you. Som undersökningen i det förra avsnittet visade översattes thou 
konsekvent till du. Så är inte fallet här eftersom you tenderar att översättas både till du och ni i de 
undersökta spelversionerna. I Hamlet 1974 översätts 35 förekomster av you till du respektive dig, 
medan 56 förekomster av samma pronomen översätts till ni respektive er. Av det totala antalet 
förekomster är 38 stycken strukna i denna version. En majoritet av pronomenet you i andra person 
singular översätts alltså adekvansinriktat och i enlighet med bruket i källtexten det vill säga you blir ni/ 
er.  

Vidare visar undersökningen av spelversionen för Hamlet 1986 att 27 förekomster är översatta till du 
respektive dig, medan 45 förekomster är översatta till ni respektive er. Av det totala antalet 
förekomster av you i källtexten är 57 stycken strukna i översättning. En majoritet av pronomenet you i 
andra person singular stryks alltså, medan större delen av det som kvarstår översätts adekvansinriktat, 
det vill säga you blir ni/ er. Även detta resultat kan diskuteras eftersom Hamlet 1986 har en hög andel 
strukna förekomster som övergår det antal som översätts till ni.  

Slutligen visar undersökningen av spelversionen för Hamlet 2008 att 24 förekomster av you översätts 
till du respektive dig, medan 13 förekomster är översatta till ni respektive er. Av det totala antalet 
förekomster av you i källtexten är 93 stycken strukna i översättning. En majoritet av pronomenet you 
stryks alltså och större delen av det som kvarstår översätts acceptansinriktat, det vill säga you blir du i 
översättning istället för ni. Sammantaget kan man kategorisera detta som en mer acceptansinriktad 
överföring. Som tidigare påpekats beror det höga antalet strykningar på att Hamlet 2008 är kraftigt 
reducerad i den tredje akten.  

7.6.2.3. You för att markera rang och förtrolighet  

Följande avsnitt redogör för hur Hamlet 1974 översätter pronomenet you. Som nämnts innan används 
både thou och you för att indikera vilken relation som råder mellan rollerna. Av min analys framgår att 
Hamlet 1974 tenderar att översätta you till du respektive ni för att markera förtrolighet och rang mellan 
roller, det vill säga för att understryka relationen mellan rollkaraktärerna. För att markera rang niar 
Polonius, Hamlet och övriga karaktärer Claudius, medan Claudius duar tillbaka. Hamlet niar även 
Gertrud offentligt, men inte annars, men vi återkommer till det senare. Hamlet och Polonius niar 
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varandra konsekvent i översättning av you, även Hamlet och Ofelia niar varandra i översättning av 
you, med ett undantag. Exemplet nedan visar hur Hamlets you till Ofelia i scen 3.2 översätts till du.  

 

Exempel 7 

KT: Did you think I meant country matters? (2003:148) 

Hamlet 1974: Tänkte du att jag mente nåt oanständigt? 

 

Här har den direkta anspelningen på sex, eftersom ”country” är en ordvits på engelskans ”cunt”, 
möjligtvis gjort att man tar bort niandet för att förstärka det intima temat. Hamlet niar även 
Rosencrantz och Guildenstern konsekvent i översättning av you med ett undantag. Under dialogen 
mellan Hamlet och Guildenstern i scen 3.2, där Hamlet ber att få tala med Guildenstern avsides 
översätts you till du. Exemplet nedan visar hur you översätts till du i Hamlets replik till Rosencrantz i 
scen 3.2. 

 

Exempel 8 

KT: To withdraw with you: why do you go about to recover the wind of me, as you would drive me 
into a toil? (2003:164) 

Hamlet 1974: Kom hit ett tag! Varför kretsar du runt mig så där, som om du försökte komma på 
vindsidan av mig för att driva in mig i en snara? 

 

I denna konfrontation byts niandet mellan dessa rollkaraktärer ut mot ett duande. Antagligen för att 
markera att samtalet är förtroligt och konfrontativt. Intressant nog är you i Hamlets längre replik som 
inleds ”You would play on me …” i detta utbyte översatt till ni trots ett initialt duande. Repliken blir 
således allmänt menad och innefattar fler än Guildenstern i Hamlet 1974 som det generiska 
pronomenet man (Nationalencyklopedin, man).  

För att markera vänskap och förtrolighet duar roller varandra i Hamlet 1974, Hamlet och Horatio duar 
varandra i översättning av you och Polonius duar sin dotter Ofelia. Exemplet nedan visar hur you 
översätts till du för att markera förtrolighet i Hamlets replik till Vålnaden i scen 3.4.  

 

Exempel 9 

KT: What would you, gracious figure? 

Hamlet 1974: Vad vill du, fader? 

 

Teaterdrottningen och Teaterkungen duar varandra i sina långa repliker under skådespelet. I den 
avslutande konfrontationen bakom lykta dörrar mellan Gertrud och Hamlet förekommer ett 
konsekvent duande i översättning av you, så även vid thou som undersökningen har visat. Exemplet 
nedan visar hur thou och thy översätts till du respektive din för att markera förtrolighet i Gertruds 
replik till Hamlet i scen 3.4. 

 

Exempel 10 
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KT: Hamlet, thou hast thy father much offended. (2003:176) 

Hamlet 1974: Hamlet du har allvarligt kränkt din fader. 

 

Shakespeare har i källtexten kontrasterat detta thou med Hamlets svar där istället you används. I 
källtexten markerar användningen av you det förakt Hamlet hyser för sin mor. För att bibehålla den 
laddning som finns i källtexten borde detta you istället översättas till ni. Exemplet nedan visar hur you 
översätts till du i Hamlet svarsreplik till Gertrud i scen 3.4.  

 

Exempel 11 

KT: Mother, you have my father much offended. (2003:176) 

Hamlet 1974: Moder, du har allvarligt kränkt min fader. 

 

Genom att översätta you till du förlorar detta replikskifte sin laddning och Hamlets skarpa ton till sin 
moder understryks inte i samma omfattning. I detta avseende är därför Hamlet 1974 mer 
acceptansinriktad. Som vi skall se är laddning av repliker ett grepp som används även i översättning 
för att tillföra mening.  

7.6.2.4. Du respektive ni för att ladda repliker  

Följande avsnitt redovisar hur Hamlet 1986 och Hamlet 2008 laddar repliker i översättning genom sitt 
pronominalbruk. Min analys visar att Hamlet 1986 tenderar att översätta you till du respektive ni för 
att ladda tilltalet i det som sägs. Men även här används ni för att markera rang och samma ni-mönster 
råder här som i Hamlet 1974 när roller av olika rang tilltalar varandra. I Hamlet 1986 använder 
Hamlet, Polonius, Rosencrantz och Guildenstern alla ni i tilltal till Claudius som svarar med du. 
Hamlet, Polonius, Rosencrantz och Guildenstern niar även varandra konsekvent. I Hamlet 1986 
använder även Teaterkungen och Teaterdrottningen du konsekvent till varandra under skådespelet och 
Hamlet duar Vålnaden. Det som verkar skilja sig från Hamlet 1974 i Hamlet 1986 är de scener där det 
sker en urladdning. Som i den första scenen i den tredje akten där Hamlet är i ensam dialog med 
Ofelia. Hamlet och Ofelia duar varandra under hela ”gå i kloster”-dialogen, för att sedan övergå till att 
nia varandra i dialogen inför och efter skådespelet. Jämförelsevis förekommer inget sådant duande i 
Hamlet 1974. Exemplet nedan visar hur man i Hamlet 1986 översätter your till du trots att källtextens 
you borde bli ni i Ofelias replik till Hamlet i scen 3.1.  

 

Exempel 12 

KT: What means your lordship? (2003:134) 

Hamlet 1986: Vad menar du? 

 

När Hamlet och Ofelia sedan samtalar igen omkring skådespelet i Hamlet 1986 sker det med ett 
konsekvent niande. Exemplet nedan visar hur you översätts till ni Hamlets replik till Ofelia i scen 3.2.  

 

Exempel 13 

KT: Do you think I meant country matters? 



52 
 

Hamlet 1986: Trodde ni att jag menade något i drängkammarstil? 

 

Tilltalet är på så vis inte konsekvent mellan rollkaraktärer i Hamlet 1986. Anledningen till att duande 
blir niande i Hamlet 1986 kan bero på att den inledande dialogen mellan Ofelia och Hamlet är av en 
mer förtrolig natur, medan dialogen kring skådespelet sker offentligt inför hovfolket.  

Även i den avslutande scenen i denna akt har ett varierande tilltal och där dialogen skiftar i ton verkar 
även pronominalbruket skifta. Min analys visar att man här har beaktat laddningen i replikväxlingen 
mellan Hamlet och Gertrud i scen 3.4. Exemplet nedan visar hur thou och thy översätts till du 
respektive din i Gertruds replik till Hamlet i scen 3.4.  

 

Exempel 14 

KT: Hamlet thou hast thy father much offended. (2003:176) 

Hamlet 1986: Hamlet du har förgått dig mot din far 

 

I ovanstående replik har man i Hamlet 1986 översatt thou och thy till du respektive din. På så vis har 
man i översättning beaktat den betydelseskillnad som återfinns i källtexten och Gertruds förtroliga 
thou blir ett duande till sonen Hamlet. Även i den efterföljande repliken där Hamlet understryker sitt 
förakt genom att tilltala Gertrud med ni (se exemplet nedan) har i denna spelversion beaktats i 
översättning. Exemplet nedan visar hur you översätts till ni och på så vis speglar det förakt Hamlet 
känner inför Gertrud i scen 3.4.  

 

Exempel 15 

KT: Mother, you have my father much offended. (2003:176) 

Hamlet 1986: Min mor, ni har förgått er mot min far 

 

Men även andra repliker i denna dialog har i Hamlet 1986 laddats på detta vis, medan Gertrud duar 
Hamlet konsekvent, varierar Hamlet sitt tilltal för att skapa emfas. Exempelvis översätts you till ni i 
Hamlets anklagande replik till Gertrud i scen 3.4:  

 

Exempel 16 

KT: Have you eyes? Could you on this fair mountain leave to feed and batten on this moor? 
(2003:180) 

Hamlet 1986: Har ni ögon? Från bergets friska, gröna betesäng gav ni er ner i denna träskmark och 
vältrade er där […] 

 

Ovanstående exempel visar att Hamlet niar sin mor men efter att Vålnaden inträder och uppmanar 
Hamlet att vara barmhärtig mot sin mor ändras tilltalet och Hamlet tilltalar Gertrud med du. Exemplet 
nedan visar hur yours översätts till din i Hamlets replik till Gertrud i scen 3.4. 

 

Exempel 17 
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KT: My pulse as yours doth temperetly keep time, and makes as healtful music. (2003:186) 

Hamlet 1986: Min puls är lika jämn som din, min mor, den bultar lika lugnt 

 

Sedan skiftar tilltalet igen. Efter att Gertrud frågat Hamlet i denna dialog vad hon ska göra, återgår 
Hamlet till att nia Gertrud. Exemplet nedan visar hur Hamlet efter Gertruds fråga går tillbaka till att 
nia Gertrud. Exemplet nedan visar hur you översätts till er i Hamlets replik till Gertrud i scen 3.4. 

 

Exempel 18 

KT: Let the bloat king tempt you again to bed. (2003:188) 

Hamlet 1986: Låt nu det svinet locka er till sängs 

 

Den skiftande användningen av tilltal i Hamlet 1986 medverkar således till att skapa emfas och 
laddning av dialogen på ett sätt som inte återfinns i källtexten.  

Min analys visar att you även i Hamlet 2008 översätts för att markera rang och förtrolighet. Här finns 
det inte mycket som skiljer sig i hur man väljer att översätta you från Hamlet 1974. Eftersom Hamlet 
2008 är kraftigt reducerad återstår få förekomster av you. Gertrud och Polonius niar Claudius, det som 
skiljer sig här är att Claudius tilltalar Polonius med ni i denna spelversion. Exemplet nedan visar hur 
you översätts till ni i Claudius replik till Polonius i scen 3.1.  

  

Exempel 19 

KT: What think you on’t? (2003:138) 

Hamlet 2008: Vad säger ni om saken 

 

Claudius niar alltså Polonius men duar sedan Hamlet i frågan om skådespelet. På detta vis är 
översättningen av you anpassat till den rollkaraktär som tilltalas. Den lägre stående Polonius tilltalas 
med ni medan Hamlet som är mer jämbördig tilltalas med du. Exemplet nedan visar hur you översätts 
till du i Claudius replik till Hamlet i scen 3.2. 

 

Exempel 20 

KT: Have you heard the argument? (2003:156) 

Hamlet 2008: Har du hört vad det handlar om? 

 

För övrigt översätts you på liknande vis som i Hamlet 1974, Hamlet tilltalar Vålnaden med du och 
även Horatio. Hamlet och Ofelia duar varandra i ”gå i kloster”-dialogen, men niar varandra vid 
skådespelet. Hamlet, Polonius, Rosencrantz och Guildenstern niar alla varandra konsekvent.  
Exemplet nedan visar hur you översätts till ni i Hamlets replik till Rosencrantz i scen 3.2.  

 

Exempel 21 

KT: Have you any further trade with us? (2003:164) 
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Hamlet 2008: Har ni nåt mer att säga? 

 

Däremot översätts alla förekomster av you i aktens avslutande scen där Hamlet konfronterar Gertrud 
konsekvent till du. Exemplet nedan visar hur you i Hamlets replik till Gertrud översätts till du i Hamlet 
2008. Exemplet nedan visar hur you översätts till du i Hamlets replik till Gertrud i scen 3.4. 

 

Exempel 22 

KT: Have you eyes? Could you on this fair mountain leave to feed and batten on this moor? 
(2003:180) 

Hamlet 2008: Kan du se? Hur kunde du då lämna bergets höjd och vältra dig i sumpen? 

 

I Hamlet 2008 är Gertruds replik till sin son ”Hamlet, thou has thy father much offended” och Hamlets 
efterföljande svar struket. I denna version finns därför ingen laddning i pronominalbruket på så vis att 
man växlar mellan att översätta you till du respektive ni.  

Sammanfattningsvis är samtliga versioner konsekventa i översättning av pronomenet thou eftersom 
alla analyserade förekomster översätts till du/dig. Det enda som skiljer i detta avseende i graden av 
strykningar. Enligt den inledande hypotesen bör en adekvansinriktad översättning av thou bli du 
eftersom det i tidig nyengelska råder en betydelseskillnad där thou markerar tillgivenhet. Eftersom 
samtliga versioner översätter thou till du/ dig är alla versioner i detta fall adekvansinriktade om man 
bortser från de strykningar som gjorts. Det här resultatet kan dock diskuteras eftersom andelen 
strykningar övergår antalet översatta thou i Hamlet 2008. Det som däremot skiljer sig är hur de olika 
versionerna väljer att översätta pronomenet you. Enligt den inledande hypotesen borde you översättas 
till ni för att beakta originalets distinktion och således vara adekvansinriktad. Hamlet 1974 är den 
spelversion där you översätts till ni/ er i högst grad, medan resultatet för Hamlet 1986 kan diskuteras 
eftersom denna version även har ett högt antal strukna förekomster.  

Undersökningen visar även att denna version översätter tilltalet you till du respektive ni efter den 
skillnad i rang och och de relationer som råder mellan roller, men saknar den distinktion som görs i 
original mellan you och thou i viss dialog. Hamlet 1986 är den version efter Hamlet 1974 där 
majoriteten av you översätts till ni/ er. Även här översätts tilltalet you till du respektive ni efter den 
skillnad i rang och och de relationer som råder mellan roller. Dock beaktar man i denna version det 
distinktion som görs i original mellan thou och you i original. Dessutom används tilltal för att ladda 
repliker på ett sätt som inte förekommer i original. Hamlet 2008 är den spelversion där you i högre 
grad översätts till du/ dig och är även den version där flest strykningar förekommer. Även här 
översätts tilltalet you till du respektive ni efter den skillnad i rang och och de relationer som råder 
mellan roller. I denna version saknas även den distinktion mellan thou och you som råder i original. 
Således är Hamlet 1974 och Hamlet 1986 mer adekvansinriktade än Hamlet 2008 som är mer 
acceptansinriktad.  

  

7.6.3 Bildspråk 

I det här avsnittet redovisas hur översättaren i de olika spelversionerna har översatt den tredje aktens 
bildspråk. Undersökningen har analyserat i hur stor utsträckning bildspråk bevaras i översättning. 
Enligt den formulerade hypotesen innebär en hög grad av översättning sensu stricto vid 
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bildspråksöverföring att översättaren antagit en adekvansinriktad strategi och att bildspråket bevaras i 
hög utsträckning. En acceptansinriktad strategi innebär däremot en högre grad av bildstrykning och 
medför högre grad av bildförlust, det vill säga att bildspråk stryks i högre omfattning.  

Den aktuella undersökningen är baserad på ett urval om totalt 45 förekomster av bildspråkliga uttryck 
i de olika spelversionerna. Här har bildspråk främst valts ut i de passager där samtliga spelversioner 
har få strykningar i den mån det varit möjligt. Av de undersökta förekomsterna har 34 klassats som 
metaforer medan de resterande 11 har klassats som liknelser, i enlighet med redan givna kriterier (se 
metod). De undersökta förekomsterna har sedan kategoriserats utifrån överföringsmönster och 
överföringssätt. I tabellen nedan redovisas de olika spelversionernas överföringsmönster respektive 
överföringssätt när det kommer till bildspråk. De undersökta förekomsterna har analyserats och delats 
in i följande kategorier: 1) korresponderande sakled och bildled, översättning sensu stricto, 2) 
korresponderande sakled och annat bildled, bildersättning, 3) korresponderande betydelse, bildförlust, 
4) ingen korrespondens, bildstrykning, 5) korresponderande, bildvinst, och 6) ingen korrespondens, 
bildtillägg.  

Tabell 5. Överföringsmönster respektive överföringssätt för metaforer och liknelser i de undersökta 

spelversionerna. 

Överföringsmönster Överföringssätt 1974 1986 2008 

N N N 

Korresponderande 
sakled & bildled 

Översättning 
sensu stricto 

24 19 15 

Korresponderande 
sakled & annat 
bildled 

Bildersättning 15 8 11 

Korresponderande 
betydelse 

Bildförlust 2 5 3 

Ingen korrespon-
dens 

Bildstrykning 3 12 16 

Korresponderande 
betydelse 

Bildvinst 1 1 – 

Ingen 
korrespondens  

Bildtillägg – – – 

Totalt  45 45 45 

 

7.6.3.1 Översättning sensu stricto 

Analysen av metaforer och liknelser i den tredje aktens samtliga scener visar att majoriteten av de 
undersökta förekomsterna i Hamlet 1974 och Hamlet 1986 översätts enligt överföringssättet sensu 
stricto, till skillnad från Hamlet 2008 där majoriteten av de undersökta förekomsterna överförs med 
bildstrykning. Översättning sensu stricto innebär att bildliga uttryck ordagrant överförs till målspråket 
så att både bildled och sakled bevaras. Av de totalt 45 analyserade förekomsterna av metaforer och 
liknelser i Hamlet 1974, överförs 24 med korresponderande sak- och bildled och enligt 
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översättningsmönstret sensu stricto (se tabellen ovan). Exemplet nedan visar hur bildspråket i Hamlets 
replik till Ofelia överförs med korresponderande sak- och bildled, det vill säga enligt 
överföringsmönstret sensu stricto  i scen 3.1. Det aktuella exemplet innehåller två bilder som har 
kategoriserats som liknelser eftersom både sakled och bildled är uttryckta. Bildledet är understruket 
för extra tydlighet. Bildspråket är i detta fall entydigt och ger inte upphov till några tolkningsproblem.  

 

Exempel 23 

KT: […] be you as chaste as ice, as pure as snow […] (2003:136) 

Hamlet 1974: […] du må vara kysk som is och ren som snö […] 

 

Av det totala antalet analyserade metaforer och liknelser i Hamlet 1986, överförs 19 stycken med 
korresponderande sak- och bildled och enligt översättningsmönstret sensu stricto. Exemplet nedan 
visar hur översättaren i detta fall överför både sakled och bildled och är hämtat ur Claudius replik till 
Rosencrantz och Gyldenstern i scen 3.1. Lögnkriteriet stöder här den bildliga tolkningen av ”sits on 
brood”, eftersom sakledet ”melancholy” (melankoli) är ett tillstånd och därför inte kan utföra den 
fysiska handling som ”sits on brood” syftar till (ruva).  

 

Exempel 24 

KT: There’s something in his soul o’er which his melancholy sits on brood. (2003:138) 

Hamlet 1986: Dock finns det något som hans melankoli tycks ruva på 

 

Av det totala antalet analyserade metaforer och liknelser i Hamlet 2008 överförs endast 15 stycken 
med korresponderande sak- och bildled och enligt översättningsmönstret sensu stricto. Exemplet 
nedan visar hur det bildliga uttrycket i Claudius monolog (3.3) översätts med bevarat sakled och 
bildled. Eftersom både sakled och bildled är uttryckta i exemplet är detta fråga om en liknelse. Även 
detta exempel är entydigt och ger inte upphov till tolkningsproblem.  

 

Exempel 25 

KT: O, bosom black as death! (2003:172) 

Hamlet 2008: Bröst så svart som döden!  

 

Av de undersökta spelversionerna är Hamlet 1974 den version som översätter flest metaforer och 
liknelser enligt sensu stricto. Över hälften av de undersökta förekomsterna är översatta enligt detta 
överföringsmönster. Även bland de undersökta förekomsterna i Hamlet 1986 är en majoritet översatta 
enligt detta överföringsmönster, fast i något mindre utsträckning. Däremot är Hamlet 2008 den version 
som översätter lägst antal metaforer och liknelser enligt strategin sensu stricto. Till skillnad från 
Hamlet 1974 och Hamlet 1986 dominerar istället överföringsmönstret bildstrykning i denna 
spelversion.  
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7.6.3.2 Bildersättning 

När det kommer till överföringsmönstret bildersättning är Hamlet 1974 den spelversion som har flest 
förekomster vid översättning av bildspråk. Vid bildersättning korresponderar sakledet i översättningen 
med källspråket men översättaren har inkorporerat ett annat bildled än det som återfinns i 
målspråkstexten.  

Av de totalt 45 analyserade förekomsterna av metaforer och liknelser i Hamlet 1974 översätts 15 
stycken enligt detta överföringssätt. Exemplet nedan visar hur metaforen i Hamlets replik till Gertrud 
överförs med ett bevarat sakled men med ett annat bildled (3.4). Översättaren har i nedanstående 
exempel ersatt originalets coinage som betyder myntning; myntats med foster som är ett annat bildligt 
uttryck. 

 

Exempel 26 

KT: […] this is the very coinage of your brain […] (2003:186) 

Hamlet 1974: […] det var ett foster av din fantasi […] 

 

I Hamlet 1986 har 8 stycken av de analyserade förekomsterna av metaforer och liknelser översatts 
enligt överföringssättet bildersättning. I exemplet nedan har liknelsen ”as fresh as may” översatts till 
”synder i sitt flor” i Hamlets monolog (3.3). Det bildliga uttrycket ”fresh as may” kan översättas till 
”ny som majmånad”, det vill säga ”färsk som våren” i bemärkelsen inte gammal medan det i 
översättning blir ”synder i sitt flor” det vill säga blomstring eller blommor i full prakt. Hamlet 
refererar i detta fall till sin fars död som skedde utan bikt direkt efter han hade syndat. Källtexten 
refererar till en månad medan det i översättning blir blomsterprakt. 

 

Exempel 27 

KT: crimes […] as fresh as may […]. (2003:174) 

Hamlet 1986: synder i sitt flor […]. 

 

I Hamlet 2008 har 11 av de analyserade förekomsterna av metaforer och liknelser översatts enligt 
överföringssättet bildersättning. Exemplet nedan visar att metaforen ”sits on brood”  i Claudius replik 
till Rosencrantz och Gyldenstern har översatts till ”utlöst” (3.1). Notera att Hamlet 1974 översatte 
denna metafor sensu stricto medan Hamlet 2008 alltså ersätter det bildliga uttrycket med ett annat 
bildled.  

 

Exempel 28 

KT: There’s something in his soul o’er which his melancholy sits on brood. (2003:138) 

Hamlet 2008: Något i hans själ har utlöst en enorm melankoli 

 

När det kommer till bildersättning som strategi vid överföring av bildspråk visar resultatet alltså att 
Hamlet 1974 har flest förekomster av bildersättning följt av Hamlet 2008, medan Hamlet 1986 har 
minst förekomster.  
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7.6.3.3 Bildförlust 

När det kommer till överföringssättet bildförlust, det vill säga när det finns en korresponderande 
betydelse men bildled saknas, är detta överföringsmönster mest förekommande i Hamlet 1986. Dock 
är skillnaderna mellan de olika spelversionerna i detta fall marginella.  

Av totalt antal analyserade förekomster av metaforer och liknelser i Hamlet 1974 överförs 2 stycken 
enligt detta överföringssätt. Exempelvis översätts Claudius replik i scen 3.3 utan bildled och resulterar 
därför i en bildförlust.  

 

Exempel 29 

[…] my offence is rank […]. (2003:172) 

[…] mitt brott är vidrigt […].  

 

Rank som betyder illaluktande; frän har ersatts av det icke-bildliga uttrycket vidrigt och innebär 
således en bildförlust.  

Av totalt antal analyserade förekomster av metaforer och liknelser i Hamlet 1986 överförs 5 stycken 
enligt detta överföringssätt. Exemplet nedan från Hamlets replik till Ofelia i scen 3.1 visar hur 
bildledet saknas i översättning.  

 

Exempel 30 

It would cost you a groaning to take of my edge […]. (2003:158) 

Ni skulle skrika och stöna om jag gick för långt med er.  

 

I originalet innebär Hamlets replik ”cost you a groaning” att Ofelia ska betala (bildligt) med sin oskuld 
för att Hamlet ska bli sexuellt tillfredsställt, det vill säga ”take of my edge” (ta udden av). Enligt min 
analys är den bildliga betalningen med Ofelias oskuld och även Hamlets implicita erektion struken i 
översättning.  

Av totalt antal analyserade förekomster av metaforer och liknelser i Hamlet 2008, överförs 3 stycken 
enligt detta överföringssätt. Exemplet nedan visar hur översättaren väljer att översätta det bildliga 
uttrycket ”shuffled off” (kastat av sig) med ”blivit av med”. Det bildliga uttrycket således ersatts med 
ett icke bildligt uttryck vilket resulterar i en bildförlust. 

 

Exempel 31 

For in that sleep of death what dreams may come when we have shuffled off this mortal coil […]. 
(2003:130) 

[…] för vilka drömmar har väl dödens sömn, när vi har blivit av med kroppens oro […]. 

 

När det kommer till bildförlust som strategi vid överföring av bildspråk visar analysen således att 
Hamlet 1986 har flest förekomster, följt av Hamlet 2008, medan Hamlet 1974 har minst förekomster.  
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7.6.3.4 Bildstrykning 

När det kommer till överföringsmönstret bildstrykning, det vill säga när det saknas korrespondens i 
måltexten vid ett bildligt uttryck, visar resultatet att Hamlet 2008 är den spelversion med flest 
förekomster. Resultatet speglar det strykningsmönster som undersökningen funnit både på makro- och 
på mikronivå. Trots att urvalet främst gjorts i de partier där ingen spelversion valt att stryka är Hamlet 
2008 den spelversion där översättaren mest frekvent väljer bildstrykning som strategi. Dock är 
skillnaden mellan frekvensen av de olika överföringsmönstren, bildstrykning och sensu stricto, i denna 
spelversion marginell. Undersökningen visar även att specifika bildliga uttryck stryks i samtliga 
spelversioner. Det övriga strukna bildspråket i de undersökta förekomsterna saknar däremot något 
gemensamt mönster. 

Av 45 stycken analyserade metaforer och liknelser är 16 förekomster helt strukna i Hamlet 2008, 
varav fyra liknelser och 12 metaforer. Exempelvis är ”let the galled jade wince, our withers are 
unwrung” (3.2), ur Hamlets replik till Claudius efter skådespelet, respektive ”let the candied tongue 
lick absurd pomp” (3.2), ur Hamlets replik till Horatio där han talar sig varm om deras vänskap, och 
liknelserna ”as foul as Vulcan’s stity” (3.2), ur Hamlets replik till Horatio innan skådespelet, 
respektive ” be you as chaste as ice, as pure as snow” (3.1), ur Hamlets replik till Ofelia i ”gå i kloster 
dialogen” helt strukna för att nämna några.  

Efter Hamlet 2008 är Hamlet 1986 den spelversion som strukit bildspråkliga uttryck mer frekvent. Av 
45 analyserade metaforer och liknelser är 12 förekomster strukna i Hamlet 1986, varav tre liknelser 
och nio metaforer. Exempelvis är metaforerna ”Here’s metal more attractive” (3.2), om Ofelias 
dragningskraft till Gertrud, respektive ”for virtue cannot so inoculate our old stock” (3.1) ur Hamlets 
dialog med Ofelia strukna.  

Undersökningen visar vidare att Hamlet 1974 är den spelversion med minst förekomster av 
överföringsmönstret bildstrykning, vilket speglar det resultat undersökningen funnit både på makro- 
och mikronivå. Av 45 analyserade metaforer och liknelser är tre förekomster strukna i Hamlet 1974. 
Här är metaforerna ”do not spread compost e’er the weeds to make them ranker” (3.4) respektive ”tear 
a passion to tatters” (3.2) och liknelsen ”like sweet bells jangled out of tune” (3.1) strukna.  

När det kommer till bildstrykningar som är gemensamma för samtliga spelversioner kan nämnas att 
både Hamlet 1974 och Hamlet 1986 har strukit liknelsen ”like sweet bells jangled out of tune” (3.1). 
Vidare, har Hamlet 1986 och Hamlet 2008 båda strukit följande bildspråk bland de undersökta 
förekomsterna: ”for virtue cannot so inoculate our old stock” (3.1), ”be you as chaste as ice, as pure as 
snow” (3.1), ”give me a man that is not passions slave and I will wear him in my hearts core” (3.2) och 
slutligen ”let the galled jade wince, our withers are unwrung” (3.2).  

Analysen av bildspråk visar således att Hamlet 2008 är den spelversion där översättaren mest frekvent 
väljer strategin bildstrykning vid överföring av bildliga uttryck. Efter Hamlet 2008 är Hamlet 1986 
den spelversion där översättaren mer frekvent väljer detta överföringsmönster. Däremot finner 
undersökningen att Hamlet 1974 är den spelversion med minst förekomster av bildstrykning.  
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7.6.3.5 Bildvinst 

När det kommer till överföringssättet bildvinst, det vill säga korresponderande betydelse och tillägg av 
bildled som inte återfinns i källtexten, fann undersökningen totalt två förekomster i de olika 
spelversionerna. Av de totala antalet undersökta metaforer och liknelser i Hamlet 1974 förekom en 
bildvinst och denna bildvinst delas av Hamlet 1986. Exemplet nedan visar hur Hamlets replik till 
Rosencrantz i båda dessa spelversioner överförs med bildvinst i scen 3.2. Bildledet är här understruket 
för extra tydlighet.  

 

Exempel 32 

Källtext: I am tame, sir: pronounce. (2003:162) 

Hamlet 1974: Jag är spak som ett lamm, min herre. Fortsätt! 

Hamlet 1986: Jag är spak som ett lamm. Fortsätt! 

 

Här överensstämmer sakledet i original med det i översättning eftersom I och jag korrelerar, dessutom 
överensstämmer bildledet i original med det i översättning eftersom tame och spak har samma 
betydelse, det vill säga tam. Det som är tillagt i Hamlet 1974 och Hamlet 1986 är ”som ett lamm” 
vilket resulterar i en bildvinst. Ingen sådan förekomst av överföringsmönstret bildvinst hittades bland 
det undersökta bildspråket i Hamlet 2008. Om det här bildledet var hämtat från Carl August Hagbergs 
översättning skulle detta kunna vara fråga om ett normativt textuellt arv, det vill säga så kallade 
bevingade ord. Men en kontroll visar här att detta bildled inte återfinns hos Hagberg. I Hagbergs 
version är denna textrad översatt till ”Jag är tam herre, tala ut!” (Shakespeare 2003: 91).  

I det undersökta materialet återfanns således en förekomst vardera av överföringsmönstret bildvinst i 
Hamlet 1974 och Hamlet 1986. Dessa båda spelversioner delar samma bildvinst, eftersom 
förekomsten berör samma replik och tillför exakt samma bildled. I spelversionen för Hamlet 2008 
återfanns däremot ingen förekomst av detta överföringsmönster.  

 

7.6.3.6 Bildtillägg 

Slutligen, gäller det överföringssättet bildtillägg, det vill säga när ett bildligt uttryck som saknar 
korrespondens i källtexten har lagts till i översättning, har undersökningen inte funnit några 
förekomster av detta överföringsmönster. Av de undersökta förekomsterna av metaforer och liknelser 
återfanns inga sådana tillägg i någon av de undersökta spelversionerna. Detta utesluter inte att detta 
överföringsmönster kan förekomma i det bildspråkliga uttryck som inte varit föremål för analys i de 
olika spelversionerna.  

 

Sammanfattningsvis visar undersökningen av den tredje aktens bildspråkliga uttryck att den mest 
frekventa strategin för överföring av bildspråk är överföringsmönstret sensu stricto för Hamlet 1974 
och Hamlet 1986. Däremot visar undersökningen att det mest frekventa överföringsmönstret för 
bildspråk i Hamlet 2008 är bildstrykning. Således skiljer sig Hamlet 2008 från tidigare spelversioner 
när det kommer till vanligast förekommande strategi för överföring av bildspråkliga uttryck.  
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Det näst mest förekommande överföringsmönstret i respektive spelversioner är bildersättning som 
strategi i Hamlet 1974, bildstrykning som strategi i Hamlet 1986 och överföring sensu stricto i Hamlet 
2008. Således skiljer strategierna något mellan de olika versionerna. Dock är resultatet när det kommer 
till Hamlet 2008 marginellt eftersom det endast skiljer en förekomst mellan bildstrykning och sensu 
stricto i detta fall. Av undersökningen framgår det att Hamlet 1974 inkorporerar två huvudsakliga 
överföringsmönster sensu stricto och bildersättning, medan fördelningen mellan olika 
överföringsmönster är mer jämn i de två övriga spelversionerna. Hamlet 1986 inkorporerar 
huvudsakligen tre olika överföringsmönster: sensu stricto, bildstrykning och bildersättning, medan 
Hamlet 2008 företrädesvis väljer att använda sig av överföringsmönstren: bildstrykning, sensu stricto 
och bildersättning. Bildförlust och bildtillägg är överföringsmönster som inte förekommer lika 
frekvent i någon av de undersökta spelversionerna och ingen av de undersökta spelversionerna har 
inkorporerat överföringsmönstret bildtillägg vid överföring. 

Enligt den angivna hypotesen medför överföring sensu stricto en mer adekvansinriktad översättning 
medan bildstrykning medför en mer acceptansinriktad översättning. Det innebär alltså att Hamlet 1974 
och Hamlet 1986 tenderar att vara mer adekvansinriktade vid överföring av bildspråkliga uttryck 
medan Hamlet 2008 tenderar att vara med acceptansinriktad.  

 

8 Sammanfattning 
Denna uppsats har undersökt och jämfört tre spelversioner av Hamlet som uppförts på Dramatens scen 
spelåren 1974 i översättning av Allan Bergstrand, 1986 i översättning av Britt G. Hallqvist och 2008 i 
översättning av Ulf Peter Hallberg. Syftet med denna undersökning har varit att ta reda på vilka 
normer dessa spelversioner speglar i överföring av Hamlet till svenska, för att rekonstruera normer och 
strategier. För detta syfte har de tre måltexterna jämförts med källtexten och utöver detta har även 
metatext bestående av recensioner, programblad och övrig litteratur om föreställningarna undersökts. 
Undersökningens analys har utgått från Lambert och Van Gorps modell (1985) som är indelad i de 
textuella nivåerna preliminära data, makro- och mikronivå. De variabler som undersökts på makronivå 
är strykningar av scener och roller samt textindelning och struktur. Vidare har spelversionernas 
mikronivå undersökts med urval av variablerna strykning av ord, pronominalbruk och bildspråk. För 
bildspråksanalysen har Lindqvists modell (2002) använts. Genom att undersöka dessa olika variabler 
har undersökningen kunnat se huruvida strategin har varit adekvansinriktad, det vill säga om 
källtextens normer har antagits, eller acceptansinriktad, det vill säga om målkulturens normer har 
beaktas i högre grad.  

Undersökningen av bimaterialet och mottagande samt regissörens intention verkar ha varit att göra en 
Hamlet för sin tid fast med olika medel. Det verkar dessutom ha funnits en avsikt att komma till 
kärnan av stycket. Av de undersökta recensionerna framgick att Lars Göran Carlsson inte varit 
tillräckligt nytänkande i sin behandling av källtexten utan att uppsättningen misslyckats med att göra 
en egen tolkning. Däremot fann undersökningen att Ingmar Bergmans uppsättning tolkades som alltför 
visuellt effektsökande på bekostnad av källtexten som uppfattades som mer Bergman än Shakespeare. 
Likafullt tolkades Staffan Valdemar Holms uppsättningen som en intern teaterakademisk lek, 
dekonstruktion där delar skalats bort och fel tillförts.  
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Efter den undersökning som gjordes av preliminära data genererades hypotesen att Hamlet 1986 var 
mer adekvansinriktad medan Hamlet 1974 och Hamlet 2008 var mer acceptansinriktade. 
Undersökningen av de olika variablerna makronivån visar att Hamlet 1974 är den version vars 
scenindelning och struktur som mest bevarad i jämförelse med källtexten, medan Hamlet 1986 och 
Hamlet 2008 skiljer sig från originalet både när det kommer till scenindelning och struktur. Vidare 
visar undersökningen av scenstrykningar att Hamlet 1974 är den spelversion som är mest intakt. I 
denna version har inga scener strukits alls och endast två är reducerade. Vidare, visar undersökningen 
att Hamlet 1986 är den version efter Hamlet 1974 som näst mest intakt. I denna version har en scen 
strukits och tre scener reducerats. Hamlet 2008 är versionen med flest strukna scener. I denna version 
är tre scener strukna och fyra scener reducerade.  

Undersökningen av strukna roller visar att Hamlet 1974 är nästintill intakt, när det kommer till roller 
med repliker i alla kategorier. Här väljer man att endast stryka mindre biroller medans övriga 
kategorier finns kvar. I Hamlet 1986 har flertalet roller strukits, varav två biroller och hela åtta mindre 
biroller. I Hamlet 2008 har majoriteten av rollerna strukits, varav två biroller och hela femton mindre 
biroller. Både Hamlet 1986 och Hamlet 2008 har även strukit samtliga repliker som framförs av 
ensemblen. Undersökningen av spelversionerna på makronivå genererade hypotesen för 
undersökningen av den tredje aktens mikronivå. Att Hamlet 1974 är mer adekvansinriktad, medan 
Hamlet 1986 och Hamlet 2008 båda är mer acceptansinriktade.  

Undersökningen av strukna ord på mikronivå bekräftade det strykningsmönster som återfanns på 
makronivå, där Hamlet 2008 är det spelversion där flest strykningar gjorts, återfinns alltså även på 
mikronivå i den tredje akten. Även när det gäller minst strykningar i Hamlet 1974 återspeglar 
ordantalet det strykningsmönster som råder på makronivå, det vill säga denna spelversion har även här 
minst antal strykningar och är således den version som är mest intakt. Vidare utgör även här Hamlet 
1986 en mellanversion om än marginell och trots att det skiljer sig aningen mellan de respektive 
scenerna. Under sökningen av översättningsstrategi för pronominalbruket av andra person singular you 
respektive thou visar att  man i samtliga spelversioner valt att översätta thou till du alternativt dig. 
Ingen av de undersökta spelversionerna valde att översätta thou till ni eller er. Däremot väljer de olika 
spelversionerna att stryka thou i vissa fall. Vidare, när det kommer till undersökningen av 
översättningsstrategi för pronomenet you visar det sig att Hamlet 1974 är den spelversion där you 
översätts till ni/ er i högst grad. Undersökningen visar även att denna version översätter tilltalet you till 
du respektive ni efter den skillnad i rang och och de relationer som råder mellan roller, men saknar den 
distinktion som görs i källtexten mellan you och thou i viss dialog.  

Hamlet 1986 är den version efter Hamlet 1974 där majoriteten av you översätts till ni/ er. Även här 
översätts tilltalet you till du respektive ni efter den skillnad i rang och och de relationer som råder 
mellan roller. Dock beaktar man i denna version det distinktion som görs i källtexten mellan thou och 
you, dessutom används tilltal för att ladda repliker på ett sätt som inte förekommer i källtexten. Hamlet 
2008 är den spelversion där you i högre grad översätts till du/ dig och är även den version där flest 
strykningar förekommer. Även här översätts tilltalet you till du respektive ni efter den skillnad i rang 
och och de relationer som råder mellan roller. I denna version saknas även den distinktion mellan thou 
och you som råder i original.  

Undersökningen av den sista variabeln bildspråk visar att majoriteten av de undersökta förekomsterna 
av metaforer och liknelser översätts enligt överföringssättet sensu structo i Hamlet 1974 och Hamlet 
1986. Däremot är det överföringssätt som dominerar i Hamlet 2008 bildstrykning där majoriteten av 
bildspråket försvinner i översättning.  
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Undersökningen av de tre spelversionerna visar att Hamlet 1974 är den version som är mest 
adekvansinriktad på samtliga av de undersökta nivåerna. Denna version har få strykningar, bevarad 
struktur och har ett pronominalbruk och ett bildspråk i enlighet med originalet. Hamlet 1986 är även 
överlag mer adekvansinriktad även om det skiljer sig något mellan de olika variablerna. Denna version 
stryker i större omfång när det kommer till scener och roller, frångår textindelning och struktur men är 
sammantaget mer adekvansinriktad än acceptansinriktad, när det kommer till pronominalbruk och 
överföring av bildspråk. Hamlet 1986 är en mellanversion i detta sammanhang, där strategierna spretar 
åt olika håll beroende på vilken nivå som undersöks. Slutligen när det gäller Hamlet 2008 är denna 
version konsekvent mer acceptansinriktad på samtliga nivåer. Denna version har mycket strykningar, 
en bearbetad struktur, överför visserligen pronominalbruket adekvansinriktat vid thou men är 
acceptansinriktad vid översättning av you, och översätter med bildstrykning respektive ersättning i 
högre grad än sensu stricto. Således kan Hamlet 1974 kategoriseras om traditionell, med avseende på 
mottagande och strategi, Hamlet 1986 som måttligt modern, eftersom den strävar mot förnyelse men i 
vissa avseenden förhåller sig traditionell och Hamlet 2008 som avskalad och postmodern, eftersom 
den bortser från källtexten i vissa avseenden och dessutom inkorporerar andra för publiken kända 
inslag (exempelvis Fanny och Alexander).  

 

9 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras i korta drag det resultat undersökningen har genererat och förutsättningarna 
för analysen. Anledningen till att en nyöversättning av originalet genomförs vid teateröversättning är 
inte vad Bassnett –McGuire anger som beroende på språkliga förändringar utan av andra anledningar 
(1985:89). De undersökta texterna är samtliga nyöversättningar av William Shakespeares Hamlet, det 
vill säga Shakespeares original översätts igen för en bearbetning till en scenversion på svenska. 
Dessutom utgör samtliga versioner vad Pym definierar som en aktiv nyöversättning, det vill säga dessa 
översättningar är ett resultat av en konflikt och konkurrerande synsätt (1998:83). Venuti menar 
däremot att vissa nyöversättningar produceras i relation till föregående (2003:26). Jag skulle vilja 
påstå att teateröversättning, i de fall flera konsekutiva översättningar görs på ett källmaterial, ofta är en 
omtolkning av betydelsen och en intention att särskilja sig från tidigare versioner. Detta är särskilt sant 
på de stora teaterinstitutionerna där stora regissörer vill sätta egen prägel på texten. Både Ingmar 
Bergman och Staffan Valdemar Holm uttrycker denna vilja mycket bra. Ingmar Bergman undvek att 
sätta upp Hamlet under större delen av sin karriär eftersom han beundrade Alf Sjöbergs uppsättningar, 
medan Staffan Valdemar Holm insiktsfullt uttrycker att regissören och uppsättningen måste tillföra 
något nytt eftersom publiken redan har en relation till stycket. Jag instämmer med Venutis (2003) 
påstående om att en nyöversättning måste rättfärdiga sin existens. Eftersom Hamlet och all 
Shakespearerepertoar är kanoniserad, och därför enligt Venuti i högre grad är föremål för 
nyöversättning, medför det att den inhemska publiken efterfrågar tolkningar som skildrar deras egna 
värderingar. Hamlet är således föremål för nyöversättning eftersom den tolkning som görs skiljer sig 
från innehållet i föregående version. Nyöversättning är alltså i högre grad aktuellt vid kanoniserade 
texter som spelas frekvent, som just Shakespeare. Hamlet översätts för teateruppsättningar så pass 
frekvent att det knappast är fråga om en språklig uppdatering utan således om en omtolkning av 
källtexten.  
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En recensent ansåg att Hamlet 1974 var en språklig uppdatering av Carl August Hagbergs 
översättning. Det står klart att Hagbergs översättning i detta sammanhang är en stark textuell norm 
som samtliga uppsättningar i viss mån måste förhålla sig till. Nyöversättningen görs i dessa fall 
eftersom de uppsättningar som gjorts innan inte ansetts förmedla originalet på ett tillfredsställande sätt 
och för att den aktuella regissören vill sätta sin egen prägel på texten. Det är praxis för statliga 
institutioner och större teatrar att inför varje uppsättning gå tillbaka till källtexten och göra en 
nyöversättning. Dessutom verkar det som om både regissörer och recensenter söker efter textens 
kärna, Shakespeares sanna essens. Samtidigt som den ursprungliga intentionen ska bevaras vill man 
vara nyskapande – ett företag som ter sig omöjligt. I kritiken mot Hamlet 1974 sägs den uppsättningen 
utgöra en Hamlet för 1970-talet. Inte heller här är det alltså en fråga om uppdatering i språklig 
bemärkelse utan en modernisering för att uppdatera Hamlet till tidens normer och stil. När en 
recensent uppfattar att Ofelia pratar som människor gör mest handlar det om stilistiska drag och inte 
att Alf Sjöbergs version som spelades år 1960, fjorton år innan Lars Göran Carlsons uppsättning, hade 
språkliga drag som gjorde texten ospelbar 1974. Samtliga undersökta spelversioner står således i 
relation till den föregående och måste omtolka originalet för ett existensberättigande. Var tid har sin 
Hamlet brukar det heta. Dessa översättningar säger alltså något om rådande översättningsnormer och 
kan relateras till andras värderingar eftersom översättaren inte producerar text i ett vakuum.  

En mycket spännande aspekt som framkommit i undersökningen är att Allan Bergstrands översättning 
för Hamlet 1974 och Britt G. Hallqvists översättning för Hamlet 1986 båda delar samma bildvinst i 
”spak som ett lamm”. Hur detta kommer sig kan jag bara spekulera om men det står klar att detta 
bildliga uttryck inte är hämtat från Carl August Hagbergs version. Möjligtvis har man i produktionen 
för Hamlet 1986 sneglat på Bergstrand och helt sonika lagt till detta bildled, en hypotes som 
ytterligare stärker tanken om att efterföljande spelversion står i relation till föregående. Om det är 
Hallqvist som inspirerats till detta tillägg eller om det varit regissören själv är dock oklart. Alternativ 
har Bergstrand och Hallqvist båda hämtat detta bildtillägg från en annan källa.  

De undersökta Hamletversionerna står även i relation till andra uppsättningar inte bara av Hamlet utan 
även annan teater som spelas både på Dramaten och teatrar runt om i Stockholm och Sverige. Andra 
uppsättningar påverkar tolkning, strategi och iscensättning. En lyckad iscensättning av ett verk 
påverkar efterföljande, likaså påverkar en lyckad översättning efterföljande. Här kan man konstatera 
att Hagberg utgör en stark översättningsnorm eftersom kritiken sätter aktuell översättning i relation till 
Hagberg. Bergstrands översättning till Hamlet 1974 ansågs spegla Hagberg i hög grad, vilket inte sågs 
som något positivt. I detta fall hade allt för mycket av det Hagberska textarvet bevarats och texten 
ansågs inte vara självständig eller nyskapande. Hallbergs översättning, där man i högre mån frångått 
Hagbergs tolkning till förmån för egen ansågs dela Hagbergs opretentiösa och klara stil utan språkliga 
ornament. Hallbergs översättning ansågs ha samma kvaliteter som Hagberg utan för den delen kopiera 
Hagberg. Normen kan i detta fall alltså sägas utgöra en översättning som har Hagbergs textuella 
kvaliteter men som frångår de faktiska Hagbergska uttrycken.  

Betydelsen av enskild översättning inom polysystemet beror enligt Even-Zohar på om den intog en 
innovativ alternativt konservativ position. Kritiken som en översättning ger upphov till uttrycker 
rådande normer. Undersökningen kan konstatera att ingen av de undersökta uppsättningarna helt lever 
upp till rådande normer. I Ingmar Bergmans fall tycks regissören själv utgjort en norm. En kritiker 
ansåg att Bergmans version inte var värdig varken Shakespeare eller Bergman själv (Ellefsen 1986). I 
detta fall har det alltså även funnits en Bergman-norm att förhålla sig till. 

Det är uppenbart att regissören i åtminstone i två fall har haft en stark inverkan på den slutgiltiga 
spelversionen. Översättarna Allan Bergstrand, Britt G Hallqvist och Ulf Peter Hallberg har alla fått sin 
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översättning bearbetad och i vissa fall har bearbetningen varit betydligt mer omfattande än i andra. 
Bergman beskriver arbetssättet för uppsättningen av Hamlet som en gemensam bearbetning där 
översättningen utgör råmaterialet för det som sedan blir scenversionen av texten. Ett arbetssätt som 
överensstämmer med Pavis (1992) beskrivning av teateröversättning som en serie konkretiseringar, 
där texten bearbetas i flera omgångar innan en slutgiltig spelversion är klar. Att teatertexten bearbetas 
beror på rådande teaterkonventioner (speltid, ensemblens omfattning, textens performativitet et.c.) 
men även därför att regissören utgör en maktfaktor som i hög grad påverkar den slutgiltiga 
spelversionen. Hallqvist har beskrivit sitt samarbete med Dramatenregissören Alf Sjöberg som 
följande; ”Sjöberg tvingade mig att kasta loss, att bli friare, fränare, mer modern. Ibland kände jag mig 
som en cirkushäst som under piskan drivs till allt högre och djärvare krumsprång. Ibland hade jag väl 
lust att opponera mig, men oftast böjde jag mig inför hans auktoritet” (2013:29). Både Bergman och 
Holm var vid tiden för deras uppsättningar teaterchef för Dramaten, vilket medför en klar 
maktposition. Det samma kan inte sägas om Lars Göran Carlson. Ingmar Bergman var dessutom 
världsberömd och hyllad film- och teaterregissör med många framgångar bakom sig, vilket givetvis 
även påverkar det inflytande han hade över både produktionen och texten. Både Holm och Bergman 
har gissningsvis haft fria händer att forma speltexten efter eget behag medan Carlson har svarat inför 
en teaterchef. Allan Bergstrand beskrivs dessutom som en översättare av devisen ”en tolkare med 
trohet mot originaltexten som ideal” (Hallqvist 2013: 27f). Ett källtexttroget ideal som ledde till att 
Bergstrand exempelvis inte ville associeras med regissören Göran O Eriksson slutgiltiga bearbetning 
av Molières Don Juan för radioteatern (a.a. 2013:27f). Gissningsvis har Lars Göran Carlsson haft en 
svagare maktposition jämfört med Ingmar Bergman respektive Staffan Waldemar Holm, vilket 
resulterat i att översättarens ideal troligtvis i högre grad fått råda.  

När det gäller en klar kategorisering av spelversionerna som antingen adekvansinriktad eller 
acceptansinriktad har det skilt sig i resultatet mellan de olika variablerna, vilket var väntat eftersom 
ingen översättning helt är konsekvent på samtliga textuella nivåer. Dock har Ingmar Bergmans 
spelversion av Hamlet (1986) till skillnad från de andra undersökta spelversionerna, varit svår att 
identifiera som antingen adekvans- eller acceptansinriktad inom ramen för denna undersökning. 
Undersökningen har i detta fall inte visat en klar adekvans- respektive acceptansinriktning utan varit 
svår att placera som antingen det ena eller det andra. Det oklara resultatet beror på att adekvans- 
respektive acceptansinriktad som begrepp inte har givna parametrar eller klar gränsdragning och 
därför är en problematisk indelning i gränsfall som detta. Adekvansinriktad respektive 
acceptansinriktad är polariserade begrepp som utesluter en klar bestämning vid tvetydiga resultat. 
Hermans (2011) menar att motpolerna adequancy respektive acceptability är problematiska både 
terminologiskt och konceptuellt. Enligt Hermans kan termen adequate användas i olika bemärkelse, 
något som leder till förvirring, men även att dessa båda termer endast ger två möjliga alternativ 
(2011:77). Hermans menar att klassificeringen istället borde innefatta flera faktorer som hur källtexten 
tolkas, huruvida liknande texter har översatts innan, huruvida översättningen görs för import eller 
export, om översättaren har målspråket som modersmål, för vilken publik eller till vilket syfte 
översättningen görs och så vidare (2011:77).  

Även i de fall då resultatet varit marginellt har indelning i adekvansinriktad respektive 
acceptansinriktad varit problematisk. I undersökningen av bildspråk var vissa resultat marginella vilket 
gjorde en kategorisering något godtycklig. I detta fall skilde det endast en förekomst mellan 
överföringsstrategierna sensu stricto och bildstrykning i Hamlet 2008. I sådana fall har 
kategoriseringen varit svår att berättiga. I och med detta kan en kategorisering endast bli övergripande 
tendenser och ”mer” eller mindre ”inriktningar”.  
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Även undersökningen av pronominalbruk var motsägelsefull eftersom resultatet i vissa fall var 
exempelvis adekvansinriktad men med en hög frekvens av strykningar. Jag skulle vilja påstå att 
strykningar i detta fall väger tyngre eftersom delar av källtexten helt saknas, vilket skulle betyda att 
Hamlet 1986 trots konsekvent adekvansinriktad översättning av thou i detta avseende ska klassas som 
acceptansinriktad. Här skulle en mer noggrann kategorisering av strykningens art möjligtvis gett lite 
klarhet eftersom denna undersökning inte gjort skillnad på övergripande strykning och strykning som 
uppkommer på grund av språkliga val. Vidare skulle kanske en mer heltäckande undersökning ge en 
tydligare kategorisering, vilket leder mig till en kortfattad kommentar om undersökningens 
begränsningar.  

Urvalet kan alltså ha påverkat resultatet. För bildspråksanalysen gjordes ett urval i de passager där 
samtliga spelversioner hade få eller inga strykningar, vilket kan ha påverkat resultatet. Även valet av 
styckets tredje akt kan ha haft en inverkan och kanske hade ett annorlunda urval gett ett annat resultat. 
Vidare, kan även valet av variabler påverka vilket resultat en undersökning genererar. Andra 
förutsättningar och parametrar hade eventuellt gett ett klarare alternativt ett annorlunda resultat. 
Undersökningens utrymme har omöjliggjort en heltäckande analys och här är möjligheterna för 
ytterligare undersökningar inom teateröversättning i princip helt obegränsade, både när det kommer till 
material att tillgå och möjliga inriktningar. Shakespeares är en utav de mest spelade dramatikerna på 
svenska scener och Hamlet endast ett utav många stycken. Denna undersökning har begränsats till 
Hamlet i Dramatens regi under senaste decennierna men här finns utrymme för forskning inte bara på 
andra stycken utan även andra institutioner. Även översättningsvetenskaplig forskning inom 
teateröversättning från andra språk än engelska är i dagsläget eftersatt. Det finns således ett rikt 
material att spinna vidare på och förhoppningen är att denna undersökning ska öppna för framtida 
forskning inom svensk teateröversättning. 
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