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Abstract 
The translation of culture-specific words and expressions as well as how to fully transmit the 
semantics and pragmatics of a text when translating are two things that often poses problems 
and challenges for translators. The strategies among which one can choose are many and the 
translation is more or less bound to lose something along the way. In this present essay, the 
Swedish comic album Prins Charles känsla (2010) by Liv Strömquist and its French 
translation Les sentiments du Prince Charles (2012) have been studied. With the help of 
existing translation strategies, what is examined is initially what choices the translators have 
made and how this affects the French text. Based on this, I try to say something about 
whether the text has lost something in the translation process, and if this is case, what these 
losses are. 
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1 Inledning	  

En orsak till att översättning kan vara problematiskt, och till att misstag ibland görs, är de 

kulturella skillnader mellan länder (eller språkgemenskaper) som återspeglas i respektive 

språk. Komparativa undersökningar av å ena sidan originaltexter där många kulturrelaterade 

ord och uttryck förekommer och å andra sidan dess översättningar kan ge en inblick i denna 

problematik, och det är en sådan undersökning jag ämnar göra här, med hjälp av Liv 

Strömquists seriealbum Prins Charles känsla. Strömquist skriver in sig bland de nutida 

politiska serietecknare (Nanna Johansson, Sara Granér, Sara Hansson för att nämna några) 

som de senaste åren har blivit väldigt populära i Sverige. En förklaring till detta går kanske 

att hitta i det rådande politiska klimatet. En sak som ovan nämnda serietecknare har 

gemensamt är nämligen en kritik av den högerpolitik som förts i Sverige framförallt sedan 

Alliansen tog makten 2006. En annan gemensam nämnare är feminismen som genomsyrar 

deras texter. Eftersom politik är en del av kulturen, och kulturen avspeglas i språket, torde 

alltså politiska serier vara en genre som medför utmaningar vid en översättning. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka på vilka sätt man som översättare kan hantera ord 

och uttryck som kan vara problematiska vid en översättning. Jag kommer främst att fokusera 

på kulturrelaterade ord och uttryck, men även informellt språkbruk och konstprosaiska delar 

av texten (delar där till exempel rim och/eller allitteration förekommer) kommer att ingå i 

undersökningen. Vidare vill jag undersöka hur hanteringen av dessa svårigheter påverkar 

slutprodukten, det vill säga översättningen. För att uppnå syftet kommer jag att försöka 

besvara följande tre frågeställningar, där den tredje bygger på den andra: 

1. Vilka strategier har översättarna använt? 

2. Vilka förändringar har texten genomgått i och med översättningen? (Här ingår att 

redogöra för vad de till franska översatta orden och uttrycken betyder på svenska.) 

3. Har de förändringar som texten genomgått i och med översättningen gjort att texten 

förlorat någonting, och i så fall vad? 

 

1.2 Material 
Liv Strömquist är främst känd som politisk serietecknare. Hennes första seriealbum Hundra 

procent fett gavs ut 2005 och har sedan dess följts upp med Drift (2007), till vilket Strömquist 

skrev manus medan teckningarna gjordes av Jan Bielecki, Einsteins fru (2008), Prins Charles 
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känsla (2010), Ja till Liv! Liv Strömquists ABC (2011) och Kunskapens frukt (2014). Serierna 

behandlar olika ämnen, men gemensamt för samtliga är samhällskritik, klassanalys, 

feminism, humor och ifrågasättanden av maktrelationer och sociala normer. Strömquist har 

en examen i statsvetenskap, och den akademiska bakgrunden är ständigt närvarande. Hon 

refererar ofta till teoretiker verksamma inom sociologi, statsvetenskap, psykologi, filosofi, 

historia, antropologi och genusvetenskap (exempel på teoretiker som nämns i Prins Charles 

känsla är Randall Collins, Lynne Layton, Elisabeth Beck-Gernsheim, Viveka Enander, Carin 

Holmberg, Anna G. Jonasdottir och Britt-Marie Thurén). 

 Materialet till uppsatsen består av seriealbumet Prins Charles känsla, som kom ut i 

Sverige 2010, och dess franska översättning Les sentiments du Prince Charles (2012), 

översatt av Kirsi Kinnunen och Stéphanie Dubois. På Wikipedia beskrivs albumet som ”en 

sociologisk och historisk studie över det heterosexuella parförhållandets känsloekonomi i 

serieform”. Det är ett faktaspäckat och brokigt seriealbum, 135 sidor långt och bestående av 

ett tiotal serier av mycket varierande längd, som till exempel: De fyras gäng (syftande dels på 

de fyra politiker som ledde kulturrevolutionen i Kina och dels på fyra manliga karaktärer från 

amerikanska sitcoms); Vårda en man-VM (som handlar om kvinnor som tagit hand om de 

kända män som de varit gifta med, medan de sistnämnda har kunnat satsa på sina karriärer); 

Jag tänker på Whitney (som handlar om Whitney Houstons destruktiva relation med Bobby 

Brown); Hasta la Victoria Siempre (som handlar om Victoria Benedictsson och hennes 

destruktiva förhållande med Georg Brandes); Våra allra mest älskade torskar (som handlar 

om namnkunniga svenska män som köpt sex); Makt, kärlekskraft & politiska intressen (som 

handlar om hur kvinnor erbjuder män kärlek och omsorg, medan män tack vare detta kan 

satsa på sig själva); Den lilla samlevnadskonstruktion som vi i vårt samhälle har valt att kalla 

”kärleksrelation” (som handlar om den monogama kärleksrelationens mekanismer) och 

What does love mean? (som handlar om kärlek i förhållande till makt i relationer). Serien 

Våra allra mest älskade torskar kommer dock inte att ingå i analysen, då den i översättningen 

till franska ersattes av en annan serie, Historiens mest provocerande pojkvänner från albumet 

Einsteins fru. Detta skedde på Strömquists eget initiativ, på grund av att personerna i den 

förra serien (Arne Weise, Carl Michael Bellman, Gustaf Fröding) framförallt är kända för en 

svensk publik medan de som finns med i den senare (Albert Einstein, Sting, Pablo Picasso) är 

mer gångbara internationellt1. 

                                                
1 Källa: Liv Strömquist. 2014. Via mail den 11 mars. 
2 Observera att jag alltså inte ämnar göra en ”fulländad” översättning tillbaka, utan att dessa översättningar 
främst syftar till att upplysa icke-fransktalande läsare om vad orden och uttrycken betyder. 
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 Funktionen hos seriens textrutor är främst att återge vad teoretiker inom olika 

humanistiska fält har kommit fram till angående kärlek och tvåsamhet, medan seriens 

karaktärer med tillhörande repliker får personifiera de teorier som läggs fram i textrutorna. 

Karaktärerna är dels helt fiktiva och dels tagna från verkligheten (representerade finns 

personer från svensk och utländsk media, artister, vetenskapsmän, författare, politiker m.fl.). 

Oftast är de tecknade, men det händer att Strömquist använder foton på kända personers 

ansikten och klipper in dessa i bildrutorna. Förhållandet mellan bild och text är inte konstant 

utan varierar från sida till sida; vissa sidor består av 50 procent bild och 50 procent text, 

medan andra innehåller endast det ena eller det andra. 

 Jag tror att en analys av översättningen av kulturrelaterade ord och uttryck samt 

informellt språkbruk lämpar sig väl för Liv Strömquists serier av flera anledningar. För det 

första innehåller de referenser till både nutida och historiska personer och fenomen inom 

såväl populär- och finkultur som politik. Vissa av dem är internationellt kända medan andra 

är mer kulturspecifika; det vill säga hemmahörande i, och eventuellt okända utanför, Sverige. 

För det andra speglar de nutida svenskt talspråk, då de som vi kommer att se innehåller 

mycket slang och tidstypiska uttryck. För det tredje är Strömquists serier alltid mer eller 

mindre politiska, vilket kan antas innebära vissa utmaningar för översättarna eftersom det 

politiska klimatet i Sverige respektive Frankrike skiljer sig åt. 

 

1.3 Tidigare forskning 
Det finns många exempel på tidigare forskning där komparativa översättningsanalyser har 

gjorts. Exempel på vad man har velat komma åt är svårigheter beroende på kulturspecificitet, 

tidsaspekt, översättningsnormer i stort samt översättningsnormer inom olika genrer. 

 Elisabeth Tegelberg, som är lektor vid Göteborgs universitet, har skrivit om den 

franska översättningen av det som hon benämner kulturspecifika ord. Hennes material är 

Jonas Gardells romaner En komikers uppväxt (1992) och Så går en dag ifrån vårt liv och 

kommer aldrig åter (1998). Romanerna utspelar sig på 1970- respektive 1990-talet och att 

hon har valt att undersöka just dessa texter motiverar Tegelberg med att de speglar den 

tidsanda som var rådande i Sverige under dessa decennier (vilket ger en stor mängd 

kulturspecifika ord och uttryck) samt att de präglas av Jonas Gardells ”typiska humor” och 

småironiska ton (2005:33). Slutsatsen av hennes undersökning visar att översättningarna i 

vissa fall lyckas återspegla såväl originaltextens stil som dess betydelse och funktion, medan 

de i andra leder till att vissa nyanser försvinner. Översättningarna blir i dessa fall ”blekare” 
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och mer ”neutrala” än originaltexten. Texterna genomgår också en viss ”kulturförlust”, 

genom att associationerna som en svensk läsare kan göra inte alltid är möjliga att överföra till 

den franska texten och därmed den franske läsaren. Trots detta anser hon att översättningarna 

i stort är funktionella. (2004:199-200) Artiklarna heter Kvällstidning > Journal à sensation? 

Le problème de la traduction en français des « mots culturels » suédois (2004) och 

Språkproblem och kulturkonflikter - Jonas Gardell med franska förtecken (2005) och är 

publicerade i Moderna Språk 2 respektive Vetenskapsrådets tidskrift Tvärsnitt. Den första 

artikeln är en vetenskaplig artikel medan den andra är publicerad i en populärvetenskaplig 

tidskrift och har ett något annorlunda upplägg. De båda artiklarna bygger dock på samma 

undersökning (den som Tegelberg redogör för i den vetenskapliga artikeln från 2004) och jag 

kommer därför att referera till dem båda, trots att den ena inte har ett vetenskapligt upplägg.  

 En annan som sysslat med komparativa översättningsanalyser är Yvonne Lindqvist 

vid Stockholms universitet. Hennes avhandling Översättning som social praktik. Toni 

Morrison och Harlequinserien Passion på svenska (2002) undersöker, som titeln indikerar, 

översättningen som social praktik – det vill säga att alla översättningar är förankrade i en 

kulturell kontext. Undersökningen visar att det tycks finnas fog för att påstå att praktikerna 

för översättning inom låg- respektive högprestigelitteratur skiljer sig åt, bland annat genom 

att man vid översättning av högprestigelitteratur lägger större vikt vid det som brukar kallas 

för adekvans – det vill säga att man har större respekt för originaltexten (både dess form, det 

vill säga hur den är skriven, och dess funktion) än vid översättning av lågprestigelitteratur. 

Lindqvist menar på att alla översättningar är omskrivningar av de texter som ska översättas 

och att dessa omskrivningar reflekterar ideologier och politiska hållningar. 

 En masteruppsats på ämnet är Ida Jonssons I say, good sir! Jag säger då det, min 

bäste herre! (2012), skriven vid Uppsala universitet. Här har författaren själv översatt delar 

av Dion Boucicaults pjäs London Assurance, skrivit en teoretisk kommentar rörande sin 

översättning samt gjort en komparativ undersökning av avsidesrepliker. Jonsson skriver själv 

att hennes fokus när det gäller översättningsstrategi är att behålla eller bearbeta de drag som 

ger en känsla av den kulturella och tidsmässiga kontexten, samtidigt som texten hålls spel- 

och talbar för skådespelarna och originaltextens humor bevaras. 

 Det finns även en uppsjö av C-uppsatser där författarna gjort komparativa 

undersökningar. Bland dessa kan nämnas Gustav Dahlanders Måltext i Midgård: Ohlmarks 

Härskarringen och översättandets normer (2013), skriven vid Södertörns högskola. I denna 

uppsats diskuteras den svenska översättningen av J.R.R. Tolkiens The Lord of the Rings 
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(1954-55) utifrån kritik som riktats mot översättningen på grund av den stilnivå som 

översättaren har valt att lägga texten på. Kritikerna bygger sina argument på åsikten att texten 

borde ha översatts i enlighet med de normer som brukar tillämpas vid översättningen av 

högprestigelitteratur, men att den har fler gemensamma drag med den typ av översättningar 

som man hittar inom lågprestigelitteratur. Dahlander drar slutsatsen att denna kritik delvis 

beror på att Tolkiens och hans böcker har fått ökat anseende sedan översättningen gjordes och 

ser detta som ett exempel på att verk kan röra sig inom det litterära systemet. 

 Ett annat exempel på en C-uppsats skriven vid Södertörns högskola är Sofie 

Domeijs Ordlekar i Underlandet (2010), som är en komparativ analys av två svenska 

översättningar av Lewis Carrolls Alice’s Adventures in Wonderland (1865). I denna uppsats 

jämför författaren, med utgångspunkten att rådande normer inom översättning ligger till 

grund för översättarnas val av strategi, hur originaltextens ordlekar har översatts till svenska. 

De två översättningar som Domeij jämför är Åke Runnquists från 1966 och Christina 

Westmans från 2009. Undersökningen visar att översättarna har använt sig av olika 

översättningsstrategier, och Domeij drar slutsatsen att detta skulle kunna bero på att en 

eventuell förändring av normen har skett från att Runnquists översättning gavs ut till det att 

Westman gjorde sin. 

 Ett tredje exempel är min egen C-uppsats i franska, Les deux traductions suédoises 

de L’Étranger d’Albert Camus (2012), skriven vid Stockholms universitet. Här gjorde jag en 

komparativ analys av de två existerande översättningarna av Albert Camus L’Étranger 

(1942); Sigfrid Lindströms från 1946 och Jan Stolpes från 2009. Med samma utgångspunkt 

som Domeij, att normer inom översättning ligger till grund för val av översättningsstrategi, 

samt att normen vid tiden för utgivningen av Lindströms översättning var en friare typ av 

översättning än vid utgivningen av Stolpes text (då hållningen snarare var att man bör hålla 

sig nära originaltexten), undersökte jag bland annat förekomsten av diskurspartikeln ”ju” i de 

båda svenska översättningarna. Resultatet visade att Lindström använde ”ju” långt fler gånger 

än Stolpe, vilket stödjer antagandet att man på den tiden sysslade med en friare typ av 

översättning (delvis på grund av det faktum att ”ju” saknar en direkt motsvarighet i franskan). 

 
1.4 Översättningsteori och -strategier 
I det här avsnittet kommer jag utifrån Rune Ingo, Elisabeth Tegelberg och Vinay & Darbelnet 

att behandla översättningsteori och -strategier. Vissa delar är mer allmänna och kan 

appliceras på all översättning, medan andra är utvalda på grund av, och direkt kopplade till, 
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det som sedan kommer att vara i fokus i denna uppsats. Här är det också på sin plats att 

introducera termerna källspråk och målspråk samt källtext och måltext, vilka kommer att 

återkomma genom uppsatsen. Termen källspråk åsyftar det språk som texten ska översättas 

från (vilket också oftast är det språk som originaltexten är skriven på), medan det språk som 

texten ska översättas till brukar kallas för målspråk. Vidare kallas den text som ska 

översättas, det vill säga författarens verk, för källtext (vilket oftast är detsamma som 

originaltext), medan den översatta texten, det vill säga översättarens verk, kallas för måltext. 

 

1.4.1 Översättningens fyra grundaspekter (Ingo) 
Rune Ingo går i sin bok Konsten att översätta igenom det som han kallar för översättningens 

fyra grundaspekter, vilka han alltså menar är grundläggande att ta hänsyn till för att en ”bra” 

översättning ska bli till. Dessa fyra aspekter är: 

1. grammatisk struktur, 

2. språklig varietet, 

3. semantik och 

4. pragmatik (2007:8). 

 

De två första aspekterna rör sådant som inom översättningsteori brukar benämnas form, 

medan de två sista hör till kategorin innehåll (2007:20). Huruvida form eller innehåll bör 

prioriteras högst är en ständigt pågående diskussion och varierar med översättningens syfte 

samt vilken genre texten i fråga hör till (2007:17). Om syftet med en översättning är att 

belysa hur källspråket är uppbyggt kommer aspekten som rör grammatisk struktur att 

prioriteras högt, medan den semantiska aspekten kommer att ligga i fokus vid tolkning. 

Vidare kommer översättningen av till exempel en skylt som annonserar ett förbud att främja 

den pragmatiska aspekten, eftersom huvudsaken är att informationen går fram. Vid 

skönlitterär översättning ligger fokus ofta på den stilistiska aspekten språklig varietet 

(2007:27) och ett extremfall av detta är översättningen av lyrik, där det ibland kan vara 

viktigare att översättningen ”låter” eller ”klingar” likadant som källtexten än att samma sak 

beskrivs i de båda texterna (det kan till exempel vara fråga om rim eller ett visst antal 

stavelser i en mening/strof) (2007:269). I en lyckad översättning har man enligt Ingo tagit 

hänsyn till samtliga aspekter, och den översatta texten: 

1. har en grammatisk struktur som följer målspråkets normer; 
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2. har en stilnivå som ligger så nära källtextens som möjligt samtidigt som den följer de 

möjligheter som målspråket erbjuder; 

3. förmedlar korrekt semantisk information samt 

4. fungerar pragmatiskt i den situation för vilken texten är aktuell (2007:24). 

 

I de avsnitt som följer kommer jag att kort uppehålla mig vid aspekterna språklig varietet, 

semantik och pragmatik; språklig varietet därför att Strömquists text faller inom kategorin 

skönlitteratur, semantik för att bland annat säga något om ords denotation respektive 

konnotation, och pragmatik eftersom det ofta rör den typ av kulturella aspekter som kommer 

att behandlas i denna uppsats. Jag kommer inte att beröra aspekten grammatisk struktur, då 

detta inte faller inom ramen för vad jag ämnar undersöka. 

 

1.4.1.1 Språklig varietet 

Språklig varietet, som också kan kallas för stil eller register, varierar bland annat med tid och 

sociala faktorer, och beror på textens funktion, syfte och intention samt på relationen mellan 

författare och läsare (2007:75-77). Exempel på stildrag som Ingo (2007:79-82) tar upp är 

uttal, skiljeteckenanvändning, morfologiska lösningar, syntax (korta/långa meningar etc.) och 

ordval (arkaismer, dialektfärg, specifika ord, social tillhörighet etc.). Två viktiga uppgifter för 

översättaren är att 1) vara konsekvent och inte översätta ett och samma ord på olika sätt om 

det dyker upp vid flera tillfällen, och 2) att behålla retoriska figurer (metaforer, retoriska 

frågor, hyperboler, ordlekar, upprepningar etc.) så långt som det är möjligt (2007:82). Om en 

viss idiolekt används i källtexten blir det översättarens utmaning att hitta en målspråklig 

idiolekt som kan motsvara originaltextens, och sedan konsekvent använda denna genom 

texten (2007:85). Om en text innehåller många typiska drag varav vissa är svåra att översätta, 

kan förskjutna stilmotsvarigheter användas, vilket innebär att översättaren kompenserar på 

andra ställen i texten, där det är lättare att genomföra (2007:86). 

 

1.4.1.2 Semantik  

Inom semantiken brukar man tala om symboler respektive referenter. Symboler är ord och 

uttryck, vilka på tankenivån motsvarar begrepp, som i sin tur syftar på referenter i den 

utomspråkliga verkligheten (2007:87). I varje ords betydelse finns två grundelement: 

denotation, vilket är ordets grundbetydelse, och konnotation, vilket är ordets 

associationsinnehåll (2007:88). För att komma åt ett ords denotation brukar man ibland göra 
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en komponentanalys, där olika betydelsekomponenter radas upp och plus- eller minustecken 

sätts ut för att markera huruvida betydelsekomponenterna ingår i ordets (grund)betydelse 

eller ej (2007:90). Både ”mjölk” och ”öl” skulle till exempel få ett plus vid 

betydelsekomponenten ”dryck”, medan endast öl skulle få ett plus vid betydelsekomponenten 

”alkoholhaltigt”. Men komponentanalysen kommer inte åt ordens konnotation, vilket alltså är 

lika med ordet associationsinnehåll, eller känslovärde. Ett bra exempel på hur synonyma ord 

kan ha olika konnotationer är benämningar på olika kroppsdelar (2007:109), och i synnerhet 

könsdelar. Utmaningen för en översättare är att hitta ett målspråkligt ord som har ett 

likvärdigt känslovärde, och ger likvärdiga associationer, som ordet i källtexten. Risken finns 

att man antingen förmildrar ett ords känslovärde eller förhöjer det, och det blir inte lättare av 

att allas associationer givetvis inte är desamma (2007:110). 

 Inom översättning talar man ofta om faux amis, eller falska vänner. Detta är ord 

som är snarlika eller identiska i de båda språken, men som inte har samma betydelse- 

och/eller associationsinnehåll. Det franska verbet ignorer betyder till exempel ”vara 

ovetande”, och motsvarar alltså inte det svenska verbet ”ignorera” (2007:115). Som 

översättare gäller det att vara observant på dessa ord eftersom översättningen annars riskerar 

att bli direkt felaktig. 

 

1.4.1.3 Pragmatik 

Den pragmatiska grundaspekten sätter textens syfte i fokus, och tar hänsyn till att alla texter 

är skrivna med beaktande av interspråkliga och kulturinterna situationella faktorer (Ingo 

2007:126). En anpassning kan bero på något så enkelt som tidsskillnad, det vill säga att 

källspråket har utvecklats sedan texten skrevs (2007:130), men även på att det finns kulturella 

skillnader mellan länderna där källspråk respektive målspråk talas (2007:127). Tegelberg 

påpekar i sin artikel Språkproblem och kulturkonflikter (2005) att svårigheten att översätta 

kulturbundna fenomen dels ökar med källtextens ”grad av kulturbundenhet” och dels kan 

kopplas till det ”kulturella avståndet” mellan länderna där språken i fråga talas (2005:35). Det 

kulturella avståndet mellan Frankrike och Sverige anser hon vara relativt stort, dels i 

jämförelse med det som finns mellan de skandinaviska länderna, men också i jämförelse med 

det mellan Sverige och till exempel Tyskland eller England (ibid). 

 Idiom är ett pragmatiskt särfall där rekommendationen är att, om ett sådant finns, 

översätta med ett motsvarande idiom i målspråket. När detta inte går brukar man i stället 

översätta med ett förklarande normaluttryck. En ovanligare, och sällan rekommenderad, 
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strategi är att översätta idiom ordagrant. Om en källtext innehåller många idiom som saknar 

motsvarighet i källspråket, och som man därför översätter med normaluttryck, kan en strategi 

vara att översätta några normaluttryck i källtexten med idiom för att väga upp i måltexten. 

Detta kan dock vara relativt svårt, eftersom tillfällen då det är görbart inte nödvändigtvis 

uppenbarar sig alltför ofta. (Ingo 2007:141-145) 

 Ett annat pragmatiskt särfall är när en översättning redan finns i källtexten. Detta 

kan vara fallet med till exempel bok- eller filmtitlar och -citat. Även allusioner kan ställa till 

problem, då två personer från olika kulturell bakgrund inte nödvändigtvis gör samma 

tolkning av till exempel namnet på en populistisk eller rasistisk politiker (2007:151). En 

person som bott i Sverige hela sitt liv kommer år 2015 med största sannolikhet att förstå vem 

som åsyftas om Jimmie Åkesson nämns i en text, medan personer från och i andra länder 

kanske skulle behöva ett förtydligande i anslutning till namnet. Samma sak gäller omvänt: en 

person som bott i Sverige hela sitt liv vet kanske inte vem Marine Le Pen är, och vid en 

översättning av en fransk text där hon nämns skulle ett förtydligande i stil med ”partiledare 

för det högerextrema partiet Front National” kunna vara på sin plats. 

 

1.4.2 Textlingvistik 
Inom den forskningsriktning som kallas för textlingvistik, vars syfte är att visa på hur texter 

spontant blir till, talar man ibland om kognitiva nät, kärnsatser och textvarianter. Man utgår 

ifrån att författaren till en text har en viss kunskap om och en viss bild av vad hen ska skriva 

om (ett kognitivt nät), och att detta rent språkligt kan uttryckas på olika sätt (genom att olika 

kärnsatser kombineras), vilket gör att texten skulle kunna se ut på ett närmast obegränsat 

antal sätt (dessa möjligheter kallas för textvarianter) (2007:32-25). Hur kärnsatserna 

kombineras är inte vad som avgör huruvida textens budskap går fram eller inte, men som 

översättare har man ett visst ansvar att så gott det går följa den strategi som författaren till 

källtexten valt (2007:37). Anledningen till att man väljer en annan strategi än den som finns i 

källtexten kan till exempel vara att konventionerna för hur meningar byggs upp skiljer sig åt i 

de båda språken (2007:50). En analys av dessa konventioner är viktig för att man som 

översättare ska kunna anpassa måltexten efter huruvida källtexten är ”normal” eller inte: om 

en källtext framstår som ”onormal” i förhållande till källspråkets normer bör man i måltexten 

försöka göra den likvärdigt ”onormal” i förhållande till målspråkets normer (2007:51). 

Fördelen med denna typ av analys blir alltså att översättaren blir mer fri i förhållande till den 
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grammatiska strukturen i källspråket och kan utforma en översättning på målspråkets villkor 

(2007:62). 

 

1.4.3 Semantiska kategorier 
I sina båda artiklar skriver Tegelberg om vilka semantiska kategorier som kulturbundna ord 

och uttryck brukar höra till (exemplen inom parentes är delvis Tegelbergs och delvis mina 

egna). Ofta handlar det om skolväsendet (förskola, femman), traditioner (midsommar), seder 

och bruk/vanor (fredagsmys), samhälleliga institutioner och organisationer (folktandvård, 

Folkets Hus, Systembolaget), maträtter och drycker (julskinka, snaps), klädesplagg 

(raggsockor, sotarmössa), fenomen och personer som hör till media (Dagens Nyheter, Björn 

Skifs) och varumärken (Ica, Ramlösa). Uppdelningen är dock inte glasklar, och inte sällan 

kan ett ord tillhöra flera av kategorierna samtidigt. (2004:186-187, 2005:33) 

 I artikeln Språkproblem och kulturkonflikter (2005) påpekar Tegelberg att ju mer 

kulturspecifikt ett ord är, desto svårare blir det att översätta utan semantiska och pragmatiska 

förluster (2005:31). Hon delar in kulturrelaterade ord i tre kategorier (2005:32): 
1. Ord som refererar till ett fenomen som inte existerar i målspråkskulturen (kräftskiva, 

allemansrätten, Systembolaget), 

2. ord som refererar till ett fenomen som existerar i målspråkskulturen, men i en annan 

form (till exempel skolväsendets organisation) och 

3. ord som refererar till fenomen som existerar i målspråkskulturen (antingen i samma 

eller i en annan form), men som där inte tillmäts samma betydelse eller har samma 

omfattning som i källspråkskulturen (till exempel traditionsrelaterade fenomen). 

 

Som översättare vill man hitta en målspråklig term som bevarar källspråkstermens 

betydelseinnehåll och stilvalör utan att för den sakens skull göra texten icke-funktionell. En 

icke-funktionell målspråkstext kan man få genom en alltför texttrogen översättning, vilket 

beror på att en sådan översättning ofta känns onaturlig för läsaren. Om man i stället anpassar 

sig alltför mycket efter målspråket försvinner gärna textens ”lokalfärg” – och de 

konnotationer som väcks hos infödda läsare av källspråkstexten går förlorade. (2005:32) 

 
1.4.4 Översättningsstrategier 

I de två avsnitt som följer kommer jag att gå igenom de sju översättningsstrategier som Vinay 

& Darbelnet presenterar i boken Stylistique comparée du français et de l’anglais (1977) 
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respektive de översättningsstrategier som Tegelberg tar upp i sina båda artiklar och som hör 

specifikt till översättningen av kulturspecifika ord och uttryck. Det kan här vara värt att 

påpeka att vissa av Vinay & Darbelnets och Tegelbergs strategier kommer att gå in i och 

överlappas av varandra. 

 

1.4.4.1 Sju översättningsstrategier enligt Vinay & Darbelnet 

Av Vinay & Darbelnets sju översättningsstrategier brukar tre kallas för direkta och fyra för 

indirekta. De direkta översättningsstrategierna är mer bokstavliga, medan de indirekta syftar 

till en mer dynamisk översättning. Jag kommer här kortfattat att gå igenom dessa sju 

strategier, och börjar med de direkta.  

 Den första strategin kallas för lån (l’emprunt) och går ut på att återanvända det ord 

som används i källtexten. Detta görs ofta då ingen direkt motsvarighet hittas i målspråket, och 

vanligen handlar det om ny teknik eller hittills okända koncept, men det kan också ge en 

”lokalfärg” till måltexten (1977:47). 

 Den andra strategin heter översättningslån (le calque), vilket innebär att man lånar 

in en fras från källspråket men ordagrant översätter dess beståndsdelar (1977:47). Ett 

exempel på detta är att behålla strukturen på ett idiom som saknar motsvarighet i målspråket, 

i stället för att översätta det med ett motsvarande idiom eller normaluttryck (kanske för att 

visa på källspråkets struktur och/eller uttryckssätt). Förmodligen är det på grund av ett 

översättningslån av det här slaget som uttrycket it’s not my cup of tea numera går att använda 

såväl på svenska (”det är inte min kopp te”) som på franska (ce n’est pas ma tasse de thé). 

 Den tredje och sista direkta strategin är direktöversättning eller ord-för-ord-

översättning (la traduction littérale), vilket man talar om när översättaren genom att översätta 

någonting ord för ord får ett målspråkligt korrekt och idiomatiskt uttryck som också går att 

utföra åt andra hållet utan att resultatet förändras (1977:48). Ett exempel på detta är när en 

helt vanlig sats som ”hon är lycklig” översätts till franska med elle est heureuse. 

Den fjärde strategin, som också är den första av de indirekta strategierna, kallas för 

transposition (la transposition). Här översätts en del av det som sägs med ett ord från en 

annan ordklass, men utan att betydelsen förändras. I vissa fall är det ett val från översättarens 

sida (fri transposition), medan det i andra fall, nämligen då målspråket saknar ordet i fråga, är 

tvunget (obligatorisk transposition) (1977:50). Till exempel skulle den naturliga 

översättningen av engelskans she’s a fast learner vara ”hon är lättlärd”, vilket alltså är ett 

exempel på obligatorisk transposition då ”hon är en snabb inlärare” inte låter särskilt 
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idiomatiskt på svenska. När det är fråga om fri transposition, och översättaren alltså ställs 

inför ett val, behöver de båda alternativen inte nödvändigtvis ha samma stilnivå. 

 Den femte strategin kallas för modulation (la modulation) och används när en 

direkt översättning skulle låta icke-idiomatisk eller icke-autentisk, även om den möjligen 

skulle vara grammatiskt korrekt (1977:51). Precis som när det gäller transposition kan den 

vara obligatorisk respektive fri (ibid). Ett exempel på en obligatorisk modulation finner vi om 

vi skulle översätta franskans au moment où till svenska, vilket genom direkt översättning 

skulle bli ”i ögonblicket där”, men som vi normalt sett skulle uttrycka ”i ögonblicket 

då/som/när”. Det som händer vid en fri modulation är att utgångspunkten för ett yttrande 

ändras, som när svenskans ”inte svårt” översätts med facile (”enkelt”) i stället för med pas 

difficile (”inte svårt”), trots att den senare möjligheten också finns. Vinay & Darbelnet 

argumenterar för att det egentligen bara är en gradskillnad mellan obligatorisk och fri 

transposition då de fria transpositionerna mer eller mindre drar mot att bli obligatoriska och 

bör visa på idealiska översättningsalternativ (1977:51). 

 Den sjätte översättningsstrategin är ekvivalens eller bruksmotsvarighet 

(l’équivalence). Det klassiska exemplet är hur vi säger ”aj” på olika språk, men det kan också 

handla om översättningen av till exempel idiom och andra fasta uttryck. Vinay & Darbelnet, 

liksom Ingo, rekommenderar att idiom översätts just med hjälp av en motsvarighet i 

målspråket och inte genom ett översättningslån (1977:52). 

 Den sjunde och sista strategin kallas för adaption (l’adaptation) och används när 

en situation eller företeelse som beskrivs med hjälp av källspråket är okänd eller inte existerar 

i målspråket (1977:53). Översättaren ersätter då detta med något som hen bedömer likvärdigt. 

 

1.4.4.2 Översättningsstrategier vid kulturspecifika ord och uttryck 

De strategier för översättning som Tegelberg nämner i sina båda artiklar är 

direktöversättning, precisering, adaptering, förklaring, generalisering och vad vi kan kalla 

för eliminering (på franska: la suppression). Jag kommer här kortfattat att gå igenom 

innebörden av dessa. 

 När Tegelberg talar om direktöversättning syftar hon för det första på något som 

liknar det som Vinay & Darbelnet kallar för översättningslån. Hennes exempel är att 

översätta det svenska ordet kräftskiva med fête des écrevisses (”kräftornas fest”). Denna 

strategi blir här något platt, eftersom den inte ger en fransk läsare i närheten av samma 

konnotationer som en svensk får av ordet ”kräftskiva” (2005:33). För det andra syftar hon på 
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återgivningen av egennamn som förekommer i originaltexten, vilket bara fungerar om 

personen, produkten eller företeelsen som nämns är välkänd även i den kultur där målspråket 

talas. I Strömquists text kan till exempel Charlie Sheen, Viktor Rydberg och Ingmar Bergman 

nämnas. 

 Strategin precisering går ut på att förtydliga översättningen med hjälp av ett tillägg 

direkt i texten (2005:33). I Strömquists text har till exempel översättningen av Lasse Stefanz, 

Peter Settman, (orkanen) Katrina och Oden blivit le suédois Lasse Stefanz (= svensken Lasse 

Stefanz) l’acteur Petter [sic!] Settman (= skådespelaren Petter [sic!] Settman), l’ouragan 

Katrina (= orkanen Katrina) och le dieu Odin (= guden Oden). 

Tegelberg kallar sin tredje strategi för adaptering, och denna kan användas då en företeelse 

återfinns i både käll- och målspråk men inte är identisk i de båda kulturerna (2005:34). Som 

exempel nämner hon Ramlösa, vilket i Jonas Gardells text har översatts till Eau d’Evian. De 

associationer som Ramlösa ger en svensk – ”väletablerat mineralvattenmärke” – är 

förmodligen ungefär desamma som en fransk får av Eau d’Evian (ibid). Här är den i princip 

densamma som Vinay & Darbelnets adaption.  

 Den fjärde av Tegelbergs strategier kallas för förklaring och går ut på att man i 

stället för att översätta källspråkets term väljer att redogöra för dess betydelse (2005:34). Som 

exempel från Jonas Gardells böcker tar Tegelberg upp att Expressen och Amelia har översatts 

med journal (= tidning) respektive revue féminine à la mode (= damtidning på modet). I 

översättningen av Prins Charles känsla har ”söndagsbilagor” i måltexten blivit presse 

féminine (= damtidningar). Här kan exaktheten när det kommer till betydelse diskuteras. 

 Den femte strategin, generalisering, går ut på att återge en term i källtexten med en 

mer allmän term i måltexten (2005:34). En viss betydelseförlust är här oundviklig, men kan 

vara mer eller mindre omfattande. Tegelberg ger exemplet att ”konsumbiträde” i Gardells 

text har översatts med employée (= anställd (i feminin form)). Ingen större betydelseförlust är 

aktuell i just det här fallet, medan betydelseförlusten när allemansrätten översätts med la 

nature (= naturen) blir desto större. 

 Den sjätte strategin, som Tegelberg endast nämner i den franska artikeln, kallar 

hon för la suppression, vilket på svenska skulle kunna kallas för eliminering, men hon skriver 

också att den är mycket ovanlig i de böcker som hon undersökt. Om den används går den ut 

på att helt utelämna något, till exempel en del av ett uttryck, i stället för att översätta det 

(2004:87). 
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 En sjunde strategi som Tegelberg nämner är att använda sig av en förklarande 

fotnot. Detta kan vara på sin plats när betydelseförlusten annars blir för stor eller texten blir 

icke-funktionell genom en förklaring i den löpande texten (2005:35). Översättarna av 

Strömquists text använder sig av denna strategi relativt ofta, särskilt i anslutning till 

egennamn. Till exempel har Gry Forssell direktöversatts i texten, men med fotnoten Célèbre 

animatrice de radio et de télévision suédoises (= känd programledare från svensk radio och 

tv). 

 Tegelberg påpekar också att det inte alltid är ett medvetet val från översättarens 

sida att använda en viss strategi. Det kan till och med vara helt omedvetet, men oavsett 

reflekterar den använda strategin översättarens inställning till översättningen i sig (2004:187). 

Hon skriver också att det i vissa fall blir extra tydligt att översättaren med största sannolikhet 

inte har funderat på vilken strategi hen bör använda, och tar som exempel när en filmtitel 

direktöversatts i stället för att översättaren kollat upp om filmen redan har en titel på 

målspråket (2004:193). 

 

1.5 Metod 
För att kunna visa på hur problematiska ord och uttryck har översatts kommer jag att göra en 

komparativ analys av de båda texterna där jag genom närläsning går igenom dem parallellt. I 

första hand kommer jag att utgå ifrån källtexten och de ord som redan där indikerar att 

problem skulle kunna uppstå vid en översättning, men jag kommer även att vara öppen för att 

element i måltexten kan sticka ut på ställen där jag inte kunnat förutse det. Om detta inträffar 

kommer även sådana element att redovisas i resultatet, vilket jag kommer gå igenom via nio 

rubriker (se avsnitt 1.5.1 för en genomgång av dessa). 

 

1.5.1 Kategorisering av undersökningens resultat 
Under genomgången av de båda texterna kommer jag att lista de träffar jag finner 

intressanta/problematiska och sortera dessa enligt nio kategorier. Kategorierna är inspirerade 

av Tegelbergs semantiska kategorier (presenterade i avsnitt 1.4.3), men jag har dels 

modifierat dessa något och dels lagt till kategorier som inte är renodlat kulturrelaterade, då 

jag som sagt inte endast vill undersöka denna problematik. Jag kommer inte att redovisa alla 

träffar jag listat, då utrymme inte finns för detta i en uppsats med det här omfånget. I stället 

får de träffar som jag redovisar fungera som belysande exempel. De nio kategorier jag 

kommer att använda mig av är följande: 
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1. Interjektioner 

2. Idiom och fasta uttryck; här ingår både idiom och fasta uttryck plockade från 

källtexten och sådant som översatts till sådana i måltexten 

3. Informellt språkbruk; inklusive till exempel talspråkliga diskursmarkörer (”X 

ba/bara”), svordomar, slanguttryck, förstärkningsprefix (”skit-”, ”as-”) och vulgära 

ord 

4. Karaktärer som Strömquist själv har namngivit 

5. Personer och fenomen som kan kopplas till media (inklusive namn på andra fiktiva 

verk och karaktärer från sådana) 

6. Personer och fenomen som hör till organisationer, institutioner och företag 

7. Traditioner, vanor, mat och dryck 

8. Konstprosaiska delar; här ingår dels delar där Strömquist anspelar på kända dikter 

eller rim och dels delar där hon själv rimmar eller använder allitteration 

9. Övrigt (ett fåtal exempel som jag haft svårt att kategorisera men anser vara relevanta) 

 

Uppdelningen är inte given, då ord och uttryck ofta faller in under flera rubriker och 

rubrikerna ibland tangerar varandra. I vissa fall kommer ett och samma exempel att dyka upp 

under flera rubriker. 

 Eftersom en hel del engelska ord och uttryck förekommer i källtexten planerade 

jag först att ha en egen underrubrik för dessa, men då de nästan alltid faller in under någon av 

de andra rubrikerna kommer jag i stället att behandla dem tillsammans med de svenska. 

Ytterligare en anledning till att inte skilja dem från de svenska är att de är mer eller mindre 

vedertagna uttryck inom det svenska språket, vilka ofta till och med ersätter svenska 

motsvarigheter. 

 I redovisningen av resultatet kommer jag att använda mig av både Vinay & 

Darbelnets och Tegelbergs strategier, men ibland kommer jag att fokusera mer på vad som 

faktiskt står i översättningen än på vilken strategi som använts. Detta har att göra med att 

översättningsstrategier ofta, som jag nämnt tidigare, snarare är en efterkonstruktion än något 

som översättare medvetet använder sig av. Eftersom Tegelbergs strategi direktöversättning 

motsvaras av Vinay & Darbelnets båda strategier lån och översättningslån kommer jag för 

tydlighetens skull att använda mig av Vinay & Darbelnets terminologi. Om jag vid något 

tillfälle nämner strategin direktöversättning syftar jag alltså på Vinay & Darbelnets strategi 

att översätta något ord för ord och få en grammatiskt korrekt och idiomatisk översättning som 
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även går att översätta tillbaka till källspråket med samma resultat. När det gäller strategierna 

adaption respektive adaptering, som alltså i princip motsvarar varandra, kommer jag 

konsekvent att använda mig av termen adaptering. 

 

1.5.2 Redovisning av undersökningens resultat 

Jag kommer att redovisa resultatet dels i nio tabeller (se bilaga) och dels genom att 

kommentera vissa exempel i kapitel 2. Varje tabell kommer att bestå av tre kolumner:  

• I den första kolumnen återges ord och uttryck så som de går att finna i källtexten. 

• I den andra kolumnen finns den franska översättningen så som den ser ut i måltexten. 

• I den tredje kolumnen kommer jag i de flesta fall att ordagrant2 översätta de 

målspråkliga orden och uttrycken tillbaka till svenska. I andra fall kommer jag att 

använda denna kolumn till att kommentera något, till exempel vilken strategi som 

använts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2 Observera att jag alltså inte ämnar göra en ”fulländad” översättning tillbaka, utan att dessa översättningar 
främst syftar till att upplysa icke-fransktalande läsare om vad orden och uttrycken betyder. 
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2 Resultat och analys  
Detta kapitel kommer att delas upp i nio avsnitt i enlighet med mina resultatkategorier. 

Genom att sammanfatta resultatet som finns redovisat i Tabell 1-9 och kommentera vissa 

exempel mer ingående hoppas jag här kunna besvara mina tre frågeställningar, det vill säga 

vilka översättningsstrategier som använts, vilka förändringar texten genomgått i och med 

översättningen samt om texten förlorat någonting i och med översättningen och i så fall vad. 

 
2.1 Interjektioner 
Typexemplet på när strategin ekvivalens används är som jag tidigare nämnt hur man säger 

”aj” på olika språk, och detta är den absolut vanligaste strategin när det gäller översättningen 

av interjektioner i det undersökta materialet. 

 I vissa exempel varierar endast stavningen mellan de svenska och de franska 

uttrycken, men uttalet är i princip detsamma. Detta är fallet med till exempel (2) ”öööh”/euh 

och (6) ”wow”/waouh. I de flesta fall är det dock fråga om skillnader i både stavning och 

uttal, och i vissa fall byts hela ord ut. Extra intressanta är posterna (7) ”UUUÄÄÄ!”/oh (= 

oh/åh), (9) ”Puss!”/Bah! (= Bah!) och (11) ”Smack!”/Brrr! (= Brrr!); (7) ”UUUÄÄÄ!” därför 

att ursprungsuttrycket har blivit rejält nedtonat i och med översättningen och (9) ”Puss!” 

respektive (11) ”Smack!” därför att texten har genomgått en förändring på det semantiska 

planet vid översättningen av dessa ord: två positivt klingande interjektioner har blivit till två 

negativt klingande. Kanske går det att hitta en förklaring till detta i kontexten; de förekommer 

i anslutning till de negativt klingande interjektionerna (8) ”Usch!” och (10) ”Yuck!”. 

 

2.2 Idiom och fasta uttryck 
Här kommer jag att fokusera på idiom och fasta uttryck i källtexten, men även sådant som 

översatts till idiom i måltexten.   

 Uttryck av mer eller mindre fast karaktär ger översättaren flera möjligheter. Ofta 

översätts de med motsvarande fasta uttryck i målspråket, vilket Vinay & Darbelnet kallar för 

ekvivalens, som i till exempel (18) ”Du är mitt livs ljus!”/Tu es le soleil de ma vie! (= Du är 

mitt livs sol!) (19) ”tyst som en råtta”/muette comme une carpe (= stum som en karpfisk), 

(23) ”för guds skull”/par pitié (= av medkänsla), (24) ”when hell freezes over”/quand l’enfer 

gèlera (= när helvetet fryser till is) och (25) ”man är helt jävla out of it”/on est complètement 

à côté de ses pompes (= man är helt ur gängorna). I fallet med (25) ”man är helt jävla out of 

it”/on est complètement à côté de ses pompes är en viss skillnad i stilnivå aktuell; Strömquists 
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uttryck drar mer åt slang, delvis på grund av blandningen av svenska och engelska, än vad 

uttrycket som använts i översättningen samt motsvarande uttryck om man översätter det 

franska uttrycket tillbaka till svenska gör. 

 När det inte är möjligt att använda sig av motsvarande uttrycket i målspråket 

verkar det vanligaste vara att ersätta idiomen med normaluttryck, som i (15) ”hand i hand 

med”/parallèlement à (= parallellt med), (16) ”håll i er nu”/écoutez-moi bien (= lyssna noga 

på mig), (21) ”Varför spelar du svår?!”/Pourquoi me respousses-tu?! (= Varför stöter du bort 

mig?!) och (22) ”backa bandet”/fasse marche arrière (= backa). Dessa båda sätt att hantera 

idiom är de som både Ingo och Vinay & Darbelnet konstaterar är de vanligaste. Som jag 

tidigare nämnt tar Ingo även upp möjligheten att då många idiom gått förlorade i 

översättningen ersätta några av källtextens normaluttryck med idiom i målspråket på andra 

ställen, vilket (20) ”sjukt packad”/saoule comme une barrique (= full som en tunna) och (26) 

”om någon beter sig som ett as mot en”/si on vous traite comme du poisson pourri (= om 

någon behandlar en som rutten fisk) är exempel på. Ett fjärde, desto ovanligare, sätt att 

hantera idiom är med hjälp av översättningslån, vilket är vad som händer i (17) ”som han 

vore den sista droppen vatten”/comme si c’était la dernière goutte d’eau au monde (= som 

om det var den sista droppen vatten i världen). I två av ovan nämnda fall är en viss 

betydelseförskjutning också aktuell: (15) ”hand i hand med”/parallèlement à (= parallellt 

med) och (21) ”Varför spelar du svår?!”/Pourquoi me repousses-tu?! (= Varför stöter du bort 

mig?!).  

 I fallet med (27) ”gå sönder och falla ihop som plockepinn” har ”gå sönder” 

eliminerats och ”falla ihop som plockepinn” ersatts av [s’]effondrer comme un château de 

cartes (= falla samman/rasa ihop som ett korthus). Intressant med detta är att det normala 

även på svenska skulle vara att säga ”falla ihop som ett korthus” och inte ”som plockepinn”. 

Emellertid har en fransk läsare troligen lika goda förutsättningar att förstå s’effondrer comme 

du Mikado (= falla ihop som plockepinn) som en svensk har att förstå uttrycket i källtexten. 

 

2.3 Informellt språkbruk  
Detta är den kategori som har flest exempel, och strategierna som använts vid översättningen 

är många. Det stora antalet exempel beror förmodligen på flera saker: för det första på texten 

i sig och det faktum att Strömquist vanligen använder ett informellt språk, för det andra på att 

kategorin är bredare formulerad än de andra, och för det tredje att till exempel slanguttryck 

rimligen är svårare att översätta än icke-slang. 
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 Att (28) ”fula grenar”/des branches malveillantes (= illvilliga/ondskefulla grenar) 

har tagits med beror på att både jag och översättarna verkar ha tolkat in en annan betydelse än 

”motsatsen till fina” i ordet ”fula”. Jag menar att detta går att koppla till det som Ingo skriver 

om kognitiva nät, kärnsatser och textvarianter (se avsnitt 1.5.2). Kontexten är att Whitney 

Houston försöker ta sig ur en destruktiv relation utan att lyckas, och Strömquist beskriver här 

detta med hjälp av en bild på Whitney gående genom en snöig skog och texten ”Varför hittar 

man ingen utväg? Sängen är en ensam glaciär, där fula grenar bitchslappar en i ansiktet.” 

(2010:48-49). ”Fula” tycks alltså vara ett möjligt sätt att uttrycka att grenarna är 

dåliga/jobbiga/irriterande/hemska/onda. 

 Ett exempel på när olika strategier använts för att göra ungefär en och samma sak 

är översättningen av uttrycken (64) ”asmycket”, (65) ”astråkig”, (66) ”svinjobbig” och (67) 

”skitfull”, där ”as-”, ”svin-” och ”skit-” fungerar som prefix med identisk funktion (att 

förstärka adjektivet eller adverbet som kommer efter). I tre av fallen, (64) 

”asmycket”/beaucoup (= mycket), (66) ”svinjobbig”/chiante (= jobbig) och (67) 

”skitfull”/bourrée (= packad), har översättarna eliminerat prefixen. I det fjärde fallet, (65) 

”astråkig”/mortellement ennuyeux (= dödligt tråkig/dödstråkig), har prefixet ”as-”, med hjälp 

av strategin transposition, blivit till adverbet mortellement (= dödligt/döds-), som ofta 

används tillsammans med ennuyeux (= tråkig). I två av de tre fall då prefixen helt eliminerats 

har översättarna ersatt de stilmässigt relativt neutrala orden ”jobbig” och ”full” med de mer 

vardagliga chiante och bourrée, vilket på ett stilistiskt plan kanske kan sägas kompensera för 

prefixen. 

 En annan sak som kan vara värd att notera är hur översättarna har hanterat 

svenskans ”typ” i betydelsen ”ungefär”. När det gäller (77) ”typ exakt”/exactement (= exakt) 

och (78) ”än att typ bara”/que de (= än att) har ”typ” som vi kan se helt eliminerats. I de tre 

fallen (76) ”han som typ är blond”/de type blonde (= av blond typ), (79) ”ett typ 62 år långt 

förhållande”/une relation du genre ”ensemble depuis 62 ans” (= ett förhållande av typen/i 

stil med ”ihop sen 62 år tillbaka”) och (80) ”typ såhär”/du genre (= av typen/någonting i stil 

med) drar alltså översättningarna av ”typ” mot betydelsen ”av typen”. Någon exakt 

motsvarighet till svenskans ”typ” i betydelsen ”ungefär” tycks inte finnas i franskan, och i 

samtliga fall är en viss förändring på det semantiska planet aktuell. När det gäller de tre 

senare fallen går det eventuellt att tala om svenskans ”typ” och franskans type som så kallade 

faux amis. 
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 (74) ”[S]in enorma pepp”/sa prodigieuse force (= sin enorma styrka/kraft/makt) 

respektive (75) ”jag peppar dig”/je te remonte le moral (= jag peppar upp dig) har i båda 

fallen inneburit en viss betydelseskjutning. ”Pepp”, som åtminstone jag tolkar som någonting 

i stil med ”driv” eller ”iver”, har i det första exemplet blivit till ”styrka/kraft/makt” genom 

översättningen force, och ”att peppa någon”, som i källtexten drar mer åt ”att stödja någon 

[som inte är nere]”, får i översättningen snarare betydelsen ”att peppa upp någon [som är 

nere]”. 

 Exempel på när översättningen sammanfattar vad som står i källtexten men 

uttrycken hamnar på en annan stilnivå är (70) ”denna sjuka smärta”/cette douleur déchirante 

(= denna hjärtskärande smärta), (50) ”män är så jävla hotta”/les hommes sont super sexy (= 

män är supersexiga), (51) ”Han är så jävla OÄKTA!”/Il est tellement affecté! (= Han är så 

lättpåverkad!), (52) ”Vad är det för ful hora som står och stirrar på mig?!”/Qu’est-ce qu’elle 

me veut, cette horrible mégère?! (= Vad vill hon mig, den där fula argbiggan/ragatan?!), (48) 

”rippat dem på”/leur ait ôté (= tagit ifrån dem) och (71) ”totala ofeeling”/manque total 

d’affinité (= total avsaknad av samhörighet). I en del av fallen är även en viss 

betydelseförskjutning aktuell. Även samtliga träffar som rör ordet ”cash” – (33) ”att ligga 

med en dvärg för cash”, (34) ”så satt helt enkelt männen på all cash”, (35) ”Jag sitter på all 

cash.” och (36) ”eftersom de haft kontroll över cashen” – hamnar på en annan stilnivå, då 

”cash” konsekvent har översatts med [de] l’argent (= pengar). Skillnaden i stilnivå kommer 

av att ”cash” torde räknas som slang på svenska, medan franskans l’argent, precis som 

svenskans ”pengar”, stilmässigt är helt neutralt. Franskan har emellertid ett flertal 

slanguttryck för pengar: fric och pognon för att nämna några. 

 Att som i (29) ”Freja bara:”, (30) och (31) ”Georg bara:” samt (32) ”Brandes 

bara:” använda ”bara” efter talarens namn vid direkt anföring har ingen direkt motsvarighet i 

franskan (i engelskan skulle det väl närmast kunna jämföras med was like) och har i (31) 

”Georg bara:”/Georg: helt eliminerats medan det i två fall ersatts av ett framförställt et (= 

och), som i (30) ”Georg bara:”/Et Georg: (= Och Georg:) och (32) ”Brandes bara:”/Et 

Brandes: (= Och Brandes:), och i det fjärde fallet ersatts av ett framförställt et samt ett 

efterställt répondit  (= svarade), som i (29) ”Freja bara:”/Et Freya répondit: (= Och Freja 

svarade:). 

 Ordet ”amen” i (55) ”Amen” och (56) ”Amen gullemulle!” tolkar jag som en 

talspråklig form av ”men”/”nämen”, och om denna tolkning stämmer skulle detta kunna vara 

ett exempel på när felaktig semantisk information har förmedlats i måltexten. I det första 
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fallet har översättarna eliminerat ordet, medan de i det andra fallet, (56) ”Amen 

gullemulle!”/Amen, mon loulou! (= Amen, min älskling!), har översatt det med det religiösa 

”Amen”. Att översättarna inte varit konsekventa skulle kunna vara ytterligare en indikation 

på att detta är just ett misstag. 

 Träffar som innehåller ”soft/sooft/osoft/osofthet” har översatts med flera olika 

uttryck, men gemensamt för flertalet av dem är att de målspråkliga uttrycken hamnar på en 

annan stilnivå, som i till exempel (40) ”en ok levnadsstandard och ett hyfsat soft liv”/une vie 

confortable et sans contraintes économiques (= ett bekvämt liv utan ekonomiska svårigheter), 

(43) ”osoft stämning”/un terrain inconfortable (= en obekväm stämning) och (44) ”själva 

situationen av osofthet”/cette position même d’inconfort (= själva den obekväma positionen). 

När det gäller (46) ”Du är väl en sån.... [sic!] ’soft tjej’, hoppas jag?”/Tu seras toujours... 

courageuse, hein? (= Du kommer väl att klara dig, eller hur?”) har de associationer som 

troligen väcks hos en svensk läsare gått förlorade i översättningen. Sammanhanget är att en 

manlig karaktär i serien säger till sin flickvän att han ”MÅSTE få prova [sina] känslor” för en 

annan tjej, vilket han förväntar sig att flickvännen ska förstå, eftersom hon är ”soft”. I 

källtexten uttalar sig mannen alltså om sin flickväns personlighet, och utgår ifrån att hon ska 

vara förstående. Implicit finns också ett antagande om att flickvännen skiljer sig från ”vanliga 

tjejer”, som normalt sett alltså inte är ”softa” (det vill säga inte är förstående när deras 

pojkvänner vill prova sina känslor för andra tjejer). I måltexten uttalar sig mannen i stället om 

hur hon kommer att hantera deras förestående uppbrott, och utgår ifrån att hon kommer att 

klara sig bra. Några underförstådda uttalanden om huruvida tjejer normalt sett är ”softa” eller 

inte finns inte med här. Samma associationer som en svensk läsare kan göra när hen läser 

exempel (46) är närvarande i (47) ”Fy fan vad töntigt brudigt, jag spyr!”. Detta har översatts 

med Putain, quelle cruche! (= Jävlar vilken idiot/dumskalle/åsna!) och saknar alltså kritiken 

av det ”typiskt brudiga” som finns närvarande i källtexten. (41) ”jävligt soft” har översatts 

med uttrycket génial, vilket är ett vanligt förekommande vardagsuttryck för gillande i 

Frankrike. Här är det inte fråga om någon direkt skillnad varken i betydelse eller stilnivå. Inte 

heller gällande (42) ”Så jävla sooft att ligga här och slappa!!”/Putain, ça fait du bien de 

flemmarder comme ça! (= Fan vad skönt att slappa så här!) har översättningen lett till några 

större skillnader. 

 Uttrycket ”random” har i (57) ”Jag är kär i nån random” eliminerats och i (58) och 

(59) ”random kille” översatts med det förklarande choisi au hasard (= slumpmässigt utvald). 

I de fall då ordet har översatts sammanfattas betydelsen av ”random”, men hamnar på en 
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något högre stilnivå. Att uttrycket, när det översätts, hamnar på en högre stilnivå och det 

faktum att översättarna inte har varit konsekventa i översättningen skulle kunna tyda på att en 

viss problematik har varit aktuell. 

 Slutligen har träffarna (38) ”två jävligt sköna snubbar” och (39) ”lite sköna 

gummor” översatts med deux beaux mecs (= två snygga snubbar) respektive quelques jolies 

nanas (= några snygga brudar). Som modersmålstalare av svenska tolkar jag det som att 

”sköna” här används i betydelsen ”soft/härlig/trevlig”, medan översättarna tycks ha tagit fasta 

på ordets alternativa betydelse ”vacker” och modifierat denna något. Enligt en tolkning som 

stämmer överens med den som jag gör påverkas dock inte bara den semantiska aspekten, utan 

även den pragmatiska, av denna översättning. Jag menar nämligen på att uttrycket ”skön 

snubbe” i det här fallet rymmer en kritik av, och driver med, en viss typ av män; sådana med 

mycket socialt kapital, en säker status, ett självförtroende som sällan gör dem självkritiska 

och en möjlighet att komma undan med olika typer av beteende som till exempel kvinnor inte 

kommer undan med i samma utsträckning. Denna något nedsättande betydelse av uttrycket 

”skön snubbe” har inte överförts till måltexten, vilket innebär ett relativt stort glapp mellan 

denna och källtexten, förutsatt att min tolkning stämmer. Kritiken av denna typ av män samt 

kritiken av heterosexuella parrelationer där män tillåts vara individualister och kvinnor ska 

vara omhändertagande är dock ett genomgående tema i boken, så i det stora hela torde inte 

översättningen av just detta uttryck påverka måltexten alltför mycket. 

 

2.4 Karaktärer som Strömquist själv har namngivit 
Tabell 4 innehåller inte så många exempel, men de är desto mer talande och har inneburit 

relativt stora förändringar i texten. 

 (81)-(88) hör till en och samma uppräkning, där en manlig karaktär pratar om sina 

killkompisar ”Berra, Bunty, Svenny, Röret, Bulten, Kniven, Ärret och Frys”. För svenska 

läsare är det tydligt att det rör sig om smeknamn, och de allra flesta skulle nog tolka 

åtminstone de fem sistnämnda som hörande till en stereotypt manlig jargong. Översättarna 

har här valt att låna in samtliga namn/ord som de är. För en fransk läsare ser det alltså 

förmodligen ut som en uppräkning av en rad svenska förnamn i stället för (humoristiska) 

smeknamn, och Strömquists allusion till den stereotypt manliga jargongen går förlorad. I och 

med detta får måltexten inte heller samma komiska effekt som källtexten. 

 Samma strategi (lån) har använts vid översättningen av (89) ”Leif Strömkiss”, som 

alltså presenteras som ”Vårda en man-VMs ständige sekreterare” i källtexten. Inte heller 
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”Strömkiss” är ju ett vanligt svenskt namn, vilket det däremot framställs som i måltexten i 

och med att namnet har lånats in. (Jag återkommer till detta exempel i avsnitt 2.6.) 

 

2.5 Personer och fenomen som kan kopplas till media 
Tabell 5 är den näst mest omfångsrika tabellen, och här är tre strategier särskilt vanliga: 

ekvivalens, översättningslån och förklarande fotnoter. 

 I de fall då det finns franska namn på de tv-serier och böcker som nämns i 

källtexten har översättarna använt dessa. (93) ”Två och en halv män” har således översatts till 

Mon oncle Charlie, (90) ”Tummen mitt i handen” har blivit Papa bricole, (126) ”De fattiga i 

Lódz” har blivit till Les dépossédés osv. I de fall då inga motsvarigheter till tv-programmen 

finns och då böckerna som nämns inte finns översatta, har de översatts på lite olika sätt. (104) 

”CARINA en kärleksroman” har till exempel direktöversatts och blivit CARINA un roman 

d'amour, medan (130) ”Körslaget” och (102) ”Här ligger jag och duger” har fått friare 

översättningar och blivit till Dingues de chorales (= Galna i körsång) respektive Me voici 

donc couché en ce jour. Je ne puis faire autrement (= Här ligger jag alltså (utsträckt) denna 

dag. Jag kan inte göra annat). 

 Samtliga tv-kanaler har översatts med hjälp av strategin översättningslån, vilket 

kan ge det som Vinay & Darbelnet kallar för ”lokal färg” till texten. Ett exempel på när 

översättningen har lett till en förändring på det semantiska planet finner vi dock när (115) 

”SVT:s hemsida ’SVT Play’” har översatts med le site ”SVT Jeux” (= hemsidan ”SVT Spel”) 

 Vissa av de personer som nämns har inte fått någon typ av förklaring, medan andra 

har fått en förklarande fotnot eller det som Tegelberg kallar för precisering. Två exempel på 

när ingen typ av förklaring finns i måltexten är (121) ”Ingmar Bergman” och (123) ”Niclas 

Wahlgren”. Man kan nog förutsätta att en viss pragmatisk förlust är aktuell i båda fallen, men 

framförallt när det gäller Wahlgren; troligen vet ytterst få fransmän vem han är. Ett exempel 

på när strategin precisering har använts är (116) ”Lasse Stefanz”/le Suédois Lasse Stefanz (= 

svensken Lasse Stefanz), vilket ju är lite olyckligt då Lasse Stefanz är ett dansband och inte 

en person. Exempel på när översättarna har använt sig av förklarande fotnoter i anslutning till 

mediepersonligheter hittar vi bland annat i (117) ”Gry Forsell [sic!]” och (118) ”Ulf 

Adelsohn”. I Forssells fall lyder (den översatta) förklaringen ”känd programledare från 

svensk radio och tv” och i Adelsohns ”svensk politiker”. Här gör fotnoterna att måltexten 

förlorar mindre än vad som hade kunnat vara fallet, men en pragmatisk förlust är ändå 

oundviklig: alla de allusioner som kan bli aktuella för en svensk läsare när hen läser om Gry 
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Forssell blir inte aktuella för en fransk läsare bara för att hen får förklarat för sig att Gry 

Forssell jobbar inom svensk radio och tv. Fotnoten till (127) ”Jason Mraz” har blivit direkt 

felaktig, då Jason Mraz tillsammans med Jakob Hellman, Ulf Lundell och Sven-Ingvars fått 

förklaringen ”svenska sångare”. Dessutom är ju Sven-Ingvars inte en sångare, utan precis 

som Lasse-Stefanz ett dansband. Här har alltså inkorrekt semantisk information förmedlats i 

måltexten.  

 I översättningen av (133) ”söndagsbilagor”/presse féminine (= 

damtidningar/tjejtidningar) har översättarna använt sig av den strategi som Tegelberg 

benämner förklaring, det vill säga ett målspråkligt uttryck som är tänkt att beskriva 

innebörden av det källspråkliga uttrycket. För de flesta svenska läsare är förmodligen 

söndagsbilagor och damtidningar/tjejtidningar dock inte samma sak, och texten har alltså 

genomgått en viss förändring på det semantiska planet. 

 

2.6 Personer och fenomen som hör till organisationer, institutioner och företag 
Denna kategori är relativt exempelfattig, men desto mer talande; att översätta sådant som 

återfinns här utan att förlora någonting på vägen tycks vara problematiskt. I vissa fall handlar 

det om att allusioner och konnotationer går förlorade genom användningen av strategierna 

förklaring och adaptering, medan man i andra fall hittar skillnaderna mellan käll- och måltext 

på stil- eller denotationsnivå. 

 (134) ”[M]oderatblå himmel” hör till en del av serien där Ronald Reagan talar om 

hur mycket han älskar ”individens frihet”, och här har en politisk allusion gått förlorad då 

översättarna tvingats översätta ”moderatblå” med det förklarande un bleu doux (= en 

mild/mjuk/skön blå). Den närmsta franska motsvarigheten till Moderaterna är det politiska 

partiet l’UMP, men i Frankrike finns inte uppdelningen höger/blått – vänster/rött och UMP:s 

logga är hälften röd och hälften blå, så en mer direkt översättningsstrategi hade inte varit 

möjlig. En annan förlust som texten genomgått här finns på det humoristiska planet: komiken 

i att en kostymklädd före detta amerikansk president dansar runt under en himmel som 

återspeglar ”färgen” på hans politik ger en humoristisk dimension till källtexten som 

måltexten saknar. 

 När det gäller (137) ”den offentliga välfärden”/l’assistance publique (= 

fattigvård/sjukvård/socialvård) och (138) ”Anticimex”/le Service d’Hygiène (någonting i stil 

med Miljö- och hälsoskyddsnämnden) har översättarna med hjälp av adaptering ersatt 

uttrycken med något de bedömt som likvärdigt. När det gäller (137) har uttrycket i måltexten 
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dels en snävare betydelse (socialvård är ju en av många saker som kan sägas ingå i den 

offentliga välfärden) och ger dels förmodligen upphov till andra associationer än det svenska 

uttrycket. ”Den offentliga välfärden” känns nog för många svenska läsare som någonting 

typiskt svenskt, och kanske i de flesta fall positivt, medan det franska uttrycket nog ger en 

fransk läsare ungefär samma associationer som ”socialvård” eller ”soc” skulle ge en svensk. 

Vidare har (138) ”Anticimex” genomgått en betydelseförskjutning. Det franska ordet för 

insektsutrotning eller -bekämpning är la désinsectisation, men någon allmän motsvarighet till 

Anticimex verkar inte finnas. 

 Betydelsen av (139) ”soctant” respektive dess översättning une assistante sociale 

(= en socialassistent) är densamma, men en viss skillnad finns när det gäller uttryckens 

stilnivå samt associationsinnehåll: ”soctant” känns mer vardagligt än ”socialassistent” samt 

klingar nedvärderande, medan det franska assistante sociale, liksom ”socialassistent”, är 

värdeneutralt. 

 (136) ”AIK” har översättarna gett den förklarande fotnoten ”svenskt fotbollslag”, 

medan (135) ”Street Church” har översatts med hjälp av en generalisering som lyder quelque 

nouvelle église (= någon ny/alternativ kyrka). Någon direkt betydelseförlust gällande Street 

Church är troligen inte aktuell, då det med största sannolikhet inte väcker några starkare 

associationer hos merparten av de svenska läsarna. (140) ”ICA” är skrivet på några matkassar 

i serien, och har lånats in i översättningen. Här är en viss förlust aktuell när det gäller såväl 

allusioner som associationer, eftersom Ica är en mataffär som i princip varje svensk läsare 

känner till, men som troligtvis inte säger en fransk läsare någonting. 

 Här vill jag även återkomma till (89) ”Vårda en man-VMs ständige sekreterare, 

Leif Strömkiss”/Le secrétaire permanent du Prix Bobonne, Leif Strömkiss (= Fruganprisets 

permanente sekreterare, Leif Strömkiss). Uttrycket ”ständig sekreterare” är förmodligen 

något som de flesta svenska läsare kopplar till Svenska Akademien, vilket är en allusion som 

går förlorad när uttrycket översätts med hjälp av ett översättningslån. Att sammanföra det 

akademiskt klingande uttrycket ”ständig sekreterare” med den påhittade tävlingen ”Vårda en 

man-VM” (och namnet ”Leif Strömkiss”) ger en komisk effekt som endast delvis överförs till 

måltexten. 

 

2.7 Traditioner, vanor, mat och dryck  
När det gäller exemplen i denna kategori har en rad olika strategier använts (ekvivalens, 

precisering, adaptering, transposition, översättningslån). I vissa fall har texten inte förlorat 
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någonting genom översättningen, medan den i andra fall förändrats på antingen konnotations- 

eller denotationsnivå. 

 Det finns två referenser till asatron i källtexten: (141) ”I förkristen mytologi” och 

(142) ”Oden”. (141) har med hjälp av strategin precisering blivit Dans la mythologie 

préchrétienne scandinave (= I skandinavisk förkristen mytologi) och (142) har med hjälp av 

strategierna precisering samt ekvivalens blivit le dieu Odin (= guden Oden). Även (143) 

”Josef, Maria och Kanan [sic!]” och (149) ”Alla Hjärtans dag” har med hjälp av strategin 

ekvivalens översatts till Joseph, Marie, Cana respektive la Saint-Valentin. 

 När det gäller (150) ”en pyssling”/une petite créature (= en liten varelse) 

respektive (151) ”pysslingar”/Lilliputiens (= lilleputtar/pysslingar/dvärgar) har översättarna 

inte varit konsekventa: i (150) har de översatt med hjälp av ett förklarande uttryck, medan de 

i (151) har valt strategin ekvivalens, som alltså har samma betydelse som uttrycket i 

källtexten. Detta går emot en av de saker som Ingo tar upp som en viktig uppgift för en 

översättare, nämligen att vara konsekvent om ett och samma ord dyker upp vid fler än ett 

tillfälle. 
 Översättarna har använt sig av strategin adaptering när det gäller (147) ”barkbröd” 

och (148) ”[B]ockstensmannen”, vilket har lett till en relativt omfattande 

betydelseförskjutning i det första fallet och en i sammanhanget endast liten i det andra. Det 

finns inget franskt begrepp som motsvarar ”barkbröd”, men om man slår upp det hittar man 

förklaringen pain fait d’un mélange de farine et d’écorce moulue (= bröd gjort på en 

blandning av mjöl och malen bark) (Nygren & Micaux:2012). I stället för att skriva detta i en 

förklarande fotnot, valde översättarna att ersätta ”barkbröd” med pain noir, vilket alltså 

betyder rågbröd eller mörkt bröd och ofta anses vara typiskt svenskt i Frankrike. När det 

gäller (148) [B]ockstensmannen/[Ö]tzi (= Ötzi/Ismannen) spelar det i sammanhanget, där en 

karaktär i serien benämns som ”så psykiskt störd av en mångtusenårig sexistisk kultur att det 

är lättare att prata känslor med bockstensmannen [sic!]” (2010: 22), mindre roll om man talar 

om Bockstensmannen eller Ötzi/Ismannen, även om de levde under olika tidsepoker. 

 ”Fika” är ett begrepp man brukar tala om som ”typiskt svenskt”, och för en svensk 

är innebörden, med alla sina möjligheter till variation, glasklar (alla fikor är ju inte är 

identiska; i begreppet ingår att man kan välja dryck samt om man vill äta någonting till eller 

inte).  Översättarna har valt att översätta (145) ”att fika” med des pauses café (= 

kaffepauser/kafferaster) och (146) ”en stel fika” med un café, mal à l’aise (= en obekväm 

kaffe). I det första fallet har översättarna använt sig av transposition (ett verb har blivit till ett 
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substantiv) och i båda fallen har adaptering varit nödvändig, eftersom någon exakt 

motsvarighet till uttrycket saknas i franskan. Precis som när det gäller översättningen av ”en 

pyssling”/”pysslingar” ovan, har översättarna här gått emot Ingos råd om att vara konsekvent, 

då de översatt ”fika” på olika sätt vid olika tillfällen. Detta har inte gjort måltexten mindre 

funktionell, men en viss semantisk förlust är aktuell även här. Även uttrycket ”stel” i 

betydelsen ”obekväm” är intressant, då franskan tycks sakna en exakt stilistisk motsvarighet 

till det. 

 (144) ”tacokväll” har med hjälp av ett översättningslån blivit soirée tacos (= 

tacokväll), och när det gäller de båda uttryckens betydelse är alltså ingen skillnad aktuell. 

Däremot verkar det finnas en skillnad i hur vanligt förekommande dessa uttryck är, och 

konnotationerna hos en svensk respektive fransk läsare skiljer sig troligen åt. I Sverige har 

tacos de senaste åren närmast blivit en nationalrätt som många förknippar med ”fredagsmys”, 

medan soirée tacos förmodligen väcker ungefär samma associationer hos en fransk läsare 

som till exempel ”mexikansk afton” skulle göra hos en svensk. (En Googlesökning på 

”tacokväll” ger 68 100 träffar, medan en på ”’soirée tacos’” ger 1 350.) 
 

2.8 Konstprosaiska delar 
Konstprosa är, som jag tidigare nämnt, en av de saker som i översättningssammanhang ofta 

nämns som särskilt problematiskt, då man som översättare måste välja mellan att prioritera 

form eller innehåll. I detta avsnitt kommer jag inte att skriva ut de exempel jag tar upp, då 

samtliga är väldigt långa, utan hänvisar till Tabell 8. 

 Det intressanta med översättningen av de konstprosaiska delarna i just Prins 

Charles känsla är att översättarna i vissa fall ((153), (154) och (155)) har valt att låta formen 

gå före innehållet, det vill säga att prioritera att översättningen innehåller rim och/eller 

allitteration framför att det står samma sak där som i källtexten, medan de i resterande fall har 

satt innehållet före formen. Det långa exemplet (157) är ett exempel på det senare, men 

översättningen av vissa ord har ändå inneburit en betydelseförändring, till exempel då 

”upptäckt” har översatts med inventé (= uppfunnit) och ”skallat” med effeuillé (= skalat). 

 

2.1.9 Övrigt 
I den här kategorin finns tre exempel som varit svåra att kategorisera, men där relativt stora 

förändringar har skett i översättningen från käll- till måltext. Detta är också den främsta 

anledningen till att jag vill ta upp dem. 
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 (159) ”mellanblondin”/une blonde entre deux âges (= en medelålders blondin) är 

ett exempel på ner är en stor betydelseskillnad mellan käll- och måltext är aktuell. Möjligen 

är anledningen till denna översättning en missuppfattning från översättarnas håll. Om detta är 

fallet skulle det dels kunna ha att göra med att ”mellanblondin” inte är ett lexikaliserat uttryck 

på svenska (”mellanblond” är dock det) och dels på att uttrycket inte har någon motsvarighet 

i franskan, vilket i sin tur förmodligen beror på att Frankrikes befolkning i mindre 

utsträckning är blond och att det därmed (åtminstone naturligt) inte finns lika många nyanser 

av blont hår att referera till. 

 Att (160) ”manus behövs inte” har översatts med pas besoin de mecs (= snubbar 

behövs inte) kanske kan kopplas till sitt sammanhang: Några tjejer, som i serien omnämns 

”sköna gummor”, ska göra ”ett slappt TV-program”. Detta ställs i kontrast till existerande 

”slappa TV-program” som görs av ”två jävligt sköna snubbar”. Här finns, för en svensk 

läsare, tydliga referenser till Filip och Fredrik och de produktioner som de ligger bakom, tv-

program som till stor del bygger på en personkult kring dem och deras vänskap. Det finns till 

synes inte nödvändigtvis en tydlig programidé eller ett manus som måste följas, då det inte 

spelar någon större roll vad Filip och Fredrik gör – det viktiga är i stället att just Filip och 

Fredrik gör det. Strömquist driver här med detta koncept, vilket har gått förlorat i 

översättningen, där fokus i stället har hamnat på att det är tjejer – och inte killar – som ska 

göra programmet. När det gäller personkulten kring Filip och Fredrik är en pragmatisk förlust 

förmodligen oundviklig, eftersom det givetvis skulle vara svårt att återge denna på ett rättvist 

sätt i en översättning, åtminstone utan en längre utläggning som knappast får plats i en fotnot. 

 När det gäller det tredje exemplet, (161) ”Usch, kolla så inte min krage har halkat 

ner! Det ser så horigt ut.”/Ne me fixez pas! Mon collet est tombé et j’ai l’air d’une pute! (= 

Kolla inte på mig! Min krage har halkat ner och jag ser ut som en hora!), har uppmaningen 

som ges förändrats: i källtexten uppmanas någon att se efter så att talarens krage sitter där den 

ska – för att det annars skulle se horigt ut, medan det i måltexten verkar förhålla sig så att 

talarens krage de facto har halkat ner, att hon tycker att hon ser horig ut och därför ber den 

tilltalade att inte kolla. 
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3 Avslutning 
Detta avsnitt kommer jag att dela upp i två delar: i den första kommer jag att sammanfatta 

och diskutera resultaten av min undersökning och i den andra kommer jag att nämna några 

begränsningar och brister med undersökningen samt möjliga öppningar för vidare 

undersökningar på ämnet. 

 

3.1 Sammanfattning och avslutande diskussion 
Kulturkontexten har uppenbarligen inneburit vissa begränsningar för översättarna och tvingat 

dem till att göra val som oundvikligen gör texten mindre kulturspecifik och som påverkar 

läsningen av densamma. Förlusterna finns, som vi har sett, bland annat på det semantiska och 

pragmatiska planet. Tydligt är att en text som innehåller så mycket kulturspecifika inslag som 

Strömquists serier kräver en del beslutsfattande av sin(a) översättare, då det i varje unikt fall 

uppenbarligen finns fler än en möjlighet. Kulturkontexten har även påverkat texten när det 

gäller den humor som genomsyrar originaltexten. För en svensk läsare är förmodligen de 

flesta av de mediepersonligheter och -fenomen som nämns i texten kända, och förståelsen hos 

en svensk läsare blir följaktligen större än hos en fransk. En djupare förståelse och 

möjligheten att göra associationer innebär så klart en mycket större komisk effekt. Den 

franska texten får i stället vad som brukar kallas för lokal färg; man får alltså en inblick i till 

exempel vilka mediepersonligheter som finns i Sverige, om så bara genom ”name dropping”. 

 När det gäller språklig varietet/stilnivå håller sig måltexten i stort sett på samma 

nivå som källtexten, men ibland hamnar den lite högre (vardagligt språkbruk blir till neutralt 

språkbruk). Såvitt jag har kunnat se händer motsatsen – att stilnivån blir lägre – mycket mer 

sällan. I vissa fall skulle det ha varit enkelt att få ner måltexten på samma stilnivå som 

källtexten, till exempel genom att använda fler slanguttryck, medan det i andra fall kanske 

saknas exakta stilmotsvarigheter och därför krävs en friare översättning för att få ner 

måltexten på samma nivå som källtexten. Friare översättningsstrategier har tillämpats i vissa 

fall, till exempel där det är fråga om ett talspråkligt och/eller ungt register, men övergripande 

skulle man kunna säga att källtexten är slangtätare och avspeglar samtidens vardagliga 

språkbruk på fler ställen än måltexten. 

 Sammanfattningsvis har en svensk läsare förmodligen mycket lättare än en fransk 

läsare att ta in alla dimensioner av texten, men måste trots detta anses vara högst gångbar 

även i Frankrike. Med andra ord återspeglar resultatet av min undersökning i stort sett samma 

resultat som de Tegelberg fick fram i sin undersökning av Jonas Gardells texter. Efter att ha 
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läst/gjort ett par undersökningar av det här slaget kan det hända att man ställer sig frågan 

huruvida det verkligen är möjligt att översätta från en kulturkontext till en annan. Svaret på 

frågan tycks bli ja, dock med tillägget att förluster på vägen verkar vara mer eller mindre 

oundvikliga – åtminstone då texterna i fråga har någon typ av estetiska pretentioner (det 

mesta går ju att lösa med till exempel förklarande fotnoter, men att späcka en text med sådana 

är givetvis inte alltid önskvärt). 

 Slutligen tror jag att Les sentiments du Prince Charles säkerligen kan få ett syfte i 

Frankrike som Prins Charles känsla inte har här, nämligen att ge en inblick i det svenska 

feministiska klimatet. Den känns även som en bra representant för, och ett bra exempel på, 

den politiska seriekultur som vuxit fram i Sverige de senaste åren. 

 

3.2 Uppsatsens begränsningar och brister samt möjliga sätt att fortsätta 
Att undersöka en text och dess översättning genom närläsning av dem båda innebär förstås att 

det är omöjligt att utesluta att man inte missat något i läsningen; den mänskliga faktorn blir 

omöjlig att undvika. Sedan är inte alla ord och uttryck som skulle kunna anses intressanta 

med i tabellerna/resultatavsnittet. Tanken är, som jag tidigare nämnt, att orden och uttrycken 

som kommit med ska fungera som belysande exempel, men det är självklart inte så att de 

exempel som jag tycker är de mest belysande nödvändigtvis är det för någon annan.  

 En sak som jag vid några tillfällen nämnt i uppsatsen är feminismen i Strömquists 

texter, och här tänker jag att det skulle vara intressant att fördjupa sig ytterligare, till exempel 

genom en mottagaranalys eller en mer kvalitativ analys inriktad på utvalda delar av texten. 

En mottagaranalys skulle vara givande då en undersökning av det här slaget endast ger 

spekulationer kring hur läsarna faktiskt upplever och tolkar texten.  

 Något som också skulle kunna vara intressant är att undersöka hur andra 

översättare hanterat den problematik som översättarna ifråga har stött på. Detta skulle kunna 

göras med hjälp av en komparativ analys mellan en fransk översättning av Strömquist och en 

översättning till något annat språk (antologier där Strömquist har medverkat har getts ut i till 

exempel USA och Italien, men jag är inte helt säker på vilka texter som ingår i dessa). Om 

något mer av Strömquists album skulle översättas till franska öppnar även detta upp för fler 

komparativa analyser. 
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Bilaga: Resultattabeller 
 
Tabell 1: Interjektioner 
 

Källtext Måltext Översättning tillbaka/kommentar 
(1) höh hö ö höh öh hö heh eh e heh eh eh ”heh eh e heh eh eh” 
(2) öööh  euh ”öh” 
(3) eeeh... gruff euh... grmpf ”eh/öh... grmpf” 
(4) åh nej ah non ”åh nej” 
(5) AAAAGH! AAARGH! ”AAARGH!” 
(6) wow waouh ”wow” 
(7) UUUÄÄÄ!! oh  ”oh/åh” 
(8) Usch!   Beurk! ”Usch!” 
(9) Puss!  Bah! ”Bah!” 
(10) Yuck!  Bouah! ”Blä!” 
(11) Smack!  Brrr! ”Brrr!” 
(12) fan också merde alors ”skit också/fan också/fan då” 
(13) eeh... euh... ”eh/öh...” 
(14) Well! Bien!  ”Nåväl!/Dåså!/Okej!” 

 
 
Tabell 2: Idiom och fasta uttryck 
 

Källtext Måltext Översättning tillbaka/kommentar 
(15) hand i hand med 
(fast uttryck) 

parallèlement à 
(normaluttryck) ”parallellt med”  

(16) håll i er nu 
(fast uttryck) 

écoutez-moi bien 
(normaluttryck som gränsar till fast 
uttryck) 

”lyssna noga på mig” 

(17) som han vore den sista droppen 
vatten 
(idiom) 

comme si c'était la dernière goutte 
d'eau au monde 
(översättningslån) 

”som om det var den sista droppen 
vatten i världen” 

(18) Du är mitt livs ljus! 
(mer eller mindre fast uttryck) 

Tu es le soleil de ma vie! 
(mer eller mindre fast uttryck) ”Du är mitt livs sol!” 

(19) tyst som en råtta 
(modifierat idiom; omskrivning av 
idiomet ”tyst som en mus”) 

muette comme une carpe  
(idiom) ”stum som en karpfisk”  

(20) sjukt packad 
(normaluttryck) 

saoule comme une barrique 
(modifierat idiom; omskrivning av 
idiomet plein(e) comme une 
barrique) 

”full som en tunna” (normalt: 
saoul(e) = full i betydelsen 
”berusad”, plein(e) = full i 
betydelsen ”motsatsen till tom”) 

(21) Varför spelar du svår?! 
(fast uttryck: ”spela svår”) 

Pourquoi me repousses-tu?! 
(normaluttryck) ”Varför stöter du bort mig?!” 

(22) backa bandet 
(fast uttryck) 

fasse marche arrière 
(normaluttryck) ”backa” 

(23) för guds skull 
(fast uttryck) 

par pitié 
(fast uttryck) ”av medkänsla” 

(24) when hell freezes over 
(fast uttryck) 

quand l’enfer gèlera 
(fast uttryck)  ”när helvetet fryser till is” 

(25) man är helt jävla out of it 
(fast uttryck) 

on est complètement à côté de ses 
pompes 
(fast uttryck: à côté de ses pompes) 

”man är helt ur gängorna” 

(26) om någon beter sig som ett as 
mot en 
(normaluttryck) 

si on vous traite comme du poisson 
pourri 
(fast uttryck: traiter quelqu’un 
comme du poisson pourri) 

”om någon behandlar en som rutten 
fisk” 
(fast uttryck: ”behandla någon som 
rutten fisk”) 

(27) gå sönder och rasa ihop som [s']effondrer comme un château de ”falla samman/rasa ihop som ett 
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plockepinn 
(modifierat fast uttryck; omskrivning 
av ”falla samman/rasa ihop som ett 
korthus” 

cartes 
(fast uttryck) 

korthus” 

 
 
Tabell 3: Informellt språkbruk 
 

Källtext Måltext Översättning tillbaka/kommentar 

(28) fula grenar  des branches malveillantes
  ”illvilliga/ondskefulla grenar” 

(29) Freja bara: Et Freya répondit: ”Och Freya svarade:” 
(30) Georg bara: Et Georg: ”Och Georg:” 
(31) Georg bara: Georg: ”Georg:” 
(32) Brandes bara: Et Brandes: ”Och Brandes:” 
(33) att ligga med en dvärg för cash coucher avec un nain pour de l'argent ”ligga med en dvärg för pengar” 
(34) så satt helt enkelt männen på all 
cash 

leur garantissait le contrôle de 
l'argent 

”garanterade dem kontrollen/makten 
över pengarna” 

(35) Jag sitter på all cash. Je suis le maître de l'argent. ”Jag är pengarnas härskare.” 
(36) eftersom de haft kontroll över 
cashen puisqu'ils contrôlaient l'argent ”eftersom de hade kontroll över 

pengarna” 
(37) ett slappt TV-program un programme télé cool ”ett coolt/soft tv-program” 
(38) två jävligt sköna snubbar deux beaux mecs ”två snygga snubbar” 
(39) lite sköna gummor quelques jolies nanas ”några snygga brudar” 
(40) en ok levnadsstandard och ett 
hyfsat soft liv 

une vie confortable et sans 
contraintes économiques 

”ett bekvämt liv utan ekonomiska 
svårigheter” 

(41) jävligt soft génial ”fantastiskt/grymt” 
(42) Så jävla sooft att ligga här och 
slappa!! 

Putain, ça fait du bien de flemmarder 
comme ça!  ”Fan vad skönt att slappa så här!” 

(43) osoft stämning un terrain inconfortable ”en obekväm stämning” 
(44) själva situationen av osofthet cette position même d'inconfort ”själva den obekväma positionen” 
(45) Det är väl soft med dig, eller 
hur? Ça va bien entre nous, hein? ”Det är bra mellan oss, eller hur?” 

(46) Du är väl en sån.... [sic!] "soft 
tjej", hoppas jag? 

Tu seras toujours... courageuse, 
hein? 

”Du kommer väl att klara dig, eller 
hur?” 

(47) Fy fan vad töntigt brudigt, jag 
spyr! Putain, quelle cruche! ”Jävlar vilken idiot/dumskalle/åsna!” 

(48) rippat dem på leur ait ôté ”tagit ifrån dem” 
(49) Ja! Sån jävla töntig modegrej. Oui! Y savent plus quoi inventer! ”Ja! De har helt slut på idéer!” 
(50) män är så jävla hotta les hommes sont super sexy ”män är supersexiga” 
(51) Han är så jävla OÄKTA! Il est tellement affecté! ”Han är så lättpåverkad!” 
(52) Vad är det för ful hora som står 
och stirrar på mig?! 

Qu'est-ce qu'elle me veut, cette 
horrible mégère?! 

”Vad vill hon mig, den där fula 
argbiggan/ragatan?!” 

(53) ÄÄLLSSKAAR!!! JE T'AI-MEU!!! 
Je t’aime (”Jag älskar dig”) med 
uttal på sista stavelsen, som normalt 
sett inte uttalas. 

(54) catchy prenant ”fängslande” 
(55) Amen - - 

(56) Amen gullemulle! Amen, mon loulou! 
”Amen (som i det religiösa uttrycket, 
uppsatsförfattarens kommentar), min 
älskling!” 

(57) Jag är kär i nån random Je suis amoureux ”Jag är kär/förälskad” 
(58) random kille un mec choisi au hasard ”en slumpmässigt utvald snubbe” 
(59) random kille choisi au hasard ”slumpmässigt utvald” 
(60) dina äckliga killkompisar tes infâmes copains ”dina vidriga killkompisar” 
(61) ”snygging” un beau mec ”en snygg snubbe” 
(62) snyggingar un mec correct ”en hygglig snubbe” 
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(63) om du inte pallar si tu n’en peux plus  ”om du inte pallar mer” 
(64) asmycket beaucoup ”mycket” 
(65) astråkig mortellement ennuyeux ”dödligt tråkig/dödstråkig” 
(66) svinjobbig chiante ”jobbig” 
(67) skitfull bourrée ”packad” 
(68) helt wacko faktiskt complètement dingue ”helt galet” 
(69) sinnessjukt complètement dingue ”helt galet” 
(70) denna sjuka smärta cette douleur déchirante ”denna hjärtskärande smärta” 
(71) totala ofeeling manque total d'affinité ”total avsaknad av samhörighet” 

(72) det är naturligtvis fetare il est bien sûr plus gratifiant ”det är naturligtvis mer 
tillfredsställande” 

(73) negraggare dragueurs à neg hits ”negraggare” 
(74) sin enorma pepp sa prodigieuse force ”sin enorma styrka/kraft/makt” 
(75) jag peppar dig je te remonte le moral ”jag peppar upp dig” 
(76) han som typ är blond de type blond ”av blond typ” 
(77) typ exakt exactement ”exakt” 
(78) än att typ bara que de ”än att” 

(79) ett typ 62 år långt förhållande une relation du genre ”ensemble 
depuis 62 ans” 

”ett förhållande av typen/i stil med 
’ihop sen 62 år tillbaka’” 

(80) typ såhär du genre ”av typen/någonting i stil med” 
 
 
Tabell 4: Karaktärer som Strömquist själv har namngivit 
 

Källtext Måltext Översättning tillbaka/kommentar 
(81) Berra Berra lån 
(82) Bunty Bunty lån 
(83) Svenny Svenny lån 
(84) Röret Röret lån 
(85) Bulten Bulten lån 
(86) Kniven Kniven lån 
(87) Ärret Ärret lån 
(88) Frys Frys lån 
(89) Vårda en man-VMs ständige 
sekreterare, Leif Strömkiss 

Le secrétaire permanent du Prix 
Bobonne, Leif Strömkiss 

”Fruganprisets permanente 
sekreterare, Leif Strömkiss” 

 
 
Tabell 5: Personer och fenomen som kan kopplas till media 
 

Källtext Måltext Översättning tillbaka/kommentar 
(90) Tummen mitt i handen Papa bricole ekvivalens 
(91) Seinfeld Seinfeld ekvivalens 
(92) Alla älskar Raymond Tout le monde aime Raymond ekvivalens 
(93) Två och en halv män Mon oncle Charlie ekvivalens 
(94) En kvinnas doft Le temps d’un week-end ekvivalens 

(95) Nalle Puhs Sjumilaskog La Forêt des rêves bleus de Winnie 
l'ourson ekvivalens 

(96) Nasse Pourcinet ekvivalens 
(97) Tiger Tigrou ekvivalens 
(98) Christoffer-Robin Jean-Christoffe ekvivalens 
(99) Kanin Coco Lapin ekvivalens 
(100) Kalle-Anka Donald ekvivalens 
(101) Ankeborg Donaldville ekvivalens 
(102) ”I stället ligger jag här och 
duger” 

”Me voici donc couché en ce jour. Je 
ne puis faire autrement” 

”Här ligger jag alltså (utsträckt) 
denna dag. Jag kan inte göra annat.” 
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(103) som jag läste i en diktsamling 
av Bob Hansson d'après un poème de Bob Hansson ”efter/enligt en dikt av Bob 

Hansson” 
(104) CARINA en kärleksroman CARINA un roman d'amour direktöversättning 
(105) 1:an la 1 översättningslån 
(106) 2:an la 2 översättningslån 
(107) 3:an la 3 översättningslån 
(108) TV4 TV4 översättningslån 
(109) TV4 Guld TV4 Or översättningslån 
(110) TV400 TV400 översättningslån 
(111) TV4 plus TV Plus översättningslån 
(112) kanal åtta Canal 8 översättningslån 
(113) kanal 5 Canal 5 översättningslån 
(114) barnkanalen la chaîne jeunesse ”ungdomskanalen” 
(115) SVT:s hemsida ”SVT Play” le site ”SVT Jeux” ”hemsidan ’SVT Spel’” 
(116) Lasse Stefanz le suédois Lasse Stefanz ”svensken Lasse Stefanz” 

(117) Gry Forsell [sic!] 
Gry Forsell** **NDT: Célèbre 
animatrice de radio et de télévision 
suédoises 

”*Översättarens kommentar: Känd 
programledare från svensk radio och 
tv” 

(118) Ulf Adelsohn Ulf Adelsohn* *NDT: Homme 
politique Suédois. 

”*Översättarens kommentar: svensk 
politiker 

(119) Karin Järegård, Ernst-Hugo Karin Järegård, Ernst-Hugo lån 
(120) Maria Wine, Artur Lundkvist Maria Wine, Artur Lundkvist lån 
(121) Ingmar Bergman Ingmar Bergman lån 

(122) Bröderna Herreys 
Les frères Herrey* *NDT: Les 
Herrey, groupe suédois de musique 
pop des années 1980. 

”*Översättarens kommentar: 
Herreys, svensk popmusikgrupp från 
1980-talet.” 

(123) Niclas Wahlgren Niclas Wahlgren lån 
(124) Viktor Rydberg Viktor Rydberg lån 
(125) Steve Sem-Sandberg Steve Sem-Sandberg lån 
(126) De fattiga i Lódz Les dépossédés ekvivalens 

(127) Jakob Hellman, Ulf Lundell, 
Jason Mraz, Sven-Ingvars 

Jakob Hellman*, Ulf Lundell*, Jason 
Mraz*, Sven-Ingvars* *NDT: 
Chanteurs Suédois 

”*Översättarens kommentar: 
Svenska sångare” 

(128) Unge Werthers lidanden Les souffrances du jeune Werther ekvivalens 

(129) Melodifestivalen 

Melodifestivalen* *NDT: 
Melodifestivalen: émission musicale 
dont le gagnant représente la Suède à 
l'Eurovision. 

”*Översättarens kommentar: 
musikprogram från vilket vinnaren 
representerar Sverige i Eurovision 
Song Contest.  

(130) programmet ”Körslaget” l'émission "Dingues de chorales" ”tv-programmet ’Galna i körsång’” 

(131) "Fan, fan, fan" med Thåström "Fan, fan, fan"* de Thåström *NDT: 
(Merde, merde, merde) 

”*Översättarens kommentar: (Fan, 
fan fan)” 

(132) "Kung i baren" med Magnus 
Uggla 

"Kung i baren"** de Magnus Uggla 
**NDT: (Le roi des bars) 

”**Översättarens kommentar: 
(Barernas kung)” 

(133) söndagsbilagor presse féminine ”damtidningar/tjejtidningar” 
 
 
Tabell 6: Personer och fenomen som hör till organisationer, institutioner och företag 
 

Källtext Måltext Översättning tillbaka/kommentar 
(134) moderatblå himmel le ciel d’un bleu doux ”mild/mjuk/skön blå himmel” 
(135) Street Church quelque nouvelle église ”någon ny/alternativ kyrka” 

(136) AIK L’AIK* *NDT: Équipe de foot 
suédoise. 

”*Översättarens kommentar: Svenskt 
fotbollslag.” 

(137) den offentliga välfärden l’assistance publique ”fattigvård/sjukvård/socialvård” 

(138) Anticimex le Service d’Hygiène drar mer åt ”Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden” 

(139) soctant une assistente sociale ”en socialassistent” 
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(140) ICA ICA lån 
 
 
Tabell 7: Traditioner, vanor, mat och dryck 
 

Källtext Måltext Översättning tillbaka/kommentar 

(141) I förkristen mytologi Dans la mythologie préchrétienne 
scandinave ”I skandinavisk förkristen mytologi” 

(142) Oden le dieu Odin ”guden Oden” 
(143) Josef, Maria, Kanan Joseph, Marie, Cana ekvivalens 
(144) tacokväll soirée tacos ”tacokväll” 
(145) att fika des pauses café ”kaffepauser/kafferaster” 
(146) en stel fika un café, mal à l’aise ”en obekväm kaffe” 
(147) barkbröd pain noir ”rågbröd/mörkt bröd” 
(148) bockstensmannen [sic!] ötzi [sic!] ”Ötzi/Ismannen”  
(149) Alla Hjärtans dag la Saint-Valentin ekvivalens 
(150) en pyssling une petite créature ”en liten varelse” 
(151) pysslingar Lilliputiens ”lilleputtar/pysslingar/dvärgar” 

(152) spettekaka 
le spettekaka* *NDT: Le spettekaka 
est un gâteau à la broche traditionnel 
du Sud de la Suède. 

”*Översättarens kommentar: 
Spettekaka är en traditionell bakelse 
från södra Sverige som grillas på 
spett.” 

 
 
Tabell 8: Konstprosaiska delar 
 

Källtext Måltext Översättning tillbaka/kommentar 

(153) Snön ligger vit över taken - 
ingen kvinna var naken. Det frös 
genom ben och märg - ingen låg med 
en dvärg. 

La neige couvrait les toits de sa 
blancheur - les femmes étaient d'une 
grande pudeur. Le froid se fit de plus 
en plus intense - coucher avec un 
nain n'eut aucun sens. 

”Snön täckte taken med sin vithet – 
kvinnorna var mycket sedesamma. 
Kylan blev värre och värre – att ligga 
med en dvärg verkade helt ologiskt.” 

(154) Får jag sminka en smålänning? 
Får jag kamma en katt?  
Får jag mata en mattelärare?  
Får jag faxa en fanatisk fiskare?  
Får jag knycka från en gycklare?  
Får jag äta müsli med en pyssling? 

Je peux maquiller un macaque? 
Je peux brosser un baba cool? 
Je peux brosser un baba cool? 
Je peux nourrir une nounours? 
Je peux purger un pécheur 
paranoïque? 
Je peux chiper un cycliste? 
Je peux anoblir un nain? 

”Får jag sminka en makak?”  
”Får jag kamma en hippie?”  
”Får jag mata en nallebjörn?” 
”Får jag rentvå en paranoid fiskare?” 
”Får jag knycka från en cyklist?” 
”Får jag adla en dvärg?” 

(155) Trulli lulli lej! Du är min 
leverpastej! 

Bour et bour et ratatam! Ô, mon petit 
oignon blanc! 

”[andra ord för att tralla] Åh, min 
lilla gula lök!”  

(156) tråkig, bråkig, brackig, tjatig, 
lat, labil, habil, lillgammal, lättstött, 
rundnätt, rödlätt, proppmätt, 
lättväckt, liknöjd, dålig på slöjd 

ennuyeuse, chamailleuse, petite-
bourgeoise, rabâcheuse, paresseuse, 
lunatique, talentueuse, prétentieuse, 
susceptible, potelée, rougeaude, 
gourmande, insomniaque, 
flemmarde, nulle en bricolage 

”tråkig, grälsjuk, småborgerlig, 
tjatig, lat, lynnig, begåvad, 
pretentiös, lättstött, mullig, 
rödbrusig, matglad, sömnlös, 
slö/slapp, dålig på gör-det-själv-
arbete” 

(157) - Jag har... trillat på en sill. 
- Åh! Du har... upptäckt 
boktryckarkonsten? 
- Nej! Jag har skallat en syltlök. 
- Du har... besökt Schleswig-
Holstein? 
- Nej! Jag har... agat en bagare. 
- Du har... baktalat en bofink? 
- Nej! Jag har... tråkat ut en tattare. 

- Je suis tombée sur... un hareng. 
- Ah! Tu as... inventé l'imprimerie? 
- Non! J'ai... effeuillé un oignon. 
- Tu as... visité le Schleswig-
Holstein? 
- Non! J'ai... châtié un boulanger. 
- Tu as... calomnié un pinson? 
- Non! J'ai... épuisé un vagabond. 

”- Jag har trillat på... en sill. 
- Åh! Du har... uppfunnit 
boktryckarkonsten? 
- Nej! Jag har... skalat en lök. 
- Du har... besökt Schleswig-
Holstein? 
- Nej! Jag har... agat en bagare. 
- Du har... baktalat en bofink? 
- Nej! Jag har... tröttat ut en tattare.” 



	   40	  

(158) Min tjej, min tjej, varför har du 
övergivit mig? 

Ma belle, ma belle, pourquoi m'as-tu 
abandonné?  

”Min sköna, mina sköna, varför har 
du övergivit mig?” 

 
 
Tabell 9: Övrigt 
 

Källtext Måltext Översättning tillbaka/kommentar 
(159) en mellanblondin une blonde entre deux âges ”en medelålders blondin” 
(160) manus behövs inte pas besoin de mecs ”snubbar behövs inte” 
(161) Usch, kolla så inte min krage 
har halkat ner! Det ser så horigt ut. 

Ne me fixez pas! Mon collet est 
tombé et j'ai l'air d'une pute! 

”Kolla inte på mig! Min krage har åkt 
ner och jag ser ut som en hora!” 

 
 


