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Kort om TRIX 
TRIX (translation index) är ett instrument utformat som ett indextal, tänkt för 

kvantitativt anlagd språkanalys i beskrivning av och forskning kring skriven 

översättning. Det är utarbetat av författaren till föreliggande presentation. 

TRIX är avsett att summariskt karakterisera övergripande mönster i en över-

sättares språkutformning. Talet mäter graden av s.k. formell ekvivalens mellan 

en text tillkommen genom översättning och dess förlaga, alltså om och i vilken 

mån texten är vad som till vardags brukar omtalas som ”fri” eller ”bunden”. Ju 

högre TRIX-värde, desto mer ”bunden” är en given översättning. 

TRIX-analysen opererar med två variabler, förankrade i var sin grundläg-

gande dimension av språkstrukturen: den lexikala och den grammatiska. För 

vardera variabeln noteras ett delvärde på en skala mellan 0 och 100. Dessas 

medelvärde är TRIX. 

Vid sidan av själva översättningen – som alltså är dess egentliga domän – 

medger TRIX-analysen samtidigt studium av stilistiska dimensioner i 

språkstrukturen som kan vara intressanta i relation till översättningen. Hittills 

prövade är (syntaktisk) komplexitet och ordbalans, beräknade i variabler som 

meningslängd och nominalkvot. 

Vägledning till läsaren 
Presentationen i det följande är baserad på den TRIX-analys som utförts fram 

till november 2016. Den är uppdelad på tre avsnitt: en allmän introduktion, en 

kommenterad manual och en redogörelse för hur TRIX hittills använts.  

Presentationen följs av två bilagor. Den första redovisar ett antal analysexem-

pel. Den andra är en lathund för TRIX-analys.  

Det är möjligt att inleda sitt umgänge med TRIX genom attt omedelbart 

försöka tillämpa lathunden och konsultera den utförligare presentationen och 

analysexemplen vid uppkommande behov. 
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1 Introduktion 
1.1 Vad är TRIX? 

TRIX står för translation index och är ett instrument för kvantitativt anlagd 

språkanalys i beskrivning av och forskning kring skriven översättning. TRIX 

bygger på två olika delvärden, ett lexikalt och ett grammatiskt. För vardera 

variabeln noteras ett värde på en skala mellan 0 och 100. Dessas medelvärde är 

TRIX. 

TRIX är avsett att summariskt karakterisera övergripande mönster i en över-

sättares språkutformning. Talet mäter graden av s.k. formell ekvivalens mellan 

en text tillkommen genom översättning och dess förlaga, alltså om och i vilken 

mån texten är vad som till vardags brukar omtalas som ”fri” eller ”bunden”. Ju 

högre TRIX-värde, desto mer ”bunden” är en given översättning. 

1.2 Språkteori 

TRIX-analysen har utarbetats i rimligt distanserad anslutning till den under 

senare decennier internationellt starkt framträdande, empiriskt orienterade 

deskriptiva översättningsforskning som tar fasta på normering och 

kulturförankrade normsystem, speglade i analys av stora, ofta korpusbaserade 

textmaterial; viktigast är väl Gideon Tourys program Descriptive Translation 

Studies (DTS). Besläktade tankemönster som verkat inspirerande är 

”polysystemteori” (Itamar Even-Zohar) och ”fältteori” (Pierre Bourdieu).1 

1.3 Översättning 

Som översättning uppfattas en process, där en skriven text (källtexten, KT), av-

fattad på ett givet språk (källspråket, KS), återges i en annan, ny text (måltexten, 
																																																													
1 Likheten mellan TRIX och den bekanta läsbarhetsformeln LIX, lanserad av pedagogen C. H. Björnsson på 
1960-talet, inskränker sig inte till de rimmande namnen. Också LIX bygger på en lexikal komponent (andelen 
”långa ord”, dvs. ord med fler än sex bokstäver), och en grammatisk (meningslängd, dvs. antal ord per grafisk 
mening). Av dessa komponenters delvärden är LIX summan, TRIX medelvärdet. 
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MT), avfattad på ett annat språk (målspråket, MS), med väsentligen intakt 

struktur och innehåll, dvs. utan betydande omflyttningar, tillägg, strykningar 

eller ändringar. 

Språkbytet i översättning är ingen enkel ”transfer” utan sker på djupare 

nivåer i översättarens mentala tillägnelse av KT och hans/hennes följande 

uppbyggnad av MT (”interlingval retextualisering”). Att översätta är att skriva 

på nytt, att tillverka en helt ny text. Dennas strukturella och innehållsliga 

relation till KT bär synligt vittne om den bakomliggande processens förlopp, 

som alltid varierar. Med TRIX som instrument vill man mäta och gradera denna 

variation i autentisk översättning. 

1.4 Översättningsnorm 

Fullständig innehållsöverensstämmelse mellan käll- och målversion är i 

autentisk översättning alltid omöjlig.2 På linje med den normering som är, och i 

princip alltid varit, den rådande på fältet i Västerlandet sedan 

renässanshumanismen (i Sverige sedan reformationen) gäller dock två 

grundläggande krav för fullgod översättning: dels skall MT ta över KTs 

övergripande struktur intakt, dels skall den senares innehåll vara, om inte 

identiskt, så dock väsentligen överensstämmande och igenkännbart i MT på den 

grammatiska meningens (huvudsatsens) nivå. 

1.5 Användningsområde: deskriptiv räckvidd och beskrivningsnivåer 

Översättning kan analyseras och beskrivas på flera, mer eller mindre skarpt av-

gränsade nivåer. Den högsta, orienterad mot ”makroperspektivet”, kan avse t.ex. 

frågor kring texturval och kulturkontext: Vilka texter översätts? Från vilka käll-

																																																													
2 	Att TRIX-värdet i vissa (sällsynta) fall faktiskt kan noteras till 100, vilket alltså innebär total 
formalkorrepondens, beror på att analysen endast tar fasta på ett urval av möjliga nedslagspunkter i 
språkstrukturen. Nätet är tämligen grovmaskigt: frekventa kategorier som slinker igenom är adjektiv, adverb och 
grammatiska funktionsord (prepositioner, konjunktioner, subjunktioner), liksom infinita verbformer.	
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språk? Vem väljer och vem översätter? När, var och i vems intresse översätts? 

Vem betalar? På en mellannivå studeras främst översättarnas hantering av text-

strukturen, dvs. dispositionen av stoffet inom hela textens ram; relevanta blir 

operationer som omflyttning, uteslutning eller tillägg av hela kapitel eller andra 

större textavsnitt. På den lägsta nivån ligger fokus på språkformen, sådan denna 

är åtkomlig för lexikal och grammatisk analys. Relevanta enheter på denna 

”mikronivå” blir därmed dels ordet och frasen, dels satsen; den största 

analyseneheten är normalt den största som låter sig beskrivas i grammatiska 

termer, dvs. (den syntaktiska) meningen, ”huvudsatsen”. 

Språkformen blir sålunda omedelbart relevant på översättningsanalysens 

mikronivå, i betydligt mindre utsträckning på dess mellannivåer och knappast 

alls på makronivån. TRIX, som helt bygger på analys av språkformen, är 

därmed som instrument i översättningsstudiet inte aktuellt ovanför analysens 

mikronivå. En mer fullskalig belysning av översättningen som fenomen i 

skriftspråket och i skriftkulturen kräver en större verktygslåda. 

En antydan om TRIX-analysens användning i ljuset av hittills föreliggande 

resultat ges i avsnitt 3 nedan (s. 23 ff.). 

1.6 Aktuell status 

I nuläget har omkring trehundra textpar TRIX-analyserats (”trixats”). Materialet 

omfattar texter från skilda genrer och epoker i svensk språk- och 

litteraturhistoria (preciserat i bilaga 1). Runt hälften av textparen avser 1900-

talets romanöversättning (samtidsromaner och klassiker), resten äldre skeden. 
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2 Kommenterad manual 

I det följande varvas praktisk handledning i materialavgränsning och 

analysmetod med mer teoretisk förklaring av beskrivna förfaranden. 

2.1 Material 

TRIX-analysen kräver initiala överväganden främst kring insamling och 

avgränsning av textmaterial. 

2.1.1 Text- och språkval 

TRIX-analysen utförs alltid på skriven text, föreliggande i tryckt eller 

elektronisk form. Analysmaterialet består i par av KT och MT i samma 

översättningsföretag. De två versionerna är därmed avfattade på olika språk. 

Dessa kan i princip vara vilka som helst (även om TRIX hittills prövats bara på 

europeiska språk). Språken kan också vara mer eller mindre ”döda” men måste 

vara autentiska: så t.ex. duger latin och nordiskt fornspråk för TRIX-analys 

(däremot inte t.ex. esperanto). Analysen tillämpas företrädesvis på prosa. Språk i 

bunden form kan analyseras i epik och versdrama (t.ex. hexameter, blankvers, 

knittel), däremot knappast i lyrik. 

Totalanalys av textpar utförs med rimlig arbetsinsats bara på mycket korta 

texter (inte gärna omfattande mer än 500 ord). Analys av längre texter kräver 

stringent urval av en representativ delmängd; härom nedan i avsn. 2.1.3. 

2.1.2 Textetablering. Korrespondens 

TRIX-hanteringens initiala arbetsmoment är etablering av det textpar som ana-

lysen ska tillämpas på. Detta ska alltså omfatta KT och MT i ett givet översätt-

ningsföretag, vilket innebär att de båda versionerna sammanhålls av korrespon-

dens i innehållet. Denna fastställs utifrån en jämförande bedömning av båda ver-

sionernas ”utsagor”. Har översättaren i åtminstone någon mening velat säga 
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väsentligen detsamma som författaren och därtill sagt detta i en form som mot-

svarar den allmänna norm för fullgod översättning som råder i 

målspråkskulturen (jfr. ovan avsn. 1.4)? Är svaret ja, kan textparet etableras. 

Korrespondensen är den innehållsliga likhet mellan versionerna som ingår i 

forskarens primära uppfattning att den ena versionen överhuvudtaget är tillkom-

men genom ”översättning” från den andra. I vår moderna, juridiskt reglerade 

och ganska hårt normerade översättningskultur kan vi så gott som alltid ta korre-

pondensen mellan KT och MT för given – åtminstone så länge en 

förlagspublicerad text officiellt och explicit presenteras som ”översatt från” en 

namngiven annan text, avfattad på ett annat språk. I äldre skeden (i Sverige 

åtminstone före 1800, ibland också något senare) är detta inte lika självklart. 

Under alla förhållanden är det välbetänkt att reflektera över korrespondensens 

faktiska innebörd. Den är viktig särskilt för avgränsingen av stickprov; härom 

nedan i avsn. 2.1.4. 

2.1.3 Sampling. Reliabilitet 

Analysen utförs på ett varierande antal stickprov – ibland ett enda, men i längre 

texter gärna tre eller fem (sällan flera). Dessa bör vara, så långt möjligt, 

jämnstora och dras i princip slumpmässigt, dock någorlunda jämnt fördelade 

över texten. Dragningen av ett stickprov börjar i MT, varefter korresponderande 

parti avgränsas i KT. I en roman utgörs varje stickprov oftast av det inledande 

partiet i ett kapitel, dock aldrig det första; saknas kapitelindelning väljs närmast 

motsvarande textsektion (t.ex. en enskild novell i en novellsamling eller ett 

grafiskt tydligt avgränsat avsnitt i en roman, dock aldrig det första i hela texten). 

Ett stickprov behöver normalt inte omfatta mer än fyrahundra ord i båda ver-

sionerna sammanräknade. Ett minimum (vid studiet av romanöversättning) har 

fixerats vid runt 150 ord i MT. Omfattningen har bestämts med sikte på 

statistiskt säkerställd signifikans inom ett intervall av 6, +/–3 runt uppmätt värde 

på skalan 0–100, utifrån en säkerhetsgrad på den normala nivån 95 %. 
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Det ganska kraftigt tilltagna konfidensintervallet gör TRIX-måttet relativt 

grovt. En uppmätt skillnad mellan t.ex. 78 och 83 ses alltså inte som statistiskt 

signifikant; det gör däremot en mellan 78 och 85. Men hänsyn till 

ofrånkomligen nödvändiga smärre diskrepanser i den komplexa 

ekvivalensnoteringen måste man dock generellt fastslå att skillnader mindre än 

tio procentenheter på den använda skalan nog alltid bör bedömas försiktigt. Å 

andra sidan gäller ju då också att skillnader större än så faktiskt med rimlig 

säkerhet kan bokföras som reella. 

TRIX-måttet är grovt men solitt. Klokt brukat är det väsentligen pålitligt. 

2.1.4 Avgränsning av stickprov 

Stickprovets exakta avgränsning i respektive version utgår från bedömning av 

textavsnittets struktur på den högsta nivån i den grammatiska hierarkin. Den 

största syntaktiskt fristående enheten i en löpande text är makrosyntagmen.3 

Denna utgör den syntaktiska analysens yttersta ram; relevanta relationer 

föreligger inom en makrosyntagm, i princip aldrig mellan makrosyntagmer. En 

makrosyntagm är oftast en fullständig mening (då alltså fattad som en 

syntaktisk, inte en grafisk enhet) och normalt en huvudsats med eventuellt 

ingående bisatser. En makrosyntagm kan också utgöras av en 

huvudsatsekvivalent, dvs. en icke satsformad men syntaktiskt fristående enhet, 

såsom ett meningsfragment (helt i sin ordning, nu djävlar!), en tilltals- eller 

anropsfras (Lisa!, du Anders!) eller en interjektion (som ju ofta, om än inte 

nödvändigtvis, har makrosyntagmfunktion). 

																																																													
3 Termen makrosyntagm, införd av Loman & Jörgensen (1971), undviks i Svenska Akademiens gammatik, där 
man i stället talar dels om huvudsats, definierad som ”en sats som inte fungerar som led i någon annan sats” och 
betecknad som ”bärare av en språkhandling” (SAG 1:179 och 4:674, 680 f.), dels, för icke satsformade enheter 
med samma grammatiska status, om huvudsatsekvivalenter (SAG 1:179 och 4:782–831). I föreliggande presen-
tation används samtliga dessa termer. 
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I översättning av normal prosatext korresponderar oftast en och endast en 

makrosyntagm i MT med en och endast en likadant avgränsad makrosyntagm i 

KT, så t.ex. i (1). 

(1) KT:  Peter never read the book, though he wished to, because he couldn’t find it in the 
library. 

MT:  Pelle läste aldrig boken, fast han ville det, eftersom han inte kunde hitta den i 
biblioteket. 

Ibland rymmer emellertid den ena versionen mer än en makrosyntagm, så t.ex. i 

(2) och (3), där // skiljer två makrosyntagmer i MT respektive KT (i båda fallen 

motsvarande endast en makrosyntagm i den andra texten). 

(2) KT: Peter never read the book, though he wished to, because he couldn’t find it in the 
library. 

MT: Pelle läste aldrig boken, fast han ville det. // Han kunde inte hitta den i biblioteket. 

(3) KT: Peter never read the book, though he wished to. // He couldn’t find it in the 
library. 

MT: Pelle läste aldrig boken, fast han ville det, eftersom han inte kunde hitta den i 
biblioteket. 

Stundom avgränsas två (ibland också flera) makrosyntagmer på olika ställen i 

MT och KT. Så i (4). 

(4) KT: Peter never read the book, though he wished to. // He couldn’t find it in the 
library. 

MT: Pelle läste aldrig boken. // Han ville det gärna men kunde inte hitta den i 
biblioteket. 

De fyra exemplen har ett gemensamt: samtliga utgör den maximala ramen för en 

översättares dispositioner på syntaktisk nivå. I (1) återges en (komplex) 

huvudsats med en motsvarande (komplex) huvudsats. I (2) blir en av bisatserna i 

KT en huvudsats MT. I (3) blir en av huvudsatserna i KT i stället en bisats i MT. 

I (4) sätts i MT punkt där KTs första huvudsats fortsätter i en bisats, medan 

innehållet i denna bisats och den följande huvudsatsen i KT återges med en enda 

mening i MT. Översättaren har i (2) och (3) ändrat antalet makrosyntagmer, i (4) 

avgränsningen mellan makrosyntagmerna, men i samtliga fyra fall opererar 
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han/hon på samma textmängd i båda versionerna. En sådan yttersta ram för 

analys av en översättares syntaktiska strategier betecknas versionskomplex.4 

Ett stickprov avgränsas alltid runt fullständiga versionskomplex. 

2.2 Analys 

TRIX-analysen av ett etablerat textpar avser alltså dels den lexikala, dels den 

grammatiska dimensionen i språkstrukturen och utförs inom makrosyntagmens 

ram, på ord- och frasnivå. Den bygger på semantisk analys av substantiv (N) och 

syntaktiskt funktionell analys av kärnledet i satser, dvs. det finita verbet (FV). 

Den fullständiga analysen genomförs i två på varandra följande steg, här sär-

skilda genom beteckningarna markering och notering. Markeringen utförs alltid 

först. Den är oberoende av noteringen (och görs nedan även utförligare än vad 

som är strikt nödvändigt för att beräkna själva TRIX-värdet). Noteringen bygger 

vidare på markeringen och är beroende av denna. Språkteoretiskt är noteringen 

mer avancerad och mer krävande att utföra än markeringen. 

2.2.1 Symboler för markering och notering 

Tekniskt används i analysens båda steg identifierande symboler. Dessa är i mar-

keringen paragraftecken (§) för makrosyntagmer, hake (<) för substantiv (exklu-

sive namn), plustecken (+) för finita verb och dollartecken ($) för infinita verb 

(inklusive particip). Symbolerna < och + ska i markeringen följas av 

punkttecken (.); detta förklaras nedan i avsn. 2.2.3 under ”Punktmarkering”. 

Paragrafsymbolen (§) placeras efter (sista ordet med vidhängande 

interpunktionstecken i) makrosyntagmen, övriga symboler framför det 

markerade ordet. Anslutningen av symbolerna måste vara ”tät”: mellanskjutande 

spatium får inte förekomma (då ett sådant skulle störa den elektroniska 

ordräkningen). Markeringen av (4) ovan demonstreras i (4ʹ). 
																																																													
4 Wollin 1981:25 ff. 
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(4ʹ) KT: Peter never +.read the <.book, though he +.wished to.§ He +.couldn’t $find it in 
the <.library.§ 

MT: Pelle +.läste aldrig <.boken.§ Han +.ville det gärna men +.kunde inte $hitta den i 
<.biblioteket.§ 

I noteringen är symbolerna kryss (x) för formalekvivalens och zäta (z) för struk-

turjustering. Noteringssymbolerna placeras, likaså utan mellanliggande spatium, 

framför varje < och +. I (4ʺ) har (4ʹ) kompletterats med notering. 

(4ʺ) KT: Peter never x+.read the x<.book, though he z+.wished to.§ He z+.couldn’t $find it 
in the x<.library.§ 

MT: Pelle x+.läste aldrig x<.boken.§ Han z+.ville det gärna men z+.kunde inte $hitta 
den i x<.biblioteket.§ 

För frekvensberäkning anlitas Word-programmets kommando Ersätt (Replace). 

Genom att ersätta alla instanser av en viss symbol med sig själv (t.ex. § med §) 

erhålls automatiskt antalet ersättningar, dvs. symbolens faktiska frekvens. 

Markeringens och noteringens innebörd förklaras närmare nedan i två del-

avsnitt. 

2.2.2 Markering – korrespondens 

Det första steget i TRIX-analysen, markeringen, innefattar urskiljning av analys-

relevanta enheter i KT och MT. Dessa är dels samtliga substantiv, dock ej namn, 

dels samtliga finita verbformer. Markeringen utförs i varje version för sig, obe-

roende av den andra och därmed utan hänsyn till översättningen. 

I normalfallet ”korresponderar” en markerad enhet i den ena versionen med 

en enhet (markerad eller omarkerad) i den andra. Korrespondensen avser bara 

den relation mellan enheterna som innebär att översättaren uppenbarligen avsett 

att återge den ena med den andra, oavsett återgivningens närmare utformning. 

En markerad enhet i den ena versionen kan också sakna korrespondent i den 

andra, dvs. vara bortfallen ur KT eller adderad i MT. 

Markeringen utförs alltså utan hänsyn till den följande noteringen. Den har 

sitt värde i sig, även utan att följas upp i den senare, och kan, som framgår 
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nedan, även avse enheter som inte är av betydelse för TRIX-värdet. Fristående 

får markeringen av ett givet par av KT och MT närmast karaktären av en 

rudimentär kontrastiv stilanalys, avseende produkten av en ”interlingval 

retextualisering”. Redan som sådan kan den antyda intressanta sammanhang, 

indirekt också i översättningens perspektiv. Om den specifika översättningens 

närmare karaktär säger markeringen däremot knappast något. 

Tillämpning 

Analysen demonstreras i det följande med tillämpning på en känd aforism av 

Oscar Wilde (med min översättning), se (5). 

(5) KT: We have really everything in common with America nowadays, except, of course, 
language. 

MT: I den tid som nu länge har varit rådande delar vi allting med amerikanerna, utom 
språket naturligtvis. 

(5ʹ) är den markerade versionen av (5). 

(5ʹ) KT: We +.have really everything in common with America nowadays, except, of 
<.course, <.language.§ 

MT: I den <.tid som nu länge +.har $varit $rådande +.delar vi allting med 
<.amerikanerna, utom <.språket naturligtvis.§ 

Den övergripande grammatiska analysenheten, makrosyntagmen, har markerats 

med §. KT och MT utgör en makrosyntagm vardera, korresponderande med den 

andra versionens makrosyntagm. (Därmed utgör (5) också ett versionskomplex, 

vilket dock inte längre är relevant i markeringen.) Inom makrosyntagmramen är 

substantiv (utom namn) och finita verbformer markerade med < respektive +, 

infinit verb med $. (Punkttecknet efter < och + förklaras nedan i avsn. 2.2.3 

under ”Punktmarkering”.) 

Markering med dessa symboler möjliggör nu elektronisk beräkning (beskri-

ven ovan under 2.2.1) av totalmängden i varje kategori.  
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Som nominala enheter har i (5ʹ) markerats i KT course och language, i MT 

tid, amerikanerna och språket, som verbala de finita i KT have, i MT har och 

delar, de infinita i MT varit och rådande.  

Infinita verbformer (infinitiv, supinum, presens- och perfektparticip, engelsk 

”progressiv” ing-form, franskt gérondif, latinskt supinum, futurparticip och 

gerundium/gerundivum osv.) ingår inte i översättningsanalysen men markeras 

ändå som ett led i beräkningen av den s.k. nominalkvoten, jämte 

meningslängden en av de stilvariabler som kan beräknas på grundval av 

markeringsanalysen. 

2.2.3 Notering – ekvivalens 

Det andra steget i TRIX-analysen, noteringen, fastställer arten av ”ekvivalens” 

mellan korresponderande enheter. Ekvivalensen är en precisering av korrespon-

densens ”kvalitet”. Denna är antingen formell (formalekvivalent) eller justerad. 

Grundregeln säger att formalekvivalens noteras för substantiv när de i de två 

textversionerna korresponderar med varandra i enlighet med målspråkets 

etablerade lexikon (lexikal ekvivalens eller ordboksekvivalens) och för finita 

verb om de har samma subjekt i båda versionerna och satserna motsvarar 

varandra i den syntaktiska hierarkien (grammatisk ekvivalens), medan justering 

noteras när korresponderande enheter avviker från varandra semantiskt 

respektive mobiliserar olika syntaktiska strukturer.5 

																																																													
5 I någon mening behövde man kanske inte skilja terminologiskt mellan korrespondens och ekvivalens, då det ju 
i grunden handlar om samma variabla relation mellan enheter i KT och MT. Åtskillnaden rättfärdigas i det kon-
sekventa bruket av termen korrespondens om den rent innehållsliga överensstämmelsen mellan enheter i 
textparen, medan termen ekvivalens avser arten av formell överensstämmelse. Sålunda: en enhet i den ena 
textversionen har eller har inte en korrespondent i den andra versionen; i det fall korrespondens föreligger kan 
MT:s variant vara formalekvivalent eller justerad. 
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Tillämpning 

Noteringen utgår alltså från korrespondensen på lednivå. Denna bestäms 

antingen som formellt ekvivalent (formalekvivalent), då noterad med krysstecken 

(x< resp. x+) eller som justerad, noterad med zäta (z< resp. z+). 

Noteringen avser själva översättningen, därmed textparet som helhet. Sär-

redovisningen av KT och MT tillhörde ju markeringen.6 

I (5ʹ) har flertalet analysrelevanta enheter en korrespondent i den andra ver-

sionen, dock inte tid och har i MT, som är led i en addition av översättaren. 

Odisputabel formalekvivalens råder bland substantiven mellan language och 

språket (ordboksekvivalens), likaså mellan de finita verben have och delar, då 

de har samma subjekt och båda har predikatsfunktion i huvudsats (att de lexikalt 

och frasstruktuellt avviker är i denna begränsade grammatiska analys 

ovidkommande; se vidare nedan under Noteringskriterier punkt 2 och 3). 

Noteringen kan i dessa fall utföras enkelt, dvs. en gång i vardera versionen 

(x<.language – x<.språket; x+.have – x+.delar). 

Dubbel notering 

Formalekvivalens råder däremot inte mellan det appellativa substantivet ameri-

kanerna och det engelska namnet America. Då egennamn inte är aktuella i mar-

keringen av relevanta textenheter och noteringen således kan utföras bara i den 

ena versionen, sker detta två gånger i denna version, genom notering med ett 

extra z och en extra hake, så att substantivet i MT efter (markering och) notering 

föregås av ytterligare ett z< (alltså z<z<.amerikanerna). Samma dubbelnotering 

																																																													
6 I den översättningsteoretiska litteraturen är de grundläggande tankemönstren kring dessa sammanhang bara 
delvis likartade, och termfloran är ymnig. Särskilt ekvivalensbegreppet är notoriskt halt och har givits högst 
olika innebörd av olika forskare. Eugene Nidas ”processorienterade” distinktion mellan formal correspondence 
och dynamic equivalence, liksom Gideon Tourys mer textorienterade mellan adequacy och acceptability, hör 
emellertid till de mer kända och någorlunda etablerade. I nutida datalingvistisk hantering av stora korpusmaterial 
uppfattas analyskategorierna ibland annorlunda. TRIX-analysens terminologi utgår helt pragmatiskt från de 
faktiska behoven vid stringent lexikal och syntaktisk analys av jämförelsevis stora och disparata textmängder, 
huvudsakligen manuellt hanterade.  
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tillämpas på substantivet tid och på verbet har, vilka båda ingår i stoff som 

översättaren tillagt, utan korrespondenter i KT. Justeringen består här i själva 

den adderande operationen, som sålunda likaså z-noteras två gånger (som z<z<. 

resp. z+z+.). 

Mellan det engelska substantivet course i (den lexikaliserade) prepositions-

frasen of course och dennas adverbiella korrespondent naturligtvis råder heller 

ingen formalekvivalens, men justeringen är här betingad av språkstrukturen (for-

mell ekvivalens är omöjlig). Avvikelsen är således från översättarens sida i vä-

sentlig mening ”ofrivillig” och noteras då som i översättningens perspektiv 

likvärdig med en formalekvivalent återgivning (dvs. med x-tecken; jfr nedan 

under 2.3 om ”optionalitetsprincipen”). En sådan notering måste på analoga 

grunder utföras dubbelt (dvs. med x<x<.). 

Dubbelnoteringen syftar generellt till att ge varje översättaroperation samma 

vikt, oavsett den är noterad i båda versionerna (alltså enkelt noterad två gånger) 

eller bara i den ena versionen (dubbelt noterad en gång). Med konsekvent enkel-

notering hade den senare operationstypen blivit underrepresenterad i statistiken. 

Noteringen utförs alltså konsekvent två gånger för en och samma översättar-

operation. 

Därmed kan den noterade versionen av (5ʹ) presenteras som (5ʺ). 

(5ʺ) KT: We x+.have really everything in common with America nowadays, except, of 
x<x<.course, x<.language.§ 

MT: I den z<z<.tid som nu länge z+z+.har $varit $rådande x+.delar vi allting med 
z<z<.amerikanerna, utom x<.språket naturligtvis.§ 

Punktmarkering 

Den dubbla noteringen har alltså föranlett ytterligare en dessäng i 

analysmaskineriet. Varje hake- och varje plus-tecken som sätts i markeringen 

och sedan övertas i noteringen åsätts ett punkt-tecken (<. resp. +.), medan de 

hake- och plustecken som tillkommer genom den dubbla noteringen är 

”opunktade” (< resp. +). Härigenom möjliggörs separation av markering och 
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notering i statistikgrundande elektronisk kalkyl. Värdena för mängden 

”punktade” hakar och plustecken (<. och +.) i vardera textversionen ger 

underlaget för beräkning av nominalkvoten (som alltså bygger på resultatet av 

markeringen). Vid beräkning av formell respektive justerad ekvivalens i 

översättningen och därmed av de båda delvärdena i TRIX (noteringsesultatet) 

bortses däremot från punkttecknen, och x- och z-noterade hakar och plustecken 

används utan punkter (x<, z<, x+, z+). 

Noteringskriterier 

Principerna för notering av ”ekvivalens”, illustrerade i exemplet, formuleras här 

mer generellt. 

Grunden för uppfattning av lexikal strukturekvivalens är kontextoberoende 

överensstämmelse i referens och abstraktionsnivå mellan ett substantiv i den ena 

versionen och en korrespondent i den andra. Så t.ex med engelsk KT x<. floor 

och x<.golv, x<.perch och x<.abborre. När referenterna är uppenbart olika note-

ras justering, t.ex. z>.floor och z<.matta, likaså vid skillnad i betydelseomfång, 

t.ex. z<.perch och z<.småfisk. Tumregeln är ”ordboksekvivalensen”: båda kor-

respondenterna skall i princip kunna återfinnas under samma lemma i en två-

språkig ordbok av standardkaraktär. 

Till grund för bedömningen av grammatisk strukturekvivalens ligger dels 

den syntaktiska funktionen hos grammatiskt korresponderande finita verb (FV), 

dels den aktuella satsens position i makrosyntagmens syntaktiska hierarki. För 

x+-notering måste tre krav samtliga vara uppfyllda. 

1. FV korresponderar med FV i den andra versionen: 

KT: he x+.stood up and x+.smiled 
MT: han x+.stod upp och x+.log 

Om FV korresponderar med ett annat led än ett finit verb (t.ex. ett particip 

eller ett omarkerat led), noteras justering (dubbelt): 
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KT: he x+.stood up, $smiling 
MT: han x+.stod upp och z+z+.log 

Om FV saknar korrespondent i den andra versionen (alltså vid utelämning 

respektive addition), noteras likaså justering (dubbelt): 

KT: he x+.stood up and z+z+.smiled 
MT: han x+.stod upp 
KT: he x+.stood up 
MT: han x+.stod upp och z+z+.log 

2. Korresponderande FV har ”samma” subjekt: 

KT: the teacher x+.punished the boys 
MT: läraren x+.straffade gossarna 

Vid t.ex. ändring av diates (från aktiv till passiv eller tvärtom) skiftar 

subjektsfunktionen, vilket noteras som justering: 

KT: the teacher z+.punished the boys 
MT: gossarna z+.straffades av läraren  

3. Korresponderande FV ingår i satser som ligger på samma syntaktisk-hier-

arkiska nivå. Så ofta i huvudsats (”högst upp” i makrosyntagmen): 

KT: Peter x+.likes this place, but Mary x+.hates it. 
MT: Pelle x+.gillar det här stället, men Maria x+.avskyr det. 

I både KT och MT utgör de två verbfraserna ovan var sin huvudsats (makro-

syntagm).  

Noteringen blir densamma vid FV i likformigt underordnade satser, dvs. i 

bisatser på samma nivå: 

KT: He +.says that Peter x+.likes this place but Mary x+.hates it. 
MT: Han +.påstår att Pelle x+.gillar det här stället men Maria 

x+.avskyr det. 
Men översättaren kan också förändra hierarkin, varvid noteras justering: 

KT: Peter x+.likes this place, but Mary z+.hates it 
MT: Pelle x+.gillar det här stället, medan Maria z+.avskyr det 
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Konjunktionen i KT (but) har här bytts mot subjunktion i MT (medan), 

varvid den andra satsen ”degraderas” från huvudsats till bisats. 

2.3 Optionalitetsprincipen 

Uppfattningen av relationen mellan de två versionerna är i TRIX-analysen 

underkastad en viktig inskränkning. Den består däri, att en formell avvikelse i 

MT från språkstrukturen i KT måste, för att räknas som sådan (dvs. z-noteras), 

vara från översättarens sida ”frivillig”, optionell, inte betingad och därmed 

”framtvingad” av strukturella skillnader mellan MS och KS. 

Noteringen med z-tecken av justerande operationer i (5ʺ) utgick sålunda från 

förutsättningen att översättaren kunde fritt välja mellan olika alternativ i sin 

återgivning av korrespondenter. Han/hon hade t.ex. kunnat återge America med 

Amerika. Resultatet hade blivit en lika acceptabel översättning (som i detta fall, 

där båda korrespondenterna varit egennamn, överhuvudtaget inte hade 

markerats). Den valda, nu markerade ekvivalenten amerikanerna föredrogs 

”frivilligt”, optionellt. 

I den lexikaliserade prepositionsfrasen of course i (5ʺ) z-noteras däremot 

inte course, fastän korrespondenten i MT naturligtvis (uppfattad som adverb) är 

omarkerad och därmed onoterad. Det engelska substantivet course är här 

nämligen omöjligt att återge med ett korresponderande svenskt substantiv. 

Översättaren är ”tvungen” att välja ett annat alternativ, därmed att formellt 

avvika från en icke övertagbar KS-struktur. Kryssnoteringen (x<x<.course) 

signalerar då likvärdighet med formalekvivalens. 

Jämför vidare samma svenska återgivning av en engelsk och en fransk sats i 

(6a–b). 

(6) a. KT: she x+.was $reading the x<.book  
MT: hon x+.satt och x+.läste x<.boken  

b. KT: elle x+.lisait le x<.livre  
MT: hon x+.satt och x+.läste x<.boken  
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Översättaren har här i båda fallen varit nödsakad att tillgripa en 

korresponderande men icke formellt överensstämmande svensk formulering, 

därför att en återgivning med formell kopiering av den engelska ”progressiva” 

formen (hon var läsande boken) hade varit grammatiskt omöjlig på svenska, 

liksom kopiering av den franska imparfait-formen av FV (hon läste boken) hade 

missat källspråkets grammatiska markering för progressiv verbaspekt och 

därmed inte varit en acceptabel återgivning. 

I inget av fallen i (5) och (6) föreligger alltså formell överensstämmelse 

mellan KT och MT, men avvikelserna är genomgående rent språkstrukturellt 

betingade och har ringa eller intet vitsord i bedömningen av översättarens in-

tentioner. De noteras därför i analysen som likvärdiga med formell överens-

stämmelse (eller egentligen som avsaknad av optionell formell avvikelse), dvs. i 

TRIX-analysens termer på samma sätt som formell ekvivalens. Att avvikelserna 

däremot omvittnar generellt viktiga olikheter mellan engelsk, fransk och svensk 

språkstruktur kan vara intressant vid kontrastiv jämförelse i andra sammanhang 

men tillhör inte översättningsanalysen. 

Denna s.k. optionalitetsprincip innebär att TRIX-analysen åtminstone i 

teorin opererar utan inflytande från källspråkets struktur; den är språktypologiskt 

neutral, i viss mening ”nollställd”. Om en svensk översättare i TRIX-kalkylens 

termer t.ex. lägger sig närmare KT i översättning från danska än från franska 

(vilket normalt torde vara fallet), behöver detta sålunda inte nödvändigtvis bero 

på de båda källspråkens olika grad av typologisk släktskap med svenskan. Andra 

orsaker är tänkbara, relaterade till översättaren själv (han/hon är kanske helt 

enkelt ”mera inställd” på formalekvivalent återgivning av en dansk KT än av en 

fransk). 

Även om denna teoretiska nollställning av typologiska olikheter mellan käll-

språken kan vara svår att strikt upprätthålla i praktiken (och kanske sällan 

fungerar fullt ut), är den ändå principiellt viktig. Den bör tillämpas med 

strängast möjliga konsekvens. Optionalitetsprincipen är nämligen ägnad att 
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renodla analysens fokus på själva översättningen – på dess utövares egna 

strategier. Faktorer utan direkt koppling till översättningen kan då inte 

mekaniskt åberopas som förklaring till registrerade likheter och skillnader 

mellan översättares beteende i relation till det ena eller andra källspråket. 

Kortast sagt: TRIX handlar om översättning, inte om språktypologi. 

2.4 Dataredovisning 

I analysen framtagna numeriska data (sifferuppgifter i absoluta och relativa tal) 

redovisas tabellariskt enligt nedan. Tabellen är utformad för TRIX-analysen i 

dess helhet. De 18 spalterna har här på rad 3 (som grund för referenser här och i 

Lathunden) markerats med bokstäver (spalt A–S); angivna värden är hämtade 

från analysexempel 3 (engelsk KT) i bilaga 1. Absoluta tal är satta med rak stil, 

relativa med kursiv, de tre TRIX-värdena också med fetstil.

TEXT-

VOLYM 

STIL 

markering 

ÖVERSÄTTNING 

notering 

EXP : 

KONDENS 

MS-

LÄNGD 
ORDBALANS TRIX 

A B C D E F G H J K L M N O P Q R S 

ord 

 

KT 

MT 

+/– 

% 
MS 

  § 

KT 

MT 

ord / 

MS 

KT 

MT 

N 

<. 

KT  

MT 

FV 

+. 

KT 

MT  

IV 

$ 

KT 

MT 

V 

+.$ 

KT 

MT 

N/V 

 

KT 

MT 

N 

 < 

<< 

FV 

 +  

++  

N 

x< 

x<x< 

FV 

x+ 

x+x+ 

N 

z< 

z<z< 

FV 

z+ 

z+z+ 

N FV T 

R 

I 

X 

169  13 13 36 22 17 39 0,9          

 +6        79 56 57 34 22 22 72 61 67 

179  12 15 32 27 7 34 0,9          

Tabellen är indelad i tre fält. Det första, spalt A–B, avser textvolymen i vardera 

versionen, mätt i antal löpande ord, samt dess relation till översättningen (oftast 

olika grader av expansion eller kondensation). Dessa beräkningar utförs redan i 

den förberedande fasen, före markeringen.  
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Det andra fältet, spalt C–J, tillhör alltså markeringsfasen och levererar 

underlaget för noteringen och TRIX-beräkningen. Samtidigt aktualiseras här de 

båda hittills studerade stildimensionerna: syntaktisk komplexitet, mätt i 

meningslängd i ord (spalt D), samt lexikal balans, mätt i (en variant av) den s.k. 

nominalkvoten (N:V, spalt J). Denna del av analysen utförs och redovisas 

därmed (liksom ordmängden) i vardera versionen separat. 

Först i det tredje fältet, spalt K–S, redovisas värden avseende själva översätt-

ningen, vilket för övrigt även gäller den jämförande volymmätningen i spalt B 

(därav skuggningen av spalterna B samt K–S). Analysen tillhör här alltså note-

ringen och utförs och redovisas i textparet som helhet. I de sex första spalterna i 

detta fält anges antal översättaroperationer på nominala och verbala enheter 

(själva enheterna alltså urskilda redan i markeringen). Värdena redovisas först 

totalt (spalt K resp. L), därefter fördelade på stukturekvivalenta (M resp. N) och 

justerade (O resp. P). De tre sista spalterna redovisar TRIX-värdena som 

procentandelar strukturekvivalenta av resp. totalitet: det lexikala delvärdet (Q) 

och det grammatiska (R), sist medelvärdet TRIX (S). 
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3 Användning 

Vad ska man ha TRIX till? – I ljuset av hittills vunna analysresultat antyds 

nedan preliminärt några perspektiv i en språk- och stilhistorisk tillämpning. 

3.1 Analys hittills 

Fram till november 2016 har analyser utförts på totalt runt trehundra textpar, 

valda ur skilda epoker och genrer i svensk språk- och litteraturhistoria. 

Kronologiskt daterar sig de äldsta till högmedeltidens bibelparafras och 

riddarromaner (KS latin respektive fornfranska), följda av senmedeltidens 

birgittinska Vadstenaöversättning (KS latin), reformationstidens båda stora 

bibelöversättningar (1526 och 1541, KS latin och Luthers högtyska), det sena 

1600-talets götiskt inspirerade tolkningar av fornaldarsagor och historieverk (KS 

isländska resp. latin), fram till 1950-talets och millennieskiftets översättning av 

samtidsromaner och klassiker (KS mest engelska, franska och italienska). De 

kvantitativa tyngdpunkterna ligger dels på medeltid och reformation (ett 

hundratal textpar), dels på 1900-talet (omkr. 150 textpar eller runt hälfen av 

totaliteten). 

3.2 Några resultat 

Resultaten av analysen så långt ger väl ett visst underlag för att åtminstone 

antyda några övergripande mönster. Ett sådant är en först brant stigande, sedan 

långsamt fallande tendens från högmedeltiden till dagsläget. Det ter sig som i 

figur 1. 

Vågrät linje anger medelvärdet för TRIX under den långa tid jag kallar 

doktrinskedet, då en fast modern norm verkat styrande på översättningens 

praktik; detta värde är 69. Noteringen börjar dessförinnan på den allra lägsta 

nivån, runt 30, i det äldsta skedet runt 1300 (med bl.a. riddarromaner som 

Eufemiavisorna) och stiger tvärt till det tredubbla, toppnoteringen runt 90, i det 
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sena 1300- och 1400-talets birgittinska Vadstenakloster; det enda riktigt 

dramatiska skedet i svensk översättningshistoria tycks därmed vara det 

medeltida. TRIX sjunker sedan till runt 80 i reformatonsbiblarna, når ett drygt 

sekel senare under medelvärdet i karolinskt 1600-tal, för att slutligen landa på 

medelnivån i 1950-talets romanöversättning och så lågt som runt 50 i modern 

klassikeröversättning. 

UPPKOMSTSKEDET	 DOKTRINSKEDET	

	
Figur 1. Översättning 1300–2000. Kompilatorisk parafrastisk och birgittinsk medeltidstradi-
tion, reformationsbibel, karolinsk sagatolkning, samtids- och klassikerinriktad modern roman-
översättning. TRIX. Vågrät linje anger medelvärdet under en modern översättningsdoktrins 
verkningstid. 

Fluktuationen i doktrinskedet är större i det grammatiska delvärdet än i det lexi-

kala (standardavvikelse 14 resp. 9); ordvalet är alltså den mer stabila variabeln. 

Dessutom är de lexikala delvärdena genomgående högre än de grammatiska. De 

båda sistnämnda förhållandena har iakttagits i nästan all hittills analyserad text 

och tycks vara universella fenomen. I översättning är grammatiken generellt mer 

lättrörlig än lexikonet.  
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Ur 1950-talets romanöversättning har valts ett tiotal av de mest produktiva 

översättarna, var och en företrädd med runt ett tiotal titlar. Medelvärdena för de 

enskilda översättarna, radade efter fallande TRIX-värde, visas i figur 2. 

 

Figur 2. Romanöversättare från engelska, franska och (i ett fall) isländska under 1950 talet. 
TRIX. Vågrät linje anger medelvärdet. 

Det totala medelvärdet för TRIX är alltså än en gång 69, detsamma som i det 

större, tidsskiktade materialet. Däremot är den moderna romanöversättningen 

något enhetligare: när det gäller det grammatiska delvärdet är variationsvidden 

mellan extremerna mindre (standardavvikelse 11, mot 14 i figur 1). Lika fullt är 

variationen som synes långt ifrån obetydlig. Lexikalt och grammatiskt reagerar 

de elva översättarna efter samma, möjligen tidlösa mönster; de gör det bara med 

växlande styrka. 

I ljuset av TRIX-måttet framträder därmed svensk romanöversättning i 

mitten av 1900-talet med betydande variation inom en i viss mening enhetlig 

struktur. Man vågar nog tala om en ganska jämn återspegling av universella 

tendenser. 
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Mot detta mönster bryter sig modern klassikeröversättning, åtminstone som 

den framträder i den realistiska och naturalistiska traditionen i franskt 1800-tal 

(som stått i fokus för studiet hittills). Ett flertal mer eller mindre ”klassiska” 

verk av författare som Balzac, Flaubert, Maupassant och Zola har utkommit i 

ständigt ny översättning från samtid till nutid. 

TRIX har prövats på Gustave Flauberts Madame Bovary (1856), översatt till 

svenska sex gånger: först 1883 av den överdådigt produktive Ernst Lundquist, 

senast 2012 av Anders Bodegård. Mellan dem noterar man en översättning i tidi-

gare 1900-tal (Ahlman 1928) och inte mindre än tre under en och samma 

femårsperiod i seklets mitt (Söderbergh 1956, Janzon 1959, Åkerhielm1960). 

TRIX mönstret för de sex översättningarna av Madame Bovary, som det 

framträder i figur 3, är väl inte alldeles förutsägbart. 

	
Figur 3. Översättningar av Gustave Flauberts Madame Bovary (1856) från 1883 till 2012. 
TRIX. Vågrät linje anger medelvärdet. 

Medelvärdet landar här så lågt som på TRIX 51. Inte en enda av de sex når upp 

till genomsnittet för femtiotalets romanöversättning, TRIX 69. Det verkar som 

skulle översättare förhålla sig ”friare” till en källtext med status som uppburen 
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klassiker från äldre tid än till ett samtida verk. Skillnaden avläses tydligast i det 

grammatiska delvärdet. Hypotetiskt kan man också tala om en tendens hos över-

sättarna att visa större respekt för en aktad klassiker i ett lätt ålderdomligt eller 

på annat sätt källtextanpassat ordval. Däremot känner man sig mer oförhindrad 

att ”lätta upp” den grammatiska strukturen. I 1800-talets litterära prosa i stora 

europeiska kulturspråk, i detta fall franskan, var ju den ofta retoriskt elaborerad 

och syntaktiskt komplex, på ett helt annat sätt än vår tids normalläsare är vana 

vid. 

Denna ”klassikereffekt” tycks dock slå med varierande styrka hos de sex 

översättarna (standardavvikelse för båda TRIX-delvärdena 11). Den är som 

synes stark hos de tre i mitten av 1900-talet, betydligt svagare hos de två äldsta, 

allra svagast hos den yngste. Att sådant skulle ha något samband med det 

växande tidsavståndet från Flauberts roman – efter mönstret klassikerstatus 

ökande med tiden – motsägs alltså redan av den ojämna fördelningen; Madame 

Bovary torde väl för övrigt ha befäst sin position som klassiker åtminstone 

1928.7 

 

																																																													
7 Mer om tillämpmningen av TRIX inom förf:s historik över svensk översättning (under utarbetande) kan läsas i 
Wollin 2014. 
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Bilaga 1 

Exempel på TRIX-analys 

Exempel visas nedan på fullständig TRIX-analys av hela textparsstickprov med 
sju olika källspråk: danska, isländska, engelska, franska, italienska, tyska och 
latin. Till varje analysexempel kommenteras kort, i en särskild spalt, flertalet av 
de justerande och dubblerande översättaroperationerna. 

Det måste uttryckligen erinras att TRIX-instrumentet är nytt och hittills bara 
sporadiskt prövats av andra analytiker än upphovsmannen själv. Det generella 
regelverk som styr analysen – såsom det beskrivs i presentationen – är därför 
ännu delvis preliminärt. I enskilda fall är tillämpade lösningar alltjämt ganska 
ofta av ad hoc-karaktär. Ett mer heltäckande och mer konsekvent tillämpat 
system av operativa strategier, lämpat att kodifieras i en större, likformigt 
användbar manual, förutsätter mer omfattande praxis, där flera operatörer 
medverkar oberoende av varadra. Till denna mognare fas i TRIX-analysens 
utveckling är möjligen riktningen antydd men vägen ännu lång. 

Utifrån den begränsade erfarenheten i dagsläget kan man dock i 
TRIX-konceptet som helhet tala om en viss ”elasticitet”. De skillnader som 
redan nu observerats mellan två oberoende analytikers resultat från sammma 
textpar har mestadels inte överskridit den fastställda statistiska 
säkerhetsmarginalen. 
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Exempel 1. Dansk källtext 

KT: Jørgen-Frantz Jacobsen: Barbara. 1939. Sid. 33 (kap. 3). 

Regnvejret vedblev. Hr. Poul Aggersøe gik iblandt en lille tur i gaderne, men fandt intet, der 
kunne drage hans hjerte op af det tungsind, hvori det var nedsunket straks ved synet af denne 
mørke og forkomne stad.  

Han havde ikke ventet dette af sig selv, thi han var ellers ikke genegen at hænge med 
hovedet. Han plejede at vaere en glad mand, og i hans hidtidige levned var mange punkter, 
som hans hjerte kunne styrke sig ved også i ensomme stunder. Han havde som studiosus og 
efter sin attestats som alumne på Borchs Kollegium høstet adskillig ære for sin theologiske 
dygtighed, hvilket ikke havde vaeret ham ukaert. Han var sig bevidst, at man i den gejstlige 
verden ventede sig noget af ham, og i selve sin sendelse til Færø havde han grund til at se en 
betydningsfuld mission. Nej, han var ikke en af disse hungrige fyre med et lille haud illaud, 
der kun ansås tjenlige til et lidet kald i Finmarken eller på Grønland. Biskoppen havde selv 
kaldt ham for sig og bedt ham søge Vaagø kald. Det skulle ikke vaere ham til nogen 
præjudice, nej, han skulle få andre kald efter dette! Men biskoppen havde bragt i erfaring, at 
det stod ilde til med praestestanden i Faerø og havde derover modtaget besvaeringer fra 
landprovsten deroppe, hr. Anders Morsing. Nu håbede han ved at afsende en eller to af de 
bedste blandt de unge at tilføre Færø præstestand nye kræfter, som kunne være til støtte for de 
hæderlige og et eksempel til efterfølgelse for de dårlige.  

MT: Henry Peter Matthis: Barbara. Norstedt. 1940. Sid. 45 (kap. 3). 

Regnvädret höll i. Herr Poul Aggersöe tog sig ibland en liten promenad genom gatorna, men 
han fann ingenting som kunde lyfta hans hjärta ur det tungsinne, som det genast hade sjunkit 
ner i vid åsynen av denna mörka, förkomna stad.  

Han hade inte väntat detta av sig själv, ty han var eljes inte fallen för att hänga med 
huvudet. Han brukade vara en glad man, och i hans hittillsförda levnad fanns det många 
punkter som hans hjärta kunde styrka sig med också i ensamma stunder. Han hade som 
student och efter sin examen som alumn på Borchs kollegium inhöstat åtskillig ära för sin 
teologiska skicklighet, vilket ingalunda hade varit honom okärt. Han var medveten om att 
man i den ecklesiastika världen väntade sig något av honom, och i själva hans utsändning till 
Färöarna hade han orsak att se en betydelsefull mission. Nej, han var inte en av dessa 
hungriga kurrar med ett litet haud-betyg, som bara ansågs lämpliga till pastorat i Finnmarken 
eller på Grönland. Biskopen hade själv kallat honom till sig och bett honom söka Vågö gäll. 
Det skulle inte vara till förfång för honom, nej han skulle få andra församlingar efter denna. 
Men biskopen hade erfarit att det stod illa till med prästerskapet på Färöarna och hade i denna 
sak mottagit klagomål från kontraktsprosten däruppe, herr Andreas Morsing. Nu hoppades 
han genom att sända en eller två av de bästa bland de unga kunna tillföra Färö-prästerskapet 
nya krafter, som skulle vara ett stöd för de hederliga och ett exempel för de dåliga. 

TEXT- STIL ÖVERSÄTTNING 
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VOLYM markering notering 

EXP : 

KONDENS 

MS-

LÄNGD 

ORDBALANS  TRIX 

ord 

 

KT 

MT 
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% 
MS 

  § 

KT 

MT 

ord / 

MS 

KT 

MT 

N 

<. 

KT  

MT 

FV 

+. 

KT 
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KT 
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KT 
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KT 
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 < 
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x< 

x<x< 

FV 

x+ 
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N 

z< 

z<z< 

FV 

z+ 

z+z+ 

N FV T 

R 

I 

X 

257  17 15 42 25 19 44 1,0          

 –1        86 50 78 48 8 2 91 96 94 

254  18 14 41 25 20 45 0,9          

 
 

KT MT kommentar 
x<.Regnvejret x+.vedblev.§  
 
 
x<.Hr. Poul Aggersøe x+.gik 
iblandt en lille x<.tur i x<.gaderne, 
men z+.fandt intet, der x+.kunne 
$drage hans x<.hjerte op af det 
x<.tungsind, hvori det x+.var 
$nedsunket straks ved x<.synet af 
denne mørke og forkomne 
x<.stad.§  
 
 
 
Han x+.havde ikke $ventet dette 
af sig selv,§  
 
thi han x+.var ellers ikke genegen 
at $hænge med x<.hovedet.§  
 
Han x+.plejede at $vaere en glad 
x<.mand,§  
 
og i hans hidtidige x<.levned 
x+.var mange x<.punkter, som 
hans x<.hjerte x+.kunne $styrke 
sig ved også i ensomme 
x<.stunder.§  
 
Han x+.havde som x<.studiosus 
og efter sin x<.attestats som 

x<.Regnvädret x+.höll i.§  
 
 
x<.Herr Poul Aggersöe x+.tog 
sig ibland en liten x<.promenad 
genom x<.gatorna,§  
 
men han z+.fann ingenting som 
x+.kunde $lyfta hans x<.hjärta 
ur det x<.tungsinne, som det 
genast x+.hade $sjunkit ner i vid 
x<.åsynen av denna mörka, 
förkomna x<.stad.§  
 
Han x+.hade inte $väntat detta 
av sig själv,§  
 
ty han x+.var eljes inte fallen för 
att $hänga med x<.huvudet.§  
 
Han x+.brukade $vara en glad 
x<.man,§  
 
och i hans hittillsförda x<.levnad 
x+.fanns det många x<.punkter 
som hans x<.hjärta x+.kunde 
$styrka sig med också i 
ensamma x<.stunder.§  
 
Han x+.hade som x<.student och 
efter sin x<.examen som 

vedblev : höll i – strukturavvikelsen 
icke optionell (vidblev omöjligt). 
 
fandt : fann – i KT koordinerat med 
föreg. FV i samma makrosyntagm, 
i MT FV i egen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
var : fanns det – strukturavvikelsen 
icke optionell (var i MT betydligt 
sämre). 
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x<.alumne på Borchs x<.Kolle-
gium $høstet adskillig x<.ære for 
sin theologiske x<.dygtighed, 
hvilket ikke x+.havde $vaeret ham 
ukaert.§  
 
Han x+.var sig bevidst, at man i 
den gejstlige x<.verden 
x+.ventede sig noget af ham,§  
 
 
og i selve sin x<.sendelse til Færø 
x+.havde han x<.grund til at $se 
en betydningsfuld x<.mission.§  
 
 
Nej,§  
 
han x+.var ikke en af disse 
hungrige x<.fyre med et lille 
z<.haud illaud, der kun x+.ansås 
tjenlige til et lidet x<.kald i 
Finmarken eller på Grønland.§  
 
x<.Biskoppen x+.havde selv 
$kaldt ham for sig og $bedt ham 
$søge Vaagø x<.kald.§  
 
Det x+.skulle ikke $vaere ham til 
nogen x<.præjudice,§  
 
nej,§  
 
han x+.skulle $få andre z<.kald 
efter dette!§  
 
Men x<.biskoppen x+.havde 
$bragt i x<x<.erfaring, at det 
x+.stod ilde til med x<.praeste-
standen i Faerø og x+.havde 
derover $modtaget x<.besvae-
ringer fra x<.landprovsten 
deroppe, x<.hr. Anders Morsing.§  
 
Nu x+.håbede han ved at $afsende 
en eller to af de bedste blandt de 
unge at $tilføre Færø 
x<.præstestand nye x<.kræfter, 
som x+.kunne $være til x<.støtte 
for de hæderlige og et 

x<.alumn på Borchs x<.kolle-
gium $inhöstat åtskillig x<.ära 
för sin teologiska x<.skicklighet, 
vilket ingalunda x+.hade $varit 
honom okärt.§  
 
Han x+.var medveten om att 
man i den ecklesiastika 
x<.världen x+.väntade sig något 
av honom,§  
 
och i själva hans x<.utsändning 
till Färöarna x+.hade han 
x<.orsak att $se en betydelsefull 
x<.mission.§  
 
Nej,§  
 
han x+.var inte en av dessa 
hungriga x<.kurrar med ett litet 
z<.haud-betyg, som bara x+.an-
sågs lämpliga till x<.pastorat i 
Finnmarken eller på Grönland.§  
 
x<.Biskopen x+.hade själv 
$kallat honom till sig och $bett 
honom $söka Vågö x<.gäll.§  
 
Det x+.skulle inte $vara till 
x<.förfång för honom,§  
 
nej§  
 
han x+.skulle $få andra 
z<.församlingar efter denna.§  
 
Men x<.biskopen x+.hade 
$erfarit att det x+.stod illa till 
med x<.prästerskapt på Färöarna 
och x+.hade i denna z<z<.sak 
$mottagit x<.klagomål från 
x<.kontraktsprosten däruppe, 
x<.herr Andreas Morsing.§  
 
Nu x+.hoppades han genom att 
$sända en eller två av de bästa 
bland de unga $kunna $tillföra 
x<.Färö-prästerskapet nya 
x<.krafter, som x+.skulle $vara 
ett x<.stöd för de hederliga och 

 
 
 
 
 
 
var sig bevidst : var medveten om – 
strukturavvikelsen icke optionell. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
haud illaud : haud-betyg – 
Betygsgraden haud illaud[atur] 
(’icke utan beröm godkänd’) 
förutsätts bekant i KT men 
förkortas och förklaras (med 
additionen -betyg) i MT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kald betyder ’pastorat’, inte 
’församling’. 
 
havde bragt i erfaring : hade erfarit 
– strukturavvikelsen icke optionell. 
 
derover : i denna sak – optionell 
strukturavvikelse: däröver möjligt 
alternativ. 
 
 
 
 
 
 
til efterfølgelse – utelämnat. 
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x<.eksempel til z<z<.efterfølgelse 
for de dårlige.§  

ett x<.exempel för de dåliga.§  

Värdering 

Volymen är så gott som identisk, vilket vid internordisk översättning är det 
normala. 

MS-längden, 15 resp. 14 löpord, är för genren och tiden den normala i båda 
versionerna. 

Nominalkvoten, 1,0 resp. 0,9, håller likaså normala värden. 

TRIX noteras med 94: lexikalt 91, grammatiskt 96 – diff. N:FV –5. Att gramma-
tiskt delvärde är högre än lexikalt är är myckert ovanligt; differensen är i detta 
fall dock liten. Själva TRIX-nivån är hög, vilket är det väntade vid internordisk 
översättning. 
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Exempel 2. Isländsk källtext 

KT: Halldór Kiljan Laxness: Íslandsklukkan. 1943. (Kap. 2. I parallellutgåva Atlantis 2001: 
sid. 22). 

Að vísu hafði ekkert sannast á Jón Hreggviðsson fremur en fyrri daginn, afturámóti var hann 
hafður fyrir sökinni einsog ævinlega. Annars reyndi hver sem betur gat að stela ef stolið varð 
úr hjöllum útvegsbændanna á Skaga í hörðum vorum, sumir fiski, sumir snærum í línu. Öll 
vor voru hörð. En á Bessastöðum varð laungum fólkskylft og fógetinn feginn þegar 
sýslumenn sendu honum þjófa í vinnumannaskálann, öðru nafni Þrælakistuna, og voru 
grunaðir þjófar jafn velkomnir og sannaðir í þessum stað. En í sláttarbyrjun gerði 
Borgarfjarðaryfirvald fógeta orð að senda Jón strák heim til sín aftur að Rein á Akranesi því 
fólk hans var fyrirvinnulaust og á nástrái. 

Bærinn stóð þar undir fjallinu sem bæði var hættast við skriðum og snjóflóðum. Kristur átti 
jörðina með sex kvígildum. Skálholtsbiskup einn hafði fyrir laungu gefið hana þessum drotni 
með fúndátsíu til gottgjörelsis einhverri barnmargri ekkju í Akraneshreppi, frómri og æru-
prýddri, en ef eingin slík fyndist í þeim hreppi skyldi hennar leitað í Skorradalshreppi. Eingin 
þvílík ekkja hafði nú um lángt skeið fundist í þessum tveim hreppum, svo Jón Hreggviðsson 
hafði gerst leigumaður Jesú bónda. 

 
 

MT: Peter Hallberg: Islands klocka. Koop. förb. 1948. (Kap. 2. I parallellutgåva Atlantis 
2001: sid. 23). 

Visserligen hade Jon Hreggvidsson icke blivit överbevisad om något, nu lika litet som 
tidigare, däremot fick han stå tillansvar som alltid. Annars försökte var och en efter bästa 
förmåga att under hårda vårar stjäla vad som stjälas kunde ur bodarna hos fiskeböndema på 
Skagi, somliga fisk, andra snöre tilltorskrevar. Alla vårar voro hårda. Men på Bessastadir 
uppstod som oftast brist på folk, och fogden blev glad när häradshövdingarna sände honom 
tjuvar till arbetsstugan, även kallad Trälakistan, och på detta ställe voro misstänkta tjuvar lika 
välkomna som överbevisade. Men i början av höslåttern sände överheten i Borgarfjord fogden 
bud att skicka Jon tillbaka till hans gård Rein på Akranes, ty hans familj var utan försörjare 
och hade det svårt. 

Gården låg vid foten av fjället på den plats där faran var som störst för både jordskred och 
snöskred. Jesus ägde jorden med tillhörande sex kovärden. En biskop i Skalholt hade för 
länge sedan skänkt den till honom såsom donation att användas till hjälp åt någon barnrik, 
from och dygdesam änka i Akranes socken, men om ingen sådan stode att finna i den 
socknen, skulle hon sökas i Skorradals socken. Ingen dylik änka hade nu sedan lång tid 
anträffats i dessa båda socknar, så att Jon Hreggvidsson hade blivit legoman under 
gårdsägaren Jesus. 
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180  14 13 43 19 10 29 1,5          

 +18        102 41 84 33 18 8 82 80 81 

213  15 14 47 20 15 35 1,3          

 
 

KT MT kommentar 
Að vísu z+.hafði ekkert $sannast 
á Jón Hreggviðsson fremur en 
fyrri z<z<.daginn,§ 
 
 
afturámóti x+.var hann hafður 
fyrir z<.sökinni einsog 
ævinlega.§ 
 
Annars x+.reyndi hver sem betur 
z+z+.gat að $stela ef $stolið 
x+.varð úr x<.hjöllum 
x<.útvegsbændanna á Skaga í 
hörðum x<.vorum, sumir 
x<.fiski, sumir x<.snærum í 
x<.línu.§ 
 
 
Öll x<.vor x+.voru hörð.§ 
 
En á Bessastöðum x+.varð 
laungum x<.fólkskylft og 
x<.fógetinn feginn þegar 
x<.sýslumenn x+.sendu honum 
x<.þjófa í 
x<.vinnumannaskálann, öðru 
z<z<.nafni x<.Þrælakistuna,§ 
 
 

Visserligen z+.hade Jon 
Hreggvidsson icke blivit 
$överbevisad om något, nu 
lika litet som tidigare,§ 
 
däremot x+.fick han $stå till 
z<.ansvar som alltid.§ 
 
 
Annars x+.försökte var och en 
efter bästa z<z<.förmåga att 
under hårda x<.vårar $stjäla 
vad som $stjälas x+.kunde ur 
x<.bodarna hos x<.fiskebönde-
ma på Skagi, somliga x<.fisk, 
andra x<.snöre till x<.torsk-
revar.§ 
 
Alla x<.vårar x+.voro hårda.§ 
 
Men på Bessastadir x+.upp-
stod som oftast x<.brist på 
x<x<.folk,§ 
 
och x<.fogden z+z+.blev glad 
när x<.häradshövdingarna 
x+.sände honom x<.tjuvar till 
x<.arbetsstugan, även $kallad 
x<.Trälakistan,§ 

hafði : hade – subjektsväxling. 
 
fyrri daginn – ej markerad 
korrespondent i MT (tidigare). 
 
sökinni : ansvar – lexikal avvikelse. 
 
 
 
sem betur gat : efter bästa förmåga – 
lexikal och grammatisk omstrukture-
ring. 
 
 
 
 
 
 
 
 
på folk – omarkerad korrespondent i 
KT (förleden fólk-; x<-markeringen i 
KT avser efterleden -skylft ’brist’), 
därför dubbelnotering. Semantiskt 
formalekvivalent, därför x-notering. 
 
blev – addition i MT. 
 
nafni – markerad men icke 
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og x+.voru $grunaðir x<.þjófar 
jafn velkomnir og $sannaðir í 
þessum x<.stað.§ 
 
 
En í x<.sláttarbyrjun x+.gerði 
x<.Borgarfjarðaryfirvald 
x<.fógeta x<.orð að $senda Jón 
strák heim til sín aftur að Rein á 
Akranesi§ 
 
 
 
því x<.fólk hans x+.var 
fyrirvinnulaust og á 
x<x<.nástrái.§ 
 
 
 
 
 
 
x<.Bærinn x+.stóð þar undir 
x<.fjallinu sem bæði x+.var 
hættast við x<.skriðum og 
x<.snjóflóðum.§ 
 
 
 
 
 
Kristur x+.átti x<.jörðina með 
sex x<.kvígildum.§ 
 
x<.Skálholtsbiskup einn 
x+.hafði fyrir laungu $gefið 
hana þessum z<z<.drotni með 
z<.fúndátsíu til z<.gottgjörelsis 
einhverri barnmargri x<.ekkju í 
x<.Akraneshreppi, frómri og 
æruprýddri,§ 
 
en ef eingin slík x+.fyndist í 
þeim x<.hreppi x+.skyldi hennar 
$leitað í x<.Skorradalshreppi.§ 
 

 
 
 
 
och på detta x<.ställe x+.voro 
$misstänkta x<.tjuvar lika 
välkomna som $överbe-
visade.§ 
 
Men i x<.början av 
x<x<.höslåttern x+.sände 
x<.överheten i Borgarfjord 
x<.fogden x<.bud att $skicka 
Jon tillbaka till hans z<z<.gård 
Rein på Akranes,§ 
 
 
ty hans x<.familj x+.var utan 
x<x<.försörjare och x+.hade 
det svårt.§ 
 
 
 
 
 
 
x<.Gården x+.låg vid 
x<x<.foten av x<.fjället på den 
z<z<.plats där x<x<.faran 
x+.var som störst för både 
x<.jordskred och x<.snö-
skred.§ 
 
 
 
Jesus x+.ägde x<.jorden med 
$tillhörande sex x<.kovärden.§ 
 
En x<.biskop i Skalholt 
x+.hade för länge sedan 
$skänkt den till honom såsom 
z<.donation att $användas till 
z<.hjälp åt någon barnrik, from 
och dygdesam x<.änka i 
Akranes x<.socken,§ 
 
men om ingen sådan x+.stode 
att $finna i den x<.socknen, 
x+.skulle hon $sökas i Skorra-
dals x<.socken.§ 

analysrelevant  korrespondent i MT 
(kallad). 
 
 
 
 
 
 
höslåttern – omarkerad korrespondent i 
KT (förleden sláttar), därför 
dubbelnotering. Semantiskt 
formalekvivalent, därför x-notering. 
 
gård – omarkerad korrespondent i KT 
(sín). 
 
försörjare – omarkerad korrespondent i 
KT (förleden fyrirvinnu), därför 
dubbelnotering. Semantiskt 
formalekvivalent, därför x-notering. 
 
[var] á nástrái – omarkerad 
korrespondent i MT (svårt), dock icke 
optionell, därför x-notering. 
 
vid foten av – omarkerad 
korrespondent i KT (undir), dock icke 
optionell, därför x-notering. 
 
plats – addition i MT. 
 
faran – omarkerad korrespondent i KT 
(hættast). 
 
 
 
 
þessum drotni – omarkerad 
korrespondent i MT (till honom). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
hafði gerst : hade blivit – FV i  
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Eingin þvílík x<.ekkja x+.hafði 
nú um lángt x<.skeið $fundist í 
þessum tveim x<.hreppum,§ 
svo Jón Hreggviðsson z+.hafði 
$gerst x<.leigumaður Jesú 
x<.bónda.§ 

Ingen dylik x<.änka x+.hade 
nu sedan lång x<.tid $anträf-
fats i dessa båda x<.socknar,§ 
så att Jon Hreggvidsson 
z+.hade $blivit x<.legoman 
under x<.gårdsägaren Jesus.§ 

huvudsats i KT, i bisats i MT (efter 
subjunktionen att). 

Värdering 

Volymen ökar med 18 %, vilket är något mer än väntat vid internordisk över-
sättning. 

MS-längden, 13 resp. 14 löpord, är normal i båda versionerna. 

Nominalkvoten, 1,5 resp. 1,3, håller någorlunda normala värden. 

TRIX noteras med 81: lexikalt 82, grammatiskt 80 – diff. N:FV 2. Nivån är 
lägre än vid dansk KT, högre än vid engelsk och fransk, vilket rimmar med en 
allmän bild av isländskans särställning som KS i internordisk översättning. Den 
obetydliga differensen N:FV tillhör däremot mer entydigt det nordiska mönstret. 
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Exempel 3. Engelsk källtext 

KT: Anne Tyler: Dinner at the Homesick Restaurant. 1982. Sid. 35 (kap. 2). 

While Cody’s father nailed the target to the tree trunk, Cody tested the bow. He drew the 
string back, laid his cheek against it, and narrowed his eyes at the target. His father was 
pounding in tacks with his shoe; he hadn’t thought of bringing a hammer. He looked like a 
fool, Cody thought. He owned no weekend clothes, as other fathers did, but had driven to this 
field in the strained-looking brown striped salesman suit, white starched shirt, and navy tie 
with multicolored squares and circles scattered randomly across it. The only way you could 
tell this was a Sunday was when he turned, having pounded in the final tack; he didn’t have 
his tie pulled up close to his collar. It hung loose and slightly crooked, like a drunkard’s tie. A 
cockscomb of hair, as black as Cody’s but wavy, stood up on his forehead.  

“There!” he said, plodding back. He still carried the shoe. He walked lopsided, either 
smiling at Cody or squinting in the sunlight.  

MT: Sonja Bergvall: Restaurang Hemlängtan.Trevi: 1983. Sid. 39 (kap. 2). 

Medan fadern spikade fast måltavlan på trädstammen prövade Cody bågen. Han drog ut 
strängen, lade kinden mot den och kisade mot måltavlan. Fadern slog i spikarna med skon 
eftersom han inte hade tänkt på att ta med sig en hammare. Han såg larvig ut, tyckte Cody. 
Han ägde inga fritidskläder som andra pappor, utan hade åkt hit i sin bruna, randiga 
handelsresandekostym som såg alldeles för strikt ut, vit stärkskjorta och mörkblå slips med ett 
mönster av planlöst utspridda fyrkanter och cirklar i olika färger. Det enda som tydde på att 
det var söndag, det var att när han vände sig om efter att ha slagit i den sista spiken visade det 
sig att slipsen inte var åtdragen ända upp till kragen. Den hängde löst och en smula på sned, 
som på en full gubbe. Håret, lika svart som Codys, stod upp som en tuppkam över pannan på 
honom.  

”Sådärja!” sade han och kom lufsande tillbaka. Han hade fortfarande skon i handen. Han 
linkade när han gick, och antingen log han mot Cody eller också kisade han mot solen. 
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TEXT-

VOLYM 

STIL 

markering 

ÖVERSÄTTNING 

notering 

EXP : 
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MS-

LÄNGD 

ORDBALANS  TRIX 

ord 

 

KT 

MT 
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% 

MS 

  § 

KT 

MT 

ord 

/ 

MS 

KT 

MT 

N 

<. 

KT  

MT 

FV 

+. 

KT 

MT  

IV 

$ 

KT 

MT 

V 
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KT 

MT 
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KT 

MT 

N 

 < 
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FV 

 +  

++  

N 

x< 

x<x< 

FV 

x+ 

x+x+ 

N 

z< 

z<z< 

FV 

z+ 

z+z+ 

N FV T 

R 

I 

X 

169  13 13 36 22 17 39 0,9          

 +6        79 56 57 34 22 22 72 61 67 

179  12 15 32 27 7 34 0,9          

 
 

KT MT kommentar 
While Cody’s x<.father x+.nailed 
the x<.target to the x<x<.tree 
x<.trunk, Cody x+.tested the 
x<.bow.§ 
 
 
 
He x+.drew the x<.string back, 
x+.laid his x<.cheek against it, 
and x+.narrowed his x<.eyes at 
the x<.target.§ 
 
His x<.father x+.was $pounding 
in x<.tacks with his x<.shoe;§ 
 
he z+.hadn’t $thought of 
$bringing a x<.hammer.§ 
 
He x+.looked like a z<z<.fool, 
Cody x+.thought.§ 
 
 
 
 
 
He x+.owned no z<z<.weekend 
x<.clothes, as other x<.fathers 

Medan x<.fadern x+.spikade fast 
x<.måltavlan på x<.trädstammen 
x+.prövade Cody x<.bågen.§ 
Han x+.drog ut x<.strängen, 
x+.lade x<.kinden mot den och 
x+.kisade mot x<.måltavlan.§ 
 
x<.Fadern x+.slog i x<.spikarna 
med x<.skon eftersom han inte 
z+.hade $tänkt på att $ta med sig 
en x<.hammare.§ 
 
 
 
 
 
 
 
Han x+.såg larvig ut, x+.tyckte 
Cody.§ 
 
 
 
 
 
Han x+.ägde inga x<.fritids-
kläder som andra x<.pappor, 

tree – icke markerad korrespondent 
i MT (förleden träd-; x<-
markeringen i MT avser efterleden 
-stammen), därför dubbelnotering. 
Semantiskt formalekvivalent, 
därför x-notering. 
 
narrowed his eyes : kisade – icke 
optionell formell avvikelse. 
 
hadn’t : inte hade – ingår i 
huvudsats i KT, i bisats i MT. 
 
 
 
 
 
 
looked : såg … ut – icke optionell 
formell avvikelse. 
 
a fool – icke analysrelevant 
(därmed onoterad) korrespondent 
(larvig) i MT. 
 
weekend – korresponderar med 
semantiskt avvikande förled 
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z+z+.did, but x+.had $driven to 
this z<z<.field in the $strained-
looking brown $striped 
x<x<.salesman  
x<.suit, white $starched x<.shirt, 
and navy x<.tie with multicolored 
x<.squares and x<.circles 
$scattered randomly across it.§ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The only z<z<.way you z+.could 
$tell this x+.was a x<.Sunday 
x+.was when he x+.turned, 
$having $pounded in the final 
x<.tack;§ 
 
he z+.didn’t $have his x<.tie 
$pulled up close to his x<.collar.§ 
 
 
 
It x+.hung loose and slightly 
$crooked, like a z<.drunkard’s 
z<z<.tie.§ 
 
 
 
 
 
A x<.cockscomb of x<.hair, as 
black as Cody’s but wavy, 
z+.stood up on his x<.forehead.§ 
 
“There!” he x+.said, $plodding 
back.§ 
 
 

utan x+.hade $åkt hit i sin bruna, 
randiga x<.handelsresande-
kostym som z+z+.såg alldeles 
för strikt ut, vit x<.stärkskjorta 
och mörkblå x<.slips med ett 
z<z<.mönster av planlöst 
$utspridda x<.fyrkanter och 
x<.cirklar i olika z<z<.färger.§ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det enda som z+.tydde på att det 
x+.var x<.söndag, det x+.var att 
när han x+.vände sig om efter att 
ha $slagit i den sista x<.spiken 
z+z+.visade det sig att 
x<.slipsen inte z+.var $åtdragen 
ända upp till x<.kragen.§ 
 
 
 
 
Den x+.hängde löst och en 
z<z<.smula på sned, som på en 
full z<.gubbe.§ 
 
 
 
 
 
x<.Håret, lika svart som Codys, 
z+.stod upp som en x<.tuppkam 
över x<.pannan på honom.§ 
 
”Sådärja!” x+.sade han och 
z+z+.kom $lufsande tillbaka.§ 
 
Han x+.hade fortfarande x<.skon 

(fritids-) i MT (x<-markeringen i 
MT avser efterleden -kläder). 
 
did – bortfallet i KT. 
to this field  – omarkerad 
korrespondent (hit) i MT. 
 
salesman  korresponderar med 
semantiskt likvärdig förled 
(handelsresande-) i MT. (x<-
markeringen i MT avser efterleden 
-kostym). 
 
som såg alldeles för strikt ut – 
markerad men icke analysrelevant  
korrespondent (strained-looking) i 
MT.  
 
mönster – adderat i MT 
 
i olika färger – omarkerad 
korrespondent (multicolored) i KT. 
 
The only way you could tell : Det 
enda som tydde på – syntaxen 
radikalt omstrukturerad: way 
bortfaller, could tell och tydde på 
har olika subjekt. 
 
visade det sig att – adderat i MT. 
 
didn’t have : inte var – ingår i 
huvudsats i KT, i bisats i MT. 
 
en smula – omarkerad 
korrespondent (slightly) i KT. 
 
drunkard : full gubbe – optionell 
formell avvikelse: analysrelevanta 
alternativa återgivningar hade varit 
fyllbult, fyllo. 
 
stood up : stod upp – 
subjektsväxling. 
 
 
kom – adderat i MT. 
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He still x+.carried the x<.shoe.§ 
 
 
He x+.walked lopsided, either 
$smiling at Cody or $squinting in 
the z<.sunlight.§ 

i z<z<.handen.§ 
 
Han x+.linkade när han 
z+z+.gick,§ 
 
 
 
 
 
och antingen z+z+.log han mot 
Cody eller också z+z+.kisade 
han mot z<.solen.§ 

i handen – adderat i MT. 
 
 
walked lopsided : linkade – icke 
optionell formell avvikelse (linkade 
är väl snart sagt det enda 
alternativet?). 
 
gick – adderat i MT. 
 
log … kisade – markerad men icke 
analysrelevant e korrespondenter 
(smiling … squinting) i KT. 
 
sunlight : solen – ej semantisk 
identitet.  

Värdering 

Volymen expanderar med 6 %, vilket med engelsk KT och svensk MT är något 
högt, dock inom ramen för normal variation.  

MS-längden, 13 resp. 15 löpord, är för genren och tiden normala värden i båda 
versionerna. 

Nominalkvoten, i båda versionerna 0,9, är likaså ett normalt värde. 

TRIX noteras med 67: lexikalt 72, grammatiskt 61 – diff. N:FV 11. Såväl nivå-
erna som differensen är vad man väntar i genren. 
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Exempel 4. Fransk källtext 

KT: André Maurois: Terre promise. 1945. Sid. 49 (kap. 8). 

Claire pensait souvent qu’elle était à Sarrazac comme une prisonnière qui, enfermée dans un 
cachot et privée du spectacle des choses, essaie de deviner ce qui se passe au dehors en inter-
prétant les sons vagues qu’elle perçoit et les ombres qui flottent sur les murs. Captive de ses 
parents, de leur pauvreté et de leur orgueil, elle ne pouvait connaître ni le monde, ni les 
hommes, mais voyait passer dans les livres les reflets des passions et entendait, dans les 
tragédies et dans les poèmes, l’écho des cris de leur victimes. 

L’influence de Miss Brinker grandissait. Claire était en révolte contre sa mère, qui la 
traitait comme une enfant et lui donnait les ordres sans jamais les expliquer. Depuis qu’elle 
avait lu l’Iphigénie de Racine, elle nommait en secret Mme Forgeaud: Clytemnestre. Elle 
commençait à connaître les aventures de son père, qui restait galant, et prenait en son cœur 
parti pour lui. Mais elle aurait souhaité qu’il fût avec elle plus tendre et plus intime. Contre 
l’égoïsme des parents, l’instructrice et l’élève formaient un front commun. 

MT: Elsa Thulin: Det förlovade landet. Bonnier: 1946. Sid. 43 (kap. 8). 

Claire kände sig ofta som en fånge på Sarrazac, där hon satt instängd, avskild från 
yttervärlden; hon sökte ana sig till vad som försiggick där genom att lyssna till de olika ljud 
som nådde hennes öra och genom att följa skuggorna på murarna. Fånge hos föräldrarna, 
fånge i deras fattigdom och i deras högmod var hon, och därför fick hon varken lära känna 
världen eller människorna utan måste nöja sig med att i böckerna se lidelsernas reflexer 
skymta förbi och i tragedier och dikter lyssna till genljudet av deras offers klagan.  

Miss Brinkers inflytande blev allt större. Claire var i harnesk mot sin mor, emedan denna 
alltjämt behandlade henne som en barnunge och gav henne befallningar utan att någonsin 
motivera dem. Alltsedan Claire läst Racines Iphigénie, kallade hon i hemlighet sin mor 
Klytaimnestra. Hon började få reda på faderns kärleksäventyr; han var alltjämt en galant man, 
och innerst i sitt hjärta tog hon hans parti. Men hon skulle ha önskat att han varit mer öm och 
meddelsam mot henne. Lärarinnan och lärjungen bildade gemensam front mot föräldrarnas 
själviskhet. 
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176  8 22 38 21 10 31 1,2          

 +1        84 46 64 26 20 20 76 57 67 

178  12 15 40 20 15 35 1,1          

 
 

KT MT kommentar 
Claire x+.pensait souvent qu’elle 
z+z+.était à Sarrazac comme une 
x<.prisonnière qui, $enfermée 
dans un z<z<.cachot et $privée du 
z<z<.spectacle des z<.choses, 
z+.essaie de $deviner ce qui se 
x+.passe au dehors en 
$interprétant les x<.sons vagues 
qu’elle z+.perçoit et les 
x<.ombres qui z+z+.flottent sur 
les x<.murs.§ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x<.Captive de ses x<.parents, de 
leur x<.pauvreté et de leur 
x<.orgueil, elle ne x+.pouvait 
$connaître ni le x<.monde, ni les 
x<.hommes, mais z+.voyait 
$passer dans les x<.livres les 
x<.reflets des x<.passions et 
z+z+.entendait, dans les 
x<.tragédies et dans les 

Claire x+.kände sig ofta som en 
x<.fånge på Sarrazac, där hon 
z+z+.satt $instängd, $avskild 
från z<.yttervärlden;§ 
 
hon z+.sökte $ana sig till vad 
som x+.försiggick där genom att 
$lyssna till de olika x<.ljud som 
z+.nådde hennes z<z<.öra och 
genom att $följa x<.skuggorna 
på x<.murarna.§ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x<.Fånge hos x<.föräldrarna, 
x<x<.fånge i deras x<.fattigdom 
och i deras x<.högmod z+z+.var 
hon,§ 
 
och därför x+.fick hon varken 
$lära $känna x<.världen eller 
x<.människorna utan z+.måste 
$nöja sig med att i x<.böckerna 

était – FV avvecklat i MT. 
 
där hon satt – adderat i MT. 
 
cachot – bortfallet ur KT. 
 
spectacle – bortfallet ur KT. 
 
choses : yttervärlden – lexikal 
avvikelse. 
 
essaie : sökte – FV i relativsats i 
KT, huvudsats i MT. 
 
perçoit : nådde – olika subjekt. 
 
öra – adderat i MT. 
 
flottent – bortfallet ur KT. 
 
fånge – upprepning, adderat i MT. 
 
var – FV i nybildad huvudsats. 
 
voyait : måste nöja sig med att – 
adderat i MT 
 
entendait : lyssna till – ej 
FV-korrespondens. 
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x<.poèmes, x<.l’écho des x<.cris 
de leur x<.victimes.§ 
 
 
 
 
 x<.L’influence de x<.Miss 
Brinker x+.grandissait.§ 
 
Claire x+.était en z<.révolte 
contre sa x<.mère, qui la 
x+.traitait comme une z<.enfant et 
lui x+.donnait les x<.ordres sans 
jamais les $expliquer.§ 
 
Depuis qu’elle x+.avait $lu 
l’Iphigénie de Racine, elle 
x+.nommait en x<.secret z<.Mme 
Forgeaud: Clytemnestre.§ 
 
Elle x+.commençait à $connaître 
les z<.aventures de son x<.père, 
qui z+.restait galant, et z+.prenait 
en son x<.cœur x<.parti pour lui.§ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mais elle x+.aurait $souhaité qu’il 
x+.fût avec elle plus tendre et plus 
intime.§ 
 
Contre x<.l’égoïsme des 
x<.parents, x<.l’instructrice et 
x<.l’élève x+.formaient un 
x<.front commun.§ 

$se x<.lidelsernas x<.reflexer 
$skymta förbi och i x<.tragedier 
och x<.dikter $lyssna till 
x<.genljudet av deras x<.offers 
x<.klagan.§ 
 
x<.Miss Brinkers x<.inflytande 
x+.blev allt större.§ 
 
Claire x+.var i z<.harnesk mot 
sin x<.mor, emedan denna 
alltjämt x+.behandlade henne 
som en z<.barnunge och x+.gav 
henne x<.befallningar utan att 
någonsin $motivera dem.§ 
Alltsedan Claire x+.läst Racines 
Iphigénie, x+.kallade hon i 
x<.hemlighet sin z<.mor 
Klytaimnestra.§ 
 
Hon x+.började $få z<z<.reda på 
x<.faderns z<.kärleksäventyr;§ 
 
han z+.var alltjämt en galant 
z<z<.man,§ 
 
och innerst i sitt x<.hjärta z+.tog 
hon hans x<.parti.§ 
 
 
 
 
 
 
 
Men hon x+.skulle $ha $önskat  
att han x+.varit mer öm och  
meddelsam mot henne.§ 
 
x<.Lärarinnan och x<.lärjungen 
x+.bildade gemensam x<.front 
mot x<.föräldrarnas 
x<.själviskhet.§ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
révolte : harnesk – semantisk 
avvikelse. 
 
enfant : barnunge – semantisk 
avvikelse. 
 
Mme Forgeaud : sin mor – lexikal 
avvikelse. 
 
 
 
reda – lexikal del i omstrukturering 
(connaître : få reda på). 
 
aventures : kärleksäventyr – 
semantisk precisering. 
 
restait : var alltjämt – FV i 
relativsats i KT, i huvudsats i MT. 
 
man – adderat i MT. 
 
et prenait : tog – FV i koordinerad 
verbfras i KT, i självständig 
huvudsats i MT. 
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Värdering 

Volymen är så gott som identisk, vilket med fransk KT och svensk MT är det 
normala. 

MS-längden sjunker från 22 löpord i KT till 15 i MT, vilket innebär en 
anpassning till ett svenskt normalläge. 

Nominalkvoten är 1,2 i KT, 1,1 i MT, normala värden i båda versionerna. Skill-
naden är försumbar (går dock i väntad riktning: fransk prosa anses generellt vara 
mer nominal än svensk). 

TRIX noteras med 67 (här identiskt med det vid engelsk KT): lexikalt 76, gram-
matiskt 57 – diff. N:FV 19 (här högre än vid engelsk KT). Det lexikala delvärdet 
är normalt, det grammatiska jämförelsevis lågt. Att differensen är större än vid 
engelsk KT är väntat. 
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Exempel 5. Italiensk källtext 

KT: Giuseppe Tomasi di Lampedusa: Il Gattopardo. 1959. Sid. 67. 

”Gli alberi! ci sono gli alberi!” Il grido partito dalla prima delle carrozze percorse a ritroso la 
fila delle altre quattro, pressoché invisibili nella nuvola di polvere bianca; e ad ognuno degli 
sportelli volti sudati espressero una stanca soddisfazione. Gli alberi, a dir vero, erano soltanto 
tre ed erano degli eucaliptus, i piu sbilenchi figli di Madre Natura. Ma erano anche i primi che 
si avvistassero da quando, alle sei del mattino, la famiglia Salina aveva lasciato Bisacquino. 
Adesso erano le undici e per quellc cinque ore non si erano viste che pigre groppe di colline 
avvampanti di giallo sotto il sole. Il trotto sui percorsi piani si era brevemente alternato alle 
lunghe lente arrancate delle salite, al passo prudente delle discese; passo e trotto, del resto, 
egualmente stemperati dal continuo fluire delle sonagliere, che ormai non si percepiva piú se 
non come manifestazione sonora dell’ambiente arroventato.  

MT: Eva Alexanderson: Leoparden. Bonnier: 1960. Sid. 53. 

”Träden! Där har vi ju träden!” Ropet från den första vagnen fortplantade sig undan för undan 
till de följande fyra som nästan doldes i det vita dammolnet; och bakom alla vagnsrutor visade 
sig svettiga ansikten med ett uttryck av trött tillfredsställelse. Träden var sanningen att säga 
bara tre och det var eucalyptusträd, moder naturens mest vanskapta barn. Men det var de 
första familjen Salina fick syn på efter avresan från Bisacquino klockan sex på morgonen. Nu 
var klockan elva och under dessa fem timmar hade man inte sett något annat än en oavbruten 
rad av kullar som höjde sig och sänkte sig, insvepta i solens gula dis. Det snabba travet på 
sträckorna av slät mark avlöstes för korta stunder av den långsamma lunken uppför backarna 
och det försiktiga skrittandet i nedförsbackarna; skritt och trav dämpades för övrigt lika 
mycket av det oavbrutna pinglandet från bjällrorna som man inte längre hörde annat än som 
ett klingande ur själva den glödande luften.  
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KT MT kommentar 

”Gli x<.alberi!§ 
 
ci z+.sono gli x<.alberi!”§ 
 
Il x<.grido $partito dalla prima 
delle x<.carrozze x+.percorse a 
ritroso la z<z<.fila delle altre 
quattro, pressoché invisibili nella 
x<.nuvola di x<x<.polvere 
bianca;§ 
 
 
 
 
 
 
 
e ad ognuno degli x<.sportelli 
x<.volti $sudati z+z+.espressero 
una stanca x<.soddisfazione.§ 
 
 
 
Gli x<.alberi, a $dir vero, 
x+.erano soltanto tre  
 
 
ed z+.erano degli x<.eucaliptus, i 
piu sbilenchi x<.figli di x<.Madre 
x<.Natura.§ 

”x<.Träden!§ 
 
Där z+.har vi ju x<.träden!”§ 
 
x<.Ropet från den första 
x<.vagnen x+.fortplantade sig 
undan för undan till de $följande 
fyra som nästan z+z+.doldes i det 
vita x<.dammolnet;§ 
 
 
 
 
 
 
 
 
och bakom alla x<.vagnsrutor 
z+z+.visade sig svettiga 
x<.ansikten med ett x<x<.uttryck 
av trött x<.tillfredsställelse.§ 
 
 
x<.Träden x+.var x<x<.sanningen 
att $säga bara tre§ 
 
 
och det z+.var x<.eucalyptusträd, 
x<.moder x<.naturens mest 
vanskapta x<.barn.§ 

 
 
sono : har – subjektsväxling. 
 
fila : följande – lexikal 
omstrukturering. 
 
invisisibili : doldes – grammatisk 
omstrukturering. 
 
polvere – icke markerad 
korrespondent i MT (förleden 
damm-; x<-markeringen i MT avser 
efterleden -molnet), därför 
dubbelnotering. Semantiskt 
formalekvivalent, därför x-notering. 
 
visade sig – addition i MT. 
 
espressero : uttryck – grammatisk 
omstrukturering, lexikal 
formalekvivalens. 
 
sanningen – omarkerad 
korrespondent i KT (adj. vero), 
semantiskt formalekvivalent. 
– 
erano : var – olika subjekt (indef. 
pron. i MT). 
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Ma z+.erano anche i primi che si 
z+.avvistassero da quando, alle 
sei del x<.mattino, la x<.famiglia 
Salina z+z+.aveva lasciato 
Bisacquino.§ 
 
 
 
 
 
 
 
Adesso x+.erano le undici§ 
 
 
e per quelle cinque x<.ore non si 
z+.erano $viste che pigre 
x<.groppe di x<.colline 
$avvampanti di giallo sotto il 
x<.sole.§ 
 
 
 
Il x<.trotto sui x<.percorsi piani si 
x+.era brevemente $alternato alle 
lunghe lente x<.arrancate delle 
z<.salite, al x<.passo prudente 
delle x<.discese; x<.passo e 
x<.trotto, del resto, egualmente 
$stemperati dal continuo z<.fluire 
delle x<.sonagliere, che ormai 
non si z+.percepiva piú se non 
come z<.manifestazione sonora 
z<.dell’ambiente $arroventato.§ 

Men det z+.var de första 
x<.familjen Salina z+.fick zz<.syn 
på efter z<z<.avresan från 
Bisacquino x<x<.klockan sex på 
x<.morgonen.§ 
 
 
 
 
 
 
 
Nu x+.var x<x<.klockan elva§ 
 
 
och under dessa fem x<.timmar 
z+.hade man inte $sett något annat 
än en oavbruten x<.rad av 
x<.kullar som z+.höjde sig och 
z+.sänkte sig, $insvepta i 
x<.solens gula z<z<.dis.§ 
 
 
Det snabba x<.travet på 
x<.sträckorna av slät z<z<.mark 
x+.avlöstes för korta x<x<.stunder 
av den långsamma x<.lunken 
uppför z<.backarna och det 
försiktiga x<.skrittandet i 
x<.nedförsbackarna;§ 
 
x<.skritt och x<.trav 
z+z+.dämpades för övrigt lika 
mycket av det $oavbrutna 
z<.pinglandet från x<.bjällrorna 
som man inte längre z+.hörde 
annat än som ett z<.klingande ur 
själva den $glödande z<.luften.§ 

erano : var – olika subjekt (indef. 
pron. i MT). 
 
si avvistassero : fick syn på – 
subjektsväxling. 
 
alle sei : klockan sex – icke 
optionell lexikal avvikelse. 
 
aveva lasciato : avresan – 
grammatisk och lexikal avvikelse. 
 
le undici : klockan elva – icke 
optionell lexikal avvikelse. 
 
erano viste : hade man … sett – 
subjektsväxling. 
 
höjde sig och sänkte sig – adderad 
fras i MT (markerad två gånger). 
 
dis – addition i MT. 
 
piani : av slät mark – lexikal 
omstrukturering. 
 
brevemente : för korta stunder – 
lexikal omstrukturering. 
 
stemperati : dämpades – 
grammatisk omstrukturering. 
 
fluire : pinglandet – lexikal 
avvikelse. 
 
si percepiva : hörde – 
subjektsväxling. 
 
manifestazione sonora : klingande 
– lexikal avvikelse. 
 
ambiente : luften – lexikal 
avvikelse. 
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Värdering 

Volymen ökar med 9 %, vilket knappast är mer än normalt. 

MS-längden, 16 resp. 15 löpord, ligger på svensk normalnivå. 

Nominalkvoten är 1,7 i KT, 1,9 i MT, vilket torde vara normalt för KS men 
högre än väntat för MS. Skillnaden är försumbar (går dock i oväntad riktning: 
italiensk litterär prosa anses, liksom fransk, generellt vara mer nominal än 
svensk). 

TRIX noteras med 53: lexikalt 80, grammatiskt 25 – diff. N:FV 55. Det lexikala 
delvärdet är det väntade, det grammatiska närmast extremt lågt; differensen är 
mycket stor. Mönstret är delvis otypiskt för italiensk KT, som annars brukar 
likna det vid fransk. 
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Exempel 6 och 7. Tysk och latinsk källtext 

Nya testamentet 1526 anses sedan länge ha översatts till svenska från två förlagor: Martin 
Luthers högtyska version, tryckt 1522, samt Erasmus’ av Roterdam latinska (utförd från den 
av honom samtidigt utgivna grekiska grundtexten), tryckt 1516. TRIX-analysen utgår från 
hypotesen att den svenske översättaren arbetade med båda förlagorna samtidigt. Analysen 
utförs därför i två omgångar, en för vardera KT. 

KT: Nya testamentet Rom. 13: 1–6. Martin Luther 1522. KS: (hög)tyska 

[1] Jederman sey vnterthan der Oberkeit vnd gewalt, denn es ist keine gewalt, on von Gott. 
Die gewald aber die allenthalben ist, ist von Gott verordnet, [2] also, das wer sich widder die 
gewalt setzet, der widderstrebet Gottes ordnung, die aber widerstreben, werden vber sich ein 
vrteil empfahen, [3] Denn die gewaltigen sind nicht den guten wercken, sondern den bösen zu 
fürchten. Wiltu dich aber nicht fürchten fur der gewalt, so thu gutes, so wirstu lob von der 
selbigen haben. [4] Thustu aber böses, so fürchte dich, Denn sie treget das schwerd nicht 
vergeblich, Sie ist Gottes dienerin, eine racherin zur straffe vber den, der böses thut. [5] So 
seid nu aus not vnterthan, nicht alleine vmb der straffe willen, sondern auch vmb des 
gewissens willen. [6] Derhalben müsset jr auch schos geben. Denn sie sind Gottes diener, die 
solchen schutz sollen handhaben. 

KT: Nya testamentet Rom. 13: 1–6. Erasmus av Roterdam 1516. KS: latin 

[1] Omnis anima potestatibus supereminentibus subdita sit. Non enim est potestas, nisi a deo: 
quae uero sunt potestates, a deo ordinatae sunt. [2] Itaque quisquis resistit potestati, dei 
ordinationi resistit. Qui autem restiterint, sibiipsis iudicium accipient. [3] Nam principes non 
terrori sunt bene agentibus, sed male. Vis autem non timere potestatem? Quod bonum est 
facito: & feres laudem ab illa. [4] Dei enim minister est tibi in bonum. Quod si feceris, id quod 
malum est, time. Non enim frustra gladium gestat. Nam dei minister est, ultor ad iram, ei qui, 
quod malum est, fecerit. [5] Quapropter oportet esse subditos, non solum propter iram, 
uerumetiam propter conscientiam. [6] Propter hoc enim & uectigalia soluitis. Siquidem 
ministri dei sunt, in hoc ipsum incumbentes. 

MT: Nya testamentet Rom. 13: 1–6. Stockholm 1526  

[1] Hwar och en siäl ware vnderdånigh them som wellet och Offuerheten haffua. ty ath ingen 
wellogheet är annars än aff Gudhi. the wellogheter som äro, the äro skickadhe aff Gudhi. [2] 
therföre hoo sigh vpsetter emoot wellogheten, han vpsetter sigh emoot Gudz skickelse, men 
the som sigh vpsettia the skola få fordömilse. [3] Ty the welloghetena haffua, äro icke them til 
reddhogha som wel göra, vthan them som illa göra. Wilt tu icke fruchta för wellogheten, så 
gör thet gott är, och så fåår tu prijs aff honom. [4] Ty han är Gudz tienistaman, tigh til godho. 
Men gör tu thet ondt är, så må tu rädhas. Ty han bär icke swerdet förgeffues, vthan han är 
Gudz tienistaman, en hempnare honom til straff som illa gör. [5] För then skul moste man 
wara vnderdånigh, icke allenast för straffet skul, vthan ock för samwetet skul. [6] Therföre 
mosten j ock giffua skatt, Ty the äro Gudz tienare, som sådant skola schöta.  



51 

KT Luther 

KTEXT-

VOLYM 

STIL 

markering 

ÖVERSÄTTNING 

notering 

EXP : 

KONDENS 

MS-

LÄNGD 

ORDBALANS  TRIX 

ord 

 

KT 

MT 

+/– 

% 
MS 

  § 

KT 

MT 

ord / 

MS 

KT 

MT 

N 

<. 

KT  

MT 

FV 

+. 

KT 

MT  

IV 

$ 

KT 

MT 

V 

+.$ 

KT 

MT 

N/V 

 

KT 

MT 

N 

 < 

<< 

FV 

 +  

++  

N 

x< 

x<x< 

FV 

x+ 

x+x+ 

N 

z< 

z<z< 

FV 

z+ 

z+z+ 

N FV T 

R 

I 

X 

137  14 10 19 22 7 29 0,7          

 +13        43 57 33 35 10 22 77 61 69 

155  15 10 19 28 7 35 0,5          

 
 

Luther 1522 NT 1526 kommentar 

[1]Jderman x+.sey vnterthan der 
x<.Oberkeit vnd x<.gewalt,§ 
 
 
 
denn es z+.ist keine x<.gewalt, on 
von Gott.§ 
 
Die x+.gewald aber die allenthalben 
x+.ist, x+.ist von Gott $verordnet,§ 
 
 
[2]also, das wer sich widder die 
x<.gewalt x+.setzet, der 
z+.widderstrebet Gottes 
x<.ordnung,§  
 
die aber x+.widderstreben, 
x+.werden vber sich ein x<.vrteil 
$empfahen,§ 
 
[3]Denn die gewaltigen x+.sind 
nicht den guten z<z<.wercken, 
sondern den bösen zu $fürchten.§ 
 
 
 
x+.Wiltu dich aber nicht $fürchten 

[1]Hwar och en z<z<.siäl 
x+.ware vnderdånigh them som 
x<.wellet och x<.Offuerheten 
z+z+.haffua.§ 
 
ty ath ingen x<.wellogheet 
z+.är annars än aff Gudhi.§ 
 
the x<.wellogheter som x+.äro, 
the x+.äro $skickadhe aff 
Gudhi.§ 
 
[2]therföre hoo sigh x+.vpsetter 
emoot x<.wellogheten, han 
z+.vpsetter sigh emoot Gudz 
x<.skickelse,§ 
 
men the som sigh x+.vpsettia 
the x+.skola $få 
x<.fordömilse.§ 
 
[3]Ty the  welloghetena 
z+z+.haffua, x+.äro icke them 
til  reddhogha som wel 
z+z+.göra, vthan them som illa 
z+z+.göra.§ 
 
x+.Wilt tu icke $fruchta för 

siäl – saknas i KT, jfr KT Erasmus 
(anima). 
 
haffua – addition i MT. 
 
ist : är – subjektsväxling, jfr KT 
Erasmus (est). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
haffua, göra, göra – additioner i 
MT, för de båda senare jfr KT 
Erasmus (agentibus). 
 
 
 
är – addition i MT, jfr KT Erasmus 
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fur der x<.gewalt, so x+.thu gutes,§ 
 
 
so x+.wirstu x<.lob von der 
selbigen $haben.§ 
 
 
 
 
 
[4]x+.Thustu aber böses, so 
z+.fürchte dich,§ 
 
 
 
 
 
Denn sie x+.treget das x<.schwerd 
nicht vergeblich,§ 
 
Sie x+.ist Gottes x<.dienerin, eine 
x<.racherin zur x<.straffe vber den, 
der böses x+.thut.§ 
 
 
[5]So z+.seid nu aus z<z<.not 
vnterthan, nicht alleine vmb der 
x<.straffe willen, sondern auch vmb 
des x<.gewissens willen.§ 
 
 
 
[6]Derhalben x+.müsset jr auch 
x<.schos $geben.§ 
 
Denn sie x+.sind Gottes x<.diener, 
die solchen z<z<.schutz x+.sollen 
$handhaben.§  

x<.wellogheten, så x+.gör thet 
gott z+z+.är,§ 
 
och så x+.fåår tu x<.prijs aff 
honom.§ 
 
[4]Ty han z+z+.är Gudz 
z<z<.tienistaman, tigh til 
godho.§ 
 
Men x+.gör tu thet ondt 
z+z+.är, så z+.må tu $rädhas.§ 
 
 
 
 
 
Ty han x+.bär icke x<.swerdet 
förgeffues,§ 
 
vthan han x+.är Gudz 
x<.tienistaman, en x<.hempnare 
honom til x<.straff som illa 
x+.gör.§ 
 
[5]För then skul z+.moste man 
$wara vnderdånigh, icke 
allenast för x<.straffet skul, 
vthan ock för x<.samwetet 
skul.§ 
 
 
[6]Therföre x+.mosten j ock 
$giffua x<.skatt,§ 
 
Ty the x+.äro Gudz x<.tienare, 
som sådant x+.skola $schöta.§  

(Quod bonum est). 
 
 
 
 
 
Hela saten bortfallen ur KT, jfr KT 
Erasmus (Dei … bonum). 
 
 
är – addition i MT, jfr KT Erasmus 
(id quod malum est). 
 
fürchte dich : må tu rädhas – 
grammatisk avvikelse 
(modusbyte). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
seid : moste man – grammatisk 
avvikelse (modusbyte), jfr KT 
Erasmus (oportet). 
 
not – bortfallet i MT, jfr KT 
Erasmus (addition hos Luther). 
 
 
 
 
schutz – bortfallet i MT, jfr KT 
Erasmus (hoc ipsum).	
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Erasmus 1516 NT 1526 kommentar 
[1]Omnis x<.anima z<.potestatibus 
$supereminentibus $subdita x+.sit.§ 
 
 
 
Non enim x+.est x<.potestas, nisi a 
deo:§ 
 
quae uero x+.sunt x<.potestates, a 
deo $ordinatae x+.sunt.§ 
 
 
[2]Itaque quisquis x+.resistit 
x<.potestati, dei x<.ordinationi 
x+.resistit.§ 
 
 
Qui autem x+.restiterint, sibiipsis 
x<.iudicium x+.accipient.§ 
 
[3]Nam z<.principes non x<.terrori 
x+.sunt bene $agentibus, sed 
male.§ 
 
 
 
 
 

[1]Hwar och en x<.siäl x+.ware 
vnderdånigh them som 
z<z<.wellet och z<.Offuerheten 
z+z+.haffua.§ 
 
ty ath ingen x<.wellogheet x+.är 
annars än aff Gudhi.§ 
 
the x<.wellogheter som x+.äro, 
the x+.äro $skickadhe aff 
Gudhi.§ 
 
[2]therföre hoo sigh x+.vpsetter 
emoot x<.wellogheten, han 
x+.vpsetter sigh emoot Gudz 
x<.skickelse,§ 
 
men the som sigh x+.vpsettia the 
x+.skola $få x<.fordömilse.§ 
 
[3]Ty the z<.welloghetena 
z+z+.haffua, x+.äro icke them til 
x<.reddhogha som wel 
z+z+.göra, vthan them som illa 
z+z+.göra.§ 
 
 
z+.Wilt tu icke $fruchta för 

wellet – addition i MT, jfr KT 
Luther (gewalt). 
 
haffua – addition i MT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
principes : welloghetena – lexikal 
avvikelse. 
 
haffua – addition i MT. 
 
agentibus : som … göra, som … 
göra – syntaktisk avvikelse. 
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z+.Vis autem non $timere 
x<.potestatem?§ 
 
 
Quod bonum x+.est x+.facito:§ 
& x+.feres x<.laudem ab illa.§ 
 
[4]Dei enim x<.minister x+.est tibi 
in bonum.§ 
 
Quod si x+.feceris, id quod malum 
x+.est, z+.time.§ 
 
Non enim frustra x<.gladium 
x+.gestat.§ 
 
Nam dei x<.minister x+.est, 
x<.ultor ad z<.iram, ei qui, quod 
malum z+z+.est, x+.fecerit.§ 
 
 
 
[5]Quapropter x+.oportet $esse 
subditos, non solum propter 
z<.iram, uerumetiam propter 
x<.conscientiam.§ 
 
[6]Propter hoc enim & 
x<.uectigalia z+.soluitis.§ 
 
Siquidem x<.ministri dei x+.sunt, 
in hoc ipsum $incumbentes.§ 

x<.wellogheten, så x+.gör thet 
gott x+.är,§ 
 
och så x+.fåår tu x<.prijs aff 
honom.§ 
 
[4]Ty han x+.är Gudz 
x<.tienistaman, tigh til godho.§ 
 
Men x+.gör tu thet ondt x+.är, så 
z+.må tu $rädhas.§E 
 
Ty han x+.bär icke x<.swerdet 
förgeffues,§ 
 
vthan han x+.är Gudz 
x<.tienistaman, en x<.hempnare 
honom til z<.straff som illa 
x+.gör.§ 
 
 
[5]För then skul x+.mosteE man 
$wara vnderdånigh, icke allenast 
för z<.straffet skul, vthan ock för 
x<.samwetet skul.§LE 
 
[6]Therföre z+z+.mosten j ock 
$giffua x<.skatt,§L 
 
Ty the x+.äro Gudz x<.tienare, 
som sådant z+z+.skola $schöta.§ 

Vis : Wilt – FV i (frågande)  
huvudsats i KT, i underordnad sats 
i MT. 
 
 
 
 
 
 
 
time : må tu rädhas – grammatisk 
avvikelse (modusbyte). 
 
 
 
 
iram : straff – lexikal avvikelse, jfr 
KT Luther (straffe). 
 
est – bortfallet i MT, jfr KT Luther 
(böses). 
 
iram : straff – lexikal avvikelse, jfr 
KT Luther (straffe). 
 
 
 
mosten j – addition i MT, jfr KT 
Luther (müsset jr). 
 
incumbentes : skola schöta – 
syntaktisk avvikelse. 
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Värdering 

I stickprovet har noterats  ̶  utanför TRIX-analysen  ̶  14 fall av återgivning 
exklusivt för den ena källtexten, varav fem för Luther (registrerade ”jfr KT 
Erasmus”) och nio för Erasmus (registrerade ”jfr KT Luther”). Verserna 1, 4, 5 
och 6 uppvisar båda KT-preferenserna i omedelbar närhet. Iakttagelsen styrker 
uppfattningen att översättaren använt dessa två förlagor och bekräftar hypotesen 
att detta skett samtidigt under översättningsprocessen. Möjligen (med lägre grad 
av säkerhet) antyds dessutom att Erasmus konsulterats flitigare än Luther. 

TRIX-resultatet är väl förenligt med dessa iakttagelser. Avvikelsen mellan de 
två analyserna är relativt blygsam. Påfallande är särskilt den något högre 
noteringen för grammatiskt delvärde med KT Erasmus än med KT Luther: 
relationen går på tvärs mot språktypologiskt betingade förväntningar. 

Översättaren expanderar texten med 13 % från Luthers tyska, 35 % från 
Erasmus’ latin. Det förra värdet är något högre än förväntat, det senare normalt. 

Meningslängden, 10 löpord i svensk och tysk text, 7 i latinsk, är låg, likaså 
nominalkvoten, som pendlar mellan 0,5 och 0,7. Värdena är de förväntade: 
generellt är det nytestamentliga bibelspråket grammatiskt enkelt, med korta 
meningar och ”verbal” stil (visserligen ännu mer påtagligt i evangelierna, dock 
ofta märkbart även i Paulusbreven). 

TRIX noteras med tysk och med latinsk KT 69 resp. 72: lexikalt 77 resp. 76, 
grammatiskt 61 resp. 68, differensen N:FV 16 resp. 8. Samtliga värden är 
normala – om än alltså med något oväntad relation mellan källspråken.8  

																																																													
8	Den senare iakttagelsen ger möjligen viss näring åt misstanken att språkhistorikerna generellt underskattat 
Erasmus och i samma mån överskattat Luther som ledstjärna i reformatorernas pionjäröversättning.	
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Bilaga 2 

Lathund för TRIX-analys 
– tjugotvå punkter att komma i gång med 

De principer som hittills utabetats för TRIX-analysen, redovisade i presenta-
tionen, konkretiseras i denna bilaga i ett försök till mer handfast instruktion. 

Den ännu förhärskande avsaknaden av ett på detaljnivå genomarbetat 
regelverk för TRIX innebär att varje nytillkommen analytiker själv måste bygga 
ut och precisera de redan givna principerna med nya lösningar och därmed, 
utifrån den givna kärnan, konstruera sin egen variant av ”regelverket”. Viktigast 
är sedan att dessa lösningar tillämpas så konsekvent som möjligt, på sina egna 
premisser. 

Instruktionen i det följande refererar till tabellen nedan. Denna är avsedd för 
generell analysredovisning (visad med förklaringar också i avsn. 2.4 i presen-
tationen). De 18 spalterna har på rad 3 markerats med bokstäver (spalt A–S); an-
givna värden är hämtade från analysexempel 3 (engelsk KT) i bilaga 1. Absoluta 
tal är satta med rak stil, relativa med kursiv, de tre TRIX-värdena också med 
fetstil.

TEXT-

VOLYM 

STIL 

markering 

ÖVERSÄTTNING 

notering 

EXPANS : 

KONDENS 

MS-

LÄNGD 
ORDBALANS TRIX 

A B C D E F G H J K L M N O P Q R S 

ord 

 

KT 

MT 

+/– 

% 
MS 

  § 

KT 

MT 

ord / 

MS 

KT 

MT 

N 

<. 

KT  

MT 

FV 

+. 

KT 

MT  

IV 

$ 

KT 

MT 

V 

+.$ 

KT 

MT 

N/V 

 

KT 

MT 

N 

 < 

<< 

FV 

 +  

++  

N 

x< 

x<x< 

FV 

x+ 

x+x+ 

N 

z< 

z<z< 

FV 

z+ 

z+z+ 

N FV T 

R 

I 

X 

169  13 13 36 22 17 39 0,9          

 +6        79 56 57 34 22 22 72 61 67 

179  12 15 32 27 7 34 0,9          
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Förberedelse 
1. Välj texter. MS och KS måste vara autentiska språk men kan annars i 

princip vara vilka som helst (hittills har dock endast europeiska språk 

prövats). Helst prosa i båda versionerna. 

2. Etablera ett textpar av KT och MT. Läs igenom varje version (i dess helhet 

om tiden medger, annars stora och spridda partier) och förvissa dig om att 

väsentlig innehållskorrespondens föreligger på grammatisk meningsnivå, 

dvs. att MT faktiskt är tillkommen genom översättning från KT i enlighet 

med gällande norm (se definition och normbeskrivning i avsnitt 1.3–4 i 

presentationen). 

3. Om textparet inte är mycket kort (mindre än några boksidor i varje 

version), dra stickprov i MT (ett, tre, fem eller flera). Fördela dem 

slumpmässigt men med rimlig spridning över hela texten. Ett stickprov 

omfattar lämpligen början av ett avgränsat textstycke, t.ex. ett kapitel (dock 

aldrig det första) i en roman. Märk ut korresponderande textparti i KT. 

4. Fastställ textparets exakta omfattning och avgränsning. Lämplig totalvolym 

(MT och KT sammantagna) runt 400 löpord, varav inte mindre än 150 i 

MT. Varje version skall innehålla bara fullständiga makrosyntagmer 

(grammatiska meningar, huvudsatser, huvudsatsekvivalenter), av vilka den 

första ska börja och den sista sluta på samma ställe i båda versionerna. 

Beräkningar 

5. Fastställ ordmängden i vardera versionen. Inför värdena i spalt A. 

6. Beräkna volymförändringen i översättningen. Skillnaden i antal löpord 

mellan KT och MT omräknas till en procentandel av ordmängden i KT. 

Inför resultatet i spalt B, med + för expansion, 0 eller= för konstans, – för 

kondensation. (Stark expansion är naturlig vid ”syntetiskt” KS, t.ex. latin, 
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relativ konstans eller måttlig expansion vid flertalet moderna västeuropiska 

KS.) 

Analys: Markering 

Markeringen avser att i varje version separat fastställa de nominala och de 
verbala ord som i samspel med korrespontenter i den andra versionen – i den 
mån sådana föreligger (dvs. inte är bortfallna ur KT eller adderade i MT) – 
bildar underlaget för den efterföljande noteringen av korrespondensens två 
huvudarter. 

Därtill ger markeringen underlag för beräkning, utanför den egentliga över-
sättningsanalysen, av stilistiska variabler som meningslängd  och nominalkvot. 

Markeringen utförs med fyra symboler: §, <, + och $. Dessa möjliggör elek-
tronisk frekvensberäkning. För denna anlitas Wordprogrammets kommando 
Ersätt (Replace). Genom att låta ersätta en given symbol med sig själv, t.ex. 
< med <, erhålls automatiskt antalet ”ersättningar”, dvs. antalet <-tecken. 

7. Markera i båda versionerna varje makrosyntagm med ett paragraftecken 

(§). Detta sätts utan mellanslag efter det sista ordet och eventuellt följande 

interpunktionstecken. Fastställ antalet i varje version och inför det i spalt C. 

8. Markera i båda versionerna varje substantiv med en hake (<). Sätts framför 

ordet utan mellanslag. Egennamn markeras ej. Fastställ antalet i varje ver-

sion och inför det i spalt E. Värdena i tabellen är understrukna som 

markering att de utgör dividend i nominalkvoten (N:V). 

9. Markera i båda versionerna varje finit verbform med ett plus-tecken (+). 

Detta sätts framför ordet utan mellanslag. Fastställ antalet i varje version 

och inför det i spalt F. 

10. Åsätt varje hake- och varje plus-tecken en punkt (<. resp. +.). Punkten 

avser att skilja markeringarna från den efterföljande noteringens 

dubbelvärden (se avsnitt 2.2.3 i presentationen). 
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11. Markera i båda versionerna varje infinit verbform (infinitiv, supinum, pre-

sens- och perfektparticip, engelsk ”progressiv” ing-form, franskt gérondif, 

latinskt supinum, futurparticip och gerundium/gerundivum, osv.) med dol-

lartecken ($). Sätts framför ordet utan mellanslag. (Dollartecken ska inte 

förses med punkt.) Fastställ antalet i varje version och inför det i spalt G. 

Beräkningar 

12. Beräkna meningslängden i vardera versionen genom att dividera antalet 

löpord (spalt A) med antalet makrosyntagmer (spalt C). Inför värdet i spalt 

D. (Normalvärdet i nusvensk ”sakprosa” ligger runt 13, i fiktion är det 

mycket varierande.) 

13. Beräkna summan av finita (spalt F) och infinita (spalt G) verbformer i var-

dera versionen. Inför värdena i spalt H. Värdena är i tabellen ovan under-

strukna som markering att de utgör divisor i nominalkvoten (N:V). 

14. Beräkna nominalkvoten i vardera versionen genom att dividera antalet sub-

stantiv (spalt E) med summan (spalt H) av antalet finita och infinita verb-

former (enligt punkt 13 ovan). Inför värdena (med en decimal) i spalt J. (I 

nusvensk prosa är värdet starkt texttypsrelaterat; som ”riktmärke” kan tjäna 

1,0.) 

Analys: Notering 

Noteringen bygger vidare på markeringen och gäller relationen mellan KT och 
MT i textparet, dvs. utförs samtidigt i KT och MT utan specificering på versio-
nerna. Noteringen tar fasta på de markerade substantiven och finita verben samt 
med dem korresponderande enheter.  

Noteringen avser först att i textparet skilja mellan formalekvivalenta och for-
mellt justerade, därefter att bland de senare skilja mellan de fall där justeringen 
framtvingats av strukturella olikheter mellan källspråk och målspråk (vilket jäm-
ställs med formalekvivalens) och dem där justeringen förestavats av över-



60 

sättarens eget val (vilket noteras som strukturjustering; se om ”optionalitetsprin-
cipen” i avsnitt 2.3 i presentationen). 

Symbolerna är kryss (x) för formalekvivalens och zäta (z) för justering. Dessa 
används i elektronisk frekvensberäkning med samma teknik som vid marke-
ringen. 

15. Identifiera samtliga markerade substantiv och finita verbformer i varje ver-

sion som korresponderar med (minst) en enhet med samma markering (dvs. 

< resp. +) i den andra versionen. Notera korrespondensen i båda 

versionerna som antingen formalekvivalent med kryss (x<. respektive x+.) 

eller som justerad med zäta (z<. resp. z+.). 

Alltså: enkel notering i två versioner. 

Tumregeln för den lexikala noteringen är ”ordboksekvivalens”: båda korre-
spondenterna skall i princip kunna återfinnas under samma uppslagsord i 
en tvåspråkig ordbok av standardkaraktär. 

Grammatisk formalekvivalens förutsätter att varje finit verb  
– korresponderar med ett finit verb i den andra versionen 
– har samma subjekt som sin korrespondent 
– ingår i en sats som i den andra versionen ligger på samma syntaktisk-
hierarkiska nivå, dvs. båda är huvudsatser eller båda är bisatser av samma 
grad. 

Grammatisk formalekvivalens föreligger först när samtliga dessa tre 
kriterier är tillgodosedda. 

Den faktiska uppfattningen av strukturekvivalensen preciseras något 
närmare i presentationen, avsn. 2.2.3 Notering – ekvivalens, delavsnittet 
Till-lämpning, under Noteringskriterier. 

16. Identifiera i varje version samtliga analysrelevanta markerade enheter, dvs. 

substantiv och finita verb, som korresponderar med (minst) en icke analys-

relevant enhet i den andra versionen.  

Grammatisk formalekvivalens blir härvid aldrig aktuell: när ett finit verb 

korresponderar med något annat än ett finit verb föreligger definitionsmäs-
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sigt justering av den syntaktiska strukturen. Som lexikalt formalekvivalent 

bedöms korrespondenten till (ett uttryck innehållande) ett substantiv (mar-

kerat med <.) som har karaktären av ”ordboksekvivalent” (t.ex i engelskt 

$given that …, återgivet under <.förutsättning att …); i annat fall noteras 

justering. 

När substantiv och finita verb i den ena versionen av ett textpar korre-

sponderar med icke markerade enheter i den andra versionen används 

”dubbel notering” i den text där den markerade enheten föreligger. Vid 

formalekvivalens noteras x<x omedelbart före markeringen (t.ex. med 

resultatet under x<x<.förutsättning att …). Vid justering noteras på 

motsvarande sätt z<z (substantiv) respektive z+z (finita verb) omedelbart 

före markeringen. 

Alltså: dubbel notering i en version. 

Observera att punkttecken inte utsätts efter den tillkommande symbolen vid 
dubblering. Vid frekvensberäkning med ersättningskommandot bortses från 
punkten efter markeringssymbolen, varvid samtliga översättningsrelaterade 
operationer räknas. 

17. Identifiera samtliga analysrelevanta markerade enheter i varje version som 

saknar korrespondent i den andra versionen. I dessa fall används dubbel 

zäta-notering för justering (strykning alternativt addition) i den version där 

den markerade enheten föreligger enligt samma principer som ovan. 

Alltså: likaså dubbel notering i en version. 

Beräkningar 

18. Beräkna det totala antalet hake-tecken (<) samt därav antalet kryss-

noterade (x<) och zäta-noterade (z<). Instrument: Ersätt (Replace) < med 

(with) < osv. – naturligtvis utan hänsyn till punkten efter den senare haken 
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respektive krysset vid dubbelnotering. Inför värdena i spalterna K, M och 

O. 

19. Beräkna på samma sätt det totala antalet plus-tecken (+) samt därav antalet 

kryss-noterade (x+) och zäta-noterade (z+). Inför resulaten i spalterna L, N 

och P. 

20. Beräkna procentandelen kryssnoterade av totaliteten hake-noteringar. Ger 

det lexikala delvärdet i TRIX. För in värdet i spalt Q. 

21. Beräkna procentandelen kryssnoterade av totaliteten plus-noteringar. Ger 

det grammatiska delvärdet i TRIX. För in värdet i spalt R. 

22. Beräkna medelvärdet av det lexikala och det grammatiska delvärdet. Ger 

TRIX. Inför värdet i spalt S. 

Tips 
Noteringen av båda ekvivalensalternativen har naturligtvis egentligen bara en 
kontrollfunktion. Med ökande rutin i analysarbetet kan x-noteringen (som ju 
oftast är den mest frekventa) inställas och spalt M och N utgå ur tabellen. Varje 
TRIX-delvärde beräknas då direkt som skillnaden mellan totalmängd och antal 
z-noteringar. Kontrollfunktionen bortfaller, men arbetsbesparingen blir mer än 
försumbar. 
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