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English title 

A study in Sherlock: a comparative study of three Swedish translations of A study in 

scarlet out of a didactical viewpoint 

 

Abstract 

Denna studie syftar till att se vilka skillnader som går att urskilja mellan tre olika 

svenska översättningar av Arthur Conan Doyles A study in scarlet. Vidare syftar studien 

också till att se hur dessa skillnader förhåller sig till den så kallade 

nyöversättningshypotesen, som menar att varje ny översättning blir allt mer lik 

källtexten, samt de olika översättningsideal som varit norm under respektive 

tillkomsttid. Genom dels en kvantitativ analys och dels kvalitativ närläsning studeras 

språkliga, kulturella och övriga faktorer. Studien visar att nyöversättningshypotesen 

främst går att verifiera gällande språkliga faktorer och att samtliga översättningar till 

stor del speglar sina respektive samtiders översättningsideal. Det gör att lärare i de flesta 

fall kan välja översättningar efter hur bra deras respektive samtidsideal passar 

läsningens didaktiska syfte. Studien visar också på olika aspekter i A study in scarlet 

som i översättning försvårar läsarens förståelse av texten, vilket också är nyttigt för 

lärare att vara medvetna om i val av utgåva.  
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1 Inledning 
Skönlitteraturen har alltid haft en plats i den svenska skolan. Öhman (2015, s.16) 

redogör emellertid för hur skönlitteraturens plats i undervisningen numera ifrågasätts 

allt mer samtidigt som litteraturen får allt mindre utrymme i läroplanerna. Öhman 

(2015) argumenterar för hur litteraturen har ett stort värde i undervisningen eftersom 

den erbjuder läsaren olika perspektiv på tillvaron. För att kunna tillgodogöra sig dessa 

perspektiv krävs dock att eleverna får träna upp sin förmåga att läsa skönlitterära texter, 

vilket motiverar att samtliga elever undervisas och får träning i läsning.  

Enligt de aktuella styrdokumenten för ämnet svenska på gymnasienivå åligger det 

läraren att bland annat undervisa “om centrala svenska och internationella skönlitterära 

verk och författarskap” samt att träna elevernas ”förmåga att sätta in dessa i ett 

sammanhang” (Skolverket, 2017
1
). Eftersom internationella verk inte har svenska som 

källspråk krävs det således att undervisningen berör översättningar i någon grad. Ett 

litterärt verk kan emellertid förändras kraftigt i olika översättningar. Petersson (2011, 

s.30) redogör för exemplet Trumpet av bleck och drömmar (Roy, 1949) där förlaget 

krävt att översättaren ska korta ner texten, vilket lett till att översättaren strykt partier 

som gör att läsarens tolkning av karaktärerna förändras. Detta innebär att läraren 

förutom att vara insatt i ett verks koppling till samhället dessutom bör vara medveten 

om eventuella förändringar i de översättningar som används i undervisningen. Är det 

möjligt att använda vilken utgåva som helst av ett visst verk, eller skiljer de olika 

översättningarna sig åt väsentligt? 

 Forskning om översättning (Palopski & Koskinen, 2004; Tegelberg, 2011) 

redogör för hur en översättning assimileras till målspråkskulturen och följaktligen kan 

förlora vissa kulturella referenser. ”The Retranslation hypothesis” (se mer i avsnitt 

2.2.3.1) står för att senare nyöversättningar i högre grad efterliknar originaltexten, 

eftersom de i skuggan av den första översättningens etablering har mindre behov av att 

assimileras till målspråkskulturen. Hädanefter kommer den egenöversatta termen 

nyöversättningshypotesen användas för att benämna denna hypotes.  

 Ett exempel på ett internationellt verk som förekommer i flera adaptioner i vår 

samtid är Sherlock Holmes-böckerna. Under de senaste åtta åren har minst två tv-serier 

och två filmer med Sherlock Holmes producerats och fått stor spridning, vilket gör det 

välkända verket aktuellt även för ungdomar. Detta gör det ännu mer intressant att lyfta 

                                                 
1
 Avser läroplanen från 2011, i dess reviderade version från 2017. 



 

 2 

originalverket, boken A study in scarlet, i gymnasieundervisningen (se mer om val av 

verk i avsnitt 3).  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Med grund i det didaktiska uppdrag som framförts i inledningen syftar den här studien 

till att undersöka vilka skillnader som kan finnas i olika översättningar, samt att se hur 

de olika översättningarna förhåller sig till originaltexten. I förlängningen finns det också 

en förhoppning om att studien kan hjälpa lärare att göra didaktiskt förankrade val av 

översättningar i undervisningssituationen.  

 Studiens syfte konkretiseras i följande frågeställningar: 

 Vilka språkliga och kulturella skillnader går att se i tre svenska översättningar av 

A study in scarlet?  

 Hur förhåller sig översättningarna till nyöversättningshypotesen kontra de 

översättningsideal som gällde vid respektive tillkomsttid?  

 

2 Bakgrund 
En stor del av modern forskning inom översättning fokuserar på de strategier som 

översättare använder under själva översättningsprocessen. Mycket av denna forskning är 

emellertid irrelevant för denna studie, eftersom verksamma lärare i regel inte har någon 

kännedom om vilka strategier översättaren använt och därmed inte kan tillämpa den 

forskningen. Därför presenteras främst forskning och teori som fokuserar på texten som 

översatt produkt. Eftersom strategierna dock är nära förknippade med den 

färdigöversatta texten presenteras strategier i de sammanhang där de är synliga i texten.  

Utöver allt bakgrundsmaterial som faller bort på grund av processinriktning är det 

också en stor del av forskning och teori som är publicerad på franska, vilket dessvärre är 

oåtkomligt för mig som forskare. Baserat på det stora omfång av forskning och teori 

som ändå varit åtkomligt anses bakgrunden trots detta vara tillräcklig för att ge studien 

en hög reliabilitet.  

 I avsnitten nedan presenteras den tidigare forskning och de teoretiska 

utgångspunkter som legat till grund för undersökningen. Därefter redovisas de 

översättningsideal som varit normen vid tiden för respektive översättning. 
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2.1 Tidigare forskning 

Nedan redogörs den tidigare forskningen i tre delar; först introduceras 

forskningsområdet i en allmän överblick för att skapa förståelse hos läsaren, därefter 

specificeras översikten mot det skönlitterära området. Avslutningsvis presenteras 

tidigare studier som riktats mot en viss aspekt i översatt skönlitteratur. 

 

2.1.1 Områdesöversikt 

Översättning som vetenskapligt område har enligt Ingo (2007) utvecklats främst efter 

andra världskriget. Sedan dess har flera olika teorier, som exempelvis teorier om 

kulturellt överförande och översättarens roll, florerat inom forskningsområdet. Synen på 

översättaren har förändrats från ”ödmjuk tjänare” till att mer vara en konstnär med 

friheter att påverka texten (Ingo, 2007 s.13). Attityden till översättning har också 

förändrats från en normativ attityd till en beskrivande och därefter till en förklarande 

attityd. Med andra ord innebär det att forskningen tidigare gett normer och regler för 

översättning för att sedan övergå till att beskriva de svårigheter översättaren bemöter. 

Numera riktar sig forskningen istället för att beskriva svårigheterna mot att förklara 

översättarens val och finna logiska orsaker till dem. Ingo själv definierar översättning 

idag som ”att på målspråket uttrycka det som uttryckts på källspråket på ett pragmatiskt, 

stilistiskt, semantiskt och strukturellt välfungerande och även med hänsyn till 

situationella faktorer så långt som möjligt likvärdigt sätt” (2007, s.15). För att förtydliga 

detta säger Ingo också att översättaren ”skall vara en brobyggare inte bara mellan språk 

utan även mellan kulturer, miljöer, livsstilar osv [sic!]” (2007, s.29). Det innebär alltså 

att översättaren enligt Ingo har en viss frihet när det gäller att anpassa källtexten till 

exempelvis den kulturella kontext som översättningen kommer att läsas i.  

 Översättning innebär mer än det språkliga utbytet av lexikala och grammatiska 

enheter mellan två språk skriver Bassnett (1991). Det syns bland annat i översättningen 

av idiom och metaforer, som oftast inte har en exakt motsvarighet i andra språk. Att gå 

ifrån språklig ekvivalens, det vill säga språklig likvärdighet, innebär dock att 

översättaren får problem med att avgöra på vilken nivå texten ska vara likvärdig med 

källtexten. Bassnett anser också att de många svårigheter som översättaren möter 

innebär att texter kan anses vara oöversättbara, både på språklig och kulturell nivå. I 

denna studie kan den språkliga oöversättbarheten visa sig exempelvis genom att 

svenskan använder en ändelse för att skriva ett substantiv i bestämd form, medan 
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engelskan använder framförställd artikel. Den kulturella oöversättbarheten kan på 

motsvarande sätt visa sig genom att ett kulturellt fenomen, som exempelvis frasen 

”would you like a’ cuppa”, inte skulle bli fullt förståelig om det översattes ordagrant 

utan tillägget ”(skulle du vilja ha en kopp) te”.  

 I kontrast till Bassnett skriver Ingo (2007) att översättning i praktiken visat sig 

vara möjlig. Det syns bland annat genom att mängden översatt litteratur ökar för varje år 

(2007, s.155). Översättningens möjlighet kontra omöjlighet torde därför bero på vilka 

krav vi ställer på översättningar och vilken sorts text det rör sig om. Enligt Ingo (2007) 

ställs det i allmänhet inga krav på översättningar att helt bevara både form och 

betydelse. Däremot redogör han för det faktum ”att ju mera estetisk-poetisk en text är 

[…] desto mer krävande och svårare är det att översätta texten” (Ingo, 2007 s.156). Det 

innebär att exempelvis komprimerade dikter och reklamtexter är mest svåröversatta, 

eftersom de förutom att förmedla ett budskap även ska vara utförda i en viss form. I de 

fall där formkraven inte går att uppfylla är det befogat att benämna det som omöjligt att 

översätta. Formkraven torde emellertid inte vara ett problem i de översättningar som 

undersöks i denna studie. 

 För att kunna arbeta med översättning påpekar Harder (2008) att det krävs 

ingående kunskap i både käll- och målspråket samt de båda kulturer som språken 

representerar. Pedersen (2007) benämner dessa kunskaper som intralingvistiska 

respektive extralingvistiska referenser, där intralingvistiska referenser innebär språkliga 

kunskaper och de extralingvistiska referenserna kulturella kunskaper. De kulturella 

kunskaperna innebär kunskaper om exempelvis människor, vanor, institutioner med 

mera som översättaren inte nödvändigtvis känner till även om han eller hon behärskar 

källspråket till fullo (Pedersen, 2007 s.91). Om översättaren inte innehar dessa 

kunskaper argumenterar Harder (2008) för att översättningen inte kan anses kvalitativ.  

 

2.1.2 Översättning av skönlitteratur 

Prosa anses ofta lättare att översätta än poesi påpekar Bassnett (1991), eftersom 

innehållet enklare kan skiljas från formen. Prosa är dock också knuten till formen, 

eftersom texten kommer förlora en dimension om den översätts som separata meningar 

frånskilda från innehållet. Till skillnad från poesin kan prosan inte lika enkelt delas in i 

översättbara enheter, eftersom varje mening i prosan måste översättas med hänsyn till 

vilken betydelse de har för texten som helhet. Trots detta tycks många läsare tro att 

skönlitterära översättningar är en exakt version av originalet (Bassnett, 1991).  
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Vid översättning av skönlitteratur bör översättaren enligt Bassnett (1991) sträva 

efter att se funktionen i både texten som helhet och i textens delar, för att på så sätt 

förstå varför originaltexten är uppbyggd på det sätt den är och hur uppbyggnaden kan 

motsvaras i en översättning. Bassnett förklarar detta på följande sätt: ”every prime text 

is made up of a series of interlocking systems, each of which has a determinable 

function in relation to the whole, and it is the task of the translator to apprehend these 

functions” (Bassnett, 1991 s.118). Detta arbetssätt bör tillämpas vid samtliga svårigheter 

som kan uppstå under översättningen, som exempelvis att översätta andra kulturers 

namnsystem. Om översättaren hittar namnsystemens funktion i källspråket kan han eller 

hon sedan hitta motsvarande funktion i målspråket.  

Namn bör enligt Newmark (1981, s.70) inte översättas alls, såvida det inte redan 

finns en vedertagen översättning, eller om namnet används som en metafor. I de fall 

namn ändå ska översättas beskriver Newmark (1981) ett arbetssätt som liknar Bassnetts: 

först bör den underliggande funktionen av namnet i källtexten synliggöras och sedan 

kan måltexten få ett namn med motsvarande betydelse. Newmark förordar även 

liknande arbetssätt vid översättning av metaforer. Bilderna som metaforen utgör i 

källspråket bör ersättas av en motsvarande, eller liknande, bild i målspråket. Detta 

innebär att översättaren måste känna till vilken funktion metaforen har.  

Svårigheter i översättning av skönlitteratur är enligt Ingo (2007) kopplade till att 

litteraturens innehåll inte fullt ut formuleras explicit, vilket medför att texten tillåter 

tolkningar både utifrån olika textuella dimensioner och läsaren som individ. Till 

skillnad från sakprosan behandlar skönlitteraturen ofta mer universella ämnen som 

exempelvis kärlek, lidande och existensvillkor. Texten kan därför berika läsaren och i 

vissa fall rent av förändra dennes syn på sin historia och samtid, samtidigt som den 

underhåller läsaren (Ingo, 2007). Även så kallad underhållningslitteratur, som ofta anses 

alldaglig och enkel, kan förmedla känslor till läsaren som leder till reflektion över 

livsvillkor av olika slag. Trots detta är översättning av underhållningslitteratur ofta 

ansett som en enklare form av översättning enligt Ingo (2007), eftersom läsaren ofta 

söker främst ett tidsfördriv, inte njutbart språk, och därför inte kommer störas om den 

semantiska översättningen är något bristfällig. Denna typ av översättningar blir därför 

ofta slarvigt utförda eller utförda av någon som inte har tillräckliga språkkunskaper. De 

översatta versionerna har också ofta semantiska avvikelser från originaltexten i 

exempelvis miljöbeskrivningar, även om huvudintrigen anges korrekt. Ofta känner 
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läsaren inte till originalverket, eller ens att verket de läser är ett översatt verk (Ingo, 

2007).   

 Romaner som konstprosa ses däremot enligt Ingo (2007) som en av översättarens 

största utmaningar, eftersom originaltextens semantiska utmaningar och musikalitet är 

svåra att överföra till målspråket. Det grundliga språkarbetet i källspråket leder till 

svåröversättbara element som exempelvis idiomatiska uttryck, där antingen formen eller 

innehållet blir lidande i en översättning.  

 Enligt Petersson (2011) och Öhman (2002) klassificeras verken om Sherlock 

Holmes som populärlitteratur, vilket är en annan benämning på underhållningslitteratur 

(Kungl. biblioteket, 2017). I och med Peterssons (2011) omnämnande av Sherlock 

Holmes-verken i sin antologi över världslitteraturen kan verken dock anses ingå i en 

västerländsk litteraturkanon idag. De har med åren blivit så pass välkända att det inte är 

någon tvekan om att majoriteten av läsarna känner till författaren och att det i aktuella 

fall är ett översatt verk. Detta har således förmodligen ökat kraven på kvaliteten i 

översättningar av verken. Följaktligen torde varje nyöversättning i allt högre grad sträva 

efter att undvika slarvig översättning och istället försöka återge källtexten på ett så 

korrekt sätt som möjligt, motsvarande översättning av konstprosa. 

 

2.1.3 Enskilda studier 

En stor del av den forskning inom översättning som är aktuell för denna studie är 

inriktad på jämförelse av grammatiska företeelser av olika slag. Ett exempel på en sådan 

studie är Rydells (2015), där hon undersöker användning av pronominella adverb i 

översättningar av romanen Shirley jämfört med originaltexten. Undersökningen visar att 

den första översättningen från 1874 har 25 % tillagda pronominella adverb jämfört med 

originaltexten, medan nyöversättningen från 2015 har 16 %. Den första översättningen 

har främst lagt till adverb med förleden hvar- och der-, (som exempelvis hvarför och 

derefter,) medan nyöversättningen främst lägger till negationer som inte eller aldrig. 

Resultatet kopplas till en extern undersökning, som bekräftar att adverb med förleden 

hvar/var- och der/där- har minskat med tiden och således är ovanligare i dagens svenska 

jämfört med när den första översättningen av Shirley gjordes. Rydell (2015, s.7) 

refererar också till Platzacks (1983) studie som en av de mest kända inom området. 

Platzack använder en anpassad version av Wollins (1981) metod för att analysera 

översättningar genom att jämföra indelningen av makrosyntagmer, det vill säga de 

största syntaktiskt sammanhängande enheterna i texten, i sex olika översättningar av 
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Alice in Wonderland. Genom sin undersökning tycker sig Platzack (1983) se att 

översättningar beror mer på översättaren som individ än av tillkomsttiden för den 

översatta texten, eftersom han inte kan se några samband mellan tillkomsttid och de 

olika förändringar som görs. 

 En ytterligare studie som undersöker grammatiska aspekter är Dastjerdis & 

Mohammadis (2013) som genom en jämförelse av ordvariation (TTR)
2
, genomsnittlig 

meningslängd och talrepresentation undersöker hur nära de persiska översättningarna av 

Pride and prejudice är i förhållande till originaltexten. Deras studie visar att 

nyöversättningen i stark majoritet av fallen är närmare originaltexten än den första 

översättningen. Samma tendenser går även att se i Platzacks (1983) undersökning, som 

visar att den första nyöversättningen också där i flera fall ligger närmare originaltexten 

än den första översättningen. I jämförelse med senare nyöversättningar kan jag 

emellertid inte se någon utveckling av detta samband, då de senare nyöversättningarna 

både blir mer och mindre överensstämmande med originaltexten. 

 En studie som istället för grammatik riktar sig mot textens kopplingar till en 

specifik sociokulturell kontext är Axelssons (2016), som undersöker tre översättares 

lösningar av kulturspecifika element i skandinaviska översättningar av en fransk och tre 

engelska texter. Genom att studera element som exempelvis tilltal och 

yrkesbeteckningar, litteratur och musik, utbildning samt namn av olika slag kommer 

Axelsson fram till att olika element översätts på olika sätt. Element som namn och titlar 

översätts adekvansinriktat, det vill säga överförs till måltexten, medan element som 

mått- och viktenheter översätts acceptansinriktat och blir kulturellt ersatta (se mer i 

avsnitt 2.2.3.1). Axelsson (2016) menar att tilltalen i översättningarna är av speciellt 

intresse att analysera, eftersom engelskans you till skillnad från svenskans 

motsvarigheter du och ni används för att tilltala både en och flera personer, samt är 

oberoende av hierarkier mellan samtalsparterna. 

  

2.2 Teoretiska utgångspunkter 

I följande avsnitt presenteras de teorier som är centrala för aktuell studie. Först 

presenteras den teori som berör nyöversättning generellt och därefter specificeras teorin 

mot nyöversättningshypotesen.  

 

                                                 
2
 Type/Token Ratio, det vill säga antalet unika ord dividerat med det totala antalet ord. Visar 

variation i ordförråd. 
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2.2.1 Nyöversättning 

Enligt Tegelberg (2011) är alla översättningar tidsbundna i högre grad än källtexten. 

Detta skapar ett behov av nyöversättning, det vill säga nyare översättningar av en text 

som redan finns översatt till det aktuella målspråket. En anledning till att översättningar 

blir mer tidsbundna är enligt Tegelberg (2011) att de åldras med samhällets och språkets 

förändring, vilket blir extra tydligt i de texter som anknyter till vardagslivet. Detta syns 

bland annat i vardagliga ord som slang eller jargong, eftersom de snabbt blir föråldrade. 

Källtextens kulturella kontext är oftast mer välkänd och anses därför mer befogad att 

vara något ålderdomlig.  

 Nyöversättningar motiveras även av att varje tidsepok kan ge en ny röst åt 

litteraturen (Tegelberg, 2011). Olika översättningsideal i olika tider (se mer i avsnitt 

2.3) präglar måltexten, eftersom översättarens sociokulturella och estetisk-ideologiska 

förankring i sin samtid är avgörande för hur han eller hon genomför 

översättningsprocessen.  Utöver de översättningsideal som anger samtidens normer för 

översättning påverkar också översättarens politiska åsikter samt sociala och kulturella 

erfarenheter hur han eller hon tolkar texten. Detta medför att översättaren som individ 

har en stor påverkan på den slutliga produkten. Översättarens individuella påverkan 

föranleder därför förutom nyöversättningar också jämförelser mellan olika 

översättningar. Tegelberg (2011) framhåller dock att tidigare undersökningar av 

översättningar har varit jämförande snarare än översättningsvetenskapliga, då de har 

jämfört översättningar mot originaltexten utan att ta hänsyn till de förutsättningar som 

funnits vid tiden för varje översättning (se mer i avsnitt 2.3).  

 Koskinen & Paloposki (2015) argumenterar för att majoriteten av alla 

nyöversättningar, trots olika tillkomsttider, färgas av den första översättningen. Behovet 

för en nyöversättning grundas i en brist av något slag i den tidigare översättningen. Det 

leder till att de senare översättarna behöver beakta de brister som funnits i tidigare 

översättningar och förhålla sig till hur dessa kan förbättras i en nyöversättning. 

Samtidigt måste nyöversättaren likafullt visa respekt för den första översättarens arbete. 

Nyöversättarens rädsla för att upprepa föregångarens brister benämns av Koskinen & 

Paloposki (2015) som anxiety of influence. Begreppet används för att skapa en 

förståelse för den första översättarens inflytande och den svåra situation som senare 

översättare ställs inför när han eller hon ska förhålla sig till den tidigare översättningen.  
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2.2.1.1 Nyöversättningshypotesen 

En känd hypotes inom översättningsvetenskapen är nyöversättningshypotesen, som 

innebär att den första översättningen oftast är mer assimilerad till målspråkets kultur än 

senare nyöversättningar (Palopski & Koskinen, 2004 s.27). Bland andra Dastjerdi & 

Mohammadi (2013, se mer i avsnitt 2.1) redogör för att hypotesen i förlängningen 

innebär att nyöversättningen i högre grad kommer efterlikna originaltexten än vad den 

första översättningen gör. De betonar däremot att tidigare forskning både har bejakat 

och motsagt hypotesen. Tegelberg (2011) nämner inte explicit denna hypotes, men 

skriver att nyöversättningar trots deras avstånd i tid tenderar att vara mer författartrogna 

än den första översättningen. Hon redogör vidare för uppfattningen att en första 

översättning tenderar att behöva integreras i målspråkets kultur genom olika 

anpassningar och därför blir friare gentemot källtexten. Senare nyöversättningar 

behöver inte introducera texten på samma sätt och kan därför i högre grad respektera 

källtextens karaktäristiska drag utan att behöva överbrygga kulturella skillnader. På det 

sättet ger Tegelberg (2011) uttryck för nyöversättningshypotesen utan att explicit 

benämna den.  

 Enligt Paloposki (2011) är foreignization och domestication nyckelbegrepp inom 

nyöversättningshypotesen. Begreppen har utvecklats mot att beskriva två olika 

strategier inom översättning, där foreignization innebär att källtexten assimileras till 

målspråkets normer och domestication att texten bevaras från källspråkets normer och 

överförs till målspråket utan ändringar. Med andra ord kan strategierna också definieras 

som målspråks- respektive källspråksorienterade. Inom svensk forskning motsvaras 

foreignization respektive domestication av acceptansinriktad respektive 

adekvansinriktad översättningsstrategi (Axelsson, 2016) och därför kommer begreppen 

acceptans och adekvans härefter att användas i denna studie. Begreppen används ofta 

inom forskning som vill bekräfta eller motbevisa nyöversättningshypotesen, eftersom 

hypotesen innebär att den första översättningen i högre grad än nyöversättningarna 

översätts acceptansinriktat. Däremot argumenterar Paloposki (2011) för att 

acceptansstrategin är omöjlig att använda som enda metod i en översättning, eftersom 

all översättning i någon grad inkluderar adekvansstrategin.  
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2.3 Översättningsideal 

Översättningarna som används i undersökningen har tillkommit i olika tider och kan 

därför ha färgats av olika normer för översättning. Dessa normer är nära förknippade 

med översättningsstrategier, men skiljer sig något. Medan strategier innebär hur 

översättaren som individ väljer att överkomma problem i översättningen innebär idealen 

vilka sociokulturella normer som styr översättarens arbete och i förlängningen 

argumenterar för vilka strategier han eller hon bör använda. 

 Enligt Bassnett (1991, s.73) färgades översättningar under första halvan av 1900-

talet av en utveckling av de viktorianska normerna, såsom bokstavlighet, imiterande av 

det äldre och pedanteri. Översättningen hade emellertid ingen teoretisk bas att grunda 

fortsatt forskning på, vilket följaktligen blev ett problem. Under första halvan av 1900-

talet förekom också ett fenomen där underhållningslitteratur översattes speciellt för en 

minoritet inom eliten. Detta skulle kunna förklara varför Sherlock Holmes, som 

ursprungligen skrevs som underhållningslitteratur, blivit erkänt som centralt verk inom 

svensk litteraturhistoria (se avsnitt 2.2.2).  

 Som tidigare nämnts utvecklades efter andra världskriget en mängd teorier, vilka 

tillsammans lade grund för översättningsvetenskapen (Ingo, 2007). Under 1950-talet 

sågs översättning först som något enbart lingvistiskt, men breddades senare så att det 

kom att innefatta även sociologiska och informationsteoretiska perspektiv. De nya 

idealen för översättning innebar att den som läser måltexten ska förstå texten på samma 

sätt som den som läser källtexten, det vill säga få en likvärdig läsförståelse och 

läsupplevelse. I slutet av 1900-talet hade normerna förändrats till att fokusera på 

översättaren och dennes individuella roll i översättningen. Översättaren ansågs ha en 

konstnärlig rätt att förändra de texter han eller hon översatte, bland annat för att 

överbrygga kulturella skillnader. Forskningen koncentrerades också på att försöka 

kartlägga hur en översättare tänker under arbetet (Ingo, 2007 s.13).  

 

3 Metod och material 
I undersökningen studeras översättningar i tre steg. I första stadiet används en 

kvantitativ, statistisk metod som med hjälp av LIX-räknare
3
 beräknar ett bestämt antal 

faktorer. I det andra och tredje stadiet används sedan närläsning som analysmetod, där 

relevanta förekomster markeras i Microsoft Word. Det som skiljer mellan det andra och 

tredje stadiet av analysen är att det i det andra stadiet excerperas några på förhand 

                                                 
3
 www.lix.se  

http://www.lix.se/
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utvalda faktorer, medan det i det tredje stadiet undersöks övriga, ej på förhand avgjorda, 

skillnader som syns i översättningarna.  

Analysen koncentreras alltså i de två första stadierna till ett antal faktorer som 

valts ut baserat på den tidigare forskning som redovisats i avsnitt 2.1. Faktorerna är 

utvalda för att kunna upptäcka både språkliga och kulturella skillnader mellan 

översättningarna. De språkliga faktorer som undersöks är ordvariation, meningslängd 

och textlängd. De kulturella faktorerna är titlar, tilltal och yrkesbeteckningar, valuta och 

myntenheter, mått- och viktenheter, personnamn samt geografiska och kommersiella 

namn. I det tredje analysstadiet uppmärksammas som tidigare nämnts övriga aspekter 

som tydligt skiljer mellan översättningarna. Detta kan visa sig i exempelvis idiom eller 

andra uttryck där översättarna tolkat originaltexten olika. Kulturella och övriga faktorer 

excerperas enligt Axelssons (2016) metod, det vill säga att förekomsterna i 

originaltexten markeras manuellt och därefter identifieras motsvarande översättningar i 

måltexterna. I fall där en viss faktor förekommer flera gånger, som exempelvis tilltalen i 

pronomenform, används sökfunktionen i Word för att garantera att samtliga former 

excerperas. I analysen av tilltal genom namn urskiljs dessa manuellt ur sökresultaten, 

eftersom sökfunktionen inte kan skilja på namn som tilltal och omtal. Även tilltalet er 

urskiljs manuellt ur sökresultaten, eftersom sökfunktionen inte kan skilja på er som 

tilltal och ägandebestämning. 

De ovan nämnda datorprogrammen används för att begränsa den mänskliga 

faktorns påverkan i analyserna. För att möjliggöra detta exporteras textmaterialet till 

digitala versioner i txt- och doc-format. På så sätt kan beräkningarna och excerperingen 

ske fullt ut i datorprogram och därmed minimeras risken för att forskarens dagsform 

med mera påverkar analysen. Efter konvertering kontrolleras dokumentet så att 

eventuella maskinella felinläsningar kan åtgärdas, och förekommande illustrationer med 

tillhörande bildtexter tas bort.  

 Det skönlitterära verk som undersöks i studien är A study in scarlet. Det viktigaste 

kriteriet vid val av skönlitterärt analysunderlag var att verket måste finnas utgivet i flera 

olika översättningar, vilket medför att originaltexten bör vara minst 100 år gammal. Ett 

annat kriterium var att verket tydligt ska kunna kopplas till en samhällskulturell kontext 

genom exempelvis tids- och platsspecifikt innehåll. Dessutom fanns det en önskan om 

att verket skulle kunna klassificeras som ett ”centralt skönlitterärt verk” så att det kan 

anses vara relevant att använda i undervisningen. Utifrån dessa kriterier och önskemål 

valdes just A study in scarlet av Sir Arthur Conan Doyle (1887).  
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 Materialet består av den engelska originaltexten från 1887 samt tre olika svenska 

översättningar från 1906, 1956 och 2004. Urvalet avgränsas ytterligare till endast ett 

kapitel ur berättelsen, för att rimligen motsvara studiens omfång. Det avsnitt som 

analyseras är det tredje kapitlet, eftersom språket då kan förmodas ha övergått från 

inledningens introducerande och presenterande språk till det språk som rimligen 

används i majoriteten av berättelsen. Det analyserade textmaterialet finns tillgängligt i 

Bilaga A. 

  

3.1 Metoddiskussion 

Trots att en digital analys föredrogs framför att riskera mänsklig påverkan medförde det 

också en risk för maskinella felinläsningar. Ett exempel på en sådan felinläsning är 

punkter vid förkortningar, som av LIX-räknaren betraktades som slutet på en mening. 

Detta medförde att antal meningar blev direkt felaktiga och i förlängningen att även den 

genomsnittliga meningslängden kan ha blivit felaktigt beräknad. Detta anses dock inte 

nämnvärt ha påverkat resultatet eftersom förekomsterna av sådana förkortningar är få 

till antalet. Att ha kvar punkterna i textdokumentet var ett medvetet val, eftersom jag 

inte ville manipulera texterna mer än att korrigera de delar som blivit direkt felaktiga 

vid exportering till digitalt dokument. Eftersom punkterna återfinns i de tryckta texterna 

får de alltså vara kvar i det digitala dokumentet. 

 Eftersom materialet i denna undersökning enbart består av tryckta texter är det 

inte troligt att någon individ tar skada av forskningen, och därav behöver heller inga av 

de identitetssäkrande åtgärder som Vetenskapsrådet (2017) föreslår vidtas.  

 

4 Resultat och analys 
En intressant iakttagelse som nödvändigtvis sker innan analysen påbörjas är att den 

första översättningen heter Förföljd, medan de båda nyöversättningarna heter En studie i 

rött och alltså är direkt översatta från den engelska originaltiteln. En så annorlunda titel 

kan givetvis ge andra förväntningar på texten redan inför läsningen (se mer i avsnitt 

5.1). Läsaren får också titeln Förföljd förklarad mycket senare i berättelsen jämfört med 

när den direktöversatta förklaras. Detta motsäger de imiterande och pedantiska normer 

som florerade vid tiden för den första översättningen (se mer i avsnitt 2.3), i och med att 

den fria översättningen snarare är motsatsen till bokstavlighet och imitation. Den 

annorlunda titeln bekräftar däremot nyöversättningshypotesens antagande om att den 

första översättningen i högre utsträckning assimileras för att introduceras till 
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målspråkskulturen. Nyöversättningarnas direktöversättning av originaltiteln skulle 

också kunna tolkas som ett tecken på anxiety of influence, det vill säga att 

nyöversättarna sett titeländringen som en brist de velat åtgärda.  

Ytterligare en iakttagelse är att den första översättningen från 1906 inte bär några 

spår av den stavningsreform som följde av en kunglig skrivelse samma år (Bergman, 

2003), vilket gör att den rent stavningsmässigt skiljer sig mycket från 

nyöversättningarna. Det innebär också att översättningen i teorin kunde anses ha ett 

ålderdomligt språk, eller i alla fall en ålderdomlig stavning, redan året efter utgivning. 

 Härefter redovisas analysens resultat utifrån de faser analysen utförts i samt 

utifrån hur de upptäckter som framkommit kan kopplas till bakgrundskapitlet. Vid de 

tillfällen då en faktor exemplifieras ur samtliga utgåvor skrivs exemplen ut i 

kronologisk ordning, i övriga fall anges utgåvans utgivningsår. 

 

4.1 Språkliga faktorer 

I nedanstående tabell redovisas hur de språkliga faktorerna skiljer sig mellan de olika 

översättningarna i förhållande till originaltexten. 

 

Tabell 1: Sammanställning av statistiskt underlag 

 1887 (eng. utg.) 1906 1956 2004 

Ordvariation: 

(TTR) 

32,73 % 38,88 % 33,73 % 36,09 % 

Meningslängd: 13,45 11,76 13,18 12,68 

Textlängd: 

(antal ord) 

3819  3434 (-385) 4073 (+254) 3613 (-203) 

 

I sammanställningen ovan syns det att ordvariationen är som lägst i den engelska 

källtexten och som högst i den första svenska översättningen från 1906. En hög 

ordvariation skulle kunna tolkas som ett tecken på anpassning till en finkulturell 

kontext, vilket stämmer in på det fenomen som rådde vid tillkomsttiden för den första 

översättningen. Den genomsnittliga meningslängden är dessutom som längst i den 

engelska texten och som kortast i den första översättningen. Utöver detta uppvisar dessa 

utgåvor störst skillnad i textlängd. Den första översättningen har således lägst 

överensstämmelse med den engelska originaltexten, vilket bekräftar 

nyöversättningshypotesens antagande om att den första översättningen i högre grad än 

sina efterföljare assimileras till målspråkskulturen. Att den första översättningen skiljer 
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så mycket i förhållande till originaltexten talar dock emot idealen om bokstavlighet och 

noggrannhet som var normen vid tiden för den första översättningen. 

Nyöversättningarna kan däremot antas motsvara sina respektive samtidsideal för 

översättning, då den ökade textlängden i den andra översättningen kan antas bero på 

idealet för likvärdig läsförståelse som kan innebära att vissa textdelar behöver 

förtydligas. På samma sätt kan den senaste översättningens ökade ordvariation antas 

spegla översättarens konstnärliga frihet att förändra texten.  

 De tre mest frekventa orden i originaltexten är the, and, och of. I den första 

översättningen är de tre mest frekventa orden och, han respektive en. I den andra 

översättningen är det orden det, och respektive en. I den sista översättningen motsvaras 

de av och, det respektive på. I översättningarna är det alltså endast ordet och som är ett 

av de mest frekventa orden i samtliga utgåvor. Det kan förklaras med att orden the och 

of är oöversättbara eftersom det svenska språket inte bildar bestämdhet och ägande på 

samma sätt som engelskan. Detta blir ett tydligt exempel på det som Bassnett (1991) 

benämner som språklig oöversättbarhet, vilket får som följd att översättningarna inte 

kan anses vara språkligt likvärdiga med källtexten.  

 Hypotesen att senare nyöversättningar i allt högre grad efterliknar källtexten 

bekräftas inte genomgående eftersom den senaste nyöversättningen i alla språkliga 

faktorer hamnar mellan de båda tidigare översättningarna och därmed inte närmar sig 

källtexten mer än de andra översättningarna. Delstudien bekräftar alltså 

nyöversättningshypotesen endast till en viss grad, då båda nyöversättningar visserligen 

ligger närmare källtexten än den första översättningen men inte visar att måltexter rör 

sig allt närmare källtexten för varje översättning. Studiens första analysfas ger därmed 

samma resultat som Platzacks (1983) studie gett.  

 

4.2 Kulturella faktorer 

För läsbarhetens skull har analysens andra stadie delats in i underkategorier, så att varje 

faktor härefter redovisas var för sig. 

 

4.2.1 Mått- och viktenheter  

Måttenheter förekommer tre gånger i respektive textutgåva. I den första förekomsten ”a 

hundred yards” anpassar samtliga översättare källtextens uttryck till ”hundra meter”. I 

det andra fallet ”a three-foot (brick wall)” översätts måttet emellertid med ”tre fot 
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tjock”, ”tre fot hög” respektive ”en knappt meterhög”. På liknande sätt översätts den 

tredje förekomsten ”(He was more than) six feet high” med ”6 fot lång”, ”sex fot lång” 

respektive ”en och åttio lång”. I både det andra och tredje fallet är det alltså endast den 

senaste nyöversättningen som anpassat källtextens mått till svenska mått, eftersom 

engelskans foot/feet inte är exakt lika långt som svenskans fot. De två första 

översättningarna har alltså översatt måttet foot/feet till det fonetiskt motsvarande ordet i 

målspråket, men inte till det i realiteten motsvarande måttet.  

Översättningen av måttenheter i de två första översättningarna bekräftar alltså 

varken nyöversättningshypotesen eller anxiety of influence. Inte heller bekräftar den 

Axelssons (2016) resultat för denna faktor, eftersom de till skillnad från Axelssons 

resultat inte har översatt mått- och viktenheter acceptansinriktat. De två första 

översättningarna har försökt överföra de engelska måtten till en svensk kultur, det vill 

säga översatt adekvansinriktat, men tyvärr inte lyckats eftersom måttet fot redan finns i 

svenskan men inte betyder exakt samma sak. Med andra ord är måtten foot/feet och fot 

olika långa. Översättarna ändrar därför snarare tolkningsmöjligheterna för läsaren, 

eftersom läsaren får felaktiga uppfattningar om längden. De felaktiga översättningarna 

skulle kunna bero på översättarens kunskapsbrister beträffande extralingvistiska 

referenser, i detta fall okunskap i de engelska måttens längd. Enligt Harder (2008) 

innebär en sådan kunskapsbrist att översättningens kvalité försämras. Att 

målspråksläsaren till följd av de felöversatta måtten får annorlunda möjligheter att tolka 

texten motsäger också de översättningsideal om motsvarande läsförståelse som var 

centrala under 1950-talet, eftersom måltextläsaren får en annorlunda förståelse än 

källtextläsaren.  

Däremot visar den senaste översättningen på anxiety of influence, eftersom den 

har strävat efter att åtgärda de bristande översättningarna av måttenheter. Till följd av 

detta blir den också mer lik originaltexten och bekräftar därmed även 

nyöversättningshypotesen. Den senaste översättningen har också översatt måtten 

acceptansinriktat, vilket bekräftar Axelssons (2016) studie. Detta skulle kunna bero på 

det fria idealet som är normen för översättning i modern tid, vilket gör det accepterat för 

översättaren att anpassa måtten till det svenska systemet. Den senaste översättningen 

kan också antas ha färgats av verkens allt större erkännande och därför strävat efter att 

översätta verket enligt konstprosans normer snarare än underhållningslitteraturens. 
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4.2.2 Tilltal, titlar och yrkesbeteckningar 

Tilltalen i de olika utgåvorna har excerperats genom att söka efter respektive tilltalsform 

i Words sökfunktion. I den engelska källtexten har tilltalet you använts 59 gånger. 

Beroende på vilka artighetsformer som var norm under tillkomsttiden för respektive 

översättning, om det är en eller flera personer som tilltalas samt om pronomenet står i 

svensk subjekts- eller objektsform översätts you med du respektive ni, alternativt dig 

respektive er. Nedanstående tabell visar hur många gånger respektive tilltal används i de 

svenska texterna. 

 

Tabell 2: Sammanställning av tilltalens förekomster 

 1906 1956 2004 1887 (eng. utg.) 

Ni 44 34 30 - 

Er (+Eder) 14 (+2) 12 7 - 

Du - 13 14 - 

Dig - 5 2 - 

Övriga tilltal 14 13 15 14 

Totalt 74 77 68 73 

  

I tabellen syns det att den engelska texten inte använder tilltal i högre utsträckning än de 

svenska översättningarna, trots att engelskan använder tilltal när svenskan i vissa fall 

använder det obestämda pronomenet man. Ett exempel på detta från texterna är frasen 

”before you have all the evidence” som översatts som ”innan man erhållit alla 

upplysningar”, ”innan man känner alla omständigheterna” respektive ”innan man har 

allt bevismaterial”. I de fall där översättningarna använder fler tilltal beror detta i 

majoriteten av fallen på objektsformen, som inte har någon motsvarighet i källtexten. 

Ett exempel på detta är ”If you can come round to the house” som i ett fall översatts 

med ”Om Ni vill göra Er besväret att titta in” (1956). I den senaste översättningen har 

tilltalen istället i flera fall skrivits bort, som exempelvis när “What do you think of 

that?” översatts med ”Vad sägs om det?” (2004).  

När det gäller tilltalen i översättningarna är den första översättningen mest lik 

källtexten och den senaste översättningen minst lik, vilket helt motsäger 

nyöversättningshypotesen. Skillnaderna skulle dock kunna motiveras av 

översättningsidealet för bokstavlighet som var norm under den första översättningens 
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tillkomsttid, respektive idealet om konstnärlig frihet vid tiden för den senaste 

översättningen.  

En intressant observation gällande tilltalen är de två nyöversättningarnas 

användning av ni-tilltal även när en enskild person tilltalas (jmf Bilaga A3, A4). Detta 

används troligen som en markör för formella relationer eller i ett försök att placera 

texten i en äldre kontext där ni-tilltal var norm, men blir dessvärre förvirrande i en 

nutida svensk kontext eftersom läsaren felaktigt får uppfattningen att två eller flera 

personer tilltalas. Den senaste översättningens val att använda ni-tilltal kan motiveras av 

idealet för kulturell överbryggning och konstnärlig frihet, men översättningen från 1956 

brister i idealet att ge likvärdig läsförståelse.  

 De titlar som förekommer är endast mr respektive miss
4
. Dessa överförs direkt till 

måltexten i sin originalutformning i samtliga översättningar, trots att svenska språket 

har vedertagna motsvarigheter i titlarna herr och fröken. Yrkesbeteckningarna 

assimileras däremot till motsvarande ord i målspråket, som exempelvis sergeant of 

Marines som översätts med ”marinsergeant” eller ”underofficer vid marintrupperna”. 

En yrkesbeteckning, detective, översätts dock endast till det fonetiskt motsvarande ordet 

i svenska och inte till det ord som betecknar det avsedda yrket. Samtliga översättningar 

använder beteckningen detektiv, vilket inte ger samma konnotationer i svenskan som 

detective gör i engelskan. (En semantiskt mer motsvarande översättning hade kunnat 

vara kommissarie.) Även här strävar översättarna alltså efter att översätta 

adekvansinriktat men misslyckas eftersom ersättningsordet redan finns i svenskan men 

inte betyder samma sak som det engelska ordet. Som tidigare nämnts i samband med 

måttenheter visar denna översättning på en viss kunskapsbrist gällande extralingvistiska 

referenser och sänker därmed enligt Harder (2008) kvalitén på översättningen. Även 

enligt Ingos (2007) definition (se avsnitt 2.2.1) är översättningen av sämre kvalité, 

eftersom den inte kunnat återge källspråkets uttryck på ett semantiskt välfungerande 

sätt. Detta talar för att verket i det avseendet betraktats som underhållningslitteratur i 

samtliga översättningar. Eftersom samtliga utgåvor valt att använda samma översättning 

av yrkesbeteckningen motsägs dessutom nyöversättningshypotesen, då den innebär att 

en förändring borde gjorts. 

Översättningen av detectiv till detektiv kan möjligtvis motiveras av idealet för 

bokstavlighet under första halvan av 1900-talet, men går till stor del emot det ideal för 

likvärdig läsförståelse som var norm vid tiden för den andra översättningen. Även den 

                                                 
4
 Även sir förekommer i texten, men används endast som tilltal (jmf bilaga A1). 



 

 18 

senaste nyöversättningen motsäger sin tids översättningsideal, eftersom översättningen 

inte lyckats överbrygga den kulturella skillnaden.  

 

4.2.3 Valuta och myntenheter 

Benämningar på valutor förekommer endast en gång i respektive textutdrag. 

Originaltextens ”seven pounds thirteen” har översatts med ”7 pund och 13 shillings”, 

”sjutton pund och tretton shilling” respektive ”sju pund och tretton shilling”. Eftersom 

källtexten inte anger några förkortningar går det inte veta säkert om det är tretton 

shilling eller pence som avses i originaltexten, även om shilling är det mest troliga 

översättningsalternativet eftersom shilling ligger närmast pund på skalan. Eftersom 

valutabenämningen endast förekommer en gång går det tyvärr inte dra några säkra 

slutsatser, men att översättningen ser likadan ut i samtliga utgåvor antyder att anxiety of 

influence inte påverkat översättarna i detta fall. Ett annat alternativ är att de 

efterföljande översättarna inte har ansett att det funnits någon brist i den första 

översättningen. Om valutabenämningar hade förekommit fler gånger hade säkrare 

slutledningar kunnat dras. Av samma anledning är det svårt att knyta utgåvorna till 

deras respektive samtidsideal för översättning eller avgöra huruvida 

nyöversättningshypotesen stämmer eller ej. 

Intressant i sammanhanget är den andra översättarens val att skriva sjutton istället 

för sju, vilket påminner om de felaktiga översättningar som Ingo (2007) varnat för 

gällande underhållningslitteratur. Detta faktum motsäger de indikationer som annars 

finns på att verket översätts som konstprosa.  

 

4.2.4 Personnamn samt geografiska och kommersiella namn 

De personnamn som förekommer är rakt av överförda från källspråket till samtliga 

översättningar, det vill säga inte anpassade på något sätt, och således följer översättarna 

Newmarks (1981) hänvisningar. Översättningen från 1956 skiljer sig dock från de andra 

utgåvorna i användningen av namnet Holmes/Sherlock Holmes, som förekommer 20 

gånger i översättningen från 1958 men endast 13 eller 14 gånger i de andra utgåvorna. 

Det som föranleder den ökade användningen är att Sherlock Holmes i högre grad 

omtalas för att visa vem berättaren pratar om. Detta är antagligen ett försök från 

översättaren att öka den generella läsförståelsen, eftersom karaktären Sherlock Holmes 

tack vare den första översättningen redan var etablerad i den svenska kulturen och 
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därför inte behövde presenteras mer av sådana skäl. Det överensstämmer dessutom med 

läsförståelseidealet som var rådande vid tiden för den andra översättningen.  

 Även de geografiska namnen är i stort sett direkt överförda från källtexten, med 

några få undantag. De båda nyöversättningarna har överfört samtliga namn från 

källtexten, medan översättningen från 1906 har anpassat Lauriston Gardens till det i 

svenskan syntaktiskt mer passande Lauriston Garden utan plural-s. I samma 

översättning har också gatunamnet Audley Court omskrivits till Andley Court, men 

dessvärre går det inte avgöra om det gjorts medvetet för att göra gatunamnet mer 

lättuttalat på målspråket eller om det är följden av ett rent slarvfel hos översättaren. I det 

stora hela blir slutsatsen att de geografiska namnen inte är översatta, vilket är i enlighet 

med Bassnetts (1991) och Newmarks (1981) anvisningar. Att inte översätta namnen kan 

sägas motiveras av idealen om bokstavlighet som var normen vid den första 

översättningen. Det får dock som följd att nyöversättningshypotesen ifrågasätts, 

eftersom översättningarna enligt hypotesen borde ha varit annorlunda i de olika 

utgåvorna. 

 Bland de kommersiella namnen förekommer några fall av assimilering till 

måltextens kultur, vilket beror på att många av dessa namn är starkt beroende av den 

engelska kulturen. Ett exempel är organisationen Scotland Yarders som inte har någon 

vedertagen svensk översättning och dessutom kräver inblick i det engelska samhället för 

att uppfattas rätt. Två av översättarna har förtydligat fenomenet i översättningarna 

”skickligaste detektiven vid Scotland Yard” (1906) och ”smartaste av Scotland Yard-

detektiverna” (2004). Ett annat exempel är Guion Steamship Company som översatts 

med ”Guion ångfartygsbolag”, ”Guionlinjen” respektive ”Guion Steamship Company”. 

Här syns tydligt att den första översättningen försökt assimilera företagsnamnet till den 

svenska kulturen, medan den senaste översättningen har använt originaltextens namn. 

Assimileringen till målspråkskulturen blir ännu tydligare i exemplet Albert chain som 

översatts med ”guldkedja”, ”kort urkedja med länkar” respektive ”klockkedja av prins 

Albert-typ i guld”. När det gäller kommersiella namn kan alltså samtliga översättare 

anses ha de kunskaper i källspråkskulturen som krävs för att kunna göra en kvalitativ 

översättning (Pedersen, 2007; Harder, 2008). De två sista exemplen bekräftar också 

nyöversättningshypotesen på det sätt att den första översättningen i båda fallen anpassar 

namnen mer till målspråkskulturen jämfört med nyöversättningarna som närmar sig 

originaltextens namn. I samma exempel blir det också tydligt att den första 

översättningen speglar sin tids ideal om bokstavlighet, medan den andra översättningen 
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speglar sin samtids informationsteoretiska perspektiv. Den senaste översättningen visar 

på motsvarande sätt tydliga kopplingar till sin samtids ideal för att skapa en kulturell 

brygga i exemplen gällande Scotland Yard respektive Albert chain. I det andra exemplet 

med Guion Steamship Company kan den senaste översättaren ha påverkats av anxiety of 

influence, då den till skillnad från de tidigare översättarna valt att inte översätta 

företagsnamnet. Att inte översätta namnet är i enlighet med Newmarks (1981) 

hänvisningar, men kan anses gå emot Ingos (2007) anvisningar om att återge källtexten 

på ett pragmatiskt välfungerande sätt då företagets innebörd förblir oöversatt. Även om 

läsaren inte vet vad steamship betyder påverkar detta emellertid inte den övergripande 

betydelsen, då det senare framgår i kontexten att företaget handlar med båtresor (jmf 

Bilaga A4).  

 

4.3 Övriga skillnader 

En markant skillnad mellan översättningarna går att se främst vid översättningar av fasta 

uttryck i engelskan, så kallade idiom, som inte har någon direkt motsvarighet i 

svenskan. Exempelvis översätts ”the pick of a bad lot” med ”de bästa af en hop dåliga”, 

”de enda i hela högen som det är något bevänt med” och ”de bästa bland en samling 

fårskallar”. Uttrycket ”have their knives into one another” som däremot har en 

motsvarande fras i svenskan översätts med ”De äro som hund och katt”, ”ständigt i 

luven på varandra” respektive ”har dessutom ett horn i sidan till varandra”. I detta fall är 

det alltså endast den sista översättningen som använt svenskans direkt motsvarande 

uttryck, även om samtliga översättningar har använt svenska idiom som är likartade. 

Samtliga översättningar kan därmed sägas motsvara källtextens funktion, såsom 

Bassnett (1991) och Newmark (1981) förordar. Båda nyöversättningarna kan också 

tolkas som att de har försökt förbättra tidigare översättningar, vilket bekräftar anxiety of 

influence (Koskinen & Paloposki, 2015). Min tolkning är att båda nyöversättningarna i 

högre grad än föregångarna överensstämmer med källtexten, vilket bekräftar 

nyöversättningshypotesen. I det första exemplet syns också en tydlig koppling till 

utgåvornas respektive översättningsideal i och med att den första utgåvan översatt i stort 

sett bokstavligt, den andra utgåvan mer förståelseinriktat och den sista 

kulturöverbryggande. I det andra exemplet är dessa ideal tydliga i den andra och tredje 

utgåvan, medan den första översättningen inte alls speglar sina samtidsideal. 

Uttrycket ”the old hound is the best” översätts till ”så är likväl gammal äldst”, 

”gamla hundar jagar bäst” respektive ”den erfarne spårhunden som först når fram till 
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bytet”. I detta fall har de två första översättningarna använt motsvarande svenska idiom, 

medan den senaste översättningen istället har skrivit ut betydelsen i texten. Således har 

den senaste översättningen i detta fall frångått Bassnetts (1991) och Newmarks (1981) 

hänvisningar om att finna motsvarande funktion i målspråket och som en följd av det 

förlorat en språklig dimension i texten. Det accepteras dock enligt idealen för 

översättningens tillkomsttid, eftersom den friare översättningen görs för att bygga en 

bro till en annorlunda kultur (Ingo, 2007). Förändringen gör emellertid att den senaste 

översättningen blir minst likvärdig med källtexten och motsäger därmed 

nyöversättningshypotesen.  

Översättarens individuella tolkning av källtexten syns i översättningarna av ”I am 

no chicken”, som utformats som ”jag är minsann ingen dufunge”, ”jag är ingen 

gröngöling i facket” och ”jag är ingen duvunge”. I detta fall har översättarna tolkat 

uttrycket som att personen inte är någon nybörjare, när det i källtexten också skulle 

kunna ha tolkats som att personen inte är lättskrämd (jmf bilaga A1). Även här har 

nyöversättarna alltså frångått anxiety of influence, eftersom ingen av dem har ifrågasatt 

den första tolkningen. De två första översättningarna kan inte heller förklaras utifrån 

respektive översättningsideal, eftersom de varken varit bokstavliga eller gett 

målspråksläsaren en liknande läsförståelse. Ett annat exempel på en företeelse där den 

första översättningen inspirerat de efterföljande är frasen ”To be left to till called for”, 

som i samtliga svenska utgåvor översatts med den internationella termen ”poste 

restante”. Även här ifrågasätts nyöversättningshypotesen, eftersom samtliga 

översättningar ligger lika nära varandra och inte förändrats något i de olika utgåvorna. 

Enbart den andra översättningen kan förklaras utifrån aktuellt översättningsideal, 

eftersom läsarens förståelse av texten förvisso blir densamma i både käll- och måltext. 

Det förutsätter dock att läsaren känner till termen ”poste restante”, vilket är ytterligare 

ett exempel på att översättningen brister pragmatiskt (Ingo, 2007).  

Den översättning som skiljer mest mellan de olika utgåvorna är förmodligen 

uttrycket ”with which Parthian shot” som översatts till ”Med denna afskedshälsning”, 

”Efter att ha avskjutit denna partiska pil” respektive ”Med denna bitande, oväntade 

avskedsreplik”. Detta är ett tydligt exempel på det Harder (2008) och Pedersen (2007) 

påpekar; att det utöver språkliga kunskaper också krävs kulturella kunskaper för att 

kunna utföra en korrekt översättning. Parthian shot kan i engelskan användas som en 

metafor för att beskriva hur en förolämpning eller sista ordet i en diskussion ges medan 

personen som uttalar orden är på väg att lämna samtalet, såsom Sherlock Holmes gör i 
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nämnda exempel (jmf Bilaga A1). Därför blir det inte semantiskt eller stilistiskt 

motsvarande att översätta frasen med afskedshälsning eftersom läsaren då går miste om 

den oartiga ton som Sherlock Holmes visar. Översättningen motsvarar heller inte sin 

tids ideal om bokstavlighet och noggrannhet. De två nyöversättningarna har till synes 

också sett den första översättningen som bristfällig och velat förbättra den, det vill säga 

påverkats av anxiety of influence. Förbättringarna speglar också nyöversättningarnas 

respektive samtidsideal eftersom de översätts på ett läsförståelseinriktat respektive 

kulturöverbryggande sätt. Nyöversättningarna rör sig därmed också närmare källtexten, 

vilket bekräftar nyöversättningshypotesen. Nyöversättarna kan också antas ha betraktat 

verket som konstprosa i högre grad än den första översättarna, eftersom de inte undvikit 

den semantiska utmaningen i att översätta ett ord utan svensk motsvarighet.  

Ett ytterligare exempel på översättning som inte blir stilistiskt motsvarande är 

”lean and ferret-like as ever” som i två av utgåvorna översatts med ”mager och lik en 

vessla som vanligt” (1956) respektive ”lika tunn och vesslelik som alltid” (2004). I 

dessa översättningar ställs läsaren inför intrycket att detta är en karaktär de mött förut, 

när det egentligen är en karaktär som introduceras för första gången (jmf Bilaga A1, A3, 

A4). Detta påverkar således förståelsen negativt, eftersom det uppstår en förvirring hos 

läsaren. Problemet kan antas grundas i otillräcklig kunskap i källspråkets uttryck, 

eftersom översättarna har direktöversatt uttrycket utan att ta hänsyn till vilken kontext 

uttrycket används i. Översättningen ”så mager och vesslelik som det är möjligt” hade 

varit mer stilistiskt motsvarande. Förändringen i läsupplevelsen gör nyöversättningarna 

mer skilda från källtexten än den första översättningen, (som översatt uttrycket som 

”mager och vig som en vessla”) och motsäger därmed nyöversättningshypotesen. Att 

översätta uttrycket utan att ta hänsyn till kontexten tyder också på att verket behandlats 

som underhållningslitteratur i översättning, vilket gör att kvalitetskraven sänks.   

 

5 Slutsatser 
Analysens första fas som behandlat rent språkliga faktorer visar att 

nyöversättningshypotesen stämmer i den mån att den första översättningen i högre grad 

skiljer sig från originaltexten än de efterföljande nyöversättningarna. Däremot motsäger 

denna delstudie hypotesen att måltexten skulle bli allt mer lik källtexten för varje 

nyöversättning, på samma sätt som Platzacks (1983) studie visat. De skillnader som 

finns mellan översättningarna kan däremot i många fall kopplas till de olika ideal som 

varit normen vid respektive översättningstid. 
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 Analysens andra fas som behandlat kulturella, förvalda faktorer visar också att de 

skillnader som finns mellan utgåvorna i majoriteten av fallen kan förklaras utifrån de 

ideal för översättning som varit norm vid tillkomsttiden för respektive utgåva. Det visar 

sig dock svårt att bekräfta nyöversättningshypotesen eftersom flera faktorer, som 

valutabenämningar och namn, översatts exakt likadant alternativt överförts direkt från 

källtexten i samtliga utgåvor. Detta är helt i enlighet med den teori som redovisats (se 

avsnitt 2.2), men får som följd att det inte går bedöma någon utveckling i 

översättningen. I ett fåtal fall går det däremot se att nyöversättningarna får allt högre 

kvalité, vilket styrker hypotesen att verket numera översätts som konstprosa.  

 Analysens tredje och sista fas visar att nyöversättningshypotesen endast kan 

bekräftas i hälften av de exempel som redovisats och ger alltså inte heller något 

tillfredsställande resultat. Däremot kan skillnaderna mellan utgåvorna till stor del 

motiveras utifrån de översättningsideal som varit rådande vid utgåvornas respektive 

tillkomsttid, precis som med resterande faktorer. 

 Sammantaget visar samtliga analysfaser, trots att de genomförts med två olika 

metoder, att skillnaderna mellan utgåvorna i majoriteten av fallen kan förklaras utifrån 

de olika översättningsideal som varit normen vid respektive tillkomsttid. Däremot är det 

endast den första fasens kvantitativa metod som på ett tillfredsställande sätt kan bekräfta 

nyöversättningshypotesen, vilket lämnar en kvarstående osäkerhet i frågan. Tidigare 

forskning som bedrivits (se avsnitt 2.1) bekräftar också bara nyöversättningshypotesen 

gällande språkliga faktorer som exempelvis ordvariation och användning av 

makrosyntagmer, vilket talar för att den är lättare att bekräfta i det avseendet. Detta är 

något som motiverar fördjupade undersökningar (se avsnitt 5.2). 

 Analysen har också visat att den adekvansinriktade, källspråksorienterade 

översättningen förekommit i högre grad än i Axelssons (2016) studie, men att den i flera 

fall blivit bristande eftersom översättningen använt liknande ord utan likvärdig 

betydelse. Detta visar på en otillräcklig kunskap i källspråkskulturen, som fått som följd 

att översättaren inte förstått de extralingvistiska referenserna (Harder, 2008; Pedersen, 

2007). Sådana kunskapsbrister skulle också kunna förklara de fall där nyöversättarna 

inte förbättrar brister som funnits i tidigare översättningar. Sådana förbättringar, som 

följer av anxiety of influence, förekommer endast i drygt hälften av de fall där det 

funnits förbättringsmöjligheter. De fall där översättningen blivit felaktig på grund av 

kunskapsbrist gör att verket generellt kan anses ha översatts som 

underhållningslitteratur utan större krav på korrekthet. Dock har den senaste 
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nyöversättaren gjort något färre semantiska avvikelser av det slaget, vilket talar för att 

han eller hon i högre grad anser verket vara konstprosa. 

 

5.1 Didaktiska implikationer 

Denna studie utformades i en förhoppning om att kunna bli relevant vid verksamma 

svensklärares val av översatt litteratur i undervisningen. I många fall styrs lärarens val 

av resurser, som exempelvis tillgång till klassuppsättningar. I de fall där läraren har 

möjlighet att välja mellan flera översättningar kan dock denna studie vara till hjälp.  

Eftersom studien visat att samtliga utgåvor färgas av de översättningsideal som 

varit rådande vid respektive tillkomsttid rekommenderas det att lärare undersöker vilka 

ideal som varit norm för översättare under olika tider och funderar över vilka normer de 

helst vill ska påverka översättningen, för att där igenom kunna välja den översättning 

som bäst motsvarar det syfte som finns med läsningen.  

 För att avgöra hur nära översättningen ligger originaltexten kan läraren göra 

stickprov på ett antal idiom och se hur dessa översätts. Just idiomen visar nämligen ofta 

om texten är direktöversatt i en enbart språklig form eller om översättaren dessutom 

anpassat texten till en motsvarande funktion i svenskan, alternativt utvecklat dem för att 

överbrygga kulturella skillnader. Att måltexten motsvarar källtexten i funktion är viktigt 

för att generera samma läsförståelse och läsupplevelse, vilket bland annat exemplifieras 

genom måttenheter i avsnitt 4.2.1. I de fall där engelskans foot/feet översatts till 

svenskans fot påverkar det elevens förståelse och upplevelse av texten, eftersom måtten 

foot/feet och fot inte är lika långa. Även om det är en förhållandevis liten skillnad 

mellan dessa mått är det ett tydligt tecken på hur en bristande översättning kan ge 

eleverna en felaktig bild av berättelsen. Eleverna själva kan förmodligen inte 

uppmärksamma en sådan skillnad eftersom de inte tagit del av originaltexten, men 

läraren kan ändå antas ha ett intresse av att eleverna får uppleva originaltexten så nära 

som möjligt och alltså få så lik läsförståelse som möjligt.  

 Även en titel som översatts annorlunda från originaltiteln påverkar läsförståelsen, 

eftersom det ger eleverna en annorlunda utgångspunkt för läsningen. Titeln Förföljd gör 

att eleverna förmodligen tidigare i texten letar efter tecken på vem det är som blir 

förföljd respektive vem som förföljer, jämfört med de elever som läser någon av 

nyöversättningarna och istället letar efter tecken på något rött. 

 Utöver de mer förståelseförändrande faktorer som nämnts ovan påverkas 

elevernas läsförståelse i enskilda fall av den ålderdomliga stavning som förekommer i 
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många verk utgivna innan 1906 års stavningsreform. Till exempel ser vissa ord 

annorlunda ut än de gör nu, eller stavas på olika sätt i samma text, vilket kan skapa 

förvirring hos läsare som är vana vid en modern, konsekvent stavning. En ålderdomlig 

stavning kan dock också ge fördelar, som att exempelvis bli en naturlig ingång till ett 

moment i språkhistoria.  

 Bortsett från nämnda aspekter som kan påverka eller förändra förståelsen av 

texten är de olika utgåvorna som undersökts så lika varandra att samtliga utgåvor kan 

användas i undervisningen. Givetvis kan däremot lärarens syfte med läsningen göra att 

någon utgåva passar bättre än de andra. Många faktorer som knyter verket till ett 

sociokulturellt sammanhang, som exempelvis geografiska namn och titlar, överförs i 

undersökta utgåvor direkt från källtexten och gör att eleverna kan knyta verket till 

samma kontext oberoende av vilken utgåva de läser. Därmed kan samtliga utgåvor 

motiveras utifrån styrdokumenten.  

 

5.2 Vidare forskning 

Eftersom det inte går bekräfta eller motbevisa nyöversättningshypotesen utifrån 

kulturella faktorer skapar detta en nyfikenhet för en fördjupad undersökning inom det 

specifika området. Då skulle ett längre textmaterial vara relevant, och/eller verk med 

fler nyöversättningar. Undersökningen skulle kunna fokuseras på de faktorer som 

analyserats i denna studie, men också lyfta fler extralingvistiska referenser som till 

exempel maskiner, idrotter eller underhållning.  

 Tidigare har hypotesen prövats i liknande undersökningar men utifrån andra verk 

och från andra källspråk. Givetvis går det fortsätta utföra dessa undersökningar, men det 

hade också varit intressant att applicera hypotesen på nyutgåvor i en källtexts 

originalspråk. Exempelvis hade Selma Lagerlöfs eller August Strindbergs verk i nya 

utgåvor kunnat undersökas med hypotesen att varje nyutgåva rör sig närmre 

originaltexten. 
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