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Sammandrag  
Den engelska ing-formen förekommer i verbkonstruktioner, som adjektiv och som nominalisering. 

Formen är i sig infinit men kan kombineras med finita verb för att uttrycka aspekt, vilket är en 

funktion som saknas i svenskan. Syftet med studien är att undersöka hur ing-formen som adjektiv, i 

finit konstruktion och i infinit konstruktion översätts till svenska i två svenska översättningar av ett 

engelskt skönlitterärt verk. Den komparativa studien möjliggör att The Retranslational Hypothesis, 

teorin om att en nyöversättning är närmre originalet, kan testas och undersöker om den kan förklara 

skillnader mellan översättningarna. James Joyces Ulysses och två svenska översättningar utgör 

materialet till undersökningen och det är ing-formerna i kapitel 4 som analyserats. Resultatet visade 

på en diskrepans mellan översättningarna och grammatikors råd till översättning av ing-formen och 

på en oväntad mängd likheter mellan översättningarna, vilket motsäger nyöversättningsteorin. 

Resultatet visade även att det är marginellt vanligare med presens particip i den senare 

översättningen och att pseudokoordination är marginellt vanligare i den tidigare översättningen. 

Slutsatsen är att översättningarna är relativt lika, att nyöversättningsteorin både bekräftas och 

motsäges av resultatet, samt att grammatikböcker skulle spegla faktiskt språkbruk om fler studier 

gjordes på svenska översättningar av den engelska ing-formen.  

Nyckelord: engelskans ing-form, The Retranslational Hypothesis, översättning, nyöversättning, 

Ulysses.  
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1 Inledning 
I det engelska språket finns en finit verbkonstruktion som uttrycker pågående aspekt, the 

progressive aspect, och som saknar en direktöversättning i svenskan. Ing-formen är en form som 

ökat under det senaste århundradet och för människor med svenska som modersmål är ing-formen 

svår att både översätta och använda (Estling Vannestål 2007:193). Den svenska motsvarigheten till 

engelskans progressiva form skapas genom pseudokoordination som håller på att läsa. Även om 

svenskan har möjlighet att direkt översätta I was reading till Jag var läsande, tillhör det inte 

normalt språkbruk att uttrycka sig på det viset.  

Grammatikor, svenska och engelska, behandlar ing-formens komplexitet i kontrast till svenskan 

och ger råd till hur formen bör översättas. Ett finit verb tillsammans med ett presens particip, likt 

exemplet ovan, tillhör inte ett av översättningsalternativen i svenska grammatikböcker. De 

grammatiska reglerna varierar och det finns därför ett behov av att deskriptivt studera hur ing-

formen översätts till svenska.  

Genom att jämföra en förstaöversättning med en nyöversättning möjliggörs både en deskriptiv 

undersökning där verklig språkanvändning kan visa hur engelskans ing-former översätts och en 

kontrastiv analys där nyöversättningsteorin kan prövas. Teorin, skapad av Berman, innebär att en 

nyöversättning är närmare källtexten än förstaöversättningen (Berman 1990:5, refererad i  Vahid 

Dastjerdi & Mohammadi 2013:174). Genom att undersöka hur ing-formen översätts i olika 

versioner kan denna teori prövas och undersökningen bidra till den empiri som efterfrågas inom 

översättningsvetenskapen. Studien bidrar även till att beskriva förändringar över tid i hur 

progressivitet uttrycks i svenskan och om engelskan tenderar att påverka svenskans grammatiska 

uppbyggnad och inte enbart det lexikala innehållet.  

Översättningarna som utgör materialet till undersökningen är två svenska översättningar av 

James Joyces Ulysses skrivna av Thomas Warburton (1946) och Erik Andersson (2012). Andersson 

har hyllats för sin nyöversättnings påhittighet med språket som i jämförelse med Warburton är friare 

(Olofsson 2012). Vidare syns skillnader i hur nominalfraser översätts och vid ett tillfälle i Ulysses 

har Warburton låtit engelskans homerule sun förbli homerule sun, medan Anderssson har översatt 

frasen till självstyrets sol (1946:64, 2012:62). Den här studien fokuserar dock på ing-formerna i 

bokens Ulysses/Odysseus fjärde kapitel.  
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1.1 Syfte 
Syftet med studien är att utreda hur ing-formen översätts i två svenska versioner av samma verk. 

Grammatikor är inte eniga när de beskriver ing-formens svenska motsvarighet och därmed kan en 

deskriptiv studie av två översättningar bidra till kunskap om hur verkligheten ser ut. Valet av de två 

översättningar syftar till att undersöka hur de förhåller sig till varandra. En jämförelse kan visa om 

översättningar av ing-formen förändrats över tid. En kontrastiv analys kan visa om svenskans 

behandling av progressiv aspekt förändrats och om presens particip är vanligare i den senare 

översättningen. Då undersökningen är kontrastiv visar den på likheter och skillnader mellan två 

översättningar. En analys av skillnaderna och deras relation till källtexten innebär att The 

Retranslational Hypothesis, nyöversättningsteorin, kan prövas. Uppsatsens frågeställning är: 

• Hur översätts ing-formen när den fungerar som adjektiv eller som finit samt infinit verb i 

romanens ofullständiga meningar? 

• Hur förhåller sig Thomas Warburtons översättning, måltext 1, till Erik Anderssons översättning, 

måltext 2? 

• Är den senare översättningen närmare originalet än den första översättningen och kan 

nyöversättningsteorin därmed bekräftas? 

På den engelska romanen Ulysses’ 719 sidor finns det många ing-former med olika funktioner. För 

att göra undersökningen möjlig har därför ett kapitel valts ut varur samtliga ing-former samlats in. 

Som grund för valet av kapitel 4 är Erik Anderssons kommentarsbok om arbetet med 

nyöversättningen där han betonar svårigheten med att översätta en konstruktion som saknar direkt 

motsvarighet i svenskan. De analyserade ing-formerna i undersökningen fungerar som adjektiv och 

finita samt infinita verb. 

1.2 Uppsatsens disposition 
Uppsatsens kapitel 2 innehåller en forskningsöversikt och teoretiska utgångspunkter där fakta om 

översättning samt om James Joyce, Thomas Warburton och Erik Andersson presenteras. Först 

presenteras en genomgång av översättningsteori och en presentation av översättningsvetenskapens 

nyckelpersoner och deras teorier om översättning. En förklaring av nyöversättningsteorin följer 

därpå och forskare som tror på teorin och forskare som inte tror på teorin tas upp. Författaren och 

översättarna är innehållet i efterföljande avsnitt och även Erik Anderssons kommentarsbok till 
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översättningsarbetet presenteras. Det sista avsnittet i kapitlet, avsnitt 2.3, behandlar svensk 

grammatik. Avsnittet 2.3 innehåller beskrivningar av hur svenskan uttrycker aspekt motsvarande 

engelskans ing-form och hur ing-formen kan översättas. Exempel i grammatikavsnittet kommer dels 

från Ulysses, dels är de påhittade. Beskrivningarna i kapitel 2 återkommer i diskussionen i kapitel 5. 

Metod och material presenteras därefter i kapitel 3. Exemplen i avsnittet om metod och material 

kommer från den insamlade datan. I avsnittet beskrivs vilka begränsningar som gjorts och hur 

instanserna samlats in. En sammanfattning av engelsk grammatik som beskriver ing-formens 

funktioner presenteras i metoddelen då den är grunden i kategorisering och i urval. Hur instanserna 

kategoriserats efter funktion och hur frågeställningarna kan besvaras utifrån kategoriseringen 

förtydligas även.  

I resultatdelen, uppsatsen kapitel 4, presenteras datan under fyra underrubriker där underrubrik 

4.1 ger en översikt över resultaten, vilket möjliggör svar på första frågeställningen. I de tre 

underrubriker som följer därpå, 4.2, 4.3 samt 4.4, är det fokus på måltexterna. I 4.2 och 4.3 

presenteras de i relation till varandra och i 4.4 presenteras de i relation till nyöversättningsteorin. 

Resultaten följs av analys.  

I avsnitt 5 diskuteras resultatanalysen. Diskussionen kopplar samman forskningsöversikten och 

teoretiska utgångspunkter med resultatet, alltså med översättningsteori, nyöversättningsteori och 

svensk grammatik. Källtexten diskuteras i relation till måltexterna och måltexterna diskuteras i 

relation till varandra.  

I uppsatsens avlutande kapitel, kapitel 6, görs en sammanfattning av hela undersökningen, av 

resultatet, samt av dess relevans för översättningsarbete och för hur aspekt uttrycks i svenskan.  

2 Forskningsöversikt och teoretiska utgångspunkter  
I följande avsnitt presenteras översättningspraktiken och relevanta begrepp för undersökningen. 

Nyöversättningsteorin med dess specifika begreppsapparatur beskrivs i efterföljande avsnitt och 

vidare i avsnittet presenteras författaren och översättarna. Sist följer en grammatisk beskrivning av 

hur grammatikböcker råder till svensk översättning av engelskans ing-form.  
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2.1 Översättningspraktik  
Att översätta en text möjliggör att texten sprids till andra länder med andra språk. I Sverige har  

arbete med översättningar pågått ända sedan 1300-talet då Birgittas uppenbarelser översattes från 

latin till svenska i Vadstena kloster. Vadstena kloster fungerade länge som ett center för just 

översättningar (Pettersson 2005:157). Svenskan har påverkats genom översättningar av olika språk 

under århundraden: av tyska främst under medeltiden, franska under 1600-talet medan latinet har 

flödat in konstant i och med den katolska kyrkan och diplomatin (Pettersson 2005:144ff). Engelskan 

började påverka svenskan först på 1800-talet och dess betydelse har sedan dess ökat (Pettersson 

2005:143). 

2.1.1 Översättningspraktiken teoretiseras 

Trots den långa översättningstraditionen har översättningsvetenskapen inte accepterats inom 

akademin förrän nyligen. Översättningsvetenskap har under 1900-talet expanderat och blivit ett fält 

som lockar allt fler forskare (Ingo 2007:11). Från början var den vetenskapliga ambitionen att verka 

preskriptivt och därmed reglera sättet på vilket översättare jobbade. Från mitten av 1900-talet 

ändrades detta och övergick till ett deskriptivt syfte, vilket i dag ytterligare förskjutits och blivit ett 

explikativt syfte (Ingo 2007:12). Med andra ord har det beskrivande syftet blivit alltmer av ett 

förklarande syfte. Det är däremot det deskriptiva syftet som kommer att fungera som grund för den 

här uppsatsen. Oavsett vilket syftet är med översättningsstudier talas det inom fältet om källspråk 

och målspråk. Att föra över källspråkets innehåll till målspråket är grunden i översättningar. 

Innehållet måste dessutom fungera pragmatiskt, stilistiskt, semantiskt och strukturellt i målspråket 

(Ingo 2007:15). Ytterligare en faktor av värde för uppsatsen är att texten bör fungera i den kulturella 

kontexten som läsaren befinner sig i (Ingo 2007:16). Fungerar inte texten i den kulturella kontexten, 

exempelvis på grund av ett förlegat språkbruk finns det ett behov av nyöversättning för att sprida 

verket vidare till yngre generationer (Ingo 2007:84). En nyöversättning kan även vara ett resultat av 

översättarens skicklighet, eller saknaden därav (Ingo 2007: 18).  

Den finske översättaren och professorn Rune Ingo (2007: 24) listar i Konsten att översätta 

kriterier för en funktionell översättning och konstaterar att en översättning ska:  

• fungera pragmatiskt i kontext 

• förmedla rätt semantisk information 

• ha samma stilnivå som källtexten 
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• fungera grammatiskt enligt målspråkets normer.  

Ingo följer upp listan med att konstatera att samtliga kriterier inte alltid kan uppfyllas, men även att 

brist i någon av de ovan listade kriterierna bör ha rimliga orsaker. Ett exempel på detta är de stycken 

ur Ulysses som består av små dikter och som behåller den semantiska innebörden men förlorar den 

ursprungliga metriken i målspråkets versioner.  

Som teoretiskt grund för den kommande studien är det nödvändigt att gå igenom vilka 

förklaringsmodeller som översättarens olika val kan förklaras med. Här är forskarna inom fältet inte 

överens och det finns flertalet kategorier som framhålls vara den bästa av dess teoretiker. Den 

teoretiska pluralismen har gjort översättningsstudier mer etablerat som vetenskaplig disciplin och 

nedan redogörs för de förklaringsmodeller som är relevanta i undersökningen av engelskans ing-

form i svensk översättning. Eugene A. Nida, bibelöversättare, lingvist och översättningsteoretiker, 

skriver i Toward a Science of Translating om formell och dynamisk ekvivalens (1964). En 

översättning som är formellt likvärdig originalet fokuserar främst på form och innehåll och på att 

dessa är så lika källtexten som möjligt. En formellt likvärdig text försöker bevara alla delar från 

källtexten och liknas av Nida vid en ”gloss translation”, alltså vid en ordlista (Nida 1964:159). En 

dynamisk översättning tar däremot hänsyn till målspråket och kulturen i vilken den är tänkt att 

användas. Dynamiska översättningar är fokuserade på mottagaren och på att originaltextens känsla 

och effekt ska förmedlas till denne (Nida 1964:159). 

2.1.2 Nyöversättningsteori 

Ulysses av James Joyce från 1922 finns på svenska i två versioner: Odysseus av Thomas Warburton  

från 1946 och Ulysses av Erik Andersson från 2012. Redan i titeln syns skillnader mellan verken 

och Andersson har valt att behålla Joyces originaltitel. Att översätta ett verk på nytt kan vara ett 

behov av att målspråket bättre ska passa publiken och tidskontexten (Tegelberg 2011:80). Elisabeth 

Tegelberg, universitetslektor i språk och litteratur, har undersökt olika översättningar och kopplat 

dessa till nyöversättningsteorin. Teorin grundar sig i att alla översättningar är relativa och ett resultat 

av en subjektiv tolkning som översättaren gör under läsningen (Tegelberg 2011:77). Den första 

översättningen av ett verk är ofta friare, domesticerande, medan nyöversättningen är närmare 

källtexten, foreignization. Orsaken till domesticerande är att den första översättningen har som syfte 

att introducera verket på ett lättillgängligt sätt, medan nyöversättningen kan vara mer originalnära 

och foreignizing då verket redan är känt (Tegelberg 2011:79).   
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Berman var den som 1990 presenterade teorin i en fransk artikel (Berman 1990:1, refererad i  

Vahid Dastjerdi &  Mohammadi 2013:174). Berman hävdar i sin artikel att en förstaöversättning 

inte är en fulländad översättning då dess främsta uppgift är att föra ett litterärt verk in i ett annat 

språk. En nyöversättning uppmärksammar däremot källtexten på ett annat sätt och anpassar sig mer 

till dess bokstäver och form (Berman 1990:5, refererad i  Vahid Dastjerdi &  Mohammadi 

2013:174). Berman har teorier om orsaker till varför nyöversättningar görs och framhåller att 

översättningar är ”an incomplete act and it can only strive for completion through 

retranslation” (1990:1 refererad i Vahid Dastjerdi &  Mohammadi 2013:179). Ju fler översättningar 

som görs, desto närmare perfektion blir översättningen.  

Vahid Dastjerdi & Mohammadi har i artikeln Revisiting ”Retranlsation Hypothesis” A 

Comparative Analysis of Stylistic Feature in the Persian Retranslation of Pride and Prejudice 

(2013) jämfört stilistiska drag i två persiska översättningar av en engelsk källtext. Deras studie 

syftar till att pröva teorin om den originalnära nyöversättningen, alltså nyöversättningsteorin 

(2013:175). Vahid Dastjerdi och Mohammadi drar slutsatsen att deras resultat passar in i mönstret 

för nyöversättningar och de fann därmed att den senaste översättningen var närmare originalet än 

den första översättningen (2013:180). De påpekar vidare att nyöversättningsteori ännu inte är en 

teori bevisad hållbar, utan att det fortfarande finns behov av empiriska studier.  

Nyöversättningsteorin har ifrågasatts av bland annat Olof Eriksson, professor i språkvetenskap, i 

Aspekter av litterär nyöversättning (2012). En nyöversättning innebär nya lösningar av en äldre 

översättning och anpassning till en annan tidskontext (Eriksson 2012:101). Svårigheten med 

nyöversättningsteorin är om det ens är möjligt att mäta eller att bestämma om en nyöversättning är 

närmare källtexten än  en förstaöversättning (Eriksson 2012:104). Forskarna Outi Palaloski och 

Katia Koskinen ställer sig också på skeptikernas sida och hävdar att det behövs mer empirisk 

forskning (2004:27). Palaposki och Koskinen har hittat exempel som stödjer teorin och exempel 

som stjälper teorin. En svårighet som de lyfter fram med nyöversättningsteorin är att närhet till en 

källtext kan mätas på olika sätt (Palaposki & Koskinen 2004:32). Exempelvis kan en text vara nära 

källtexten i meningsbyggnad men inte i lexikon. Vilken nivå av texten är det då som räknas och ska 

någon nivå vara mer betydelsefull än en annan? Palaposki och Koskinen pekar vidare på faktorer 

som påverkar hur en översättning uppfattas, nämligen strömningar i litteraturen, läsarens kännedom 

om kulturen i källtexten, samt rådande skrivnormer (2004:34, 36). Den övergripande tanken i deras 

text är att om källtextens kulturella kontext med tiden blir mer känd i kontexten i vilken måltexten 
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existerar, växer ett behov av nyöversättning som inte är domesticerande (Palaposki & Koskinen 

2004). 

Vad forskarna som riktar in sig på nyöversättningsteori är överens om är att det krävs mer 

forskning. Vidare återfinns liknande orsaker till nyöversättningar, nämligen situationella faktorer, 

som språknormer och litterära strömningar, hos samtliga forskare. Tid och kulturell kontext 

påverkar både språket i sig och normer inom översättningvetenskapen (Ingo 2011:17). I en ny 

kontext kan en text upplevas vara förlegad och inte nå nya läsare, vilket både försvårar och minskar 

läslusten hos yngre läsare (Ingo 2007:78). 

2.2 Författaren och översättarna  
Författaren och översättarna presenteras nedan tillsammans med karakteristika av stilen i Ulysses, 

samt en beskrivning av Erik Anderssons kommentarsbok med dess relevans för studien.  

2.2.1 James Joyce 

James Joyce föddes 1882 i Dublin, staden Ulysses utspelar sig i. Som familjens äldste son fick han 

möjlighet att studera på universitet, både i hemlandet och i Europa (Connar 2012:vii). Joyce 

lämnade Irland vid 22 års ålder och tillbringade  därefter inte mycket tid i landet utan umgicks med 

det på håll i sina romaner (Olofsson 2015). Det är främst fyra verk som lyfts fram när Joyces 

författarskap behandlas, vilka är Dubliners, A Portrait of the Artist as a Young Man, Ulysses  och 

Finnegans wake (Connar 2012:1). Ulysses lyfts ofta fram som en av 1900-talets mest betydelsefulla 

verk på grund av dess originalitet och mångtydighet (Olsson & Algulin 1990:518). 

Ulysses påbörjades 1914 och gavs ut 1922. Till USA kom den i sin helhet 1934, efter både åtal 

och fällande dom (Lotass 2015). 1946 kom den första svenska översättningen och nyöversättningen 

är från 2012. Innehållet i boken är präglat av modernistiska experiment och kontraster mellan det 

konstnärliga och arbetssamhället. De modernistiska dragen i boken är tydliga i dess starka symbolik 

och anspelningar på Homeros’ Odysséen (Lotass 2015). Formella experiment är tydliga i sättet på 

vilket innehållet i kapitlen är uppbyggda. Kapitlen skildrar en värld utifrån inre monologer, med 

både ofullständiga meningar och satsradningar. Målet med sättet att skriva var att skildra de 

associativa banorna i hjärnan och hur dessa ofta är okontrollerade och oförutsägbara (Olsson & 

Algulin 1990:519). Stilen återspeglas i grammatiken och leder till svårigheter att översätta Ulysses. 
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2.2.2 Thomas Warburton 

Thomas Warburton är författare och översättare med finlandssvensk bakgrund. Han föddes 1918 

och har publicerat kortnoveller och versberättelser. De källspråk som han översatt till målspråket 

svenska är engelska och finska, ett exempel på översatta verk är Odysseus från 1946 (Järv 2015). 

Att hans översättning 2012 ersattes, eller kompletterades, med en ny har sin orsak i kritik mot hans 

innehållsliga val vid översättningen. Tommy Olofsson, docent i litteraturvetenskap, lyfter fram att 

Warburton misslyckades då han gjorde vattkoppor av dödliga smittkoppor (Olofsson 2012). 

2.2.3 Erik Andersson 

Nyöversättningen från 2012 gjordes av författaren och översättaren Erik Andersson, född 1962. Erik 

Andersson kompletterade sin nyöversättning med en bok om översättningsarbetet (Andersson 

2012a). Han reflekterar i kommentarsboken över hur en läsare tar till sig ett verk och konstaterar att 

läsning är subjektiv, så även översättarens läsning (Andersson 2012a:9). Anderssons egen förmåga 

att se skillnad på adjektiv och adverb ifrågasätts tidigt av honom själv och han beskriver att han 

varit tvungen att fråga både översättarstudenter och vänner om råd (Andersson 2012a:9). 

Översättningsprocessen problematiseras vidare och Andersson beskriver hur namn på inhemska 

korvar och dikter vållar svårigheter för honom (2012a:32). Av värde för den här studien är 

Anderssons kommentarer på verb och tempus. Syntaxen i Joyces medvetandeskrivande saknar ofta 

traditionell meningsbyggnad. Med det menas att en tanke hos en karaktär kan vara uttryckt med ett 

infinit verb, vilket försvårar översättarens tolkning av verbets tempus. Anderssons kommentar om 

just kapitel 4 är en av anledningarna till att kapitel 4 studeras i den här undersökningen. Kapitlets 

komplicerade verbanvändning har vållat översättaren problem och Andersson beskriver 

mardrömmar om korvar som har namn som består av verb i stället för substantiv (Andersson 2012a:

34). 

Viktigast för den här studien är tillfället då Andersson problematiserar sitt arbete med olika 

nyöversättningar. Hans tillvägagångssätt beskrivs med följande citat: 

Varje gång jag avslutar ett kapitel gör jag en utskrift och läser igenom med originalet bredvid mig. Sedan 
utför jag alla ändringar och tar fram en ny utskrift som jag läser med Warburtons översättning bredvid. När vi 
har kommit till helt olika resultat tar jag upp stället till förnyad prövning: kanske anpassar jag mig, kanske 

låter jag det vara, kanske hittar jag på något tredje. Och kanske ändrar jag till något fjärde några månader 
senare. Det här är en lång process. (Andersson 2012a:120)  
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Detta innebär att de skillnader som finns är medvetna val, så också likheterna. I tankeboken avslutar 

Andersson med att konstatera att rollen som översättare är dubbel. Dels ska översättningen vara så 

originalnära som möjligt, dels ska den erbjuda något nytt i jämförelse med andra översättningar 

(Andersson 2012a:151). Här berör Andersson nyöversättningsteorin, vilken beskrivs i avsnitt 2.4. 

2.3 Svenskans översättningsalternativ 
Engelskans ing-form med adjektivisk funktion och som del av verbfras har berörts i uppsatsens 

inledning och kommer att beskrivas närmare i metoddelen, del 3.2, då undersökningen utgår från 

grammatikors beskrivning av dess funktion. Däremot är det under teoretiska utgångspunkter 

relevant att beskriva svenskans alternativ till översättning av ing-formen då inga definitiva strategier 

finns och då resultatet delvis motsäger vad som står i grammatikböckerna. På grund av att aspekt, 

sättet på vilket verbhandlingen betraktas, inte morfologiskt uttrycks i svenskan är en översättare 

tvungen att välja andra strategier för att förmedla verbets innebörd. Josefsson (2009) och Holmes & 

Hinchliffe (2000) har i sina grammatikböcker särskilda avsnitt ägnade åt kommentarer till 

översättning av den progressiva konstruktionen.  

Ett sätt att uttrycka progressiv aspekt är att koordinera två verb med och, i exempelvis sitter och 

läser (Josefsson 2007:177). Pseudokoordinationen möjliggör att aspekt kan uttryckas i svenskan då 

ovanstående exempel innebär en fokusering på utsträckningen i tid (Josefsson 2007:177). 

Pseudokoordination är vanligt förekommande med verb som stå, ligga, gå och vara (Josefsson 

2007:129). Liknande betydelse som pseudokoordinationen har konstruktioner med håller på att 

läsa (Holmes & Hinchliffe 2000:276). Uttryckt i verbfrasen är att händelsen är begränsad i tid men 

det uttrycks inte om handlingen är avslutad eller pågående. Ytterligare en lösning är att översätta 

den engelska progressiva konstruktion med enkelt presens (Holmes & Hinchliffe 2000:276). 

Svenskans infinita form är också ett alternativ då engelskan har en konstruktion där ing-formen 

skulle kunna bytas ut mot en infinitivform utan större betydelseförändring (Holmes & Hinchliffe 

2000:272), se exempel (1). Ing-formen i exempel (1) har funktionen av objekt och är därmed en 

infinit form kallad gerundium.   

 (1) She began reading/to read.     >     Hon började att läsa/läsa. 
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Holmes & Hinchliffe visar vidare att i konstruktioner då engelskan använder ing-satser som 

satsförkortning har svenskan en fullständig sats (2000:290). Se exempel (2). 

 (2) She hates having to clean the house.    >     Hon hatar att hon måste städa huset.  

Ett ytterligare översättningsalternativ är att använda svenskans presens particip. Presens particip 

analyseras inte alltid som en egen ordklass och Josefsson påpekar att participen har drag från flera 

olika ordklasser (2007:93). Hultman, i Svenska Akademiens språklära (2003:40), räknar participen 

till adjektiv, vilket också görs i den här studien. Vad Josefsson inte tar upp är hur svenskans presens 

particip fungerar i relation till engelskans presens particip. Inger Ruin har däremot fördjupat sig i 

presens particip och har i En marginell konstruktion- om SAG:s behandling av 

presensparticipfrasen (2001) undersökt frekvensen av fall då engelska ing-satser översätts med 

svenska presens particip. Vad Ruin fann var att presens particip sällan används för att översätta ing-

satser (2001:240). En vanligare översättningsmetod i undersökningen var att ersätta infinita ing-

satser med en fullständig finit sats. Samma metod beskrivs också av Ingo vara den vanligaste då 

engelskans ing-satser är en inbäddningsmetod som ofta är svårtolkad när det gäller dess temporala 

innebörd (2007:182f). Ruin avslutar sin undersökning med att konstatera att participkonstruktioner 

sällan är omarkerade i svenskan och att de tenderar att ge ett ålderdomligt intryck (2001:242).  

Som beskrivet i avsnitt 2.5 är engelskans ing-form infinit och ingår ing-formen i en konstruktion 

med be ingår den i en finit verbkonstruktion. I svenskan finns det två infinita former: infinitiv och 

supinum (Josefsson 2007:75). I analysen av instanser använda i den här undersökningen kommer 

kategorierna finit och infinit att användas. 

Engelskans ing-former som fungerar adjektiviskt kan i de flesta fall helt oproblematiskt 

översättas med svenska adjektiv. Ett annat alternativ är att uttrycka samma innehåll med en 

relativsats ofta inledd med det relativa pronomenet som. Det relativa pronomenet syftar på ett ord i 

matrissatsen kallat korrelat (Josefsson 2007:159).   

3 Metod och material 
I avsnittet nedan beskrivs Ulysses och de drag som påverkar sättet på vilket den är skriven, samt  

engelsk grammatik i vilken metoden grundas. Kategoridelen som följer beskriver i vilka kategorier 

ing-formen indelats med utgångspunkt ur ing-formens grammatiska funktion.  
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3.1 Ulysses: originalet och de två översättningarna 
Den här studien utgår från boken Ulysses skriven av James Joyce och utgiven 1922 i Paris. Den 

versionen som studerats är nytrycket från 1972. Förstaöversättningen som använts är Thomas 

Warburtons från 1946, omtryckt 1987. Erik Andersson har översatt den andra svenska versionen 

som är med i studien och den kom ut 2012 och upplagan som används är från 2014. Som nämnt i 

avsnitt 2.2.3, är Anderssons kommentarsbok till översättningsarbetet vägledande för det begränsade 

urvalet i undersökningen.  

I Ulysses på 719 sidor skildras en dag i Dublin utifrån tre karaktärers inre monologer. Steven 

Dedalus, Leopold Bloom och Molly Bloom lever sina liv och genom dem förmedlar Joyce teman 

som faderskap och konstnärsvärldens relation till arbetarvärlden (Connar 2012:49). I kapitlet som 

studeras i den här uppsatsen träffar läsaren för första gången Leopold Bloom och hans hustru Molly 

Bloom. Kapitlet är det första i den andra delen och läsaren följer Bloom ur en tredjepersons 

perspektiv. Bloom fixar frukost till sin hustru och till sin katt. Han besöker slaktaren och återvänder 

sedan hem. Leopolds och Mollys dotter har skickat ett brev till dem och vi får följa med Leopold då 

han uträttar sina behov på toaletten. I kapitlet föds även Leopold Blooms misstankar om Mollys 

otrohet.  

Av vikt för kommande analys och diskussion av översättningarna är att händelseförloppet i 

kapitlet sker i en samtid och läsaren ges intrycket att händelserna inträffar i romanens samtid. 

Undantag finns i form av tillbakablickar på dottern som ung eller tankar om den döda sonen. Men 

besöket hos slaktaren eller då Leopold bränner vid en njure i stekpannan sker där och då. 

Den medvetandeström som är karaktäristiskt för Ulysses är fragmentarisk och expressiv, vilka är 

typiska talspråksdrag (Lagerholm 2008:188). Det som uttrycks, uttrycks inte i fullständiga 

grammatiska meningar utan består av satsförkortningar: exempel (3). 

 (3) No use disturbing her (Joyce 1922:59). 

Exemplet visar hur Joyce använde sig av typiska talspråksdrag i skildringen av Leopold Blooms 

inre monolog. Om yttrandet hade förekommit i en akademisk text hade det sett ut på följande vis: 

There was no use in disturbing her/ No use to disturb her. Orsaken till fragmentariska yttranden är, 

enligt Lagerholm, att språkhandlingen är oplanerad (Lagerholm 2008:190). Bloom reagerar på yttre 

omständigheter och tänker i en satsförkortning utan tempusangivelse eller subjekt i exempel (3). 
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3.2 Engelskans ing-former 
Fokus i den här uppsatsen är engelskans ing-former och hur dessa former hanteras av översättaren 

vid översättning. Engelskas ing-form är en infinitiv verbform som bildas genom att addera ing-

suffixet till verbets stam: go + ing (Svartik & Sager 1996:17). Formen är ett presens particip. 

Genom att kombinera presens particip med ett verb som anger tempus, bildas the progressive, en 

progressiv verbkonstruktion. Den progressiva verbkonstruktion anger att en händelse är eller var 

pågående, alltså kombineras tempus med aspekt (Svartvik & Sager 1996:19). Aspekt innebär sättet 

på vilket verbhandlingen betraktas, det vill säga pågående eller avslutad (Greenbaum & Quirk 

1990:53). Generellt är det verb med dynamisk betydelse som används i den progressiva 

konstruktionen. Förekommer ett statiskt verb i progressiv konstruktion blir det laddat med 

bibetydelser, som exempelvis pejorativ betydelse i You are being silly (Greenbaum & Quirk 

1990:54). Betydelsen av progressiv konstruktion sträcker sig även till att innefatta en handling som 

inte än är fullbordad, vanor, personligt ställningstagande, fysisk känsla och förändring (Greenbaum 

& Quirk 1990:54, Svartvik & Sager 1996:87). 

Engelskans presens particip kallas alltså för en progressiv konstruktion tillsammans med ett 

tempusböjt verb. Be + progressivt verb kan vidare uttrycka handling i presens, am reading, 

preteritum, was reading, perfekt, had been reading och presens perfekt, have been reading (Estling 

Vannestål 2007:195). Progressiv aspekt används i uppsatsen i kategorin finit konstruktion, då ing-

formen förekommer i en verbfras med ett verb som anger tempus.  

Vidare kan ing-formen användas som satsförkortning utan framförställt be. Estling Vannestål 

(2007:76) kallar en sådan konstruktion för en ”dangling participle” medan Greenbaum och Quirk 

kallar det för en ing-clause (1990:372), se exempel (4) nedan. Akademiska texter innehåller sällan 

sådana konstruktioner men de är vanliga i talspråk (Estling Vannestål 2007:76). Ing-satsen kan 

fungera som ett substantiv, en modifikation till substantiv, direkt objekt och apposition (Greenbaum 

& Quirk 1990:312).  

 (4) The cat mewed in answer and stalked again stiffly round a leg of the table, mewing (Joyce  

 1922:57). 

Ing-formen har i förkortning en nominal funktion och fungerar i exempel (4) som adverbial. Ing-

formen som satsförkortning kan också analyseras som subjekt, objekt eller predikat, och kallas i de 

fallen för gerundium. Objektsfunktionen exemplifieras i (5): 
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 (5) Dislike dressing together (Joyce 1922:71). 

Dressing i exempel (5) agerar objekt i meningen men är härledd ur en sats i vilken består av ett 

infinit verb: to dress. Användningen av ing-formen som nominalfras kallas gerundium och är en 

infinit konstruktion (Svartvik & Sager 1996:121). Satsförkortningar och nominaliseringar av den 

här typen klassificeras i undersökningen som infinita konstruktioner.  

Ing-formen fungerar även som adjektiv i satser: A sleeping cat (Svartvik & Sager 1996:321). På 

svenska kan nominalfrasen översättas till en sömnig katt utan att ing-formen ändrar funktion och 

istället blir en katt som sover. Adjektivet blir då ett verb. Engelska adjektiv klassificeras som just 

adjektiv.  

3.3 Urval och kategorier 
Den här studien går ut på att jämföra, analysera och diskutera två översättningar av samma kapitel 

ur Ulysses. På grund av bokens omfång och den språkliga inriktningen i uppsatsen ligger fokus på 

engelska ing-former som fungerar som verb och adjektiv i ett av bokens kapitel. Orsaken till att 

adjektiven studerats är att de inte alltid översätts till svenska adjektiv, utan även till verbfraser. Som 

tidigare nämnts är det kapitel 4 i Ulysses som studerats, varur alla instanser av ing-former samlats in 

och analyserats. Erik Anderssons tankebok om arbetet med översättningen och hans kommentar om 

kapitel 4 är orsaken till valet av kapitlet. Totalt förekommer 173 ing-former på kapitlets 16 sidor. 

Warburtons och Anderssons översättningar av dessa har också samlats in, vilket innebär att det finns 

173 översättningsinstanser från båda måltexterna. Alla instanser har sammanställts i en tabell där 

Joyces ing-form följs av Warburtons översättning, som följs av Andersson översättning. På så vis 

har en överblick möjliggjorts över likheter och skillnader.  

Därefter har Joyces ing-former sorterats i tre kategorier: adjektiv, finit konstruktion samt infinit 

konstruktion med utgångspunkt ur det grammatiska avsnittet 3.2. Adjektivkategorin består av ing-

former med adjektivisk funktion, se exempel (6). Kategorin verb+verb+ing innehåller alla instanser 

där Joyce har en finit verbfras som innehåller två verb, varav det ena är finit och den andra är en 

infinit ing-form, se exempel (7). Kategorin verb+ing består av en ensam ing-form med funktionen 

satsförkortning, se exempel (8). I kategorin verb+ing ingår också nominaliseringar som fungerar 

som subjekt, objekt eller predikat.   
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 (6) To smell the gentle smoke of tea, fume of the pan, sizzling butter (Joyce 1922:63). 

 (7) Quick warm sunlight came running from Berkeley Road, swiftly, in slim sandals, along the  

 brightening footpath (Joyce 1922:63). 
 (8) - Metempsychosis, he said, frowning (Joyce 1922:66). 

De svenska översättningarna har kategoriserats enligt översättningens funktion, vilket resulterat i 

följande kategorier: adjektiv, infinit konstruktion, finit konstruktion och övrig konstruktion. 

Adjektivkategorin består av översättningar med adjektivisk funktion, se exempel (9). Infinit 

konstruktion är antingen verb i infinitiv eller supinum, se exempel (10) och (11). Finita 

konstruktioner är de översättningar där tempus är synligt. Den finita kategorin innehåller 

underkategorierna: presens, preteritum, pluskvamperfekt och futurum. I kategorin övrig 

konstruktion finns de översättningar som dels inte kan kategoriserats i någon av de nämnda 

kategorierna, dels översättningsstrategier som bara förekommer enstaka gånger. För exempel, se 

(12) nedan där den engelska ing-former saknar motsvarighet i den svenska översättningen. Exempel 

(12) är en översättning av ”Nothing doing” (Joyce 1922:62).  

 (9) Han kände hur den flytande kväljningen spred sig (Warburton 1946:73). 

 (10) Ingen idé att försöka få en annons av honom (Andersson 2012b:62). 
 (11) Färdats lång väg: […] (Andersson 2012b:64). 
 (12) Knappast (Andersson 2012b:64). 

Ovan beskrivna kategorier möjliggör en översikt av strategier som Warburton och Andersson använt 

sig av vid översättningen. Vad som inte tydliggörs är hur Warburtons och Anderssons förhåller sig 

till varandra och om nyöversättningsteorin är tillämpbar. Av den orsaken har de svenska 

översättningarna jämförts med varandra utan den engelska versionen. De svenska översättningarna 

har då kategoriserats enligt följande: 

1. samma tempus/funktion, samma verb 

2. olika verb, samma tempus/funktion 

3. samma verb, olika tempus/funktion  

4. övrig ändring, samma ändring i båda översättningarna 

5. olika tempus/funktion, olika verb 

6. övrig ändring, olika i översättningarna 
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Kategori 1, samma tempus/funktion, samma verb, innehåller de översättningarna där Waburton och 

Andersson har valt att använda översätta den engelska verbfrasen till samma verb/adjektiv med 

samma tempus. Kategori 2, olika verb, samma tempus/funktion, innehåller de instanser där 

Andersson har valt att översätta med ett annat verb än Warburton men böjt det i samma tempus eller 

då Andersson valt att översätta, likt Warburton, med ett adjektiv men då adjektivet är ett annat, 

alltså samma funktion men olika lexikala ord, jmf kall och kylig. Då verbet är samma men då de är 

böjda i olika tempus hamnar instansen i kategori 3, samma verb, olika tempus/funktion. Exempelvis 

då Warburton har verbet går i presens medan Andersson har det i preteritum eller supinum. 

Kategori 4, övrig ändring, samma ändring i båda översättningarna, innehåller de översättningar där 

de båda valt en övrig strategi, till exempel att göra den engelska ing-formen till ett substantiv, som 

är identiskt i båda översättningarna. Kategorierna 5 och 6 innehåller de instanser där översättningar 

skiljer sig mest åt. I kategori 5, olika tempus/funktion, olika verb, finns de översättningar där 

Andersson valt ett annat verb och ett annat tempus eller annan funktion än Warburton. I kategori 6, 

övrig ändring olika, finns de översättningar där Warburton och Andersson använt en övrig strategi, 

vilket skiljer sig åt i de båda översättningarna.  

I resultatdelen presenteras resultatet uppdelat i tre delar vilka överensstämmer med 

undersökningens frågeställningar. Den första frågan som handlar om strategier vid översättning av 

ing-formen analyseras med hjälp av kategorierna: adjektiv, infinit konstruktion samt finit 

konstruktion och svenskans: adjektiv, infinit konstruktion, finit konstruktion och övrig konstruktion. 

Den andra frågan, förhållandet mellan de två översättningarna, analyseras med hjälp av kategorierna 

1–6 beskrivna ovan. Den tredje frågan diskuteras med hjälp av översättningsteorier och 

nyöversättningsteorier. Samtliga frågor presenteras med hjälp av exempel ur källtexten och de två 

måltexterna. 

4 Ing-formernas funktion och översättningar i Ulysses 
I uppsatsens kapitel 4 presenteras datan kategoriserad. Med syfte att underlätta läsning presenteras 

först en översikt av de tre texternas instanser för att sedan följas av jämförelser som ämnar besvara 

frågeställningarna en i taget.  
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4.1 Översikt av ing-formen i källtexten och i måltext 1 och måltext 2 
I den engelska källtextens finns det på kapitlets 16 sidor 173 instanser av ing-former med olika 

funktion. Exemplen som är med i den här undersökningen har efter insamlandet delats upp i tre 

kategorier beroende på funktion i satsen, alltså finit, infinit och adjektiviskt funktion. Fördelningen 

av de 173 engelska instanserna på de tre kategorierna presenteras i tabell 4.1.1 nedan.  

Tabell 4.1.1 Källtextens fördelning av ing-formen 

Kategori   Absolut antal     Andel av ing-form 

Finit konstruktion  19     11% 

Infinit konstruktion  137     79,2% 

Adjektiv   17     9,8% 

Totalt    173     100% 

Tabell 4.1.1 visar att den infinita användningen är vanligast förekommande, vilket kan ses i ljuset av 

romanens medvetandeskrivning, jämför avsnitt 3.1. Romankaraktären som läsaren följer i kapitlet 

tänker sällan i fullständiga meningar och utelämnar ofta subjektet i satsen och är även benägen att 

rada satser på varandra. Ofullständiga meningar, alltså meningar utan utskrivet subjekt, 

exemplifieras i exempel (13). I samma mening exemplifieras även ing-formen i infinit konstruktion 

då ing-formen inte föregås av finit verb. Typer av exempel (13) är, som tabell 4.1.1 visar, den 

vanligaste typen av ing-form i källtexten.  

 (13) Washing her teeth (Joyce 1922:71). 

Ing-formen med funktionen av adjektiv exemplifieras i (14) och ing-formen i finit konstruktion 

exemplifieras i (15). 

 (14) The sluggish cream wound curdling spirals through her tea (Joyce 1922:67). 

 (15) Queer I was thinking that moment (Joyce 1922:70). 
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Ing-formen med funktionen av adjektiv eller ing-formen i finit konstruktion är de kategorierna som 

det finns färst instanser av. Adjektivisk funktion och finit konstruktion är formella konstruktioner i 

jämförelse med infinit konstruktion, vilket innebär att den informella konstruktionen med infinita 

verb överensstämmer med Joyces intention att förmedla Blooms inre tankar. Medvetandeskrivandet  

karaktäristiska drag är det som speglas i tabell 4.1.1. 

I översättningen av Warburton har de 173 instansernas översättning fördelats i de fyra 

kategorierna som beskrivs i avsnitt 3.3, alltså: adjektiv, infinit konstruktion, finit konstruktion och 

övrig konstruktion. Fördelningen visas i tabell 4.1.2 nedan. 

Tabell 4.1.2 Måltext 1:s fördelning av översättning av ing-formen 

Kategori   Absolut antal    Andel av ing-form 

Finit konstruktion  130     75,1% 

Infinit konstruktion  9     5,2% 

Adjektiv   15     8,7% 

Övrig    19     11% 

Totalt    173     100% 

Tabellen gör synligt att finit konstruktion är den vanligaste typen, vilket innebär att översättaren 

omvandlat den infinita källtextsmotsvarigheten till en konstruktion som binder handlingen till en 

specifik tid. Den infinita konstruktionen är däremot den kategori med färst antal instanser i den 

svenska översättningen av Warburton. Att resultatet i tabell 4.1.2 visar på motsatt resultat i 

jämförelse med resultatet i tabell 4.1.1, beror på engelskans och svenskans olika grammatiska regler 

för finita och infinita verb. Exempel (13) ovan är en infinit konstruktion i engelskan medan 

översättningen i måltext 1 innehåller det finita verbet borstade. En grammatisk direktöversättning 

hade resulterat i borstande, vilket är ovanligt i datan, därmed det motsatta resultatet i tabell 4.1.2.  

Det finns instanser i måltext 1 då den grammatiska funktionen i engelskan förblir densamma i 

svenskan. Det finita verbet i exempel (15) ovan motsvaras i måltext 1 av det finita verbet tänkte. En 

översättningsinstans kategoriserad som finit konstruktion kan ha sin engelska motsvarighet i 

samtliga tre kategorier för de engelska instanserna. Grammatiska skillnader mellan källspråk och 

målspråk kan förklara att 130 finita formerna av 173 svenska översättningsinstanser blir finita. 
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För Anderssons översättning av samma källtext har de 173 instansernas översättningar samlats in 

och analyserats. I likhet med Warburtons måltext har Anderssons måltext delats in i samma fyra 

kategorier som instanserna för måltext 1 och en sammanställning av instanserna i Anderssons 

översättning redovisas nedan i tabell 4.1.3. 

Tabell 4.1.3 Måltext 2:s fördelning av översättning av ing-formen 

Kategori   Absolut antal    Andel av ing-form 

Finit konstruktion  126     72,8% 

Infinit konstruktion  9     5,2% 

Adjektiv   21     12,15% 

Övrig    17     9,85% 

Totalt    173     100% 

Tabell 4.1.3 visar att resultatet för Anderssons instanser är likt resultatet för Warburtons instanser. 

Kategorin finit konstruktion innehåller 126 av 173 översättningsinstanser och är därmed Anderssons 

vanligaste översättningsstrategi av ing-former. Alltså tenderar Andersson att tidsbestämma infinita 

ing-former istället för att använda particip eller infinita verb. I likhet med Warburton innehåller de 

tre andra kategorierna, infinit konstruktion, adjektiv och övrig, färre instanser i förhållande till finita 

konstruktioner.  

Resultaten i tabell 4.1.2 och i tabell 4.1.3 visar att Warburtons och Anderssons skillnader finns i 

kategorierna adjektiv och övrig. Ing-formen översatt till ett adjektiv i måltext 2 sker oftare än vad 

det gör i måltext 1. Exempelvis kan en finit form i måltext 1 motsvaras av ett presens particip med 

adjektivisk funktion i måltext 2, se exempel (16) och (17). 

 (16) Solfjäder klirrade (Warburton 1946:75). 

 (17) Klickande solfjäderspinnar (Andersson 2012b:73). 

Vad tabell 4.1.2 och 4.1.3 inte visar är huruvida Warburton och Andersson har valt samma strategi 

för källtextens ing-former eller om nyöversättningsteoring kan appliceras på Anderssons 

översättning. Exempelvis är exempel (13) ovan översatta till svenska med samma funktion i måltext 
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1 och 2 men med olika verb. I måltext 1 motsvaras washing av borstade, medan tvättade är 

översättningen i måltext 2. Tabell 4.1.1, 4.1.2 och 4.1.3 kompletteras i avsnitt 4.2, 4.3 och 4.4 med 

konkreta exempel och teorianknytning.          

4.2 Källtextens ing-former i måltext 1 och måltext 2  
I underavsnitten som följer presenteras översättningarna beroende av deras engelska motsvarighet. 

Adjektiv presenteras först och följs av ing-formen i finit konstruktion och sist infinit konstruktion.  

4.2.1 Källtextens adjektiv 

I den engelska källtextens kapitel finns det 17 ing-former med adjektivisk funktion. Dessa 17 

adjektiv har behandlats olika av Warburton och Andersson. I Warburtons text har 13 av de 17 

adjektiven fortsatt att vara adjektiv. Resterande fyra engelska adjektiv har översatts till verb i 

preteritum. I Anderssons måltext 2 har 14 av de 17 engelska adjektiven fortsatt som adjektiv. 

Resterande engelska adjektiv har översatts till ett verb i presens, ett verb i preteritum och en instans 

har klassificerats som övrig översättning, se exempel (18) som är en översättning av In the act of 

going (Joyce 1922:65).  

 (18) På väg ut stannade han och slätade till överkastet (Andersson 2012b:67). 

De engelska adjektiv som fortsatt vara adjektiv i måltext 1 och måltext 2 visar att båda översättarna 

har valt att behålla funktionen som finns i källtexten, därmed är översättningarna formellt 

ekvivalenta. Däremot visar datan att Warburton och Andersson i fyra fall valt olika adjektiv, jämför 

exempel (19) och (20) nedan. 

 (19) En prydlig anblick: glansen i hennes släta päls, den vita fläcken under svansroten, de  

 lysande gröna ögonen (Warburton 1946:59). 

 (20) Ser prydlig ut: mjuk och glänsande päls, vit fläck under svansroten, gröna blixtrande  

 ögon (Andersson 2012b:61). 

Det engelska adjektivet som översatts i exempel (19) och (20) är flashing. Skillnaden 

översättningarna emellan kan vara ett resultat av kontextanpassning eller subjektiv tolkning av 
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ordet. Engelsk-svenska ordlistor tar inte sällan upp flera svenska motsvarigheter till ett engelskt ord 

och valet av svensk motsvarighet blir då en personlig tolkning av innebörden av det engelska ordet.  

Vad som är gemensamt för de båda måltexterna är att adjektiv inte i något av kapitlens instanser 

tolkas som pluskvamperfektum, futurum eller infinitiv. Tolkningen av adjektiv hos Warburton och 

Andersson visar en marginell skillnad där Andersson har översatt 14 av de 17 engelska adjektiven 

till svenska adjektiv medan Warburton har översatt 13 av de 17 engelska adjektiven till adjektiv. 

Marginellt närmare källtexten än Warburton när det gäller adjektiv är därmed Andersson.  

4.2.2 Källtextens finita konstruktioner 

I den engelska källtexten finns det 19 instanser med ing-former som förekommer i en konstruktion 

med ett framförställt verb, alltså i en progressiv verbkonstruktion. Konstruktionen är en finit 

verbfras då det första verbet i ledet visar tempus, se exempel (21). De svenska översättningarna 

finns i exempel (22) och (23). 

 (21) She was reading the card, propped on her elbow (Joyce 1922:64). 

 (22) Hon höll på att läsa kortet, stödd mot armbågen (Warburton 1946:68). 
 (23) Stödd mot armbågen läste hon kortet (Andersson 2012b:66). 

I de svenska måltexterna motsvaras den finita verbfrasen alltid av en finit form då de översatts till 

verb. Exempel (21) har på svenska blivit två olika verbfraser, där Warburton använder en 

pseudokonstruktion och Andersson ett finit verb. Warburton har översatt engelskans finita 

verbfraser till 9 presensformer, 8 preteritumformer och 2 futurumkonstruktioner. Andersson har 

översatt engelskans finita verbkonstruktioner till 7 presensformer, 8 preteritumformer och 4 

futurumformer. Både Warburton och Andersson har översatt en av de engelska instanserna till 

svenskans presens particip, vilket resulterat i kom springande i båda texterna. I övrigt har de tolkat 

de engelska verbfraserna lika. Skillnaden mellan översättningar när det handlar om verb+verb+ing, 

finns främst i vilka verb de har använt på svenska. Exempelvis har is bringing översatts med 

kommer i måltext 1 och med tar i måltext 2. Ytterligare en skillnad är då den engelska källtexten 

lyder: am writing. Warburtons översättning syns i exempel (24) och Anderssons översättning syns i 

exempel (25).  

 (24) Jag fick mammas ljuvliga krämkonfekt och skriver nu (Warburton 1946:72). 

 (25) Jag fick mammas fina ask med praliner och ska skriva (Andersson 2012b:69-70). 
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Då den engelska versioner innehåller verbet be i presens indikerar det att händelsen är något som 

händer just nu. Andersson har valt att uttrycka skrivandeprocessen som något som ska hända i 

framtiden men händelsen är inte så okomplicerad som den verkar utan sin kontext. Yttrandet i 

översättningarna är gjort i ett brev till Leopold Bloom från hans dotter och själva skrivandet sker 

därmed i hans dotters nutid men Leopold får ta del av innehållet i efterhand. Warburton är 

semantiskt närmare källtexten i översättningen av am writing.  

4.2.3 Källtextens infinita konstruktioner 

I den engelska källtextens kapitel är 137 instanser av ing-formerna utan framförställt verb. Alltså 

fungerar de i kapitlet som satsförkortningar eller som ofullständiga meningar, vilket är vanligt i 

Ulysses. Ing-formen är, som beskrivet i avsnitt 3.2, en infinit form av verbet i engelskan. I svenskan 

översätts sällan de engelska infinita verben till ett svenskt infinit verb, istället väljer översättaren av 

både måltext 1 och måltext 2 finita former, adjektiv eller en övrig lösning. Infinita lösningar finns 

dock i båda översättningarna; 9 i måltext 1 och 7 i måltext 2. Ing-formen har aldrig översatts till en 

futurumkonstruktion och endast två gånger, och det i måltext 2, har den översatts till supinum.  

Att den engelska ing-formen är svårtolkad visas på det splittrade resultatet som framkommer i 

datan. I satsförkortningar som i exempel (26), finns inget verb som antyder när den heta dagen 

kommer. Skulle coming föregås av was hade översättning motsvarats av Anderssons i exempel (28). 

Warburtons exempel (27) skulle motsvaras av engelskans is coming.  

 (26) Heaviness: hot day coming (Joyce 1922:69). 

 (27) Tryckande: blir hett i dag (Warburton 1946:74). 
 (28) Tyngd: en het dag nalkades (Andersson 2012b:71). 

Trots de svårtolkade formerna visar måltext 1 och måltext 2 liknande resultat vid tolkning av 

tempus. Warburton har översatt ing-formen utan föregående verb till preteritum i 78 fall av 137. 

Motsvarande siffra hos Andersson är 76. Warburton har 20 presensformer av de engelska ing-

formerna utan föregående verb och Andersson har 22.  

4.3 Måltext 1 och måltext 2 i jämförelse 
I de föregående avsnitten, avsnitt 4.2.1, 4.2.2 och 4.2.3, har Warburtons och Anderssons 

översättningar diskuterats i relation till källtexten. Syftet med det här avsnittet är att jämföra 
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översättningarna med varandra och tydliggöra skillnader. Översättningarna har, för den här delen av 

undersökningen, kategoriserats enligt hur de förhåller sig till varandra och det enligt följande 

kategorier (för beskrivning se avsnitt 3.3): 

1. samma tempus/funktion, samma verb 

2. olika verb, samma tempus/funktion 

3. samma verb, olika tempus/funktion  

4. övrig ändring, samma ändring i båda översättningarna 

5. olika tempus/funktion, olika verb 

6. övrig ändring, olika i översättningarna  

Tabell 4.3.1 nedan visar hur måltexterna förhåller sig varandra baserat på i vilken kategori av de 

ovan beskrivna som instanserna delats in i.  

Tabell 4.3.1 Måltext 1 och måltext 2 i relation till varandra 

Kategori     Absolut antal              Andel av ing-form 

Samma verb och  tempus/funktion  77     44.5% 

Olika verb, samma tempus/funktion  40     23.1% 

Samma verb, olika tempus/funktion  24     13.9% 

övrig ändring, samma ändring i båda översättningarna 3     1.75% 

övrig ändring, olika i översättningarna 26     15% 

Olika verb, olika tempus/funktion  3     1.75% 

Totalt      173     100% 

I tabell 4.3.1 redogörs för hur den kategorin med flest instanser är samma verb och tempus/funktion. 

Anderssons har valt samma strategi som Warburton i majoriteten av översättningsinstanserna. 

Tabell 4.3.1 kan, utöver att visa relationen måltexterna emellan, relateras till teorin om 

nyöversättningar, vilket görs i avsnitt 4.4 nedan. 

Samma verb och samma tempus/funktion betyder att översättningarna är identiska. Detta innebär 

däremot inte att hela meningen är översatt på exakt samma vis, utan det är enbart ing-formens 
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översättning som är i fokus. Samma översättning återfinns i 77 fall av de 173 studerade instanserna. 

Warburton och Andersson har alltså valt exakt samma sätt att översätta i 44,5% av fallen och 

Andersson har, som nämnt i avsnitt 2.2.3, använt sig av Warburtons översättning som ett skyddsnät 

vid osäkerhet. Likheterna skulle därmed kunna vara en följd av det. Även kategorin som består av 

samma övriga ändring innebär att Andersson är identiskt med Warburton när, exempelvis, en ing-

form översatts till en prepositionsfras, se exempel (29) och (30). Samma övrig ändring har gjorts i 3 

fall av 173, vilket innebär att exakt samma ändring gjorts i 80 fall av 173, alltså 46,2%. De 80 fallen 

består av de instanser som klassats som samma tempus/funktion, samma verb (77 st) och övrig 

ändring, samma ändring i båda översättningarna (3 st). 

 (29) Med dörren på glänt, i lukten av multnande kalk och gammal spindelväv knäppte han 

 upp sina hängslen (Warburton 1946:74-75). 
 (30) Med dörren på glänt, i stanken från möglig kalkfärg och gammal spindelväv, tog han
 av hängslena (Andersson 2012b:72). 

I Joyces original står det ”Leaving the door ajar […]” (Joyce 1922:70). Översättningsstrategin i de 

tre fallen av övrig översättning innebär att översättningen inte kan kategoriseras i någon av de tre 

andra kategorierna. Samma situation beskrivs därmed med hjälp av olika ordklasser i engelska och 

svenska i exempel (29) och (30). 

De näst största skillnaderna översättningarna emellan är de fall då verben eller adjektiven är 

desamma men då tempus/funktion är olika, samt då verben är olika men tempus/funktion är samma. 

Det förra gäller i 24 fall och det senare i 40 fall. Att Warburton och Andersson har samma verb men 

olika tempus sker i de fall då källtextens ing-form inte föregås av ett tempusvisande verb, se 

exempel (31), (32) och (33). 

 (31) The crooked skirt swinging whack by whack by whack (Joyce 1922:71). 

 (32) Klockkjolen svängde för varje slag slag slag (Warburton 1946:65). 

 (33) Den sneda kjolen som svänger, snärt efter snärt efter snärt (Andersson 2012b:63). 

Joyces källtext visar inte när kjolen svänger och kontexten till yttrandet sker då Leopold Bloom 

besöker slaktaren och iakttar en kvinna som går. Händelsen sker alltså medan han iakttar kjolen men 

tolkningen av händelsen är olika i Warburtons och Anderssons översättningar. I exempel (32) har 
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Warburton tolkat händelsen som att den svenska ekvivalensen är preteritum medan Andersson i 

exempel (33) har tolkat händelsen som pågående i samtiden. 

I instanserna då översättarna har valt olika verb men samma funktion/tempus, se exempel (34) 

och (35), kan det visa på en modernisering av Andersson. Gnola är, enligt Svenska Akademiens 

ordbok, äldre än ordet nynna och om ålder på ett ord innebär att gammal är lika med omodernt så 

stämmer nyöversättningen överens med vad Rune Ingo skriver: att nya översättningar ofta har som 

syfte att anpassas till nya målgrupper i nya kontexter och enligt rådande normer (Ingo 2007:24). Att 

välja ett ord med ett modernare stilistiskt drag innebär en anpassning till dagens språknorm, men det 

betyder även att Andersson gör Joyces verk från 1922 modern, vilket motsäger 

nyöversättningsteorin. 

 (34) Lönade sig inte att gnola (Warburton 1946:75). 

 (35) Ingen idé att nynna då (Andersson 2012b:73). 

Dessa två kategorier hamnar mitt emellan de mest extrema, det vill säga mellan fall då 

översättningarna är exakt lika och mellan fall där översättningarna inte har något gemensamt. Dessa 

två kategorier, samma verb men olika tempus/funktion och olika verb men samma tempus/funktion, 

förekommer tillsammans i 64 fall av 173 och står därmed för 36,9%.  

Resterande instanser av översättningar av ing-former är klassificerade som olika verb i olika 

tempus/funktion samt olika övrig ändring. Det förra stämmer för 3 översättningsinstanser och det 

senare för 26. Att en översättning till ett verb resulterar i olika verb och olika tempus/funktion är 

alltså ovanligt och endast förekommande i 3 fall av 173, för exempel se (36) och (37) nedan.  

 (36) Solfjädern klirrade (Warburton 1946:75). 

 (37) Klickande solfjäderspinnar (Andersson 2012b:73). 

Anderssons översättning är ett presens particip vilket beskriver solfjädrarna adjektiviskt och 

Warburton har valt klirrade, vilket är ett annat lexikalt ord och ett verb i preteritum. I Joyces text 

lyder meningen: ”Her fansticks clicking.” (Joyce 1922:71), vilket innebär att Warburton är 

grammatiskt närmare originalet då han valt att behålla ing-formens funktion som ett verb.  

Olika övrig ändring förekommer i 26 fall av 173 och utgör därmed 15% av totalen. Denna 

kategori består av fall då den engelska ing-formen inte översatts till ett adjektiv, en finit eller infinit 
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verbfras.  Övriga lösningar som är olika är vanligare än övriga lösning som är lika, jämför 26 olika 

instanser med 3 lika instanser. Övriga lösningar ses i exempel (39) och (40) nedan.  

 (38) Nothing doing (Joyce 1922:62). 

 (39) Ingenting för mig (Warburton 1946:66). 

 (40) Knappast (Andersson 2012b:64). 

Vad som exemplifieras ovan är hur ett talspråkligt engelskt uttalande tolkas och anpassas till svenskt 

talspråk. Det är uttalandets innebörd som översätts mer än dess lexikala form, vilket innebär att 

översättarna valt olika sätt att transponera innebörden (Vinay & Darbelnet 1995:36). 

Översättningarna är därmed också mer dynamiska än statiska, jämför avsnitt 2.3. 

4.4 Måltexternas resultat: både för och mot nyöversättningsteorin  
Ing-formen är infinit i engelskan och en svensk direktöversättning av formen skulle resultera i ett 

presens particip och därmed i formell ekvivalens. Av de presens particip som finns i 

undersökningen har Warburton och Andersson översatt på samma sätt i 10 fall. Warburton har 3 

presens particip som Andersson inte har. Andersson har 7 presens particip som Warburton inte har. 

Skillnaden skulle enligt nyöversättningsteorin innebära att Andersson, som har fler presens particip, 

är närmare källtexten än Warburton. Däremot är 7 instanser av 173, och 3 instanser av 173 inte en 

stor andel. Att översätta en engelsk ing-form till en svensk presens participform är ovanligt och 

resultatet överensstämmer med Ruins undersökning där hon visade att svenskans particip är en 

marginell konstruktion, se avsnitt 2.3. Exempel (41), (42) och (43) visar översättningar av 

engelskans progressiva aspekt. 

 (41) Quick warm sunlight came running from Berkeley Road, swiftly, in slim sandals, along

 the brightening footpath (Joyce 1922:63). 

 (42) Snabbt varmt solsken kom springande från Berkeley Road, i smala sandaler längs den 

 ljusnande sandgången (Warburton 1946:67). 
 (43) Varmt kvickt solsken kom springande från Berkeley Road, snabbt med smäckra  
 sandaler på den ljusnande gångstigen (Andersson 2012b:65). 

Då resultatet av presens particip i Ulysses kapitel 4 resulterade i få exempel bör 

nyöversättningsteorin appliceras på andra resultat i undersökningen. Mer relevant är att fokusera på 
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ing-formens funktion och hur den funktion översätts i svenskan. Tabell 4.3.2 redovisar resultatet av 

den totala datan och i vilka kategorier de klassificerade instanserna är fördelade. 

Tabell 4.3.2 Källtextens och måltexternas instanser 

Kategori   Källtext Måltext 1 Måltext 2 

Finit konstruktion  19  130  126 

Infinit konstruktion  137  19  17 

Adjektiv   17  15  21 

Övrig    –  19  17 

Totalt    173  173  173 

Vad tabell 4.3.2 visar är att måltext 2 har färre finita former än måltext 1, vilket placerar måltext 2 

närmare källtexten. Måltext 1 har fler infinita former än måltext 2, vilket placerar den närmare 

källtexten. Måltext 2 har färre övriga tolkningar än måltext 1, vilket placerar måltext 2 närmare 

originalet. Vad tabell 4.3.2 även visar är att ingen av dessa skillnader är stor. Att använda 

nyöversättningsteorin på jämförelsen om ing-formens funktion i svenskan visar inte på något tydligt 

resultat. Den visar att måltext 2 är närmare källtexten i två fall, medan måltext 1 är närmare 

källtexten i ett fall. 

Nyöversättningsteorin applicerad på förhållandet mellan måltext 1 och 2 som presenterats i tabell 

4.3.1 i avsnitt 4.3 visar följande: översättningarna skiljer sig åt i 96 av 173 instanser, vilket är fler 

instanser än de gånger då de är exakt lika i översättning, vilket är 77 gånger. Siffran 96 innehåller 

resultatet för samtliga kategorier utom samma verb och  tempus/funktion i tabell 4.3.1. Då tempus/

funktion är lika men verben är olika visar det att översättarna tolkat innebörden av det engelska 

verbet på olika vis. Om nyöversättningsteorin stämmer bör det innebära att Andersson är semantiskt 

närmare Joyce i sina översättningar. En sådan bedömning kan inte göras utifrån resultatet då orden i 

måltext 1 och 2 i samtliga 40 fall är synonymer eller uttrycker samma handling med olika verb, se 

exempel (44) och (45) som är översättningar av ” […] set the brasses jingling […]” (Joyce 

1922:65). 
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 (44) Mässingen klirrade när hon hastigt reste sig upp och stödde armbågen mot kudden      

 (Warburton 1946:69). 

 (45) Mässingsringarna rasslade när hon hastigt reste sig upp med armbågen på kudden     

 (Andersson 2012b:67). 

I instanserna där verben är desamma i översättningarna men tempus är olika kan 

nyöversättningsteorin användas om den engelska motsvarigheten är verb+verb+ing, på grund av att 

det endast är då som tempus kan ses. Är den engelska motsvarigheten ett adjektiv eller verb+ing är 

den måltexten med presens particip eller adjektiv närmast. En jämförelse visar att Andersson är 

närmare Joyce än Warburton i de fall när verben är samma i översättningarna men då de används på 

olika sätt.  

Att applicera nyöversättning på de instanser när den svenska översättningen klassats som övrig 

är inte möjlig då kategorin innebär att den svenska motsvarigheten är markant annorlunda i 

jämförelse med den engelska motsvarigheten. I tre av de övriga ändringar är Warburton och 

Andersson identiska, vilket inte heller möjliggör en förklaring med nyöversättningsteorin.  

I de tre fall när översättningar skiljer sig som mest och både tempus/funktion och verbet är olika 

är Andersson närmare Joyce än vad Warburton är. Andersson har översatt en av de tre ing-formerna 

till ett presens particip och en annan infinit ing-form till ett svenskt verb i infinitiv. I det tredje fallet 

är ingen översättning närmare än den andra.  

I 46,25% av fallen är översättningarna exakt lika, alltså det sammanlagda resultatet för 

kategorierna övrig ändring, samma ändring i båda översättningarna och samma verb och  tempus/

funktion. Då tempus/funktion och verbet är lika hos Warburton och Andersson motbevisas 

nyöversättningsteorin.  

5 Diskussion   
I likhet med föregående kapitel, kapitel 4, diskuteras resultatet enligt uppsatsens frågeställningar. 

Först diskuteras översättning av ing-formen, sedan förhållandet mellan måltext 1 och måltext 2, och 

sist följer en diskussion av resultatet tillsammans med nyöversättningsteorin. 
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5.1 Översättningarna beskrivna med översättningsvetenskap  
En översättning har alltså som syfte att fungera i kontexten den är tänkt att publiceras i. 

Översättningen bör även semantiskt innehålla det som källtexten innehåller, bevara källtextens 

stilnivå och fungera grammatiskt. Warburtons och Andersssons översättningar fungerar båda i 

Sverige och de har förmedlat Joyces innehåll enligt den stilnivån som råder i Ulysses. Däremot kan 

den grammatiska aspekten av översättningarna ifrågasättas då källtexten är talspråklig. 

Översättningarna innehåller satsradningar och meningsfragment men de rättfärdigas i och med att 

källtextens stilnivå hör hemma i beskrivningar om talspråk snarare än skriftspråk.  

Översättningarna, i ljuset av Nidas begrepp dynamisk och formell ekvivalens (se avsnitt 2.1.1), 

kan ses som dynamiska ekvivalenser. Orsaken är att de översättningar i undersökningen som 

klassificerats som formella ekvivalenser är en minoritet. Formella ekvivalenser är de instanser som 

översatts från adjektiv till adjektiv och från verb+verb+ing till finit verb+presens particip. De 

formella ekvivalenserna utgör i Wartburtons text totalt 13 av 173 och i Anderssons text 13 av 173. 

Instanserna för formell ekvivalens är inte samma i samtliga 13 fall men totalt visar de att båda 

översättningarna är dynamiska ekvivalenser av Ulysses.  

5.2 Källtextens ing-former och måltexternas översättningar 
Att någon av översättningsinstanserna är formellt ekvivalent är alltså ovanligt. Det innebär att den 

infinita konstruktionen sällan är infinit i de svenska översättningarna. Som Ruin konstaterar är det 

vanligaste sättet att översätta en engelsk ing-form att använda fullständig finit sats. Då fokus i 

undersökningen ligger på verben har satsen inte analyserats. Vad som stämmer med Ruins resultat 

är att den vanligaste översättningsmetoden är att översätta ett infinit engelskt verb till ett finit 

svenskt verb. I undersökningen är 130 av Warburtons instanser och 126 av Anderssons instanser 

finita konstruktioner. De svenska finita konstruktionerna visar på stor variation vilket inte möjliggör 

en generell slutsats. Engelskans infinita former är därmed svåröversatta och det finns fler än ett sätt 

att översätta dem till svenska, vilket överensstämmer med beskrivningen av svenskans lösningar i 

avsnitt 2.3.  

De ing-former i Joyces text med adjektivisk funktion som översatts till svenska adjektiv utgör 

majoriteten av båda översättningarnas adjektiv. Wartburton har översatt 13 av de engelska 17 

adjektiven till svenska adjektiv och motsvarande siffra för Andersson är 14. Utöver dessa 13 och 14 

översättningarna till adjektiv har Warburton två till som i engelska texten är den ena är en 

översättning av en infinit satsförkortning och den andra är en översättning av en finit konstruktion. 
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Andersson har 7 adjektiv utöver de 14 som är översättningar av 6 infinita satsförkortningar och en 

finit konstruktion. Resultatet från jämförelsen av adjektivöversättningar visar att den gruppen är 

minst problematiskt för både Warburton och Andersson då svenskan och engelskan har liknande 

grammatiska regler för adjektiv.  

I likhet med engelskans ing-former med adjektivisk funktion, visar engelskans ing-former som 

förekommer i finita konstruktion, alltså i progressiv konstruktion som i I am writing, mindre 

variation och liknande resultat i måltext 1 och måltext 2. Då den progressiva konstruktionen 

innehåller ett verb som anger tempus underlättas tolkningen av tid jämfört med de infinitiva ing-

formerna. Måltexterna skiljer sig i ett fall vid översättning av engelska progressiva konstruktion. 

Instansen exemplifieras i exempel (24) och (25) i avsnitt 4.2.2 och där har Warburton en finit 

presensform och Andersson har en finit futurumkonstruktion då den engelska motsvarigheten är en 

progressiv konstruktion i presens.  

Pseudokoordinationen berörs i avsnitt 2.3 och är en svensk konstruktion som används för att 

uttrycka progressiv aspekt. Pseudokoordinationen är inte vanlig i undersökningen och den 

förekommer i måltext 1, 7 gånger och i måltext 2, 6 gånger. Pseudokoordinationer har i 

resultatdelen klassificerats som finita konstruktioner då det första verbet är böjt. Att 

pseudokoordinationer skulle vara ett sätt att uttrycka aspekt i svenskan stämmer visserligen, men 

det alternativet är inte vanligt i den här undersökningen. Pseudokoordinationer, som exempelvis 

sitter och läser, är marginellt vanligare i måltext 1. 

5.3 Måltexternas grammatiska regler sammanställda efter analysen 
Efter att datan kategoriserats och presenterats framkommer regler som gäller för måltexterna. 

Reglerna går inte att applicera på båda texterna i samtliga fall men de överlappar varandra i vissa 

avseenden. I måltext 1 gäller följande resultat:  

• adjektiv översätts aldrig till pluskvamperfekt, presens, futurum, infinitiv eller övrig lösning 

• samtliga finita konstruktioner i engelska utom en blir finita verb i översättning, en översätts till 

adjektiv 

• supinum förekommer inte  

• engelskans infinita former blir aldrig futurumkonstruktioner, och endast en instans blir ett 

adjektiv.  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För måltext 2 gäller följande resultat: 

• adjektiv översätts aldrig till pluskvamperfekt, futurum eller infinitiv, och det finns endast en 

övrig konstruktion 

• samtliga finita konstruktioner i engelska utom en blir finita verb i översättning, en översätts till 

adjektiv 

• engelskans infinita former blir aldrig futurumkonstruktioner. 

Vad som ytterligare kan konstateras efter analys av resultatet är att Warburton inte översätter till 

supinum medan Andersson gör det. Infinita ing-former översätts inte till futurum i någon måltext. 

De infinita svenska översättningarna är översättningar av infinita engelska former. De svenska 

futurumkonstruktionerna är översättningar av finita konstruktioner i den engelska källtexten. Den 

engelska ing-formen saknar därmed inte regler för översättningen även om dess direkta översättning 

bör vara presens particip. Istället tillämpas ovan beskrivna regler och det förekommer skillnader 

mellan Warburton och Andersson när det gäller kvantiteten av presens particip, vilka ökat i 

Anderssons översättning. Enligt Ruin ger presens particip ett ålderdomligt intryck. Andersson ökade 

tendens att använda presens particip resulterar, enligt Ruin, i ett ålderdomligt intryck, vilket placerar 

nyöversättningen närmare källtexten från 1922 och fungerar foreignizing ur ett målspråksperspektiv. 

Reglerna ovan tar inte hänsyn till val av lexikalt synonyma ord. Skillnader i lexikon bör snarare 

vara en fråga om stil och översättarens subjektiva tolkning av källtexten.  

5.4 Nyöversättningsteorin applicerad på skillnaderna 
Vore nyöversättningsteorin applicerbar på studiens resultat skulle det innebära att Anderssons 

översättning innehöll fler presens particip än Warburtons översättning. Anderssons översättning 

skulle endast innehålla adjektiv som direkt var översättningar av de engelska adjektiven. 

Anderssons översättning skulle heller inte innehålla instanser klassificerade som övrig ändring. 

Datan visar att detta inte är fallet, vilket motbevisar nyöversättningsteorin.  

I avsnitt 4.3 presenteras datan beroende av hur Andersson förhåller sig till Warburtons 

översättning. Presentationen visar att 80 av 173 instanser är lika i måltext 1 och måltext 2. 40 

instanser av 173 är översättningar där tempus och funktion är lika men ordvalet varierar. Dessa 

likheter texterna emellan utgör 120 instanser av 173, vilket motsvarar 69,4%. Översättningarna 

visar därmed på fler likheter än skillnader vilket motbevisar nyöversättningsteorin.  
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Vad som bör tas med i diskussionen av nyöversättningsteorin är att Andersson har använt sig av 

Warburtons översättning och jämfört sitt resultat med den. Vid olikheter har Andersson funderat 

över sitt val och ändrat efter Warburtons översättning, behållt sin egen formulering eller ändrat till 

en ny översättning. De skillnader som finns i översättningarna är medvetna val av Andersson. Det 

kan därmed tänkas att måltext 2, snarare än att närma sig källtexten, är närmare måltext 1. 

De skillnader som datan visar är de instanser då översättningarna har olika tempus/funktion och 

olika verb och då de har olika övriga ändringar. I 26 instanser av 173 har översättningarna 

klassificerats som olika övrig lösning och 3 instanser innehåller olika verb och olika tempus/

funktion. Det är i dessa 29 instanser som närhet till källtexten kan ses. Om då presens particip ses 

som den formen som är närmast den engelska ing-formen visar resultatet att Anderson i de 29 

instanserna har 5 presens particip och Warburton har 0 presens particip. Ur den aspekten är 

Anderssons översättning närmare Joyces Ulysses och verifierar nyöversättningsteorin. Dock är 5 av 

173, 2,9%, inte en tillräckligt reliabel siffra när en teori ska bevisas stämma. I likhet med Palaposki 

och Koskinen visar resultatet i den här studien av engelska ing-former översättningsinstanser som 

stödjer nyöversättningsteorin och översättningsinstanser som motsäger nyöversättningsteorin. 

Måltext 1 och 2 är lika i 69,4%, och ingen översättning är närmare källtexten än den andra i de 

fallen. I de fall där översättningarna skiljer sig är Andersson närmare källtexten i 5 fall av 29. 

Förändring i språknormer eller subjektiv tolkning av den engelska källtextens innehåll kan vara 

orsaker till översättningsskillnader.  

6 Avslutande kommentar 
Att engelskans ing-form är svår att översätta till svenska visas då resultatet för de svenska 

översättningarna är splittrat. Den formmässigt närmsta översättningen av en engelska ing-form är    

-ande/-ende, vilket är ovanligt i studien. Däremot visar resultatet att adjektiv och ing-former i finita 

konstruktioner resulterar i färst skillnader mellan översättningarna. Mest variation visar 

översättningarna av infinita ing-former.  

Vad resultatet och diskussionen visar är att översättningarna är lika då adjektiv och ing-former i 

finita konstruktioner översätts. Översättning av infinita ing-former visar ett splittrat resultat. De 

översättningar som klassificerats som övriga visar att översättningen skiljer sig markant från 

källtexten och det är Warburton som har flest övriga lösningar, vilket antyder domesticering (jämför 
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avsnitt 2.1.1). Andersson har flest presens particip och är därmed närmare källtexten då particip är 

den formmässigt närmsta översättningen av ing-formen, vilket antyder foreignization (jämför 

avsnitt 2.1.1). Warburton är närmare svenska grammatiska regler för översättning av ing-formen då 

han har fler pseudokoordinationer än Andersson. Att Warburton är grammatiskt närmare källtexten 

är på grund av att pseudokoordinationen uttrycker progressiv aspekt på svenska enligt svenska 

grammatikor. Grammatiska konstruktioner för progressiv aspekt i svenskan är ovanliga i den här 

undersökningen. Istället är det vanligare att översättaren väljer att översätta progressiv aspekt med 

preteritum. 

Trots skillnader mellan översättningarna och att Andersson visar på marginellt fler översättningar 

som är närmare källtexten, är måltext 1 och måltext 2 samma i 46,2% av de undersökta instanserna 

och  de använder sig av samma tempus/funktion i ytterligare 37% av instanserna. Totalt olika är de i 

16.8% av instanserna. Nyöversättningsteorin har inte visat sig applicerbar på alla instanser och när 

den varit det har datan visat på marginella skillnader. De marginella skillnaderna visar att Andersson 

är närmare källtexten när det gäller presens particip och när översättningarna har olika tempus. 

Andersson har färre finita konstruktioner och färre instanser i den övriga kategorin, vilket antyder 

att han är närmare Joyce.  

Grammatiskt visar undersökningen att det finns generella regler vid översättning av ing-former., 

vilka inte konsekvent följer grammatikböckernas beskrivning. Engelska adjektiv blir aldrig 

pluskvamperfekt, futurum eller infinitiv. Finita konstruktioner i engelskan översätts till finita 

konstruktioner i svenskan. Finita konstruktion blir sällan översatta till adjektiv. Svenska 

futurumkonstruktioner är aldrig översättningar av infinita ing-former. Översättning till supinum och 

översättningar till presens particip är vanligare i måltext 2. Den ökade användningen av presens 

particip kan tyda på förändring i hur pågående aspekt uttrycks i svenskan och därmed antyda 

förändringar av rådande språknorm.  

En kontrastiv analys av översättning av ing-former har deskriptivt visat hur översättaren går till 

väga och vad som hänt då ett verk översätts på nytt. Vad jämförelsen av ing-former inte visar är om 

nyöversättningsteorin kan bekräftas. I likhet med tidigare forskare finns det resultat som både 

bekräftar och inte bekräftar teorin. De resultat som visar att Andersson är närmare källtexten är för 

få för att stödja teorin. En jämförelse av substantiv eller innehåll hade gett tydligare svar på frågan 

om nyöversättningsteorin kan förklara skillnaderna mellan måltext 1 och måltext 2. Skillnaderna 

dem emellan kan istället förklaras genom grammatiska förändringar, exempelvis att presens particip 

är vanligare, eller subjektiv tolkning av tempus och lexikon. Svårigheten att applicera 
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nyöversättningsteorin på ing-formen kan förklaras med att det är problematiskt att mäta på vilket 

sätt en översättning är närmare källtexten än en tidigare översättning. Ska mätningen utgå från 

ordens form eller ordens innehåll? Är en översättning närmare för att den är finit om originalet 

också är finit?  

Slutligen kan det konstateras att ing-formen kräver fler undersökningar då den ökar i källspråket 

engelska. Nyöversättningsteorin kräver, likt forskare inom översättningsvetenskap hävdar, mer 

forskning. Att använda teorin har inte givit entydiga resultat när det handlar om verbformer och 

teorin skulle ge tydligare resultat applicerat på handling eller substantiv. Däremot kan den här 

undersökningen visa skillnader i översättning av ing-formen, vilket kan underlätta då det engelska 

språket lärs in. Grammatikböckerna visar snarare teoretiska råd än verkligt språkanvändande och 

fler deskriptiva studier kan föra grammatikböckerna närmare faktiskt användande.  
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