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1 FÖRBEREDANDE TEXTANALYS
1.1 Presentation och analys av källtexten 
 

I detta avsnitt har jag utgått från den modell som Hellspong och Ledin använder för 

textanalys i boken Vägar genom texten (Hellspong & Ledin 1997) och jag har använt de 

analysverktyg som jag anser vara mest relevanta för den text jag översatt. 

 

1.1.1 Kontextanalys 
 

1.1.1.1Situationskontext 

Boken som översatts heter Pays de malheur – un jeune de cité écrit à un sociologue, 

skriven av Younes Amrani och Stéphane Beaud. Younes Amrani (som är en 

pseudonym) skrev den 11 december 2002 ett e-brev till sociologen och professorn 

Stéphane Beaud efter det att han läst hans bok om invandrarungdomar 80 % au bac... et 

après ?. Younes hade blivit ytterst berörd och ville framföra sitt tack såväl som sina tankar 

om det som kommit fram däri. Boken är en sammanställning av den korrespondens som 

ägde rum mellan de båda under mer än ett års tid. Brevväxlingen är ytterst personlig. Till en 

början var deras enda mål att tillsammans försöka hjälpa Younes igenom en svår tid, men 

tankarna om att göra något ”mer” av breven fanns tidigt där. E-breven har ofta skrivits 

under speciella villkor. De båda skriver från sina respektive arbetsplatser vilket gör att de 

ofta befinner sig under tidspress.  

 

1.1.1.2 Genre 

Texten är ytterst svår att genrebestämma, där finns inslag från ett flertal olika genrer som 

tycks stå i motsättning till varandra. Man bör ha i åtanke att texten från början endast var en 

privat brevväxling, med en viss medvetenhet om att det skulle kunna utvecklas till något 

mer. Detta gör att den rör sig i ett gränsland och är svår att placera i någon befintlig genre. 

Boken fungerar på en och samma gång som en brevväxling, en självbiografi, en sociologisk 

studie och en samhällsskildring. Younes berättar systematiskt och utförligt om sitt liv på ett 

personligt och subjektivt sätt, något som stämmer överens med den självbiografiska genren. 

Samtidigt är Stéphane Beauds röst närvarande, vilket talar emot typiska drag för 

självbiografin som genre. Inslagen av frågor och vägledning påminner snarare om en 

vetenskaplig studie. Detta överensstämmer dock inte med den ytterst subjektiva tonen från 

de båda författarna på ett flertal ställen. Den subjektiva tonen exemplifieras nedan i två 
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exempel, exempel 1 är ett utdrag från ett e-brev av Younes och exempel 2 från ett av 

Stéphane Beaud.  

 
Ex 1 Comme promis je vais vous donner mon point de vue sur Sarkozy et la politique de 

seduction qu’il a mise en place auprès des “elites” musulmanes. On peut dire ce 
que l'on veut de Sarko mais il est malin et a réussi à se mettre dans la poche une 
grande partie de la communauté maghrébine.  

 
Ex 2 Younes, cette analyse de Sarko est excellente, très juste et profonde… tu as 

vraiment visé juste… 
 

Utöver nämnda infallsvinklar förekommer det bilder och kritik av samhället. Dessa inslag 

närmar sig snarare genren samhällsskildring och debatt. För trots de båda författarnas skilda 

bakgrund talar de ofta med samma röst och visar en syn på dagens Frankrike med dess 

förorter, invandrare och arbetslöshet (vilket även illustreras av exemplet ovan).  

 

1.1.1.3 Deltagare 

Sändare 

Som sändare står de båda författarna, Younes och Stéphane Beaud, det franska förlaget La 

Découverte samt ett svenskt förlag i stil med Nya Doxa. 

Younes, fransman till nationaliteten, tillhör andra generationens invandrare. 

Han växte upp i en förort i södra Frankrike där han bor än idag, dock ej i samma förort, 

tillsammans med sin fru och deras son. Efter en bitvis misslyckad skolgång har han nu fått 

en ungdomsanställning på ett lokalt bibliotek.  

Stéphane Beaud är en erkänd fransk sociolog som skrivit och medverkat i ett flertal 

böcker. Han skriver ofta om samtida problem i Frankrike och då framför allt om problem 

som berör de lägre samhällsklasserna och invandrare. Han har bland annat medverkat i 

böcker som Retour sur la condition ouvrière, Emeutes urbaines, violence sociale, Banlieue, 

lendemains de révolte samt hans kanske mest uppmärksammade verk 80 % au bac... et 

après ?. Det är även denna sistnämnda bok som legat till grund för samarbetet med Younes 

och boken Pays de malheur. 

Förlaget La Découverte grundades 1983 och har sedan dess utvecklats till ett 

medelstort förlag. De inriktar sig främst på utgivning av böcker som behandlar 

samhällsvetenskapliga eller socialvetenskapliga ämnen. Förlaget är enlig sin egen definition 

ett förlag som i sin helhet är ”lagt åt vänster, i en icke-dogmatisk och icke-ställningstagande 

anda”.   
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En tänkbar utgivare för den översatta boken skulle kunna vara ett förlag som Nya 

Doxa, ett relativt nytt och litet förlag med en utgivning på 20 titlar om året. De inriktar sig 

på utgivning inom framför allt humaniora, samhällsvetenskap och teologi. 

 

Mottagare 

Textens mottagare, med tanke på ämnet, kan sägas vara Frankrikes alla invånare. Boken 

berör ett omfattande och akut samhällsproblem i Frankrike som påverkar, i större eller 

mindre utsträckning, alla som är bosatta där. Om man ser till förlagets storlek och 

inriktning är det dock mer troligt att publiken är betydligt mindre och snävare än så. 

Författarna riktar sig främst till unga invandrare, socionomer och lärare, en intresserad 

allmänhet samt beslutsfattare. Den i verkligheten största gruppen av dessa torde dock vara 

socionomer och andra som i sitt yrke arbetar med de här frågorna. De är troligen redan 

bekanta med det relativt lilla förlaget och dess snäva inriktning, och är antagligen även 

uppmärksamma på nya utgivningar inom ämnet. 

 

Relation 

Författarna har en ”allvetande” roll; de utgår ifrån både autentiska händelser och teoretiska 

fakta. Denna roll placerar dem båda i en maktposition; deras kunskap inom området 

framstår som väldigt täckande och är därmed svår att ifrågasätta. Sändarna, d.v.s. Younes 

och Stéphane Beaud, är dock beroende av mottagarnas stöd och förståelse för att deras 

verk, i enlighet med deras önskan, ska kunna bidra till ökad insikt och förändring av 

politiken och samhället. Dessutom råder det en viss asymmetri mellan de båda författarna. 

Som tidigare nämnts är Stéphane Beaud en välutbildad och erkänd sociolog medan Younes 

inte har någon högre utbildning eller någon uppsatt ställning i samhället vilket skapar en 

viss obalans i deras relation. 

 

1.1.1.4 Textsyfte 

Boken vill ge Younes och andra invandrarungdomar, såväl som oss, förståelse för det som 

sker runt om i förortsområdena och inuti de människor som bebor dem. Younes 

återkommer ofta i sina brev till hur han själv hjälptes av att läsa om andras liv, och han när 

en önskan om att på samma sätt kunna hjälpa andra ungdomar som är, eller varit, i en 

liknande situation. Detta samtidigt som han drömmer om att kunna påverka i ännu större 

utsträckning: att påverka människor, politiken och samhället. 
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1.1.1.5 Språkbruk och koder 

Texten kan sägas innehålla två stilar som båda anstränger sig för att gå den andra till mötes, 

dels Stéphane Beauds akademiska stil, dels Younes stil som är mer ungdomlig och 

talspråklig. Härtill kommer även en tredje, införd av den nya tekniken – internetspråket. 

Varje medium skapar sin egen kod och så även internet och e-brev. E-brev tillåter ett 

skriftligt samtal i en något friare form än t.ex. ett vanligt brev, något som ofta skapar ett 

dialogiskt och oförberett skriftspråk. David Crystal (2002) skriver i sin bok om 

internetspråk och e-brev att: ”because of its spontaneity, speed, privacy, and leisure value, 

e-mail offers the option of greater levels of informality than are found elsewhere in 

traditional writing” (2002:127f). Davis och Brewer, två forskare som studerat chatgrupper, 

säger att ”electronic discourse is writing that very often reads as if it were being spoken – 

that is, as if the sender were writing talking” (Crystal 2002:25). Exempel på den studerade 

textens talspråkliga drag är ofullständiga meningar, utrop, interjektioner, talaktsadverbial 

och diskursmarkörer (för djupare analys och exempel se 1.1.1.6 Intertextuell kontext). 

Typiskt för medier i allmänhet är att det finns specialregler, en sådan specialregel som finns 

i internetspråket och som används rikligt i texten är tre punkter. De används inom denna 

kod för att dela av inlägg och för att visa på tvekan. Detta är en tydlig markör för hur 

språket påverkas av mediet. E-brev skrivs ofta under någon form av tidspress och punkterna 

är resultatet av att det under denna form av kommunikation råder ”brist på tid att knyta 

samman yttrandena till genomarbetade resonemang med klara övergångar mellan olika 

delar” (Hellspong & Ledin 1997:61).  Nedan följer ett exempel på hur de tre punkterna 

används i texten. Vid det första tillfället är det för att visa på en ofullständig tanke och vid 

de två följande tillfällena delar punkterna av meningarna och introducerar ett nytt ämne.  

 
Ex 3 […] mais c’est le genre de trucs qui vous suit partout... Je m’arrête parce qu’il 

faut que j’aille bosser, je continue cet après-midi... Merci... Younes 
 

Younes skriver vad han tänker och känner. Till en början anstränger han sig för att skriva 

en ”fin” franska, förutom då han vill visa på den mentalitet och de fenomen som finns i 

förorten. Efter hand som han kommer närmre Beaud och ämnets kärna blir han dock mer 

upprörd och ivrig vilket resulterar i ett språk som ofta är ganska långt ifrån det man brukar 

återse i vanlig skrift. Språket kan vid dessa tillfällen tänkas fungera som en kanal för 

Younes för att markera sin sociala identitet och sin grupptillhörighet (eller strävan efter en). 

De talspråkliga inslagen illustreras nedan i exempel 4 där Younes berättar om en viktig och 

känsloladdad händelse i sitt liv.  
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Ex 4 je vois pas mon nom sur la liste, je fais demi-tour direct et je marche en ville 
comme un dingue jusqu'à 1 h du mat. Je rentre au foyer et je passe une nuit 
blanche. Le lendemain, y a mon ami (l'ancien pion) qui vient me voir à midi et 
qui me dit que je suis au rattrapage ! 

 

Stéphane Beauds inlägg är ofta korta och precisa och fungerar för det mesta endast som en 

choke för att kicka igång Younes när inspirationen eller motivationen brister, eller som en 

kartläsare som ger indikationer eller uppmuntran när så efterfrågas eller behövs. 

 

1.1.1.6 Intertextuell kontext 

Texten är som tidigare nämnts väldigt svår att genrebestämma något som även medför 

svårigheter att placera in den i någon speciell genretradition. Man kan dock se att den följer 

vissa konventioner vad gäller genren e-brev. Inom genren e-brev har de språkliga kraven 

till viss del lagts undan; det är kommunikationen, och inte framställningsformen, som är det 

viktiga. Detta får till följd att e-brev ofta består av ofullständiga tankar, ofullständiga 

meningar, förkortningar, talspråk, ungdomsspråk osv. vilket exempel 5 åskådliggör. 

 
Ex 5  Car ce fut très dur : coupure du monde lycéen, brimades, racisme, désertation, 

« défonces », « néant sentimental », trou et jours d'arrêt... Tout ça pour finir 
réformé « P4 » après 10 mois et demi de service. En fait ce n'est pas que je ne 
veux pas en parler mais... je sais pas.  

 

Här ser vi ett typiskt utdrag ur texten med exempel på ofullständiga satser, 

meningsfragment och talspråk. 
  

1.1.1.7 Kulturkontext 

Dokumentets franska kulturkontext märks tydligt. Man talar om förorter, HLM-bostäder, 

skolsystem, litteratur, politik m.m. – allt sett utifrån ett franskt perspektiv. Boken strävar 

inte efter att sätta in problemen i ett globalt perspektiv utan, som tidigare nämnts, att ge en 

bild av dagens Frankrike och dess unga invandrare. Referenserna är många och 

djuplodande. Ett kapitel i boken berör t.ex. det franska skolsystemet, ett annat 

inrikesminister Nicolas Sarkozy och ett tredje den franska kvinnorörelsen Ni putes, ni 

soumises. 
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1.1.2 Ideationell struktur 
 
Bokens makrotema är ett porträtt av en ung nordafrikan i en fransk förort. I boken finns ett 

flertal mikroteman som lyfts fram genom rubricering t.ex. Parcours scolaire / Rencontre 

avec Bourdieu, Le lycée/ Le quartier / La famille (1) och La lecture/ Les profs/ Le service 

militaire (1). Under dessa finns sedan ett flertal implicita teman, ofta i form av tankar och 

funderingar som dyker upp medan Younes skriver. Han berättar till exempel om vad han 

läser just nu, om vad han gjort under helgen eller små anekdoter om hur det var att åka buss 

till skolan när han gick på gymnasiet. Alla mikrotemana är dock underordnade makrotemat 

– de bidrar alla till att skapa ett omfattande och målande porträtt av Younes. Texten 

”spretar” åt flera olika håll något som gör att det är svårt att finna någon direkt struktur i 

den och gör därmed en analys av den ideationella strukturen lönlös. 

 

1.1.3 Textuell struktur 
 

1.1.3.1 Lexikogrammatik 

Texten är vardaglig, informell och talspråklig till sin karaktär, den är skriven på ett spontant 

sätt där form ofta har fått ge vika för funktion – att föra fram ett budskap. Verb och bisatser 

dominerar i texten som således är verbal. Texten är dessutom rik på pronomen. Följande 

passage visar på textens verbala karaktär med flertalet pronomen (i huvudsak i första 

person), verb och bisatser: 

 
Ex 6 Je la connaissais déjà de vue, mais sans plus, parce qu'elle était en première dans 

mon ancien lycée alors que moi, j'étais en terminale. À la fac je l'ai rencontrée 
par l'intermédiaire d'une copine, c'est elle qui a voulu me la présenter, c'était au 
second semestre de ma première année, j'avais ramassé mes zéros en TD et je 
faisais pratiquement plus rien. 

 

Det är svårt att säga om den rikliga användningen av pronomen och de sällsynta 

platshänvisningarna beror just på att det rör sig om en talspråklig text, som ofta 

karakteriseras av ett frekvent användande av pronomen enligt Hellspong & Ledin 

(1997:78), eller om det beror på att boken är skriven under pseudonym och att man försöker 

undvika uppgifter som kan röja personens identitet ifråga. 

 De substantiv som används är enkla och orden är överlag korta och dessutom är 

fackord och räkneord sällsynta – detta tyder på att det rör sig om en allmän text (1997:79). 

Texten innehåller dock relativt många initialord, vilket talar emot att det skulle vara en 

allmän text. I detta fall torde det dock bero på att dessa är vanligare i den franska 
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skrivkulturen samt att mediet e-brev gärna använder sig av kortvarianter av ord t.ex. IES för 

Initiation économique et sociale.   

 

1.1.3.2 Textbindning 

Texten är till stor del uppbyggd runt fraser och meningar som känns ”staplade” på 

varandra, textbindningen är så att säga inte särskilt utvecklad. Vanligast förekommande är 

referensbindning. Ledfamiljerna förs till största delen framåt via identitet, genom att samma 

referent dyker upp igen, och oftast via identisk upprepning, d.v.s. att författarna använder 

exakt samma ord som tidigare vilket illustreras i exemplet nedan. 

 
Ex 7 On a passé l’été sur Berville et à la rentrée 1999 on a cherché un appart’. On a 

mis deux mois pour trouver un F2 dans un quartier de Berville pas trop chaud. 
Mais on s’est retrouvés sans bourses. 

 

Textbindningen är som sagt inte så tydlig utan texten tycks i stället använda sig av 

diskursmarkörer1 för att strukturera texten.  Exempel på diskursmarkörer i texten är bref, 

enfin och voilà.  Donc och en tout cas är också exempel på diskursmarkörer, dessa fungerar 

dock även som satsadverbial och brukar kallas för talaktsadverbial. Denna form av 

diskursstruktur är vanlig i tal och belägger det som tidigare sagts om texten som talspråklig 

under bl.a. avsnittet 1.1.1.5 Språkbruk och koder. Exempel 8 är ett representativt utdrag ur 

ett av Younes e-brev där de båda meningarna binds samman med hjälp av diskursmarkörer. 

 
Ex 8 En plus, mon responsable est en vacances, je suis seul et je n'ai pas de service 

public (prêts, renseignement, etc.) à faire. En clair, je suis libre jusqu'à 17 h 00.  
 
 
1.1.4 Relationen – den interpersonella strukturen 
 

1.1.4.1 Språkhandlingar 

Påståenden är den vanligast förekommande allmänna språkhandlingen i hela texten, men 

den är även rik på utrop och frågor. Det rör sig om en berättande och högst personlig text 

skriven på ett subjektivt sätt, och positiva och negativa språkhandlingar är därmed inte 

sällsynta. Det är främst Stéphane Beaud som står för uppmaningarna och de positiva 

språkhandlingarna genom att uppmuntra Younes att fortsätta skriva, medan Younes själv 

                                                 
 
1 ”[Ett] uttryck som anger hur en (syntaktisk, semantisk eller pragmatisk) enhet förhåller sig till 
textsammanhanget eller talsituationen i övrigt (Termförklaringar, SAG 1 s. 163).” 
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använder en hel del negativa språkhandlingar i form av anklagelser. Dessa kommer fram 

främst när han talar om familjen, skolan och samhället. Första meningen (ex 9) är ett 

exempel på hur Stéphane Beaud uppmuntrar Younes medan den andra meningen (ex 10) 

visar på en negativ språkhandling i form av en anklagelse som Younes framför. 

 
Ex 9 C'est excellent tout ce passage, très structuré... Continuez à écrire la suite de la 

même manière.. . 
 
Ex 10 … et je crois qu’elle a fait une grosse faute… Parce que je crois que c’était pas 

comme ça qu’elle aurait dû nous prendre parce que, nous, on s’est vite      
 « enflammés »...  
 

1.1.4.2 Attityder 

Texten är som nämnts flera gånger tidigare skriven på ett mer talspråkligt sätt. Talet 

tenderar att vara ledigare än skiftspråket (Hellspong & Ledin 1997:207), vilket ofta får till 

följd att man inte väger sina ord lika väl när man talar (eller vice versa). Detsamma gäller 

för internetspråket som är mer spontant och tolerant. Detta manifesteras i ett stort antal 

värdeord. Följande exempel är hämtat ur ett inlägg av Stéphane Beaud. Det är rikt på 

värdeord och visar på hur talet är vänligare inställt gentemot överdrifter. 

 
Ex  11 C’est très juste tout ce que vous racontez... la plupart des jeunes que j’ai vus ont eu 

des histoires assez comparable à la vôtre... La situation d’immigration est porteuse à 
la fois d’une grande richesse et d’une terrible violence sociale... 

 

Attityder framkommer även på andra sätt i texten. Younes brev innehåller ett flertal 

garderingar (se ex 12 nedan), ett tecken på maktförhållandet mellan de båda skribenterna. 

Stéphane Beaud är den kunnige, den utbildade medan Younes är en nybörjare, en okunnig 

och dessutom från en lägre samhällsklass.  

 
Ex 12 A mon sens, il a joué sur cette vague de « droitisation » qui touche pas mal de 

jeunes... Ceci  c'est que mon point de vue basé sur ce que j'ai lu dans les journaux 
et discussions que j'ai pu avoir avec de nombreux amis (musulmans pratiquants ou 
non), donc c'est très subjectif.  

 
 
1.1.4.3 Ramar 

Textens yttre ram överensstämmer väl med den inre. De verkliga sändarna är desamma som 

de som utger sig för att vara sändare i texten, Younes och Stéphane Beaud. Även om man 

aldrig riktar sig direkt till någon tilltänkt läsare förekommer det ett flertal tänkta mottagare 

för texten. Som tidigare nämnts under 1.1.1.4 Textsyfte, har författarna som mål att hjälpa 

unga invandrare med samma problem som Younes, detta samtidigt som man vill öppna 
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ögonen och öka förståelsen bland politiker, lärare osv. Förhållandet mellan sändare och 

mottagare är därför beroende av vem som läser boken. Någon som söker förståelse och 

hjälp är mer villig att acceptera de båda författarnas ”allvetande” roll, medan t.ex. en lärare 

eller socialarbetare som läser boken snarare kommer att känna sig anklagad och ”liten” 

inför alla de problem som han/hon tvingas förstå och försöka lösa.  

 

1.2 Förutsättningar för översättningen 

1.2.1 Måltextens situationskontext 
 

Boken kan antas bli utgiven av ett förlag som Nya Doxa. Som redan nämnts under 1.1.1.3 

Sändare så är Nya Doxa ett betydligt mindre förlag än La Découverte både till storlek och 

rykte, vilket gör att texten antagligen kommer att ha en betydligt mer begränsad målgrupp 

än vad källtexten har. Problematiken är dessutom knuten till en fransk kulturkontext, något 

som också får antas minska målgruppen, trots att det är ett ämne som blir mer och mer 

aktuellt och berör fler och fler i övriga Europa. Den svenska målgruppen är troligen 

personer som arbetar med eller intresserar sig för invandrarfrågor och integrationsproblem, 

alternativt personer som intresserar sig för det franska samhället och dess politik. Att som 

källtexten rikta sig till invandrarungdomar känns inte särskilt realistiskt med tanke på ämne, 

upplaga och förlag (och därmed publicitet).      

 

1.2.2 Övergripande översättningsstrategier 
 
Situationskontext 

Ett problem vid översättandet har varit att återskapa de båda författarnas olika stilar, och i 

synnerhet Younes. Hur skriver en ung invandrarkille som växt upp i en förort men som 

uppnått en ganska hög bildningsnivå? Det har varit svåra överväganden mellan olika ordval 

på många ställen, dels för att jag själv inte växt upp eller direkt känner någon som växt upp 

under liknande förhållanden – slangord är ofta rika på konnotationer som jag därmed inte 

behärskar – dels för att det är lätt att falla in i stereotyper. Jag har i min översättning försökt 

att behålla mängden slanguttryck som används i boken, dock inte alltid på samma ställen, 

och ansträngt mig för att återskapa Younes ungdoms- och talspråkliga stil, då en stor del av 

bokens problematik finns representerad i just språket. 
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Kulturkontext 

Översättningen är anpassad för att fungera i en relativt bred svensk målgrupp. Den franska 

kulturkontexten har i största möjliga utsträckning behållits utan att för den delen påverka 

läsbarheten eller läsförståelsen för de svenska läsare som inte är insatta i franska 

samhällsförhållanden. Boken strävar efter att beskriva och förklara det franska samhället ur 

en ung invandrares synvinkel. En alltför stor kulturanpassning skulle därmed innebära att 

man som översättare skulle omintetgöra ett av författarnas huvudsakliga mål. Däremot har 

jag, där det är möjligt, försökt att förenkla och anpassa texten efter svenska förhållanden 

alternativt bifogat en kort förklaring i form av ett tillägg eller en fotnot för att öka 

förståelsen och läsbarheten för de läsare som inte är bekanta med det franska samhället.  

 

Lexikogrammatik 

En stor del av textens karaktär och budskap ryms i lexikogrammatiken, varför min 

översättningsstrategi har varit att försöka behålla stilen utan att bryta mot svenska 

skrivregler. Texten innehåller mycket ungdoms- och invandrarslang som inte alltid har 

någon motsvarighet på svenska. I dessa fall har jag försökt att använda mig av en 

kompensationsstrategi, d.v.s. att då det finns ett välanvänt svensk slanguttryck har jag fört 

in det i texten för att kompensera för ett franskt uttryck som saknat svensk motsvarighet. 

 

Meningsbyggnad 

Precis som lexikogrammatiken, sätter meningsbyggnaden en särskild prägel på texten. 

Meningarna är ofta ofullständiga, ibland endast fragment, och radas efter varandra. 

Franskan tycks vara lite mer tolerant mot denna form av konstruktion även om svenskan, i 

elektroniska brevväxlingar, är mer tolerant mot ofullständiga meningar än i vanligt 

skriftspråk. I översättningen har jag därför försökt att behålla meningsbyggnaden i den grad 

det svenska språket tillåter det. 

 

Textbindning 

Textbindningen är för det mesta uppbyggd av referensbindning och diskursmarkörer. 

Eftersom texten, trots en ”outvecklad” textbindning, är lättläst och lättförstådd har jag i min 

översättning valt att behålla stora delar av den, särskilt eftersom den är typisk för koden. I 

de fall då jag tyckt att läsbarheten eller förståelsen påverkats, har jag valt att förtydliga med 

någon form av konnektor. 
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2 SPRÅKFÖRBISTRING I ÖVERSÄTTNING 
2.1 Bakgrund 
 
I den förberedande analysen presenterades typiska textdrag för boken Pays de malheur – un 

jeune de cité écrit à un sociologue, närmare bestämt att texten bl.a. är vardaglig, informell 

och talspråklig. Dessa drag har varit avgörande för översättningsstrategin såväl som för 

översättningsarbetet. För att åstadkomma en så god översättning som möjligt och för att 

förstå vad som legat till grund för de val som gjorts under översättningsarbetet krävs en 

noggrannare och djupare genomgång av dessa texttypiska drag. De problem som textdragen 

gett upphov till kan sammanfattas i följande punkter: talspråk (2.1.1), offentligt språk i 

förhållande till privat språk (2.1.2), vad är ”riktig svenska”, vad får man skriva? (2.1.3), 

ungdomsspråk (2.1.4) samt elektronisk kommunikation som medium (2.1.5). Uppställda på 

ovanstående sätt kan de tyckas motsvara tydligt avgränsade områden, vilket alltjämt är 

vilseledande då de vanligen hänger tätt samman. Detta är särskilt påtagligt i min text där de 

olika punkterna ständigt tycks korsas och gå in i varandra och därmed är ytterst svåra att 

skilja från varandra. Dessa textdrag och hur de samverkar i texten kommer att belysas och 

problematiseras i följande del av arbetet.  

 

2.1.1 Talspråk och skriftspråk – ett och samma språk?   
 
Är tal- och skriftspråket två skilda språk, vart och ett med sin egen grammatik, eller är det 

endast två varianter inom en och samma kanal? Om detta råder det delade meningar. Den 

nu avlidne språkvetaren och akademiledamoten Ståhle (1970:70f) företräder den 

förstnämnda kategorin. Han menar att ”[t]alspråk och skriftspråk är två skilda språkarter 

med olika uppgifter: den ena är ett språk för örat, den andra ett språk för ögat. Skillnaderna 

i uppgift och funktionssätt medför ofrånkomliga skillnader i meningsbyggnad”. Ståhle 

menar dock inte att de är helt självständiga utan att de ständigt påverkar varandra. 

Språkforskaren Teleman (1983:3-23) däremot menar att tal- och skriftspråket bygger på 

samma grammatik men att användarstrategierna och kommunikationssituationerna ser olika 

ut. Detta får till följd att det uppstår grammatiska olikheter mellan de båda. Oavsett teori, 

kan man åtminstone konstatera att det finns skillnader dem båda emellan. Skillnaderna kan 

delas in på ett flertal olika sätt; den modell som tycks överensstämma bäst med min studie 

och som jag därmed valt att använda är den som utformats av Biber (Lagerholm 1999:31). 

 
 

13



Jag har valt att fokusera på och lyfta fram det som är aktuellt för min text. Skillnaderna kan, 

utifrån Bibers modell, delas in i följande sex nivåer:  

 

1.  Kanal 

 Sker kommunikationen via tal eller skrift, via en talad eller skriven kanal. 

2.   Synen på kanalen 

Attityder till användningen av respektive kanal i ett givet samhälle. I västliga 

kulturer värderas t.ex. skriften högre då den är utbildningens språk medan talet 

används i hemmet. 

 3.  Monolog – dialog  

Mottagaren är aktiv och integrerad i det typiska talspråket och passiv i det typiska 

skriftspråket. 

 4.  Tid och rum 

I tal har sändare och mottagare en gemensam tidsram och ett gemensamt fysiskt 

utrymme, något som inte gäller för skrift. 

5.  Beständighet 

Skriften är beständig medan talet är flyktigt, såvida talet inte spelas in. Talet 

produceras dessutom snabbare än skriften. Vad gäller förståelsen bestämmer 

läsaren själv takten medan lyssnaren är helt beroende av talets hastighet.  

6.  Syfte 

Skriften används mer än talet för att föra fram idéer och information i formella 

sammanhang, medan talet mer än skriften används för mer personliga avsikter där 

en stor del av kommunikationens syfte är rent socialt. 

 

Man bör ha i åtanke att denna sammanställning utgår från ”typiskt” tal- och skriftspråk och 

att det även finns icke-typiska situationer och som därmed skiljer sig mer eller minde från 

Bibers modell. Detta kommer att behandlas under 2.5 Elektronisk kommunikation. Utöver 

de båda kanalerna väljer Lagerholm i sin bok Talspråk i skrift att göra ännu en distinktion - 

den mellan muntlighet och skriftlighet. Lagerholm (1999:163f) menar att tal- och 

skriftspråk endast är två kanaler eller koder med vilka budskapet förs fram, medan 

begreppen muntlighet och skriftlighet är stilaspekter, hur man väljer att framföra sitt 

budskap inom en viss kanal. Jag har för enkelhetens skull valt att referera till de muntliga 

dragen i texten som talspråkliga då jag finner denna distinktion överflödig och förvillande 

när det endast rör sig om en enda text. 
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 För att sammanfatta några av de skillnader som finns mellan tal- och skriftspråk och 

som de flesta lingvister är överens om kan man säga att talet är konkret, kontextberoende, 

strukturellt enklare och fragmentariserat medan skriften är komplex, formell och abstrakt 

(Lagerholm 1999:35). 

 

2.1.2 Offentligt språk 
 

Språket, talat såväl som skrivet, kan delas in i två nivåer – det offentliga och det privata 

språket. Sedan åtminstone 1970-talet har det pågått en utveckling mot ett alltmer intimiserat 

och informellt språk i både tal och skrift. Josephson (2004:89ff) nämner urbaniseringen, du-

reformen och jämlikhetstänkandet som de viktigaste förändringarna mot en sådan 

utveckling. Offentligt eller formellt språk är det som används i just formella sammanhang, 

sammanhang där den språkliga toleransen för avvikelser och fel är låg. Informellt språk, 

däremot, spänner sig över ett stort område som omfattar bland annat: talspråkliga varianter 

(mycke, dom), idag obetydligt stilistiskt markerade ord som kille och tjej, milda kraftuttryck 

som helsike, slangartade ord som kass och knäpp och gruppspråksord som sil och braja 

(SAOL 13). Den nya tekniken har även den lett till en intimisering av språket. Josephson 

menar att tekniken medfört att ”vi idag producerar mer skriftspråk under typiska 

talspråksförhållanden” (2004:106) vilket har fått till följd att en stor del av det producerade 

skriftspråket intimiserats.  

 

2.1.3 SAOL och ”riktig svenska” 
 
Svenska Akademiens ordlista över det svenska språket, SAOL, är en ordlista vars senaste 

upplaga anger språkbruk, och till viss del även språknorm, för stavning, uttal och böjning 

av svenska ord. Ordlistan är en del av Svenska Akademiens språkvårdande arbete och var 

tänkt som en ram till den kommande ordboken, Svenska Akademiens ordbok. Om ordboken 

skriver Svenska Akademien i sina stadgar från 1786 att denna skulle vara normativ och ett 

hjälpmedel i arbetet att ”uppnå svenska språkets renhet, styrka och höghet”. Balansen 

mellan språkbruk och språknorm har dock växlat under åren. Efter stavningsreformen som 

ägde rum i början av 1900-talet var viljan så stark att normera det svenska språket att man 

miste kontakten med det egentliga språkbruket och därmed också undergrävde folkets 

förtroende för ordlistan. Idag försöker man i stället att fokusera på språkbruket, och de 

normerande inslagen i ordlistan rör få och specifika områden. De områden som SAOL 
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fortfarande sätter upp normer för rör behandlingen av engelska lånord (shop), vissa 

ordbildningstendenser (mobbning, dopning) och reglerna för sammansättning i enskilda ord 

(chef-). Trots att SAOL teoretiskt sett alltså inte alltid är normerande används den dock i 

praktiken som norm av många svenskar.  

Varje upplaga utvidgas ständigt med nya ord enligt ett önskemål från Akademien (SvD 

2005) och i 2006 års upplaga, den trettonde, har man tagit in 10 000 nya ord (dock har 

5 000 ord tagits bort). För att ett ord ska upptas i SAOL krävs det att det har en viss 

frekvens och att det ska ha en viss spridning, det vill säga att det t.ex. inte enbart får 

förekomma i specialiserade facksammanhang. I urvalsarbetet utgår man i första hand från 

den egna databasen som omfattar texter av olika slag, såväl skönlitteratur som sakprosa 

men framförallt tidningstext. Bland de 10 000 nya orden som tagits in kommer två från den 

så kallade Rinkebysvenskan; guss (’tjej’) och keff (’dåligt’). De är de första orden från 

Rinkebysvenskan att ta sig in i SAOL och att därmed etablera sig som ”riktig svenska”. Är 

detta ett likställande av Rinkebysvenskan med dialekterna eller endast ett resultat av att fler 

författare använder sig av Rinkebysvenskan, vilken därför förekommer flitigare i 

Akademiens databas? En svårbesvarad fråga som endast tiden kan ge oss svar på. I teorin 

betyder dessa två tillskott dock inte särskilt mycket eftersom Akademien inte hävdar att 

SAOL är normerande. Däremot får det konsekvenser i praktiken då de flesta svenskar 

tenderar att se på SAOL som just norm; frågan är dock om Akademiens val att föra in dem i 

ordlistan är tillräckligt för att de ska bli accepterade av allmänheten? Kommer det t.ex. 

anses vara korrekt svenska att i sin skoluppsats använda sig av guss och keff?  

 
2.1.4 Ungdomsspråk 
 
I detta avsnitt kommer jag att stödja mig på Kotsinas studier i ungdomsspråk vilka bl.a. 

presenterats i böckerna Ungdomsspråk, En bok om slang, typ och i Nationalencyklopedin.  

 En vanlig definition av ungdomsspråk är att det betecknar det samtalsspråk som 

används av ungdomar i tonåren, framför allt i samtal med jämnåriga. Ungdomsspråk 

innefattar ganska skiftande varianter beroende på ålder, region och socialt skikt. Att 

ungdomsspråket varierar med åldern hör ihop med att det är nära förankrat med den 

språkliga utvecklingen; en 19-åring har en betydligt större vokabulär än en 13-åring och 

han/hon har dessutom större erfarenhet av sociala situationer och ”ovana” sådana, dvs. 

situationer utanför familjen, vänskapskretsen och skolan. Vad gäller region och socialt skikt 

har man sett att ungdomars språk vanligen baseras på dialekten (Kotsinas, 2006). Detta 
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medför regionala skillnader; i storstäder, där boendet normalt är relativt skiktat, har man 

noterat att ungdomsspråket varierar med högstatus- och lågstatusområden. Ungdomsspråk 

betraktas ofta som fullt av slang, dåligt, slarvigt eller rent utav felaktigt och ofta påstår man 

att det beror på lättja från ungdomarnas sida (se Andersson och Kotsinas). Detta är dock 

inte alltid sant eller hela sanningen. Avvikelserna orsakas enligt ny forskning (Kotsinas 

2006) till viss del av var individen befinner sig i den språkliga och sociala utvecklingen 

samt den aktuella situationen. Ungdomsspråk kan även användas medvetet för att markera 

solidaritet, identitet, opposition och distans. Typiskt för ungdomsspråket förutom slangord 

är bl.a. svordomar, mycket vardagliga ord som skitsnygg och polare, ”onödiga” småord 

som typ, ba, liksom och då, ofullständiga satser och egendomlig ordföljd. 

 
2.1.5 Elektronisk kommunikation 
 
Den moderna teknologin har suddat ut de tydliga gränserna mellan tal och skrift. I stället 

för de äldre kommunikationsformerna som samtal och brev, har en mängd blandformer där 

tal och skrift överlappar varandra med delvis nya egenskaper skapats t.ex. telefon, e-brev, 

chatt, sms, avancerade röstbrevlådor, webbplatser osv. Teknifieringen har så att säga gett 

oss nya skrivkonventioner som smilisar och sms-förkortningar till en friare syn på stavning, 

meningsbyggnad och interpunktion som bara skrivs för stunden. Om vi återgår till Bibers 

modell och dess uppställning av skillnader mellan ”typiskt” tal- och skriftspråk kan vi se att 

genren e-post är svårplacerad, att den rör sig i ett gränsland. Punkt 1, 2 och 3 medför inga 

problem, däremot uppstår det svårigheter på punkt 4 Tid och rum. När man skriver e-post 

finns det inte sällan en gemensam tidsram och internet kan på ett sätt ses som ett 

gemensamt fysiskt utrymme, egenskaper som är karaktäristiska för tal. Vidare nämner 

Biber under punkt 5 Beständighet att skriften är bestående och att den produceras 

långsammare än talet. Detta är till viss del sant för e-post; vissa e-brev är noggrant 

utformade och sparas och läses ett flertal gånger av mottagaren, men det förekommer även 

e-brev som är snabbt hopskrivna för att fort läsas och sedan raderas. Sist i Bibers 

sammanställning finns punkt 6 Syfte där han nämner att skriften ofta har formella avsikter 

medan talet har personliga avsikter. E-brev befinner sig återigen mellan de båda polerna 

eftersom de används för formella såväl som personliga ändamål. Josephson menar att ”e-

brev är en genre med utrymme för skrift som inte är formellt korrekt. Informaliteten 

innebär en intimisering […]”, han påpekar dock att ”e-brev är informellt men knappast 

talspråkligt” (2004:105f). Språket blir i e-brev ostandardiserat (färre skrivregler) och 
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situationsbundet (dialogen är ofta för stunden med en känd mottagare och där båda utgår 

ifrån företeelser båda känner till) vilket i sig inte gör det talspråkligt, många av de meningar 

som skrivs i e-brev skulle man t.ex. aldrig säga då man talar.  Detta kan exemplifieras med 

det e-brev som Josephson (2004:106) citerar; texten är situationsbunden och stavfel tillåts 

men den är inte talspråklig. 

 
Man får gratulera! Jag kikade lite i Monas ex, och det verkade mkt intressant. Därför 
undrar jag 1) om du kunde skicka ett ex. till Språknämnden, Box 20057 10460 
Sthlm 2) om du inte, när disputationen m.m. har avverkats kunde tänka dig att skriva 
en artikel till Sopråkvård?   

 

2.2 Syfte och metod 

2.2.1 Syfte 
 
Syftet med djupanalysen är att redogöra för de problem som jag stött på under 

översättningsarbetet och hur jag har gått till väga för att lösa dessa. Texten som legat till 

grund för analysuppgiften är, vilket redan berörts i den förberedande textanalysen, en 

ytterst heterogen text som uppvisar drag från ett flertal olika stilar och genrer. Som 

presentationen under 2.1 visar ligger fokus i denna analys på talspråkliga drag i skrift, 

ungdomsspråk och elektronisk kommunikation samt på hur dessa förenas, då det är inom 

dessa områden som de största svårigheterna i översättningsarbetet befunnit sig. Hur bör 

man t.ex. som översättare gå till väga för att markera den stilskillnad som finns mellan tal- 

och skriftspråk i Frankrike som i stor utsträckning suddats ut i svenskan, bör man försöka 

återskapa den? Mediet har skapat ett annat skriftspråk som bland annat är intimare, vilket 

syns i både ordval och stavning. Att analysera och försöka återskapa invandrarkillen 

Younes språkbruk är väldigt komplext. Det är svårt att avgöra om hans ibland bristande 

kunskaper i skriven franska (ordval, syntax m.m.) beror på mediet eller på utbildning. 

Skriver han väldigt personligt, med fel osv. på grund av att han inte behärskar en högre 

stilnivå eller beror det på mediet? Ett annat problem som har varit avgörande i arbetet är att 

kartlägga och analysera de talspråkliga och ungdomsspråkliga uttrycken i texten. Vilka ord 

och uttryck förekommer i svenskt ungdomsspråk och talspråk och vilka av dessa är 

accepterade i skrift? Vilka förstås av den tilltänkta mottagargruppen? 

Jag har med nämnda kategorier i åtanke försökt att finna de bästa möjliga 

översättningsalternativen för att skapa en god svensk text som motsvarar den tänkta 

mottagargruppens krav och som samtidigt respekterar originaltexten och dess författare. 
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2.2.2 Metod 
 
De texttypiska dragen befinner sig på olika språkliga nivåer och jag har i djupanalysen valt 

att dela in och presentera dem enligt ett system som går från helhet till detaljnivå. 

Inledningsvis kommer jag att ta upp de problem som berör textbindning, därefter de som 

berör syntax och slutligen de som berör lexikon. 

 

2.3 Analys 

2.3.1 Textbindning 
 
2.3.1.1 Om diskursmarkörer 

I den förberedande analysen framhålls det att textbindningen inte är särskilt utvecklad eller 

tydlig i texten. Meningarna är snarare sammanlänkade med hjälp av s.k. diskursmarkörer; 

lexikalt innehållstomma ord som kan tas bort utan att den referentiella betydelsen påverkas. 

Dessa skenbart korta och betydelselösa ord kan även kallas talaktsadverb, 

talspråksmarkörer, talarattitydsverb, pragmatiska partikar m.m. (Kotsinas 2002:76). 

Diskursmarkörer anses vara en naturlig del i de flesta informella samtal (Dryselius & 

Lundin1999:160). De anses dessutom vara karakteristiska för ungdomsspråk (1999:157). 

Begreppet diskursmarkör är omdiskuterat och det finns inte något enhetligt svar på vad de 

är för något eller vad de har för funktion. Språkforskare som Ulla-Britt Kotsinas (2002), 

Mats Eriksson (1997) och Deborah Schiffrin (1987) menar att diskursmarkörer primärt är 

konnektiva, d.v.s. att de binder samman satser, medan andra väljer att göra en minde 

funktionsspecifik definition (se t.ex. Jan-Ola Östman 1982: The symbiotic relationship 

between pragmatic particles and impromptu speech). Synen på diskursmarkörer som 

konnektiver stämmer väl överens med de ”småuttryck” som jag stött på i texten. Precis som 

Kotsinas (2002:94) skriver ”uppträder partiklarna i ganska bestämda positioner, d.v.s. som 

fokuserare strax intill, vanligen före, den fokuserade satskonstituenten, i gränsen mellan 

satser, vanligen finalt men i vissa fall även initialt”. Diskursmarkörer som textbindare 

medför svårigheter vid översättning då denna form av bindning i skrift framstår som vagare 

än traditionell skriftspråklig textbindningen och dessutom inte alltid känns idiomatisk på 

svenska. Som översättare tvingas man således att ta ställning till om textbindningen 

fungerar i en svensk språkkultur, om den bör bevaras, förtydligas eller kanske ändras?  

Jag har valt att använda mig av den indelning av diskursmarkörer som Victoria 

Dryselius & Katarina Lundin gör i Med ungdomligt språk i bagaget (1999) då den berör det 
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som är väsentligt för min analys. De har valt att dela in diskursmarkörerna i tre nivåer 

enligt deras funktioner som avgränsare, som anföringsmarkörer och som modifierare med 

en undergrupp av diskursmarkörer som uttrycker expressivitet. Som nämnts ovan är 

diskursmarkörer vanliga i informella samtal och ungdomsspråk vilket förklarar den relativt 

rika förekomsten av dessa i e-breven och då framför allt i Younes e-brev. Nedan kommer 

diskursmarkörer i översättning att diskuteras utifrån den översatta texten och Dryselius & 

Lundins indelning. 

 

2.3.1.2 Avgränsning 

Avgränsning kan delas in i två olika varianter: dels den avgränsning som sker mellan olika 

delar i innehållet, genom att markera gränsen mellan anföring och relation eller för att 

markera att anföringen är slut, dels den sorts avgränsning som delar av olika delar av den 

syntaktiska strukturen (Dryselius & Lundin 1999:161). Den första varianten där markören 

anger gränsen mellan anföring och relation har jag inte funnit i mitt material. Markörer som 

signalerar att anföringen är slut (t.ex. Jag bara hatar dem liksom) är relativt sällsynt i mitt 

material, men när den här typen av diskursmarkör används utgörs den av orden enfin, voilà 

och quoi. 

 
Ex 1 fr ...(j'aime pas du tout cette expression, mais enfin...),... (s.27, r.804-805) 

 
Ex 1 sv  …(jag avskyr det ordet, men...). (s.2, r.806-807) 

 

Det är den senare formen av avgränsning, där diskursmarkören kan sägas fungera som ett 

muntligt skiljetecken (1999:161), som är den otvivelaktigt vanligaste i texten: 

 
Ex 2 fr J'ai réfléchi un peu sur ce que vous évoquiez concernant les nouvelles générations, 

je n'ai pas une vision très précise, en fait tout cela est très compliqué, tout ce que je 
peux dire, c'est qu'y a du boulot, on en reparlera. (s.49, r.1537-1542) 

 
Ex 2 sv Jag har tänkt en del på det du sa om den nya generationen, jag är inte riktigt säker, 

det är väldigt komplicerat, allt jag kan säga är att det finns en massa att göra, vi får 
återkomma till det. (s.49, r.1537-1541) 

 
 
Det är framför allt uttrycket en fait som används i denna funktion i texten. En fait 

motsvaras på svenska av utryck som i själva verket och faktiskt. Jag har, som exempel 2 

och 3 illustrerar, oftast valt att helt stryka denna form av diskursmarkörer, dels med 
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anledning av att jag tycker att det saknas goda översättningsalternativ på svenska, dels för 

att det, i mina öron, skapar en oidiomatisk och ”tung” text. 

 
Ex 3 fr  Là, ça été le choc, en fait, je découvrais une enfance que je n'avais jamais connue ; 

dans le livre, il parlait de sorties en famille, partir à la chasse avec son père... (s.25, 
r.749-753) 

 
Ex 3 sv  Det var som en chock för mig, jag upptäckte en barndom som jag aldrig haft. I 

boken talar han om familjeaktiviter; att gå ut på jakt med sin pappa... (s.25, r.749-
753) 

 

Det förekommer dock enstaka fall då jag har valt att behålla avgränsningsmarkörerna, och 

det av den enkla anledningen att det finns översättningsmotsvarigheter. Detta är fallet med 

quoi. Ordets betydelse- och användningsområde är brett, men kan enligt Trésor de la 

langue française (TLF) definieras som ett interrogativt eller relativt pronomen. I TLF kan 

man även se att ordet vanligen används i speciella sammanhang och utryck som anses vara 

familjära. Quoi har en relativt fri placering i frasen, d.v.s. att quoi kan inneha nästintill alla 

platser som finns i satsschemat beroende på vilken betydelse man vill ge ordet. I exemplet 

nedan är quoi placerat sist i frasen, vilket även är den vanligaste placeringen för denna 

diskursmarkör i texten. 

 
Ex 4 fr En fait, au lycée on avait une stratégie très simple, c'était de faire « les pigeons » 

avec les profs, les avoir avec nous, quoi. (s.27, r.808-810) 
 
Ex 4 sv Vi hade en väldigt enkel strategi på gymnasiet som gick ut på att spela ”godtrogna” 

inför lärarna, att få dem på vår sida liksom.  
 

Quoi används här som en avslutning till det sagda och i mitt första utkast valde jag att 

översätta det med liksom. Kotsinas (2002:90) skriver att liksom förekommer ”påfallande 

ofta i oavslutade repliker”. Liksom tycks ha som funktion att fylla ut den paus som uppstår 

då talaren funderar över om han har något mer att säga och om så inte är fallet fungerar det 

som ett sorts ”avslutningsmummel”, ungefär på samma sätt som tre punkter kan göra i 

skrift. Hon skriver även att liksom signalerar ”någon typ av inexakthet eller vaghet i 

innehållet eller i det språkliga uttrycket” (Kotsinas 2002:87). Efter att ha studerat meningen 

noggrannare ställde jag mig tvekande till om detta verkligen är fallet här. En annan 

samtalsmarkör som ofta förekommer som avgränsare är alltså och som enligt Kotsinas 

(2002:90) ofta understryker ett konstaterande. Efter att ha läst denna definition slöt jag mig 

till att det snarare är i denna funktion som quoi använts i satsen och en mer texttrogen 

översättning är därmed: 
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Ex 5 sv Vi hade en väldigt enkel strategi på gymnasiet som gick ut på att spela ”godtrogna” 

inför lärarna, att få dem på vår sida alltså. (s.27, r.808-811) 
 
Exemplet visar tydligt på hur viktigt det är att förstå kontexten för att finna och skapa en 

korrekt översättning. Vad gäller talspråk finns det sällan givna översättningsalternativ och 

andra förekomster av t.ex. quoi kan därmed inte nödvändigtvis översättas på exakt samma 

sätt: 

 
Ex 6 fr Il commence à me dire qu’il en a marre de la vie (il avait seulement 22 ans), que ses 

parents s’en foutent de lui, que la France c’est un « pays de malheur »... tout ce 
genre de trucs, quoi ! (s.37, r.1126-1130) 

 
Ex 6 sv Han berättade att han var trött på livet (han var bara 22), att hans föräldrar sket i 

honom, att Frankrike är ett ”olyckans land”…, en massa sån skit typ! (s.37, r.1124-
1128) 

 

Exemplet illustrerar hur quoi används i slutet av frasen för att resumera en uppräkning; en 

enligt TLF vardaglig användning av ordet (TLF, Quoi punkt 6). Min instinktiva känsla sade 

mig att typ ofta används på detta sätt i svenskan. I Kotsinas (2002) fick jag sedan belägg på 

att så var fallet. Kotsinas (2002:91) skriver:  

 
Också efter citat är liksom, så här, typ och ungefär mycket vanliga […]. Både när 
partiklarna placeras före och när de placeras efter ett citat/pseudocitat är de liksom i 
replik- och satsslut tydliga avgränsare.  

 

Citatet visar att det finns ett antal diskursmarkörer som kan användas efter liknande citat. 

Att avgöra vilket av dessa som är det korrekta är en omöjlighet då talspråk varierar mellan 

olika talare, generationer och regioner. I mitt arbete har jag således i stor utsträckning fått 

utgå ifrån min egen uppfattning.  

 

2.3.1.3 Anföringsmarkör 

Den andra kategorin enligt Dryselius & Lundins indelning är direkta anföringsmarkörer; 

markörer, t.ex. ba, såhär eller liksom, som inleder direkta anföringar (t.ex. Han tänkte typ 

”det kommer aldrig gå”). Direkt ska här inte tolkas ordagrant – att det är en exakt 

återgivning av upphovsmannens utsaga – utan det signifierar snarare att berättaren intar 

samma perspektiv som yttrandets upphovsman (Eriksson 1997:154). Direkta anföringar är, 

som Dryselius & Lundin (1999:167) skriver, vanligare i ungdomsspråk än i vuxnas 

dialoger. Vidare skriver Dryselius & Lundin att de direkta anföringarna antagligen är den 

vanligaste anföringstekniken för ungdomar vid berättelser. Dessa markörer påminner på 

flera sätt om några av de diskursmarkörer jag stött på i min text. Vid ett flertal tillfällen 
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inleds fraser, meningar och berättelser med en form av introducerare. De fungerar som en 

mjuk inledning på det som följa skall, de så att säga riktar lyssnarens fokus mot en 

kommande berättelse. Younes skriver på ett dialogiskt och informellt sätt. Han använder sig 

av diskursmarkörer, enligt talets och dialogens berättarstruktur, för att inleda sina 

berättelser och föra dem vidare. Dessa likheter har föranlett mig att vidga begreppet 

anföringsmarkör till att även omfatta de introducerare som förekommer i källtexten. I 

följande exempel illustreras denna talspråkliga berättarstruktur där varje del i berättelsen 

inleds med en anföringsmarkör: 

 
Ex 7 fr  En tout cas, j'aurais plein de trucs à dire là-dessus. En tout cas, c'était bien, mais je 

pense à un truc : j'avais pleins des amis en cité U, mais les relations qui étaient créés 
étaient plutôt bizarres, c'était souvent soit de l'affolage, soit des polémiques. En tout 
cas, j'emmerdais tout mon étage (gentiment...) En fait, c'est comme au lycée, je 
crois que pour cacher notre manque de facilité ou de possibilité de créer de vrais 
liens sociaux, pour diverse raisons, on se cache souvent derrière cette image de 
rigolos, d'affoleurs... (s.52, r.1640-1650) 

 
Ex 7 sv Hur som helst så har jag en massa att berätta om det. Det var bra men jag tänker på 

en sak: jag hade en massa kompisar där men relationerna oss emellan var snarare 
konstiga, oftast var vi antingen störiga eller uppkäftiga. Jag trakasserade i vilket fall 
som helst hela min våning (på ett snällt sätt…). Det var precis som på gymnasiet, 
jag tror liksom att vi för att dölja vår oförmåga eller på grund av våra möjligheter att 
skaffa vänner, av olika anledningar, ofta gömde oss bakom den här fasaden som 
lustigkurrar eller bråkstakar… (s. 52, r.1641-1652) 

 
 

Som översättningen visar var det inte alldeles lätt att hitta svenska motsvarigheter. Younes 

upprepar i detta utdrag den franska diskursmarkören en tout cas tre gånger, följt av en fait. 

En direktöversättning hade kunnat se ut som nedan: 

 
Ex 8 sv Hur som helst så har jag en massa att berätta om det. Hur som helst var det bra 

men jag tänker på en sak: jag hade en massa kompisar där men relationerna oss 
emellan var snarare konstiga, oftast var vi antingen störiga eller uppkäftiga. Hur 
som helst så trakasserade jag hela min våning (på ett snällt sätt…). Det var faktiskt 
som på gymnasiet, jag tror att vi för att dölja vår oförmåga eller grund av våra 
möjligheter att skaffa vänner, av olika anledningar, ofta gömde oss bakom den här 
fasaden som lustigkurrar eller bråkstakar… 

 

Trots att uttrycket hur som helst är vanligt på svenska låter texten inte särskilt svensk. Att 

använda hur som helst som anföringsmarkör i en svensk text är möjligt – däremot får det 

nog anses föga troligt att det återkommer tre gånger i ett stycke om fyra rader eller ens i en 

text på strax över 60 sidor som denna trots att det annars är vanligt att olika 

diskursmarkörer har en tendens att klustra (Dryselius & Lundin 1999:165). En 

diskursmarkör som fanns att tillgå men som jag valde bort är i alla fall. Detta av den enkla 

anledningen att jag ville bevara en del av den upprepning som finns i källtexten. Som 
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tidigare nämnda exempel i detta kapitel saknar många diskursmarkörer direkta 

motsvarigheter till varandra språken emellan, däremot finns det ofta diskursmarkörer med 

liknande funktion. Detta ligger till grund för den relativt fria översättningen som 

presenterats i exempel 7. De flesta av anföringsmarkörerna har flyttats in i satsen vilket är 

en vanligare placering av dessa adverbial i svenskan (SAG 30§1,10,11,31). I denna position 

blir de dessutom mindre framträdande och störande för läsaren, samtidigt som de 

fortfarande fyller sin funktion – att vägleda läsaren och föra berättelsen vidare.   

 

2.3.1.4 Modifiering 

Diskursmarkörer som används för att mildra det sagda kallas för modifierare. De används 

t.ex. för att visa på att det valda ordvalet är överdrivet eller för att visa på talarens 

tveksamhet inför det sagda. (Dryselius & Lundin 1999:162) Än en gång är det möjligt att se 

på diskursmarkörernas funktion för hur yttrandet ska och kommer att tolkas, och därmed 

vikten av att överföra dem till måltexten vid en översättning. Diskursmarkörer är av en vag 

semantisk natur och saknar därmed ofta direkta eller exakta motsvarigheter i lexikon. I 

stället för att som översättare förlita sig på ordböcker vid översättning av diskursmarkörer 

bör man försöka hitta ett svenskt uttryck som används och upplevs på ett liknande sätt men 

som inte tvunget behöver vara en exakt motsvarighet. Detta exemplifieras nedan:  

 
Ex 9 fr [...] que les jeunes que vous avez étudiés étaient bêtes de ne pas avoir su profiter de 

votre aide. Mais en fait, je crois que j’aurais agi de la même manière qu’eux. (s.4, 
r.52-55) 

 
Ex 9 sv [...] att de ungdomar som du studerade var dumma som inte drog nytta av din hjälp. 

Men ärligt talat så tror jag att jag skulle ha agerat på precis samma sätt som de 
gjorde. (s.4, r.50-55) 

 

I exemplet förekommer en modifierande diskursmarkör, en fait, d.v.s. en markör som 

dämpar det som tidigare sagts. Younes modifierar i den andra meningen sin förolämpning 

mot de andra (att de ungdomar som Stéphane Beaud studerade var dumma) genom att 

påpeka att han antagligen hade agerat på exakt samma sätt. Att inleda en mening med mais 

+ en fait verkar av fransmännen uppfattas som talspråkligt och informellt. En sökning på 

Google av strängen ”mais en fait” gav enbart träffar från informella texter: fem av de tio 

första träffarna kom t.ex. från bloggar. Uttrycket kan således ses som något som inte hör 

hemma i vårdat skriftspråk. Det svenska uttrycket som jag har valt att använda mig av 

används i stor utsträckning på samma sätt vilket blir tydligt om man söker på strängen 

ärligt talat i Göteborgs universitets referensdatabas, Språkbanken. Ärligt talat föregås 
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nästintill alltid av ett talstreck eller citattecken då man söker i konkordanser. I de få fall där 

det inte föregås av något av dessa tecken är texten talspråkigt skriven varav jag slöt mig till 

att det är ett ekvivalent översättningsalternativ. Det finns ett flertal liknande exempel i 

texten. Dock innebär användning av ungefärligt motsvarande uttryck ibland att källtextens 

struktur påverkas och får ändras om lite eftersom man arbetar med just ett liknande och inte 

ett exakt likadant uttryck. I exemplet nedan har jag varit tvungen att stryka ett av orden 

eftersom det inte fungerade tillsammans med min översättning. 

 
Ex 10 fr En fait, maintenant, je pense que si je n'ai pas réussi, ce n'est pas par difficulté de 

la tâche [...]  mais je crois que c'est tout mon parcours qui pesait sur mes épaules, 
j'avais trop de charges à porter et peu de soutien pour m'aider. (s.56, r.1776-1785) 

 
Ex 10 sv Jag tror faktiskt inte att jag misslyckades på grund av att uppgifterna var för svåra 

[…]utan det var hela min skolgång som tyngde ner mig, jag hade alldeles för mycket 
i bagaget och alltför lite stöd. (s.56, r.1776-1786) 

 
 
Som exemplet visar har jag hittat en översättning till en fait som ligger relativt nära 

källtexten och dess betydelse. Däremot har jag funnit mig tvungen att stryka maintenant 

eftersom det inte passade in någonstans i meningen med faktiskt. I denna mening skulle nu 

kunna placeras främst i meningen, i fundamentet. Jag upplever dock att nu får en temporal 

funktion i denna konstruktion och fokus på tidpunkten blir alltför stort:  

 
Ex 11 sv Nu tror jag faktiskt inte att jag misslyckades på grund av att uppgifterna var för 

svåra… 
 
 
De andra möjligheterna som finns t.ex. jag tror nu faktiskt inte känns enbart konstlade och 

passar inte in i Younes stil. Jag har därför valt att använda mig av den fras som 

presenterades i exempel 10. Mitt syfte har hela tiden varit att skapa en idiomatisk text med 

respekt för författarna. Strykningen av maintenant anser jag vara nödvändig för att skapa en 

idiomatisk text, vilket även kan ses som ett tecken på författarrespekt (trots den lilla 

omarbetningen).  

 

2.3.1.5 Expressivitet  

Som en underkategori till de modifierande anföringsmarkörerna finns de expressiva 

diskursmarkörerna. Precis som de modifierande utvecklar de expressiva markörerna det 

sagda men har ytterligare en roll: de expressiva diskursmarkörerna används även för att 

väcka lyssnarens intresse för samtalet och för att skapa samhörighet i samtalet (Dryselius & 

Lundin 1999:162). Gränsen mellan de expressiva markörerna och övriga är inte alltid lätt 
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att dra – vilka används för att enbart modifiera det sagda och vilka används även, utöver 

detta, för att väcka lyssnarens intresse? De expressiva markörerna tycks, i motsatt till de 

övriga, inte vara lika frekventa eller fungera på exakt samma sätt. Detta har försvårat den 

indelning jag för tydlighetens skull har valt att göra av de påträffade diskursmarkörerna i 

texten. Det är möjligt att distinktionen lättare hade genomförts på tal eftersom man då även 

har intonation, kroppsspråk och andra talares interaktion till hjälp. I mitt studerade material 

har jag tolkat det som att de övriga diskursmarkörerna tagit över de expressivas roll, d.v.s. 

att avgränsnings-, anförings- och modifieringsmarkörerna till stor del även fungerar som 

små ”väckarklockor”, att de fångar läsarens intresse. Jag har av denna anledning valt att 

inte ta upp några direkta exempel på expressiva diskursmarkörer eftersom jag tycker att de 

snarare hör hemma under de tidigare nämnda markörerna.  

 

2.3.2 Syntax 
 
Syntaxen i källtexten är på sina ställen talspråklig. I källtexten såväl som i det franska 

språket visar sig de talspråkliga dragen ofta i form av 

 
• Strykning av vokaler framför verb som börjar på vokal (t’es nul) 

• Subjektsstrykning (y a plein de choses),  

• Delvis strykning av negation (j'étais pas loin),  

• Meningsfragment (vie de famille et travail scoliare, rapport parents/enfants, 

frères/sœurs...),  

• Ofullständiga tankar som förväntas förstås av läsaren (J'ai commencé à prier et 

tout...)  

 
Utöver de uppräknade dragen förekommer det även små ”onödiga” ord s.k. samtalspartiklar 

som enlig Kotsinas (2002:97) ofta används i mycket expressiva sammanhang. Dessa 

talspråkliga drag kan till viss del bero på mediet. Som tidigare konstaterats produceras e-

brev ofta under samma hastighet som talet, och precis som i talet ”effektiviserar” man 

språket genom strykningar osv. Källspråket och målspråket har förstås olika talspråkliga 

drag, beroende på hur respektive språk är konstruerat, och att överföra dessa drag är därmed 

inte alltid lätt. Att göra en direktöversättning resulterar för det mesta i en icke-idiomatisk 

text då de talspråkliga dragen är så pass olika i respektive språk. I stället får man arbeta 

med kompensationsstrategier. För att kunna genomföra denna kompensationsstrategi ansåg 

jag att det var viktigt att först kartlägga hur de talspråkliga dragen yttrar sig på syntaxnivå i 
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respektive språk. De franska drag som jag fann finns presenterade ovan. I svenskan kan de 

talspråkliga dragen bland annat yttra sig på följande sätt: 

 

• Strykning av subjekt i talspråk (kommer strax)  

• Strykning av infinitiv-att (vi kommer föreslå)  

• Förväxling av subjekts- och objektsformer (Kalle är äldre än mig, dem ville komma 

hit)  

 
Dessutom är samtalspartiklar även vanligt förekommande i svenskan (för vidare diskussion 

om ovanstående fenomen se Forskningscentralen, Språkriktighetsboken och Kotsinas 

böcker). Utöver nämnda drag finns det även andra som är typiska för ledigt skriftspråk och 

elektroniska kommunikation, bland annat strykning av hjälpverbet ha i bisatser2. Jag 

kommer i detta avsnitt att försöka visa på de talspråkliga och ungdomsspråkliga dragen i 

textens syntax samt på hur jag har kompenserat de ”översättningsförluster” som dessa ofta 

innebär. 

 

2.3.2.1 Källtextens syntax 

Ofullständiga meningar 

Att utelämna fakta och inte redogöra för hela historien är ett typiskt drag i ungdomsspråket. 

Ungdomars samtal formas av att de känner varandra väl och träffas ofta, och att då 

redogöra för all fakta förtar ofta dramatiken i historier osv. Att utelämna fakta kan 

dessutom ses som ett tecken på bristande erfarenhet av språkanvändning hos ungdomar; de 

har helt enkelt inte befunnit sig i situationer där man behöver uttrycka sig så att även en 

som inte är insatt i ämnet ska förstå (Eriksson 1997:277, Kotsinas 2002:52f). I följande 

exempel illustreras dels den delvis strukna negationen, dels ett exempel på en ofullständig 

tanke där man som läsare förväntas förstå vad författaren menar 

 
Ex 12 fr j'aimais pas trop leurs délires « sorties » (ils partaient au Pakistan, tout ça...). (s.43, r.1358-

1359) 
 
Ex 12 sv Jag tyckte inte speciellt mycket om deras passion för ”utflykter” (de åkte till 

Pakistan och sånt…). (s.43, r.1359-1362) 
 

                                                 
 
2 På regeringens webbsida om klarspråk skriver man att i mitten av 1900-talet ”började en del språkvetare 
acceptera ’ha-lösa’ bisatser, eftersom deras undersökningar visade att konstruktionen förekom i såväl talspråk 
som ledigt skriftspråk”.  

 
 

27



Icke fullföljda tankar såsom den ovan är något som även förekommer i svenskt talspråk. En 

direktöversättning hade kunnat vara: 

 
Ex 13 sv Jag tyckte inte speciellt mycket om deras passion för ”utflykter” (de åkte till 

Pakistan och allt det…). 
 

Att översätta med allt det låter inte riktigt idiomatiskt, att däremot skriva sådant omfattar 

bättre det som Younes vill ha sagt. Sådant är ett av de ord som ofta ses i sin mer 

talspråkliga form sånt3och därmed fann jag det lämpligt att kompensera för det talspråkliga 

drag som gått förlorat i början av meningen. Ytterligare en förklaring till de ofullständiga 

meningarna, utöver det att man i tal har gemensamma referenspunkter och därmed lägre 

kontextkrav, kan vara mediets förutsättningar och krav. Under punkt 2.1.5 nämndes det att 

teknifieringen skapat nya skrivkonventioner och en av dessa är den friare 

meningsbyggnaden (Josephson 2004:105f, Svenska språknämnden). Tekniken har medfört 

att kommunikationen går snabbare. Vi förväntar oss att människor är anträffbara och ger 

oss snabba svar och således tvingas även vi att svara fort och att inte lägga tid på exakta och 

korrekta formuleringar. Denna mer intensiva och regelbundna kontakt har dessutom 

bidragit till att intimisera kommunikationen, kontextkraven blir därmed också mindre 

viktiga än i ”vanlig” skrift (Crystal 2006:117f, Hård af Segerstad 2002:97ff). I texten yttrar 

sig tidsbristen och intimiseringen ofta i meningar och fraser som avslutas med tre punkter. I 

alla de fall då detta förekommer har jag valt att behålla dem, för det första för att det är 

texttypiskt, för det andra för att det är något som förekommer i både målspråkets och 

källspråkets skrivkulturer och för det tredje för att man som översättare skulle ta sig stora 

friheter om man som översättare valde att själv fylla ut författarens ofullständiga tankar. Ett 

översättningsexempel med tre punkter kan se ut som nedan. 

 
Ex  14 fr  ils étaient tous assis dans le bus qui les ramenait à leurs villas... (s.18, r.497-499) 
 
Ex 14 sv ”de andra” gick på lugnt och alla satt ner i bussen som körde dem till deras villor… 

(s.18, r.497-499) 
 

Det är ofta svårt att veta om de tre punkterna är ett tecken på att författaren vill dela av 

inlägget eller om de symboliserar en ofullständig tanke. I exemplet anser jag att författaren 

med de tre punkterna lämnar det öppet för läsaren att själv bygga ut tanken; att fundera 

                                                 
 
3 Josephson (2004:102) har i sin bok ”ju” gjort en studie över hur vanligt förekommande de mer talspråkliga 
ordformerna och orden är i morgontidningsspråk under perioden 1965-2002. 2002 uppvisar att sånt i stället 
för den mer korrekta formen sådant användes i 24 % av fallen.  
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vidare på de enorma skillnader som fanns mellan de här ungdomarna, mellan de franska 

och ”rika” som bodde i villor och invandrarna från lägre samhällsklasser som bodde i 

höghus i förorterna. Att översätta den nyans som de tre punkterna tillför texten anser jag 

vara ett gravt ingrepp på texten och bristande respekt mot författaren. 

 

Il y a 

Reduktioner av vissa ljud och ljudövergångar är normala i talspråket (Kotsinas 2002:35), 

såväl i det franska som i det svenska. För varje ord brukar det finnas en s.k. ”kanonisk 

form”, ett sätt på vilket man borde uttala ordet. Denna form används dock sällan då vi 

vanligtvis inte uttalar orden särskilt tydligt. När vi talar förenklar vi uttalet så att många 

talljud assimileras till sin omgivning eller faller bort helt och hållet, detta för att minimera 

energiåtgången. Varje språk har sina egna regler för vilka ljud som är acceptabla att 

reducera eller inte. I franskan är det t.ex. vanligt att stryka det personliga 

subjektspronomenet il i uttrycket il y + avoir medan en liknande strykning på svenska hade 

varit otänkbar. Däremot finns det, som nämndes i början av avsnittet, andra talspråkliga 

drag i svenskan och som inte finns representerade i franskan. I följande exempel (3) 

illustreras hur il har strukits i källtexten, något som inte går att göra i måltexten, och hur 

detta har kompenserats med en strykning som är vanlig i ledigt svenskt skriftspråk. I e-brev, 

chattar och bloggar är det vanlig att man utelämnar hjälpverbet ha i bisatser vilket kan antas 

bero på att det sparar tid när man skriver. 

 
Ex 15 fr  En tout cas, y a pas mal de mecs aussi qui sont devenus fous, qui font des allers-

retours psychiatrie-quartier, quand je vois ça, je me dis que j'ai eu de la chance. (s.64 
r.2037-2041) 

 
Ex 15 sv  Dessutom är det en hel del killar som blivit tokiga, som åker fram och tillbaka 

mellan psykiatern och kvarteret, när jag ser det så tänker jag att jag haft tur. (s.62-
64, r.2037-2041) 

 

En mer korrekt fras i skrift hade sett ut som i exempel 4 nedan där hjälpverbet ha 

finns med: 
 

Ex 16 sv Dessutom är det en hel del killar som har blivit tokiga, som åker fram- och tillbaka 
mellan psykiatern och kvarteret, när jag ser det så tänker jag att jag har haft tur. 

 
 

 
 

29



Ne… pas 

Den normala negationen i franska är uttrycket ne… pas. Tidigare använde man sig enbart 

av ne för att negera en fras. Man började dock under en period att förstärkta ne med 

expressiva uttryck som till exempel pas som betyder ’steg’. Så småningom blev ne… pas 

det normala sättet att uttrycka en negation – pas förlorade så att säga sin ursprungliga 

betydelse. I talspråket reduceras ofta ne till n’ och i vissa varieteter försvinner ne helt 

(Kotsinas 2003:99). I exemplet nedan kan vi se hur Younes använder sig av just detta 

talspråkliga drag, möjligtvis för att det går betydligt snabbare att skriva om man utelämnar 

det första ledet.   
 
Ex 17 fr Mais le service militiare qui est justement censé éliminer les barrières de classe, 

c'était pas normal que ça se passa comme ça. (s.28, r.852-855) 
 
Ex 17 sv Men lumpen är just tänkt att sudda ut klasskillnader, det var liksom inte normalt att 

det funkade så. (s.28, r.852-855) 
 

Svenskan saknar en talspråklig motsvarighet till franskans utelämnande av en del av 

negationen. Vår svenska negation inte är obligatorisk för att göra en mening nekad medan 

man i franskan, som exemplet visar, kan stryka det första ledet ne. I denna mening mister 

man därmed en talspråksmarkering och en nyans. För att kompensera den förlorade 

nyansen har jag valt att använda mig av talspråk där det i källtexten inte är det. Jag valde att 

smyga in ett av dessa små ”onödiga” ord, liksom, som är typiskt för talspråket, precis som 

upprepningen av ça i källtexten. Vidare valde jag att använda mig av en talspråkligare 

variant av verbet fungera – funka – för att återskapa den talspråkliga ton som finns i den 

franska texten. På detta sätt tycker jag att jag har lyckats att kompensera den 

översättningsförlust som negationen innebar. Tyvärr erbjuds inte alltid dessa möjligheter – 

att i samma mening kunna kompensera en förlust i översättningen. I exemplet nedan 

presenteras en mening där en överföring av källtextens stildrag (strykning av negation och 

personligt pronomen samt två förkortningar) är ytterst svår om man samtidigt vill skapa en 

idiomatisk text. Som översättare valde jag av denna anledning att stryka dem och 

följaktligen att gå miste om en nyans i detta specifika fall.  

 
Ex 18 fr Quand j’ai eu le bac, je m’intéressais pas trop à la socio et en plus y a pas de 

section socio à côté de Berville, idem pour la philo. (s.66, r.2101-2104) 
 
Ex 18 sv När jag tog studenten så var jag inte särskilt intresserad av sociologi och dessutom 

fanns det inte någon sociologilinje i närheten av Berville och inte heller för filosofi. 
(s.66, r.2102-2116)  
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Här ser man tydligt hur de talspråkliga dragen yttrar sig i respektive språk och att det är 

omöjligt att göra en ord för ord-översättning och samtidigt skapa en idiomatiskt text. Ingo 

(1991:253) skriver om ord för ord-översättning att ”den önskade effekten nås långtifrån 

alltid med direkta motsvarigheter på samma språkliga plan som i förlagan”. Man måste helt 

enkelt arbeta utifrån en kompensationsstrategi. Även om man alltså inte lyckas överföra 

stildragen i en viss mening kan man kanske kompensera det på ett andra ställen i texten 

(Ingo 1991:253).  

 

2.3.2.2 Kompensationsstrategier 

I exemplen ovan har typiska franska talspråkliga drag som förekommer i texten 

presenterats. Som exemplen visat har det i de flesta fall saknats idiomatiska 

översättningsalternativ och jag har således försökt att bevara stilen genom en 

kompensationsstrategi. Några av dessa strategier har redan presenterats, t.ex. strykning av 

hjälpverb och val av ett ords mer talspråkliga form då en sådan finns. Utöver dessa har jag 

använt mig av ett antal andra kompensationer som kommer att diskuteras och exemplifieras 

nedan. 

 

Pronomen 

Ett vanligt språkriktighetsproblem i dagens Sverige är användningen av pronomenet de och 

dess olika former. I skriftspråket brukar man skilja mellan subjektsformen de och 

objektsformen dem, medan man i tal refererar till de båda som dom. (Språkriktighetsboken 

2005:204f) För att förmedla den talspråkliga stilen i boken fann jag möjligheten att använda 

mig av just detta svenska fenomen. Om jag skulle valt att använda mig av detta för att 

kompensera förlorade nyanser i källtexten hade två val stått mig till buds – dem alternativt 

dom. Enligt Språkriktighetsboken (2005:205ff) är dom den dominerande talspråksformen 

men den förekommer även i skrift. Om bruket av subjektsform där det borde vara 

objektsform skriver man att såväl barn som vuxna har svårt att hantera distinktionen de 

båda emellan. Att i översättningen använda sig av dem alternativt dom där det enligt 

svenska normer borde vara de kan således signalera vitt skilda saker. Dom skulle kunna 

vara ett grammatiskt fel, men det skulle även kunna vara ett uttryck för ren talspråklighet. I 

en text av det slag som jag har översatt skulle det även kunna vara ett tecken på den 

snabbhet som mediet kräver; att fundera ut den korrekta formuleringen kan, om man inte är 

helt säker på grammatiken, ta alltför lång tid och dom erbjuder då ett relativt neutralt 

uttryckssätt. Dem däremot visar på att den som skriver försöker skriva korrekt men inte 
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behärskar skriftspråkets grammatik fullt ut. Under översättningsarbetet har jag varit ytterst 

kluven över vilken form jag borde använda. Dom uteslöt jag tämligen tidigt eftersom jag 

upplevde det för talspråkligt, vilket jag i efterhand ifrågasatt. I min första version lutade jag 

mig åt att använda mig av dem då jag fann att det var ett vanligt fel i modern talad, såväl 

som skriven svenska. Jag tyckte att detta fel kunde motsvara utelämningen av t.ex. ne i 

källtexten.  

 
Ex 19 sv När jag tänker tillbaka på det så tror jag att jag läste hans böcker eftersom dem 

berättade om sånt som jag ville uppleva. (s.25, r.753-756) 

 
Ex 20 sv Och dem var alla araber. (s.53, r.1663) 

 
Personer som läst texten under arbetets gång tycks dock ha reagerat ganska starkt på 

användningen. Då jag läste källtexten reagerade jag själv på de språkliga ”felen” i form av 

utelämningar och förkortningar men inte i den utsträckning som användandet av de/dem 

tycks bidra till på svenska. Av denna anledning valde jag att ta den säkra vägen genom att 

använda den korrekta formen och försöka kompensera förlusterna på annat sätt.   

 
Ex 19 sv När jag tänker tillbaka på det så tror jag att jag läste hans böcker eftersom de 

berättade om sånt som jag ville uppleva. (s.25, r.753-756) 

 

Ex 20 sv Och de var alla araber. (s.53, r.1663) 

 
Precis som det råder en viss förvirring mellan bruket av subjektsformen de och 

objektsformen dem råder det delade meningar av hur subjektsformen jag och objektsformen 

mig ska användas i jämförelseuttryck. Detta är en av de mest omdiskuterade 

språkriktighetsfrågorna i Sverige idag. I Språkriktighetsboken (2005: Jämförelseuttryck) 

menar man att jämförelseuttryck i de flesta fall är helt oproblematiska och att det endast är 

om det efterföljande jämförelseledet är ett pronomen som det råder en viss osäkerhet i 

språkbruket - heter det större än jag/mig? Vidare anses båda varianterna väl etablerade i 

både tal- och skriftspråk (Språkriktighetsboken 2005:231f). Enligt Språkriktighetsbokens 

rekommendationer (2005:235f) är båda formerna korrekta i såväl tal som skrift. I min 

översättning har jag dock valt att översätta alla jämförelseyttryck med som och än med 

pronomenets objektsform. Man kan då fråga sig på vilket sätt en korrekt term i både tal- 

och skriftspråk kan kompensera ett talspråkligt drag. Frågan om subjekts- eller objektsform 

efter jämförelseuttryck med som och än har blivit en symbolfråga i 

språkriktighetssammanhang; en del menar att objektsformen i ovan nämnda situation är 
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felaktig. Younes talspråkliga drag framträder mer eller mindre tydligt i texten. Att välja att 

använda formen mig i stället för jag är, i enligt min mening, en subtil markering för Younes 

språkbruk.  

 
Ex 21 sv Mina systrar som också är äldre än mig… (s.15, r.428) 
 

De som läser boken och reagerar på språkbruket ges en vink om att Younes inte fullt ut 

behärskar stilnivån mellan tal och skrift medan de andra, de som inte reagerar, således inte 

störs. En fras med subjektsformen hade av dem antagligen upplevts som mer utstickande 

och även icke-realistisk. Efter att ha visat upp de båda exemplen för ett tiotal personer har 

de allra flesta svarat att exempel 22 nedan upplevs som mer talspråkligt än exempel 23.  

 
Ex 22 sv […] helt ärligt, jag vet en massa personer som gick i samma klass som mig och som 

är lärare… (s.56, r.1778-1780) 
 
Ex 23 sv […] helt ärligt, jag vet en massa personer som gick i samma klass som jag och som 

är lärare…   
 

Pronomen är, som vi sett, en källa till problem för skribenter och talare. I vissa fall, som 

med bruket av de/dem/dom finns det klara regler, vilka dock en betydande del av det 

svenska folket har svårt att behärska. I andra fall finns det inga fasta regler att hålla sig till, 

men ändå en mer eller mindre medveten känsla för vilket formulering som upplevs på 

vilket sätt. Min strategi under arbetets gång har varit att använda mig av de stilskillnader 

som bruket av olika pronomen kan innebära, dock utan att låta det störa läsupplevelsen. Jag 

fann till slut att det skulle vara ett alltför stort grammatiskt fel att använda mig felaktigt av 

dem och ett för allvarligt ingrepp på källtexten då rent grammatiska fel inte förekommer i 

källtexten.  

 

Infinitivmärke 

Ett sätt att kompensera för de förlorade nyanserna från källtexten har varit att stryka 

infinitivmärket att på ett flertal ställen där detta är möjligt, som i exemplet nedan där att 

strukits framför det infinita verbet säga: 
 
Ex 24 sv Du kommer säga att det inte är något toppenjobb. (s.64-65, r.2054-2055) 

 
Mitt val grundade sig till en början på en instinktiv känsla av att det är ett typiskt drag i 

ungdomsspråk och talspråk. För att fullfölja strategin krävdes dock någon form av belägg 

för att så är fallet. I Språkriktighetsboken (2005:356) skriver språkvetare att infinitivmärket 
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att för en vacklande tillvaro och gradvis tappar mark. I den grupp av verb för vilka att är 

frivilligt håller konstruktionen utan att på att blir allt vanligare (Språkriktighetsboken 

2005:357). Detta är dock inte belägg nog för att det skulle vara typiskt för ungdomsspråk – 

att-bortfallet är ibland till och med ett tecken på formell stil (t.ex. Han var villig göra det 

som krävdes för att vinna). På Institutionen för lingvistik på Göteborgs universitet har man 

en ”språkfrågelåda” och lektorn Åsa Abelin svarar där bland annat på frågan hur vanligt det 

är med strykning av infinitiv-att:  

 
I talspråk reduceras ofta infinitiv-att till ungefär "å" i de flesta personers tal.  
Det är mycket vanligt att det utelämnas helt hos yngre personer, även 20-30-åringar.  
I skrift är det också mycket vanligt att yngre personer utelämnar infinitiv-att. 
 

 
Med stöd från Språkriktighetsboken och en lektor vid institutionen för lingvistik i Göteborg 

ansåg jag att det fanns nog med bevis för en sådan teori. Jag har således strukit 

infinitivmärket texten igenom i den mån som detta är möjligt. Detta kan se ut på följande 

sätt: 
 
Ex 25 sv Det är först när man börjar åka in till stan som det blir komplicerat. (s.40, r.1268-1270) 
 
Även vissa fall av att som subjunktion har strukits. Enligt Språkriktighetsboken (2005:357) 

är subjunktionen att, precis som infinitivmarkören, frivillig. Eftersom man har en tendens 

att förkorta och effektivisera vid elektronisk kommunikation ansåg jag att även en sådan 

strykning var en god kompensation i de fall då detta var möjligt.   

 
2.3.3 Lexikon 
 
Att översätta enstaka ord kan tyckas lätt då det idag finns ett stort utbud av ordböcker. 

Lexikon är dock aldrig kompletta; de innehåller inte alltid den senaste vokabulären och de 

nyaste termerna såsom t.ex. slangord som ständigt byts ut och förändras. Bruket av olika 

ungdomsspråk varierar dessutom mellan olika områden och grupper vilket innebär att 

ordböckernas bild inte är komplett (det är t.ex. Rinkebysvenskan och inte Rosengårdskan i 

Malmö som nu tagit sig in i SAOB). I lexikon ryms ej heller ords konnotationer utan där 

behandlas endast ordets denotation. Ett ords eller uttrycks konnotationer kan variera mellan 

olika språk och kulturer då dessa inte är varandras spegelbilder (Ingo 1997:158). 

Konnotationerna kan dessutom i vissa fall även variera mellan språkbrukare inom ett och 

samma språk eller inom en kultur (liberal anses t.ex. av vissa vara ett positivt värdeladdat 

ord, men av andra som negativt beroende på personens politiska åsikter). Att förstå ett ords 
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konnotationer kräver således en god inblick i ett lands språk, såväl som dess kultur. För att 

översätta vissa specifika ord fordras det således en god förståelse av källspråkets kultur och 

språk för att åstadkomma en god översättning. För en översättare är det följaktligen viktigt 

för både sin egen och textens trovärdighet att ge akt på vart ord. Under avsnittet syfte 

nämndes tal- och ungdomsspråkets olikheter mellan olika språk och hur man vid en 

översättning noga bör kartlägga dessa och göra noggranna överläggningar av vad de 

signalerar i respektive språk för att skapa en korrekt översättning. I följande avsnitt har jag 

försökt att redogöra för några av skillnaderna språken emellan och de problem som jag stött 

på under översättningsarbetet med dessa samt hur jag har gått till väga för att finna den 

mest idiomatiska översättningen.  

 

2.3.3.1 Enskilda ord 

Flic 

Ett ord som medfört stora svårigheter under översättningsarbetet är det franska ordet flic, en 

enligt den franska ordboken le Nouveau Petit Robert vardaglig och familjär beteckning för 

polisman. Ordet syns eller hörs sällan i mer officiella sammanhang, såsom dagstidningar 

eller nyhetssändningar, där man i stället använder sig av mer neutrala uttryck som policier, 

agent de police, agent, gardien de la paix eller gendarme. Det rör sig dock inte om ett 

slanguttryk eftersom flic används av en relativt stor och bred krets, och inte enbart av 

ungdomar (även professorn i boken använder sig av flic). Uttryck som betraktas som slang 

är snarare ord som cogne, keuf (Verlan4), kisdé och zdék (Verlan av kisdé) (TLF, 

Dictionnaire d’Argot 2006). Som man tydligt kan se ovan finns det en rik vokabulär för att 

tala om och beskriva polisen. Att det finns ett rikt ordförråd, speciellt inom ungdomsspråk, 

för att tala om lagens väktare är högst naturligt. Slang och ungdomsspråk uppstår ofta, som 

namnet skvallrar om, bland ungdomar och grupper med låg social status som kanske rent 

utav befinner sig utanför samhället. Dessa grupper tenderar att se samhället, polisen osv. 

som ett hot, som en fiende och Andersson (1997:115) menar att uttrycken då fungerar som 

smädelser och används även för att utestänga den andre från gemenskapen. Detsamma 

gäller för svenskan. Vi har t.ex. de relativt vardagliga uttrycken som byling och snut (NE) 

                                                 
 
4 Termen Verlan refererade ursprungligen till en fransk språklek som gick ut på att kasta om stavelserna i ord. 
Ordet Verlan självt kan exempelvis härledas från l’envers, som betyder ’baklänges’. Under de senaste 
decennierna har dock Verlan utvecklats till en betydligt mer komplex kod med utvidgade 
användningsdomäner och har också kommit att betecknas som en egen sociolekt (Doran 2000). 
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som får antas förstås av en majoritet av den svenska befolkningen. Utöver dessa finns sedan 

de mindre kända uttrycken som endast används av ett fåtal ungdomsgrupper, i synnerhet 

invandrarungdomar i förorten, t.ex. aina (alt. ayna, ainaziz), bengen (alt. bängen) och 

shanzia. (Wikipédia – Aina, El Barrio) 

Hur bör man då översätta det franska ordet flic till svenska? Att hitta exakt rätt ord, 

eller åtminstone det som bäst motsvarar det franska ordet, är viktigt för textens trovärdighet 

samt för att göra författaren rättvisa. Slang och ungdomsspråk är dessutom kontroversiellt; 

Kotsinas (2002:15) skriver att det är ”ett känt faktum at det språk som används av grupper 

med hög social status vanligen värderas högt, medan det språk som används av grupper 

med låg status i samhället betraktas som dåligt eller rent av felaktigt”. Att använda sig av 

ungdomsspråk alternativt undvika det när man skriver kan alltså vara en ytterst medveten 

handling och ha stor betydelse. Av denna anledning bör man som översättare vara försiktig 

och noggrann med ordvalet i en liknande text. Till en början, för att få vägledning, bör man 

se till de val som författaren själv hade till hands. I texten har Younes som sagt valt att 

skriva flic, enbart utifrån det ordet kan man vägledas i översättningsarbetet. Att som ung 

invandrarkille från en förort och som växt upp under 70- och 80-talet då Verlan hade sin 

storhetstid, inte skriva keuf tyder antingen på att han växt upp, blivit äldre och anpassat sig 

till vuxenvärlden, eller på avståndstagande, en markering att han inte längre har med den 

kulturen och det livet att göra eller möjligtvis båda. Kotsinas (2003) gör i sin bok En bok 

om slang, typ (2003:217) en jämförelse mellan Verlan och Rinkebysvenska och finner stora 

likheter. Hon menar att de båda talas av en marginaliserad grupp, en grupp utanför 

samhällets gemenskap som använder språket för att markera sin samhörighet. Detta innebär 

att ord som aina, bengen eller shanzia som alla är hämtade ur Rinkebysvenskan eller som 

den nu kallas Shobresvenska, bör undvikas; de är alltför starka och ”marginaliserande” och 

signalerar snarare motsatsen till det flic gör i bokens kontext. Man kan även se att orden är 

ytterst ovanliga i skrift då det inte ens finns en enhetlig stavning för dem. En annan 

omständighet som kan vara värd att beakta är att de ovan nämnda orden från 

Rinkebysvenskan är okända för den breda allmänheten och även för ett stort antal 

ungdomar då det rör sig om regionbetonade uttryck. Skulle man välja att använda sig av 

dessa gör man därmed boken svåråtkomlig för den tänkta läsekretsen. De 

översättningsalternativ som återstår är då byling, snut eller polis. Byling avfärdades direkt 

då det känns alldeles för gammalmodigt och dessutom är relativt obekant bland dagens 

unga. Bör man då översätta flic med det neutrala polis eller det mer vardagliga snut? 
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Författarna använder sig av olika termer, Stéphane Beaud skriver t.ex. les policiers medan 

Younes i alla sina inlägg använder sig av termen flic: 

 
Ex 26 fr une question centrale : le racisme au quotidien, et ses variations ; dans le quartier, 

« en ville », avec les policiers, les gens dans le bus ou l'espace public [...]  (s.31, 
r.936-939) 

 
Ex 27 fr Une fois, j'étais en première S, c'était une période chaude dans le quartier, les flics 

faisaient descendre tous les jeunes du bus pour les contrôler et, bien sûr, moi j'y ai 
pas échappé (là, je me suis dit : que tu sois au lycée ou pas, c'est la même chose...). 
(s.41, r.1292-1298) 

 
För att inte förlora den skillnad i status och bildning som finns mellan de båda författarna 

har jag valt att använda mig av olika uttryck för de olika författarna. I källtexten är denna 

skillnad väldigt påtaglig i och med att man i franskan använder sig av ni- respektive du-

tilltal och dessutom råder det stora skillnader mellan tal- och skriftspråket. I svenskan har 

de båda språken mötts och skillnaderna är inte lika påtagliga. Detta gör att Younes brev inte 

framstår som lika ”dåligt” skrivna som i originaltexten. Nedan visas hur denna åtskillnad 

gjorts i översättningen där först exempel 1 är översatt och vidare exempel 2: 
 
Ex 26 sv en central fråga är vardagsrasismen och dess varianter: i kvarteret, ”i centrum”, med 

polisen, med folk på bussen eller på offentliga platser… (s.31, r.936-939) 
 
Ex 27 sv En gång när jag gick första året på natur så var det ganska bråkigt i kvarteret och 

snuten förde ut alla ur bussen för att kontrollera dem och jag kom förstås inte undan 
(då insåg jag att det inte spelar någon roll om man går på gymnasiet eller inte, det är 
sak samma…). (s.41, r.1292-1298) 

 

Beur 

Beur är ett slangord från Verlan vilket har bildats genom att man vänt ordet arabe (’arab’); 

a-ra-beu ger beu-ra-a, och sedan beur för att förenkla ordet. Arabe eller beur kännetecknar 

en andragenerationens invandrare som är fransk medborgare alternativt en fransman med 

nordafrikanskt ursprung (Wikipédia – Beur). Enligt den franska upplagan av Wikipédia rör 

det sig om ett slangord som inte bär några nedsättande konnotationer i sig självt och detta 

kan anses gälla alla ord som av vissa kategoriseras som dåliga eller fula; Lars-Gunnar 

Andersson skriver t.ex. i sin bok Fult språk (1997:15) att det är kulturens 

föreställningsvärld som bestämmer vad som är fult eller orent språk. Beur används ofta i 

vardagligt tal och det finns båda en TV-kanal (Beur TV) och en radiokanal (Beur FM) som i 

sina respektive namn använder sig av ordet. Att översätta beur är relativt svårt, det är ett 

ord som väcker många och blandade känslor och detsamma gäller för dess svenska 
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motsvarigheter – vissa älskar dem och andra hatar dem. Younes skriver själv i ett av sina e-

brev: 

 
Ex 28 fr  Je comprends toujours pas ses motivations parce qu'on était deux copains du quartier 

à être bien aimés, alors que les autres « beurs » (j'aime pas du tout cette 
expression, mais enfin...). (s.27, r.800-805) 

 

Här signalerar han även sitt avståndstagande till ordet genom att sätta det inom citattecken.  

Senare i texten använder han dock ordet utan att kommentera det eller att göra någon 

markering. 

 
Ex 29 fr  J'étais le seul beur du service. (s.29, r.859-860) 

 

I det textparti som jag har översatt används dock arabe och beur lika frekvent. 

 Slangord uppkommer för att beskriva företeelser eller saker som man saknar ord för 

eller för att kunna förhålla sig till dessa, och så har även ord som t.ex. beur bildats. I 

Frankrike är det nordafrikaner som utgör den största invandrargruppen, därav beur (arab). I 

Sverige hade vi under början av 1990-talet en ström av invandrare från balkanländerna efter 

kriget i Kosovo och ord som jugge fördes in i den mer slanglika vokabulären. Idag när 

gruppen av invandrare förändrats och blivit mer heterogen har även vokabulären förändrats 

och de slangord som framför allt används i dag är blatte och svartskalle. Båda används för 

att benämna invandrare men deras status är olika. Varken svartskalle eller blatte finns med 

i SAOB. Enligt NE är svartskalle en starkt nedsättande term medan blatte inte finns med. 

Även i Wikipédia menar man att svartskalle är en pejorativ term medan man om blatte 

skriver: ”Uttrycket har tidigare, speciellt bland yngre personer, haft en mer nedsättande 

klang än hur det uppfattas idag. ”Blatte” har blivit vanligare i vardagspråket [sic!] de 

senaste åren och ordet har i allt högre grad anammats av invandrarna själva samt av media, 

t.ex. tidskriften Gringo. Inom vissa grupper används ordet enbart som en pejorativ 

benämning på mörkhyade personer”. I Gringo, en tidskrift om invandrarkulturer, använder 

man dock även svartskalle. I deras ledare skriver man som följer om användandet av dessa 

vanligt sett pejorativa termer: ”Lösningen är därför inte att förbjuda folk från att skrika 

blatte eller svartskalle. […] Genom att ständigt använda begreppen i positiva sammanhang 

neutraliserar vi dom och avväpnar på så sätt alla de som vill använda dom mot blattar. 

Likaså är det med svenne, som är en reaktion på blatte. I Gringo är alla dessa uttryck 

positiva.”. Båda tycks alltså användas pejorativt av vissa grupper och positivt av andra, 

t.o.m. av invandrare själva. Att välja ord innebär därmed att man ohjälpligen förolämpar 

 
 

38

http://sv.wikipedia.org/wiki/Gringo_%28tidskrift%29
http://sv.wikipedia.org/wiki/Pejorativ


någon då det råder så delade meningar om respektive ords konnotationer. Svartskalle eller 

blatte – vilket man tycker är mest neutralt beror på umgängeskrets; vissa invandrare 

refererar till sig själva som blattar, andra svartskallar. Efter mycket överväganden valde 

jag att använda mig av ordet blatte, dels baserat på mina egna konnotationer, jag har helt 

enkelt lättare att acceptera ett ord som blatte än svartskalle, dels för att blatte är det som 

förekommer i flest antal positiva sammanhang när man söker på internet. Svartskalle tycks 

mest användas i pejorativa sammanhang. Dessutom har antalet personer som kan tänkas 

använda sig av svartskalle och ordets användningsområde antagligen krympt avsevärt 

sedan det socialdemokratiska ungdomspartiets ordförande Anna Sjödin nyligen blev dömd 

att betala skadestånd till en krogvakt för att ha kallat denna för ”djävla svartskalle”. Min 

översättning av de ovanstående utdragen har alltså översatts som följer:  
 
Ex 28 sv Jag förstår fortfarande inte hennes motivering för vi var två kompisar från kvarteret 

som var omtyckta, medan hon tryckte ner de andra ”blattarna” (jag avskyr det 
ordet, men...). (s.27, r.802-806) 

 
Ex 29 sv Jag var den enda blatten på det förbandet. (s.29, r.859-860) 
 

I de fall då författarna valt att skriva arabe, har även valt jag valt att göra översättning 

neutral genom att skriva arab. Jag skulle här ha kunnat välja att bibehålla blatte texten 

igenom för att poängtera de talspråkliga och ungdomsspråkliga dragen i texten. Jag 

upplever dock dessa ord, som i allmänhet är fallet med slang och ungdomsspråk (se bl.a. 

Kotsinas 2003:7-15), som starkt laddade och nedsättande då jag som svensk använder mig 

av dessa. Om författaren själv som är invandrare väljer att inte använda dessa så upplever 

jag att inte heller jag bör göra det. 

 

Truc 

Ett vanligt förekommande ord i franskt talspråk är truc. Att hitta en direkt översättning av 

ordet är inte lätt då ordet rymmer ett flertal denotationer och kan användas i vitt skilda 

sammanhang. Enligt TLF finns det idag fyra huvudsakliga betydelser av ordet. För det 

första kan det betyda ”ett sätt att handla som kräver behörighet och skicklighet”, för det 

andra ett ’trolleritrick’ eller ett ’knep’, för det tredje kan det användas för det man inte vill 

eller kan nämna och för det fjärde kan det betyda ’prostitution’. Uppräkningen visar tydligt 

på ordets omfattning men framför allt på dess vaghet. Detta illustreras tydligast på 

webbplatsen languefrançaise.net som handlar om slang där man om truc skriver att det kan 

betyda ”vad som helst”. Betydelseomfånget och inexaktheten gör att det inte finns några 
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fasta ramar för hur truc bör översättas – även om ordböcker kan ge en fingervisning – utan 

man får som översättare försöka uttyda betydelsen i varje enskilt fall. I vissa fall har 

ordböckernas direktöversättningar av ordet fungerat, som i de två exemplen nedan: 

 
Ex 30 fr Mais j’en ressors un truc : si j’ai assuré à l’école, c’est à cause de tous ces 

problèmes. (s.34, r.1052-1054) 
 
Ex 30 sv Men jag vill poängtera en sak: att jag klarade skolan beror på alla de här problemen. 

(s.34, r.1052-1054) 
 
Ex 31 fr En tout cas, c'était bien, mais je pense à un truc (s.52, r.1641-1642) 
 
Ex 31 sv Det var bra men jag tänker på en sak: (s.52, r.1642-1643) 
 

Nordstedts ordbok skriver bland annat om truc att det kan betyda; knep, trick, grepp grej, 

pryl och manick. I båda översättningarna har jag valt att skriva sak vilket är synonymt med 

de tre sistnämnda. Dock är det inte alltid så lätt som i de här två exemplen där en direkt 

översättning är möjlig. Precis som franskan har vi ord som vi flikar in med jämna 

mellanrum i talet för att slippa vara alltför precisa där vi inte vill eller kan och för att spara 

tid. Orden liknar till stor del det franska truc till betydelse och funktion, men de används 

inte på exakt samma ställe i satsen. Jag har trots detta försökt att bevara textens talspråkliga 

karaktär genom att ersätta truc med svenska uttryck som används på ett motsvarande sätt i 

svenskt talspråk, med mer eller mindre goda resultat. Ofta har jag tyvärr funnit mig tvungen 

att vara mer precis och skriva ut det ord som truc syftar på (i de fall då detta framgår av 

kontexten) för att skapa en idiomatisk text.  

 
Ex. 32 fr En plus avec mes copains, on parlait jamais réellement de filles, on se contentait de 

trucs style « Sharon Stone est bonne », etc. (s.18, r.515-518) 
 
Ex 32 sv Dessutom pratade jag aldrig om tjejer på riktigt med mina killkompisar, vi nöjde oss 

med kommentarer i stil med ”Sharon Stone är snygg” osv. (s.18, r.516-519) 
 

Här saknar svenskan ett ord eller uttryck som kan användas på samma sätt. Att använda sig 

av ordböckernas översättning här hade resulterat i en lustig svenska; att i stället skriva vi 

nöjde oss med saker i stil med ”Sharon Stone är snygg” skapar en text som inte låter 

idiomatisk. Svenskan tycks här kräva en tydligare koppling mellan truc och det påföljande 

citatet än vad franskan gör. Detta är dock inte alltid fallet. Under översättningsarbetets gång 

har jag noterat att svenskan rymmer ett stort antal ord som ofta används i talat språk och 

som är väldigt vaga. Deras förekomst i talspråk, snarare än i skriftspråk, förklaras av det 

kontextkrav som skriften ofta är beroende av; när man samtalar med någon har man ofta en 

gemensam tidsram och ett gemensamt fysiskt utrymme vilket man inte har i samma 
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utsträckning i skrift (för djupare diskussion se avsnitt 2.1.1). Nedan kan vi se ett exempel 

på ett sådant vagt uttryckssätt i svenskan: 

 
Ex 33 fr ... je lisais Jeune Afrique, des trucs comme ça, mais j'en suis vite revenu !! (s.26, 

r.778-779) 
 
Ex 33 sv  … jag läste Jeune Afrique och sånt, men jag återhämtade mig fort!! (s.26, r.779-

780) 
 

Om man skulle vilja hitta ett alternativt uttryckssätt presenteras ett liknande fall i exempel 

31 där ett mer förklarande ord tycks vara nödvändigt, t.ex. och liknande grejer/böcker eller 

och såna böcker. Förutom sånt har jag i ett flertal exempel använt mig av uttrycket en 

massa/massor. Ordets denotation överensstämmer inte särskilt väl med det franska ordet, 

däremot tycks de väl kunna ersätta varandra vid en översättning då truc föregås av något 

kvantitativt uttryck, såsom i följande exempel: 
 
Ex 34 fr Plein de trucs à dire, en vérité... (s.24, r.712) 
 
Ex 34 sv Det finns massor att skriva om… (s.24, r.712) 
 

Ännu en gång ser vi hur talspråkliga drag utmärker sig i skriven text och mellan olika 

språkkulturer. Det vaga franska ordet truc saknar uppenbara översättningsalternativ och 

medför i en del fall att man som översättare tvingas läsa texten extra noggrant och ibland 

även tänka sig in i författarens tankevärld för att förstå vad som åsyftas och på så sätt skapa 

en översättning enligt mål- och till viss del även skriftspråkets normer. Av exemplen att 

döma kan man se ett tydligt samband mellan ett ords vaghet eller konnotation och hur 

möjlig en direkt översättning är; ju mer vagheter eller konnotationer desto mer indirekta 

översättningsmetoder måste man tillämpa.  

 

2.3.3.2 Akronymer 

Akronymer eller initialförkortningar är inte som de övriga exemplen som tagits upp under 

avsnitt 2.3.3 utan de är förkortningar bestående av initialerna från flera ord t.ex. EU 

(Europeiska unionen). Källtexten är rik på dessa förkortningar vilket till stor del kan tänkas 

bero på att akronymer tillåter skribenten att skriva fortare. Det kan även tänkas bero på 

källspråkets kultur – att dessa är vanligt förekommande i franskan. Akronymer kräver att 

man som läsare är insatt i källspråkets kultur och vissa specifika fenomen inom denna. 

Förutom att det av översättaren krävs en god inblick i källspråkets kultur för att tränga 

igenom dessa förkortningar fordrar det ofta även att man är extra uppmärksam. Det franska 
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och det svenska samhället och deras språk kan tyckas ligga nära varandra, men de 

skillnader som finns blir snabbt påtagliga i just akronymer. Även om samma fenomen 

förekommer i de båda kulturerna blir initialorden sällan lika eftersom språkens syntax och 

ordföljd skiljer sig åt. Detta är fallet med den engelska förkortningen AIDS (Acquired 

Immune Deficiency Syndrome) som vi även använder på svenska och som på franska 

motsvaras av akronymen SIDA (syndrome de l'immunodéficience acquise). I de fall då 

initialorden skulle överensstämma är det dock inte säkert att kulturkontexten gör det vilket 

väl kan illustreras med samma exempel som ovan; förkortningen SIDA förekommer i både 

franskan och svenskan men medan det i Frankrike står för just AIDS är det i Sverige en 

förkortning för Swedish International Development Cooperation Agency, en svensk styrelse 

som arbetar med bistånd till U-länder. Vissa förkortningar kan även ha flera mer eller 

mindre kända betydelser och i dessa fall får man som översättare låta kontexten vara 

vägledande. Det är således viktigt att vara noggrann i sitt arbete med att översätta 

akronymer. Översättningsarbetet försvåras ytterligare då alla akronymer inte är 

översättningsbara. Nedan kommer några av de akronymer som jag stött på i källtexten att 

exemplifieras och diskuteras.   

 

IES – Initiation économique et sociale 

Det har under översättningsarbetet varit viktigt för mig att i så stor utsträckning som möjligt 

bibehålla den franska kulturkontexten eftersom texten är så starkt förankrad i just det 

franska samhället – även om de problem boken behandlar idag kan ses som globala. En stor 

del av texten berör skolan och det franska skolsystemet. Att i en alltför stor utsträckning 

stryka referenser till detta och kulturanpassa innehållet skulle i min mening innebära en stor 

förlust och inverka på förståelsen av boken och Younes livsöde. Dessutom kommer boken 

antagligen att till stor del läsas av en krets som är intresserade av Frankrike och dess system 

för att kunna jämföra detta med hur det ser ut i Sverige och försöka dra lärdom av boken 

eller helt enkelt konstatera att vi i vårt system inte har dessa problem. Av denna anledning 

är det således också viktigt att bevara de kulturella referenserna.  

 En av de vanligast förekommande akronymerna i textens inledning är IES som är en 

förkortning för Initiation économique et sociale. Akronymer är som nämndes i inledningen 

ovan ibland väldigt ogenomskinliga vilket blir påtagligt i texten där författarna i efterhand 

har valt att inom klamrar skriva ut förkortningen. I det svenska skolsystemet finns det ingen 

direkt motsvarighet till detta gymnasieprogram. Utbildningen och dess tillvalsmöjligheter 

m.m. diskuteras relativt ingående och därmed var en kulturanpassning utesluten, resten av 
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texten hade i ett sådant fall varit än mindre lätt att förstå av måltextläsaren. Inte heller 

möjligheten att skriva ut den direkta översättningen av Initiation économique et sociale 

kändes som en realistisk lösning då akronymen förekommer mer än en gång. Att skriva ut 

den i sin fulla version skulle tynga texten och det skulle även framstå som föga realistiskt 

att någon i ett e-brev flera gånger skulle upprepa en så lång fras utan att förkorta den. 

Slutligen bestämde jag mig för att använda mig av den franska förkortning och bifoga en 

svensk förklaring i en fotnot. I källtexten ser det ut som följer när programmet först 

omnämns:  

 
Ex 35 fr J’abrège, donc on se retrouve en IES [initiation économique et sociale]. (s.8, r.1947-198) 
 
Ex 35 sv  Vi läste alltså på IES-programmet4 […] 

4Ekonomisk- och samhällsvetenskaplig grundutbildning. I Frankrike väljer 
man inriktning i 1:an på gymnasiet vilken sedan fastställs i 2:an, ö. a. (s.8-9, 
r.198-199) 

 

En fotnot med en översättningskommentar kan även den anses som tyngande för texten 

men efter att ha övervägt de båda möjliga alternativen ansåg jag att detta var den bästa 

lösningen. Detta medförde dessutom att jag kunde inflika en förklaring över hur 

utbildningen ser ut efter grundskolan för att underlätta vidare läsning.  

 Precis som för akronymen IES skulle man även i övriga fall kunna använda sig av 

fotnoter vilket dock sker på bekostnad av hur lättläst texten framstår. Trots att jag i 

föregående exempel använde mig av just en fotnot för att lösa problemet är det något som 

jag texten igenom har försökt undvika.  

 Många av de akronymer som används i källtexten är förkortningar för program eller 

diplom inom skolans värld och mer specifikt den franska skolans system. Det är därför helt 

uteslutet att lämna dem precis som de är, utan någon kulturanpassning, infogad förklaring 

eller fotnot om man vill skapa en måltext som fungerar i målspråkets kultur. Den lösning 

som förekommer oftast i min översättning är en direkt anpassning till målspråkets kultur; S 

för science översätts således med den svenska motsvarigheten Natur (programmet) och G 

för général översätts Allmän linje. En invändning mot det sistnämnda 

översättningsexemplet skulle kunna tänkas vara att det i dagens skolsystem inte längre finns 

något som heter allmän linje. Det franska skolsystemet har dock, i likhet med det svenska, 

reformerts ett flertal gånger och i dagens franska skolsystem finns det inte heller någon 

linje som kallas för général. De akronymer som berör skolans värld har därför inneburit 

mycket efterforskning och arbete utöver de svårigheter som nämndes i inledningen till detta 

kapitel. Trots svårigheterna med att översätta dessa akronymer tycker jag att min 
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översättning förmedlar samma sak som källtexten. Tyvärr är det dock inte alltid möjligt att 

översätta dessa akronymer om man vill skapa en smidig, idiomatisk och läsarvänlig 

måltext. Som översättare tvingas man ofta till att söka alternativa översättningsmöjligheter 

där man lyckas inrymma så många som möjligt av uttryckets betydelser och nyanser. I 

källtexten nämns ett flertal olika inriktningar och utbildningar som man kan söka sig till i 

åttan alternativt nian för vissa inriktningar. Så här kan det se ut i källtexten:  

 
Ex 36 fr  ...(tous mes frères et sœurs étaient passés par des BEP ou CAP). (s.13, r.343-344) 
 

BEP (brevet d'études professionnelles) och CAP (certificat d'aptitude professionnelle) är 

akronymer för två olika sorters yrkesutbildningar som ger studenten ett yrkesdiplom inom 

ett speciellt yrke. Att översätta dessa två förkortningar med deras exakta innebörd skulle 

innebära att texten förlängdes och tyngdes avsevärt vilket är speciellt olyckligt då de båda 

endast nämns i förbifarten i en parents. En fotnot hade även den blivit lång och krävande 

för läsaren. För att visa på hur komplicerad en översättning som tar hänsyn till ordets hela 

spännvidd skulle bli räcker det att titta på Wikipédias förklaring av förkortningen:   

 
Le brevet d'études professionnelles (BEP) est un diplôme d'études secondaires et 
un diplôme d'enseignement professionnel. Il n'a plus vocation à l'heure actuelle de 
permettre d'intégrer directement la vie active. Il offre la possibilité aux élèves de 
poursuivre des études vers un BAC PROFESSIONNEL puis éventuellement vers un 
BTS. C'est un diplôme de niveau V. Contairement au CAP, qui est très spécialisé et 
permet une entrée rapide dans la vie active, principalement dans "la première 
entreprise de France" c'est à dire l'artisanat, le BEP correspond au premier niveau 
d'un secteur professionnel large (Ex: electricité) 

 

Med tanke på att de båda akronymerna endast nämns inom parentes för att förklara 

syskonens situation och inte direkt påverkar berättelsen som helhet har jag valt att göra 

översättningen betydligt mer allmän trots att man ”förlorar” vissa fakta eftersom jag anser 

att texten som helhet vinner på att den är läsarvänlig och förståelig för den nya läsekretsen.  
 

Ex 36 sv  …(alla mina syskon läste yrkesutbildningar). (s.13, r.342-343) 

 

En tredje och sista lösning på problemet med förkortningar i texten har varit en ”gyllene 

medelväg”, d.v.s. att akronymen bibehållits men sammanlänkats med en förklaring – en 

möjlig lösning som inte förekommit särskilt ofta i denna text. Jag anser att detta är den 

ideala vägen att gå då både originalterm och ordets fulla betydelse finns med i en och 

samma mening utan att tynga texten. Den exakta originaltermen tillför en dimension för 
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den som är insatt i ämnet medan den förklarande meningen hjälper de som inte är det. En 

sådan lösning kan se ut som i exemplet nedan:  

 
Ex 37 fr  Un « « « grand » » » conseil : reprenez votre licence d’histoire (il y a aussi le 

CNED) et passez dans deux ans le CAPES… (s.5, r.77-80) 
 
Ex 37 sv Ett ”””stort””” råd: återuppta dina studier i historia på kandidatnivå (det finns ju 

även Cned) och om två år kan du göra CAPES-provet för att bli ämneslärare… 
(s.5, r.77-81) 

 

CAPES är en förkortning för Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du 

second degré, en examinering som ger innehavaren rätt att undervisa på högstadiet och 

gymnasiet inom vissa specifika ämnen. I översättningen har jag valt att förenkla frasen 

passez […] le CAPES genom att se det som ett prov trots att det rör sig om ett flertal olika 

examensprov och ett års praktik. Trots denna förenkling och förlust anser jag att det 

viktigaste framgår – att det är en examinering som leder fram till en yrkesvägbana som 

ämneslärare. 
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3. AVSLUTANDE KOMMENTAR 
 
Texten som jag valde att översätta och analysera är en heterogen text där ett flertal olika 

språkstilar blandats. Stilen är ytterst viktig för upplevelsen av boken och svårigheterna med 

översättningsarbetet har således legat i att överföra källtextens speciella stil till målspråket. 

Texten presenterar ett flertal stildrag såsom talspråk, ungdomsspråk och informellt språk 

vilka strålar samman i det elektroniska medium som legat till grund för boken. Jag har 

strävat efter att överföra de här dragen till en korrekt och idiomatisk svenska med respekt 

för källtext och författare samtidigt som jag ständigt försökt att ta hänsyn till den tänkta 

mottagargruppen.  

 Innan jag började översätta krävdes en kartläggning av texten och dess problem. 

Svårigheterna som jag stötte på rörde som nämnts ovan talspråk, ungdomsspråk, informellt 

språk och språk i e-brev. Dessa svårigheter valde jag sedan att presentera och analysera i 

djupanalysen efter de nivåer som de återfinns på i texten: textbindning, syntax och lexikon. 

 Talspråkliga och ungdomsspråkliga drag skiljer sig, som djupanalysen visat, emellan 

språk och kulturer varav en direktöversättning av dessa drag sällan varit en tänkbar 

möjlighet. Den övergripande strategin har varit att arbeta utifrån en kompensationsstrategi, 

d.v.s. att jag i möjligaste mån försökt ersätta de stildrag som oundvikligen gått förlorade på 

andra ställen i texten.  

 Vad beträffar textbindningen visade den sig vag; texten binds samman med hjälp av s.k. 

diskursmarkörer. Diskursmarkörernas vaga semantiska betydelse innebär att översättnings-

motsvarigheter ofta är svåra att finna i lexikon. I stället får man som översättare försöka 

finna idiomatiska svenska uttryck som väl motsvarar källtextens uttryck. Inte sällan skiljde 

sig markörernas användningsområden åt såväl som deras placering. För att överföra denna 

stil till måltexten fick jag som översättare ofta försöka lösgöra mig från texten för att skapa 

en idiomatisk svenska. Diskursmarkörerna återfinns således i måltexten men ej på exakt 

samma ställen som i källtexten. 

 Syntaxen krävde ofta lite grövre ingrepp på källtexten för att skapa en text som i en 

svensk kulturkontext känns trovärdig. Franskt talspråk och språket i elektroniska 

kommunikationer är rika på reduktioner och strykningar. Detta förekommer även i 

svenskan men reduktionerna och strykningarna sker inte i samma konstruktioner och fraser. 

Av denna anledning lämpade sig kompensationsstrategin väldigt väl.    

 Kompensationsstrategin användes även på lexikal nivå, dock är det inte denna aspekt 

som jag har valt att fokusera på i djupanalysen. De flesta exempel som diskuteras under 
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avsnitt 2.3.3 handlar snarare om ords denotationer respektive konnotationer. Just 

ungdomsspråk och talspråk är ytterst individuellt och ett ord kan användas flitigt av en 

grupp samtidigt som det är okänt för en annan. Ord kan dessutom signalera olika saker för 

olika personer och umgängen vilket har inneburit att jag noga fått överväga mina ordval.  

 För att skapa en idiomatisk källtext har jag fått försöka leva mig in i texten och dess 

författares tankevärldar – två världar som befinner sig relativt långt ifrån min egen 

verklighet. Om jag har lyckats i min översättning av de olika stilnivåerna och att överföra 

en ung invandrarkilles röst råder det troligtvis delade meningar om, då det, vilket min 

djupanalys visat på, är ytterst bundet till individer, områden och generationer. Jag har dock 

ansträngt mig för att hitta relativt allmängiltiga drag för de olika stilarna för att skapa en 

text som kan läsas av en bred grupp. Jag har dessutom i denna djupanalys vinnlagt mig om 

att på ett tydligt sätt resonera kring och motivera de val som jag har gjort.   

 Resultatet av översättningsarbetet är i min mening en friare översättning som skapat en 

måltext som väl motsvarar källtexten men som inte är en exakt kopia av denna.   
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