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Sammandrag 

Examensarbetet bygger på en översättning av ”The Concept of Whiteness and American 

Film”, tredje kapitlet i läroboken America on Film – Representing Race, Class, Gender, 

and Sexuality at the Movies av Harry M. Benshoff och Sean Griffin. Inledningsvis analyse-

ras källtexten och översättningens förutsättningar. Därefter följer fördjupningsuppgiften 

som behandlar översättningens huvudsakliga problemområde: översättningen av or-

den ”African American”, ”black” och ”people of color”. Författarna av källtexten har 

genomgående använt sig av politiskt korrekta etnicitetsbenämningar, vilket har gjort att 

måltexten också blivit politiskt korrekt. För de etnicitetsbenämningar som undersökningen 

fokuserar på finns det emellertid ett mer varierat ordval i måltexten än i källtexten, i enlig-

het med de funna skillnaderna mellan politisk korrekthet i Sverige och i USA. Översätt-

ningen i måltexten av ”African American” varierar mellan översättningsmotsvarigheter-

na ”afroamerikan” och ”svart”. ”Black” översätts uteslutande med ”svart”. ”People of co-

lor” har i måltexten tolkats som ”icke-vita personer”, eftersom begreppet, både i källtexten 

och måltexten, ska inkludera alla icke-vita etniciteter, inte bara amerikaner med afrikanskt 

ursprung. 

 

 

Nyckelord i examensarbetet är: översättning, översättningsteori, filmvetenskap, etnicitet, 

ras, African American, black, people of color, afroamerikan, svart, icke-vit och politisk 

korrekthet. 

 

Examensarbetets engelska titel är: “Translating African American – A Study of Politically 

Correct Blackness”. 
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1. Inledning 

När jag satte mig att översätta ”Concept of Whiteness and American Film” framkom det 

ganska tidigt vilka ord som skulle kräva den största arbetsinsatsen från min sida: etnici-

tetsbenämningarna ”African American”, ”black” och ”color”. Det fanns ingen tidigare 

forskning i Sverige på dessa ord, varken inom översättningsteorin eller inom andra forsk-

ningsområden, och när jag under arbetets gång uppfattade att det rådde viss oklarhet i 

svensk media om vilka översättningsmotsvarigheter och uttryck som skulle användas föll 

det sig naturligt vilken inriktning examensarbetet skulle få. Eftersom etnicitetsbenämningar 

varierar över tid och debatteras flitigt har jag även valt att undersöka politisk korrekthet.  

 Översättningen och examensarbetet grundar sig på ett autentiskt översättningsupp-

drag av en text som var tänkt att ingå i boken Modern Filmteori 3, en antologi av filmteo-

retiska artiklar som översatts till svenska. I likhet med Modern Filmteori 1 och Modern 

Filmteori 2 skulle texten användas som kurslitteratur inom filmvetenskap vid svenska 

universitet och högskolor. I skrivande stund är Modern Filmteori 3 fortfarande inte publi-

cerad.  

 Examensarbetet inleds av en textanalys av källtexten som ligger till grund för min 

översättning och forskningsuppgift. Därefter redogör jag för förutsättningarna för över-

sättningen. Forskningsuppgiften ägnar jag åt de problem som uppstår när politisk korrekt-

het måste beaktas i översättningen av en text, och vilka de politiskt korrekta översättning-

arna till ”African American”, ”black” och ”people of color” är. Jag har även undersökt 

skillnaderna i politiskt korrekthet mellan Sverige och USA, vem som bestämmer vad som 

är politiskt korrekt i Sverige, samt om källtexten är politiskt korrekt. 
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2. Förberedande textanalys 

I den förberedande textanalysen presenteras och analyseras källtexten utifrån de begrepp 

och analysredskap som beskrivs i Hellspong & Ledins bok Vägar genom texten. Källtexten 

analyseras följaktligen utifrån fyra huvudperspektiv: kontext, innehåll, form och relation.  

 

2.1  Presentation och analys av ”Concept of Whiteness” 

2.1.1  Kontext 

Källtexten heter i sin helhet ”The Concept of Whiteness and American Film” (hädanefter 

kallad ”Concept of Whiteness”) och är det tredje kapitlet i läroboken America on Film – 

Representing Race, Class, Gender, and Sexuality at the Movies (hädanefter kallad America 

on Film). Författarna heter Harry M. Benshoff och Sean Griffin och är verksamma på Uni-

versity of North Texas respektive Southern Methodist University i USA, båda med titeln 

Associate Professor. Boken publicerades 2004 av förlaget Blackwell. Boken består av fem-

ton kapitel, indelade i fem olika avsnitt: ”Culture and American Film”, ”Race and Ethnici-

ty and American Film” (i vilken kapitlet ”Concept of Whiteness" ingår), ”Class and Ame-

rican Film”, ”Gender and American Film” och ”Sexuality and American Film”.  

 Boken inleds med avsnitten ”Acknowledgements” och ”How to Use This Book”. I 

det senare avsnittet förklarar författarna syftet med boken och vem den riktar sig till. Här 

beskriver de även bokens disposition och ger förslag till hur den bäst kan användas. I det 

första kapitlet, ”Introduction to the Study of Film Form and Representation”, går författar-

na ytterligare in på bokens syfte samt de definitioner och grundläggande termer som an-

vänds i boken. Kapitlet ”Concept of Whiteness” föregås av en introduktion till viktiga be-

grepp som till exempel ”race” och ”ethnicity” för att läsaren ska ha en grundläggande för-

ståelse för dessa ord och även för författarnas inställning och utgångspunkt. 

 

2.1.1.1  Situationskontext 

Boken America on Film förekommer främst inom en akademisk verksamhet, och används 

på ett flertal universitet i USA och Europa som kurslitteratur i filmvetenskap, etnologi, 
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socialantropologi, kulturvetenskap, genusvetenskap och historia. I Sverige används boken 

bland annat på Lunds universitet och Växjö universitet.  

 Texten ingår i en akademisk filmvetenskaplig diskurs, vars huvudsakliga syften är 

kunskapsförmedling, behandling av filmvetenskapliga diskussionsfrågor och forskning. 

Det finns tre deltagarroller i källtextens kommunikationsprocess: sändarna (författarna), 

mottagarna (studenterna) och, om så finnes, mottagarnas ”mellanhand” (lärarna). I ”How 

to Use This Book” förklarar författarna att boken främst ska användas på högre gymnasie-

nivå eller till grundkurser på universitetsnivå. Författarna framhåller också bokens ”user-

friendly style and general accessibility – (everyone loves movies!)” (Benshoff och Griffin, 

s. xvi), vilket stämmer mycket väl. Källtexten ingår i genren lärobokstext, vars huvudsakli-

ga syfte är att förmedla kunskap på ett tydligt och pedagogiskt sätt. Texten är läsvärd även 

för filmintresserade icke-studenter, särskilt eftersom det inte finns många böcker som be-

handlar samma ämnen utifrån ett filmperspektiv. Det var denna brist inom litteraturen som 

var en av anledningarna till att författarna började skriva boken.  

 Författarna Harry M. Benshoff och Sean Griffin är tillsammans textens sändare. De 

är synliga endast i bokens inledning och inte alls i kapitlet ”Concept of Whiteness”. På 

bokens baksida kan man läsa en presentation och se foton av Benshoff och Griffin, där de 

ger ett avslappnat intryck. Baksidespresentationen verkar syfta till att ge läsaren ett profes-

sionellt och trovärdigt intryck av författarna, samtidigt som den signalerar att det här egent-

ligen bara är två killar som älskar film.  

 Relationen mellan textens deltagare är asymmetrisk eftersom textens sändare är de 

sakkunniga experterna och textens mottagare är studenten eller läraren. På några få ställen i 

texten kan man ana att texten vänder sig till yngre snarare än äldre läsare.  

 

Although it may surprise generations of the twenty-first century, some people  
who are now commonly considered to be white were not considered so in the  
past. (KT 28-32)  

 

Direkt och indirekt tilltal är inte ofta förekommande, utan det är snarare omöjligt att urskil-

ja vare sig ett text-jag eller ett text-du. Även i övrigt är deltagarrollerna i stort sett osynliga. 

 Textsyftet för boken i sin helhet är att beskriva mångfalden i amerikansk film ur ras-, 

klass- och genusperspektiv. Författarna förklarar sitt syfte i bokens inledning:  
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The purpose of this book is to analyze how American films have represented  
race, class, gender, and sexuality since the early twentieth century. It is a  
basic principle of this work that by studying American film history, we can  
gain keen insights into the ways that different groups of American people  
have been treated (and continue to be treated).” (America on Film, s. 3)  

 

Författarnas grundtanke är att inte bara redogöra för filmhistorien utan även undersöka hur 

filmen speglas av det verkliga livet, och tvärtom. Författarna reducerar inte filmproduktio-

nen i Hollywood till att bara vara underhållning utan sätter in filmen i ett större socialt 

sammanhang.  

 Det främsta syftet i kapitlet ”Concept of Whiteness” är att undersöka hur vita männi-

skor, och det mer abstrakta begreppet ”vithet”, framställs på film och i verkligheten. Efter-

som tyngdpunkten i liknande filmvetenskapliga texter oftast ligger på det motsatta, hur 

etniska minoriteter framställs på film, är perspektivet i det här kapitlet relativt nytt. Det 

“vita” perspektivet förklaras i textens första stycke: ”to fully understand how certain 

people and communities are considered to be racial minorities, it is also necessary to ex-

amine how the empowered majority group conceives of and represents itself” (KT 8-14). 

Författarna vill få läsaren att upptäcka den annars förhållandevis osynliga, eller förbisedda, 

vitheten samt de icke-vita gruppernas olika strategier för att få ingå i den privilegierade 

samhällsgruppen. Det vita måste synliggöras för att biobesökare och människor i allmänhet 

ska bli medvetna om hur vitheten fått utgöra norm och definitionen för det normala, och 

följaktligen utgöra motdefinitionen för det Andra. 

 

2.1.1.2  Intertextuell kontext 

Den vertikala intertextualiteten är stark i och med att källtexten följer de genrekonventio-

ner som gäller för läroböcker. Det finns inte några fotnoter, vilket signalerar att texten dels 

inte är en del av en forskningsstudie, dels i huvudsak förmedlar sådant som kan betraktas 

som historiska fakta och allmänkunskap. I läroböcker på den akademiska nivå som Ameri-

ca on Film tillhör undviks ofta jargonger och språkliga koder för att hålla texten så tydlig 

som möjligt. Boken uppfyller lärobokens krav på pedagogik och tydlighet, både betydel-

semässigt och typografiskt.  
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 Den horisontella intertextualiteten är inte lika tydlig. Eftersom boken handlar om film 

kan man se vissa horisontella förbindelser med filmmediet. Till exempel används ett visu-

ellt språkbruk i rubrikerna ”Seeing white”, ”Bleaching the green” och ”Looking for re-

spect”. Det förekommer även stillbilder och citat ur spelfilmerna som det refereras till.  

 

2.1.1.3  Kulturkontext 

Det finns vissa självklara delar av den amerikanska kulturen som även är självklara och 

grundläggande för texten. För det första är den akademiska institutionen avgörande för att 

texten läses och distribueras eftersom den främst riktar sig till studenter. För det andra tar 

texten det för givet att läsaren ingår eller förstår hur det är att leva i ett mångkulturellt 

samhälle som är demokratiskt och tar hänsyn till minoriteter.  

 Enligt vad jag har kan se verkar den vetenskapliga diskursen i USA behandla minori-

teter på ett sätt som är mer naturligt och samtidigt mer medvetet än i många andra länder. 

Samtidigt är svenskar generellt inte lika vana som amerikaner vid att möta andra etniciteter 

på lika villkor, bland annat eftersom det finns långt fler invandrare i USA än i Sverige. I 

invandrarlandet USA finns det helt andra förutsättningar för utvecklingen av de ord som 

används inom detta språkområde. Hur detta påverkar etnicitetsbenämningarna återkommer 

jag till i fördjupningsdelen.  

 

2.1.2  Innehåll  

Kortfattat handlar källtexten om hur vita människor, särskilt sådana som inte alltid betrak-

tats som vita, gestaltas i amerikansk film, från filmens begynnelse till dagens filmer. Den 

första delen av källtexten utgörs av en allmänt hållen text om USA:s invandring och de 

etniska gruppernas fotavtryck i filmhistorien, medan resten av kapitlet går närmare in på 

specifika grupper.  

 

2.1.2.1  Teman och propositioner 

Det finns två makroteman i ”Concept of Whiteness”. Det första är hur vita människor 

framställs i amerikansk film, och det andra är hur USA:s invandring genom historien har 
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förändrat den allmänna uppfattningen om vem som anses vara vit, vilket också speglas i 

filmproduktionen. Dessa två makroteman flyter in i och är beroende av varandra. I inled-

ningen och i det därefter följande avsnittet ”Seeing White” fokuserar författarna på makro-

temat som rör vitheten, bland annat hur skiftande definitioner av vithet påverkat filmen och 

människors verklighet. Avsnittet behandlar även grunddragen i den amerikanska historien 

och förklarar några centrala begrepp inom både sociologi och filmvetenskap.  

 Textens makroproposition kan summeras med hjälp av den sista meningen i ”Seeing 

White”:  

 

In film and culture-at-large, the shift to whiteness occurred for these groups of 
people when they were no longer regarded as separate races, but rather as ethnici-
ties or nationalities that could then be assimilated into the American concept of 
whiteness. (KT 438-445)  

 

Skiftningen från att vara icke-vit till vit är enligt makropropositionen hårfin och var en 

process som innefattade att värderingar och attityder förändrades i den amerikanska idé-

världen. Författarna menar att begrepp som ”race”, ”ethnicity” och ”whiteness” inte är ab-

soluta, utan är lika dynamiska som den amerikanska befolkningen. 

 Textens tematik är explicit och lättöverskådlig och dispositionen redovisas tydligt i 

textens inledande del. Här beskriver författarna vad textens mikroteman är och i vilken 

ordning de kommer att behandlas. Det första mikrotemat handlar om de socio-historiska 

och filmiska konstruktionerna av vithet, och hur de ändrats genom åren. Förändringar i den 

sociala konstruktionen och av den filmiska framställningen av vithet gick ofta hand i hand. 

Det andra mikrotemat behandlar de samhällsgrupper som från början inte betraktades som 

vita, men gör det numera. Detta tema innefattar tre olika samhällsgrupper som författarna 

valt att särskilt fokusera på: irländare, italienare och judar. Det tredje och sista mikrotemat 

handlar om hur dessa tre grupper framställdes filmiskt med hjälp av stereotyper och hur de 

på olika sätt utarbetade strategier för att handskas med dessa, och sitt förhållande till vithe-

ten. Genom hela texten framkommer det att filmen hade stort inflytande på allmänhetens 

uppfattningar om de olika grupperna.  
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2.1.3  Form 

Genretillhörigheten lärobokstext medför att författarnas prioritering inte bara ligger på 

kunskapsförmedlingen utan även på pedagogiken. Texten är tydlig och förklarande och 

med undantag för ett textavsnitt där en annan forskare och hans forskning nämns och be-

skrivs, förmedlas i övrigt all information som allmänkunskap. Den är ändamålsenligt ut-

formad och förutsätter i stort sett ingen förkunskap hos läsaren. Alla filmvetenskapliga 

eller kulturvetenskapliga termer som kan vara nya för läsaren förklaras tydligt och är i tex-

ten markerade med fetstil. Den formella uppbyggnaden av texten bidrar också till pedago-

giken och tydligheten. 

 

2.1.3.1  Lexikogrammatik 

Det första intrycket man får av källtexten är att den är lätt att ta till sig och verkar intressant 

att läsa. Tydliga rubriker i kombination med totalt fem helsidesbilder gör att texten blir 

luftig och läsarvänlig. Genom att facktermer är markerade i fetstil och att texten helt saknar 

fotnoter får man intrycket av att det inte är en svår och tung text, och att det inte ställs sär-

skilt höga förkunskapskrav på läsaren. Men den lexikogrammatiska analysen tydliggör att 

även om texten är enkel att följa och förhållandevis lättläst är innehållet och upplägget 

långt ifrån simpelt. Texten är skickligt skriven för att uppfylla sin avsiktliga pedagogiska 

enkelhet. 

 Vid en genomräkning av 176 meningar (från början avsnittet ”Looking for respect”) 

finner vi att genomsnittslängden på textens meningar är 25 ord, vilket kan anses vara gans-

ka normalt för en sådan här text. Vid en jämförelse med fyra andra läroböcker skrivna på 

engelska är det rentav lite längre än normalt. Vid genomräkningen av lika många meningar 

som i källtexten, 176 stycken, uppvisar dessa böcker genomsnittslängder på 23 ord (Unfi-

nished Nation – historiebok för universitetsstudier i USA), 15 ord (An Outline of American 

Literature - kurslitteratur på B-kursen i engelska på Lunds universitet), 27 ord och 20 ord 

(American Social Studies, resp. British Civilization – båda kurslitteratur på A-kursen i eng-

elska på Lunds universitet).  

 En genomräkning av en lite kortare text (22 meningar) visar att genomsnittslängden 

på textens ord är fem bokstäver. Detta stycke uppvisar en majoritet av substantiv (varav ett 
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fåtal är sammanfogade med bindestreck) och verb. Verben står ofta i passiv form, vilket 

bidrar till en mer objektiv och fackmässig ton. De personliga pronomina i första och andra 

person är konsekvent uteslutna, vilket hör ihop med att det direkta tilltalet är obefintligt. 

Vid de tillfällen där verbet står i aktiv form är det ofta vid besjälning av substantiv. Sub-

stantiven består mest av abstrakta ord, till exempel ”culture”, ”ideas” och ”ethnicity”. De 

abstrakta orden används dock i den specifika betydelsen och läsaren behöver aldrig bli 

osäker på vad författarna menar. Följande citat är ett exempel på en mening som innehåller 

flera abstrakta ord. 

 

If American culture had different ideas about who was considered white at  
different times over the past centuries, then claims about race and ethnicity as  
absolute markers of identity become highly problematic. (KT 39-44) 

 

Antingen har författarna redan presenterat sin definition av det abstrakta ordet, vilket är 

fallet för ordet ”race”, eller så råder det inga tvivel om förståelsen av det specifika ordet, 

till exempel ”culture”. Bland textens övriga substantiv är några av dem verbalsubstan-

tiv: ”representation”, ”discussion” och ”negotiation”, vilket hade kunnat bli abstrakt om 

frekvensen varit större eller om texten generellt varit mer teoretisk. Vid min genomräkning 

av meningarnas genomsnittslängd var det detta textavsnitt som stod för de längsta mening-

arna. Det visar att de relativt långa meningarna till trots är texten lätt att förstå.   

 

2.1.3.2  Textbindning 

För att få lite mer klarhet i författarnas textbindning har jag undersökt referenterna som 

används i de två första styckena av avsnitten ”Seeing White”, ”Bleaching the 

Green”, ”Looking for Respect” och ”A Special Case”. Tema-upprepning dominerar i tex-

ten och författarna använder sig främst av identiska upprepningar men även modifierade 

och varierade. Till exempel förekommer följande referenter i ledfamiljen ”Irish”: ”the 

Irish”, ”the Green”, ”Irish people”, ”these first Irish Americans”, ”Irish immigrants” (2 

ggr), ”hundreds of thousands of Irish citizens”, ”Irish American citizens”, ”Irish Americans” 

(3 ggr), ”they”, ”Irish American communities”, ”Irish American performers” (2 

ggr), ”these performers”. Referenten ”the Green” är en känd metafor för det irländska och 

hamnar därför inom gruppen varierade upprepningar. Pronominalisering är genomgående 
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sparsamt använt, bland exemplen endast en gång, och förekommer mest i beskrivningar av 

vanliga stereotyper förr. Särskilt i de stycken som handlar om afroamerikanerna, irländarna, 

italienarna och judarna består referensbindningen nästan uteslutande av identiska upprep-

ningar.  

 Ämnet för hela texten, dynamisks begreppsdefinitioner och svårdefinierade etnici-

tetsbenämningar, blir tydligt även när jag ska dela in referenterna i olika ledfamiljer. Detta 

beror på att referensbindningen ofta är delidentisk och kan passa in i ett flertal ledfamiljer. 

Det är fallet för eventuella ledfamiljer som ”ethnicity”, dit många olika ord som även bil-

dar egna ledfamiljer kan räknas: ”white”, ”Irish American”, ”American”, etc. Texten blir 

emellertid inte otydlig på grund av detta eftersom identisk bindning används mestadels 

även här. 

 

2.1.3.3  Komposition 

I tematik, utformning och disposition strävar författarna efter att vara tydliga. Läsaren ska 

inte behöva känna sig vilsen i texten, utan leds ständigt tillrätta. De skriver flera gånger 

vad läsaren kan förvänta sig härnäst, i nästa stycke, i nästa avsnitt. Det förekommer även 

metatext där författarna påminner läsaren vad man kommit fram till i ett annat av bokens 

kapitel. Likt läroboksgenrens vanligast förekommande komposition är även denna text 

skriven i kronologisk ordning. Till exempel redogörs det för förekomsten av irländare i 

amerikansk film från det att irländare först kom till USA fram till dagens gestaltning av 

amerikaner med irländsk härkomst.  

 

2.1.4  Relation 

Framställningsformen i källtexten är främst utredande, vilket är vanligt för läroböcker. 

Författarna redogör kronologiskt för den amerikanska historien ur ett filmiskt och etniskt 

perspektiv. Den argumentering som förekommer syftar främst till att få läsaren att betrakta 

ämnet på ett nytt och okonventionellt sätt, det vill säga från vithetsperspektivet snarare än 

minoritetsperspektivet. Vid en genomräkning av de olika typer av språkhandlingar och 

framställningsformer som finns i hela texten visar det sig att de utredande meningarna är 

dubbelt så många som de argumenterande. Här finns även ungefär 15 garderingar och näs-
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tan lika många understrykningar. Detta tyder på författarnas vilja att vara professionella, att 

gardera sig för att undvika generaliseringar och att understryka sådant som kräver särskild 

betoning. Ett exempel på gardering finner vi i detta citat: 

  

It may seem odd to begin an exploration of the representations of racial and ethi-
cal minorities with a chapter on the images of white people in American cinema. 
(KT 4-8) 

 

Här förbigår författarna all eventuell kritik på det relevanta i att skriva om ”vithet”; att 

denna kritik faktiskt existerar framgår av den negativa språkhandlingen i meningen. De 

sätter sig även in i läsarens perspektiv och förmodade tankegång genom formuleringen ”it 

may seem odd”. Det är dessutom ett retoriskt grepp som direkt gör läsaren medverkande i 

texten genom att författarna byter perspektiv och betraktar texten utifrån. Författarna sätter 

upp en ram som innefattar läsaren från första början, utan att för den skull använda sig av 

direkt tilltal. Författarna bjuder försiktigt in läsaren att ta del av texten genom det modala 

verbet ”may”, och försöker undvika att pracka på läsaren en åsikt utan öppnar snarare för 

möjligheten att läsaren kanske redan har denna uppfattning. Samma typ av försiktiga invi-

ter återkommer några gånger i texten, men på sådana subtila sätt att man varken tilltalar 

eller utesluter specifika läsare. Exempel på detta är ovan citerade mening: ”Although it 

may surprise generations of the twenty-first century…” (KT 28-30).  

 Författarna låter även andra personer komma till tals i texten genom inbäddning, men 

bara i indirekt anföring. Till exempel nämns ”film scholar Richard Dyer” och hans forsk-

ning en gång, men hans forskningsrön beskrivs bara i författarnas egna ord och det är 

oklart var Dyers forskning slutar och författarnas egen argumentation börjar. Ett annat ex-

empel på detta är när författarna förmedlar hur personer från olika minoritetsgrupper kän-

ner inför de fenomen som beskrivs.  

 

While many people (of all racial, ethnic, and national backgrounds) support the 
idea that Americans should strive to assimilate into the dominant (white) way of 
life, others find that proposition disturbing. (KT 404-410) 

 

Dessa inbäddningar har som syfte att styrka författarnas påståenden. De följer också sam-

ma linje som jag nämnde i förra stycket: att varken utesluta eller tilltala någon läsare direkt. 
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Författarna skapar en balans mellan distans och närhet till sin läsare, vilket bidrar till en 

lättsammare text än om distansen varit större.  

 Texten överflödar inte av metaforer och stilfigurer. Vissa retoriska grepp, som tidiga-

re nämnts, tas visserligen i bruk, men generellt är detta en mycket rak och tydlig text. 

Ibland anammar författarna en ledig stil, bland annat genom att använda något tillspetsade 

formuleringar som i följande exempel: ”For example, in war movies featuring mixed-race 

battalions, minor black and Hispanic characters frequently get killed off as the film pro-

gresses, leaving a white hero to save the day.” (KT 144-149) Det vardagliga, och en smula 

sarkastiska, tonvalet bidrar till att budskapet blir tydligt samtidigt som författarna och läsa-

ren landar på samma förståelsenivå. 

 

2.2  Förutsättningar för översättningen 

På jakt efter ett översättningsuppdrag att basera mitt examensarbete på tog jag kontakt 

med den litteraturvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet. Av Olof Hedling fick 

jag beskedet att föreliggande artikel ”Concept of Whiteness” kunde passa. Jag har haft 

fortsatt kontakt med Olof Hedling som beredvilligt har svarat på frågor och ställt upp på 

diskussioner om ämnet.  

 Översättningen av ”Concept of Whiteness” har ett pragmatiskt syfte och ska därmed 

vara en ”entydig och effektiv översättning” (Ingo, s 55) av källtextens budskap. Den följer 

källtextens stilnivå, vilket innebär att texten ska vara lättfattlig och pedagogisk. Även om 

utgivningen av Modern Filmteori 3 hela tiden befunnit sig på ett osäkert stadium, har jag 

utgått från att en publicering kommer att äga rum, och därmed haft en klar bild av måltex-

tens tänkta läsare och situationskontext under översättningen. 

 En stor skillnad mellan originaltexten och måltextens förutsättningar är texternas 

omedelbara kontext. I America on Film ingår kapitlet i en bok med inledning, ett stycke 

som kallas ”How to Use this Book” samt ordförklaringar både i inledningen och i ett re-

gister längst bak i boken. Kapitlet avslutas även med en närstudie och hänvisningar till 

vidareläsning. Inget av detta följer med vare sig källtext eller måltext. Det som lämnar 

störst tomrum gällande läsförståelsen är de ordförklaringar som finns i boken av ”race”, 
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”ethnicity” och ”culture”. Jag har, efter diskussion med Olof Hedling, valt att inte ändra 

kapitlets ramar för att inkludera dessa ordförklaringar, utan låtit källtexten stå för sig själv. 

 Då källtexten hänvisar till bokens övriga kapitel har jag för det mesta valt att ute-

lämna dessa i måltexten. Till exempel står det i KT 160-161: ”As pointed out in chapter 

1”, vilket följs av en upprepning på en definition som finns i kapitel ett. Jag har valt att 

återge definitionen utan hänvisningen. Ett undantag på detta slags utelämnande finns i 

källtextens allra första mening: ”It may seem odd to begin an exploration of the represen-

tations of racial and ethical minorities with a chapter on the images of white people in 

American cinema.” (KT 4-8) Det finns två anledningar till att jag valt att ha kvar hela 

denna mening i källtexten. För det första kan man omöjligt exkludera något ur en texts 

första mening utan att inskränka på textens och författarens integritet. En texts första me-

ning är ofta en av de delar som författaren lagt ner mest arbete på i syfte att sätta den rätta 

prägeln på texten. För det andra får jag därigenom en naturlig anledning att sätta översätt-

ningen i ett samband, i form av en fotnot som förklarar vad texten har för ursprung och 

kontext.    
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3. Politiskt korrekt översättning 

I enlighet med Hellspong & Ledins modell för textanalys har källtexten nu analyserats 

utifrån fyra perspektiv (kontext, innehåll, form och relation), och det är dags att gå in på 

examensarbetets fördjupningsdel. Den inleds med en presentation av syfte, metod och 

material (3.1). Därpå följer en specificering av de problem som uppkommit i översättning-

en av källtexten, bland annat ur perspektivet politisk korrekthet (3.2). Därefter redogörs det 

för en analys av begreppet ”politisk korrekthet”, en undersökning av hur Sverige och USA 

skiljer sig åt i detta avseende samt vem eller vilka som bestämmer vad som är politiskt 

korrekt (3.3). Detta avsnitt åtföljs av analyser av källtextorden (3.4) och deras översätt-

ningsmotsvarigheter (3.5). Uppsatsen avslutas med en sammanfattning av de slutsatser som 

jag kommit fram till genom de föregående analyserna, samt en övergripande slutsats (4.). 

 

3.1  Syfte, metod och material 

Syftet med forskningsuppgiften är att hitta de mest relevanta svenska översättningsmot-

svarigheterna till etnicitetsbeteckningarna ”African American”, ”black” och ”people of 

color”. Undersökningen utgörs av undersökningar av källtextordens och måltextordens 

denotationer och konnotationer, med beaktande av den inverkan som politisk korrekthet 

har på översättningen av källtexten. 

 Undersökningen av källtextorden, måltextorden och politisk korrekthet tar avsats i 

ett grundligt ordboksarbete, som sedan kompletteras med en redogörelse för ordens histo-

riska utveckling, samt vilka rekommendationer som finns från relevanta myndigheter. Där-

efter fortsätter jag med att undersöka författarnas användning av orden i källtexten för att 

sedan övergå till andra källor i syfte att granska hur källtextorden används i olika diskurser, 

det vill säga media, forskning och facklitteratur. Slutligen övergår jag till en granskning av 

måltexten och de möjliga översättningsmotsvarigheterna. 

 Eftersom det inte finns någon forskning att tillgå i Sverige som handlar om politisk 

korrekthet inom översättning har jag använt mig av forskning och böcker inom sociologi, 

socialantropologi och samhällsvetenskap. Till exempel har jag efter personlig kontakt med 

Jonathan Friedman, professor i socialantropologi vid Lunds universitet och University of 
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California, San Diego, fått ta del av relevanta avsnitt ur hans outgivna bok PC Worlds. An 

Anthropology of Political Correctness. Jag har även använt mig av boken Politisk korrekt-

het. Likriktning, åsiktsförtryck och dikotomisering (2006), skriven av sociologen John Jär-

venpää, samt antologin Politisk korrekthet på svenska med en redaktion bestående av Pier-

re Kullbom och Per Landin. Översättningsteoretiskt tillämpar jag Rune Ingos bok Från 

källspråk till målspråk. 

 Eftersom texten är skriven i USA och inom en amerikansk diskurs kommer jag inte 

att göra undersökningar om bruket i andra engelsktalande länder.  

 

3.2  Översättningsproblematik  

När en text som handlar om USA:s både frivilliga och ofrivilliga immigranter ska översät-

tas till svenska blir det tydligt att översättningsproblematiken centreras kring benämningar 

på etniska grupper. Det är långt ifrån självklart hur ord och benämningar som till exem-

pel ”African American” och ”Hispanic” ska översättas till svenska. Detta beror delvis på 

att det är vanligare att prata om raser och etniciteter i USA än det är i Sverige, samt att 

svenska översättningsmotsvarigheter av exemplet ”African American” inte är lika vanligt 

förekommande och inte heller fullständigt etablerade i svenska språket. Det beror även på 

att denna ordtyp är särskilt kontextkänslig och till stor del påverkad av vilka sändarna och 

mottagarna är. Slutligen beror det också på att dessa uttryck är benämningar på minori-

tetsgrupper som ofta är eller har varit utsatta för diskriminering i samhället och därmed 

oftare är verbalt ansatta. Det finns inom detta semantiska område flera tabubelagda ord 

som tidigare varit neutrala och politiskt korrekta. Ett exempel på detta är ordet ”neger” 

som fram till 1970-talet fanns som neutralt uppslagsord i svenska ordböcker och kunde 

användas helt utan negativa konnotationer. Därtill hör även ordet ”ras” som numera är 

starkt debatterat och ofta tabubelagt, men som tidigare var en naturlig del av vetenskapen 

om människan, bland annat inom rasbiologin.  

 Att en del av översättningsproblematiken delvis beror på att det är vanligare att prata 

om etniciteter i USA än i Sverige är ett hypotetiskt antagande som bland annat grundar sig 

på att amerikaner är mer medvetna om den etniska mångfalden än svenskar. Landets in-

vandringshistoria är en grundläggande del av den amerikanska identiteten. I Sverige är det 
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först på senare år som mångfalden börjat uppmärksammas som en del av den svenska iden-

titeten. Svenskheten talas det fortfarande inte mycket om, till skillnad från USA där den 

amerikanska identiteten, och ofta patriotismen, får mycket utrymme. En sökning 

på ”svenskhet” på Google ger en fingervisning om i vilka sammanhang som or-

det ”svenskhet” förekommer. Dels förekommer ordet i den ofta ställda frågan ”Vad är 

svenskhet?”, bland annat i artikeln ”Svenskhet under förhandling” i Svenska Dagbladet, 

där ”svenskheten” spås genomgå en omvandling framöver. Dels förekommer ordet på 

webbsidor som är allt från kritiska till den svenska invandringspolitiken, till direkt främ-

lingsfientliga. Föreningen Blågula frågor är ett exempel på detta. Svenskars ovana att dis-

kutera sin egen svenskhet i kombination med att tidigare neutrala begrepp och definitioner 

inte längre är brukbara har orsakat en stor osäkerhet kring dessa ordval. 

 Substantivfraser som ”African American” konstrueras olika på svenska och engelska, 

vilket får konsekvenser för måltextens utformning och val av korrekt översättningsmot-

svarighet.  

    

3.3  Politisk korrekthet 

Begreppet politisk korrekthet används ofta löst i allmänna sammanhang utan att definieras, 

vilket säkert kan bero på att det är svårdefinierat och tolkas olika i olika kontexter, till ex-

empel beroende på om man argumenterar för eller emot politisk korrekthet. För att veta om 

källtexten är politisk korrekt, och undvika begreppsförvirring, följer här en undersökning 

av vad politisk korrekthet är i Sverige och USA. Jag försöker även utröna vilka det är som 

bestämmer vad som är pk (politiskt korrekt) och vad som inte är det. 

 

3.3.1  Politisk korrekthet i Sverige  

Politisk korrekthet som begrepp är ganska nytt i Sverige och har sitt ursprung i det ameri-

kanska begreppet ”political correctness”. I skrivande stund finns begreppet definierat i en-

dast två svenska ordböcker: Bonniers svenska ordbok och Nyordsboken. I Nyordsboken 

(2000), som är en ordbok med ca 2000 nya ord som uppkommit mellan 1980 och 2000, 

definieras begreppet så här: ”som stämmer väl överens med åsikterna hos det (för tillfället) 
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ledande kulturskiktet i frågor som rör politik och samhälle”. Här står det även att begreppet 

förekom för första gången i Sverige den 4 januari 1992 i följande citat från Expressen: 

 

I amerikanska presskretsar, inom förlagsvärlden och universiteten sprider sig det  
besatta intresset för vad som är ”PC” (politiskt korrekt): det är viktigt att den of-
fentliga bilden av minoriteter och förtryckta (kvinnor, homosexuella, etniska 
grupper) är ”korrekt”, det vill säga positiv, idealiserad. (Nyordsboken) 

 

Enligt denna beskrivning av politisk korrekthet framstår politisk korrekthet som en ”besatt” 

verksamhet som enbart utövas av personer inom vissa områden, närmare bestämt det kultu-

rella etablissemanget. Att det ”korrekta” likställs med det positiva och rentav det idealise-

rade, på gränsen till eufemistiskt, är en intressant aspekt eftersom det politiskt korrekta ofta 

utmålas som det sanna och det goda, medan det politiskt inkorrekta stämplas som falskt 

och tillhörande det onda (Järvenpää 2006). Den här kopplingen till det goda och det onda 

gör begreppet extra laddat och leder till stor osäkerhet bland språkutövarna, samt en lik-

riktning i språk som inte främjar den med avvikande åsikter. 

 I Bonniers svenska ordbok (2006) definieras ”politiskt korrekt” så här: ”(ironiskt) 

ängsligt anpassad efter rådande politiska värderingar”. På samma sätt som det i Nyordsbo-

ken står att pk är något som baseras på åsikterna hos ”det (för tillfället) ledande kulturskik-

tet” (min kursivering) står det här att pk är anpassat efter ”rådande” åsikter, vilka per defi-

nition är dynamiska och kan förändras, vid exempelvis maktskiften. Vad som är pk idag är 

kanske inte pk imorgon. Man kan därför göra tolkningen att begreppet politisk korrekthet 

inte är ett nytt och tidsbundet fenomen, utan fanns under andra tidsepoker än vår egen sam-

tid, vilket både Friedman och Järvenpää argumenterar för i sina texter. Denna föränderlig-

het medför även att det råder en osäkerhet kring begreppets innebörd och påverkan på ut-

övarna och motståndarna. Alla håller inte med om detta. Politisk korrekthet anses istället 

vara sprunget ur 68-rörelsen, det vill säga vänsterns kulturelit, och därmed är ett tidsbundet 

fenomen (Jonas De Geer, ur Kullbom och Landin). Jag sluter mig emellertid till den förra 

tolkningen, att pk inte är tidsbundet, främst på grundval av ordboksdefinitionerna, men 

också för att jag anser det rimligt att politisk korrekthet som fenomen alltid existerat. 

 Det är svårt att hitta en definition på begreppet som är både allmängiltig och specifik. 

Genom definitionerna i både Bonniers svenska ordbok och Nyordsboken får man intrycket 
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av att begreppet är svävande, då det baseras på värderingar och åsikter som inte kan för-

väntas vara beständiga. Enligt den nyare definitionen i Bonniers svenska ordbok används 

begreppet dessutom ”ironiskt” och därmed inte på ett seriöst sätt. Allt detta pekar på att 

politisk korrekthet i Sverige är belagt med stor osäkerhet som delvis beror på att begreppet 

är nytt och definitionsmässigt luddigt.  

 Sammanfattningsvis är politisk korrekthet ett socialt fenomen som främst synliggörs 

genom språket. Inom etnicitetskontexten används politiskt korrekta språkhandlingar som 

syftar till att vara neutrala uttryck, men som ofta blir positivt laddad retorik. Detta leder till 

att politisk korrekthet, med sina deiktiska egenskaper och metalingvistiska associationer, 

dekonstruerar språket (Friedman). De deiktiska egenskaperna (utpekande uttryck som krä-

ver en kontext för att vara begripliga) samspelar med metalingvistiken genom att kontexten 

utgörs av en kulturkontext som är beroende av vem som uttrycker vad. Betydelseskillnaden 

är till exempel stor när en amerikan med afrikanskt ursprung använder ordet ”nigger”, vil-

ket tidigare enbart var ett smädesord använt av vita om svarta, och när en icke-svart ameri-

kan gör det. Vad som är politiskt korrekt beror mycket på vem som uttalar sig om något 

och i vilken kontext de gör det. Men framför allt står pk i nära relation till vad media 

och ”kulturskiktet” uppfattar som moraliskt, korrekt och i enlighet med tidsandan. 

 

3.3.2  Politisk korrekthet i USA 

I USA är det däremot inte svårt att hitta gällande definitioner på politisk korrekthet. Det 

finns både en negativ tolkning och en positiv tolkning av ”political correctness”. I likhet 

med Sverige finns det många som kritiserar det politiskt korrekta och likställer det med 

censur och hot mot yttrandefriheten. Men i USA finns det även de som använder sig av pk 

som ett kommunikationshjälpmedel etniska grupper emellan. Denna tudelning blir tydlig i 

The American Heritage Dictionary of Idioms definition av ”political correctness”:  

 
Showing an effort to make broad social and political changes to redress   
injustices caused by prejudice. It often involves changing or avoiding language  
that might offend anyone, especially with respect to gender, race, or ethnic  
background. For example, Editors of major papers have sent out numerous  
directives concerning politically correct language. This expression was born in  
the late 1900s, and excesses in trying to conform to its philosophy gave rise to 
humorous parodies. (The American Heritage Dictionary of Idioms. 2008.11.12) 
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När man i Sverige beskriver pk som ”lättköpt rättfärdighet” (Kullbom & Landin, 1998:46), 

åberopar man i USA istället rättviseaspekten och drar sig inte för att påpeka att man kan 

göra stor social och politisk skillnad genom sin språkanvändning. I USA handlar pk till 

stor del om att använda ett korrekt språk med syfte att undvika verbala förolämpningar mot 

olika samhällsgrupper. 

 

3.3.3  Politisk korrekthet i Sverige och USA – en jämförelse 

I Jonathan Friedmans ännu ej utgivna bok PC Worlds. An Anthropology of Political Cor-

rectness beskriver han Sverige som mer mottagligt för politisk korrekthet än andra länder.  

 

[In Sweden] there is also a longing for and engagement in group identity, being 
part of a larger social project. The two tendencies exist simultaneously, but the 
collective engagement has by and large contained and encompassed the individual 
agenda. This is because Swedish interpersonal relations are invested with a strong 
sociality, a belonging-ness, equality and openness that requires strong social sur-
veillance. 

 

Denna tudelning mellan individualismen och kollektivet verkar enligt Friedman vara en 

stark grogrund för politisk korrekthet. Kanske beror detta på att behovet av tillhörighet är 

så starkt att man inte vågar ha avvikande åsikter av rädsla för att bli utesluten ur gemen-

skapen, samtidigt som den allt starkare svenska individualismen kan medföra att man inte 

vågar lita på att ett kollektiv står bakom en i vått och torrt. Den svenska individualismen 

kommer på kollisionskurs med individers behov av gruppidentitet. Friedman ser här ett 

samband med skammen, som han anser tar olika uttryck i Sverige och USA.  

 

Shame is also a common experience in other societies, but in the US, and England  
I would claim that it does not have any social consistency. The usual characteristic 
of sociality in the Anglo-Saxon countries is that the individual subject is essential-
ly uninteresting for his or her surroundings. There is a lack of attention that is so-
cially validated in these societies. 

 

Skam, eller undvikandet av det, är en stark drivkraft för människan och kan vara en stark 

grogrund för mänskligt beteende, exempelvis att man är politiskt korrekt i rädsla för att 
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utsättas för den skam som uppstår av att bli utesluten ur kollektivet. Den kollektiva kon-

trollen verkar inte ha lika stort inflytande i USA, där individualismen är viktigare. 

 Skillnaden, enligt Friedman, mellan pk i Sverige och pk i USA är stor.  

 

PC occurs [in the Anglo-Saxon countries] as a struggle for control in particular 
milieux and situations, whereas in Sweden it is a dominant form of communica-
tion. PC in Sweden is organized on a state wide basis and is expressed through a 
cultural elite framework. It is also a form of control that is popular among those in 
powerful positions since it transforms power into authority, transforming proposi-
tions about the world into descriptive or implicit truths about the world. PC exists 
in the United States in a self-annihilating way. It is decentralized, even frag-
mented, so that no real hegemony can be established, and without hegemony the 
entire edifice of PC crumbles. 

 

I Sverige är den politiska korrektheten närvarande på fler nivåer och inom fler grupper än i 

USA. Även om detta är en generalisering, som Friedman också påminner läsaren om, blir 

det tydligt att vikten av, eller snarare påbudet ”uppifrån”, att vakta sina ord är större och 

starkare i Sverige än i USA. Att vara politiskt korrekt i USA associeras oftare till myndig-

hetsspråk än till vardagligt språk, i motsats till i Sverige. Den politiskt inkorrekta amerika-

nens handlingsfrihet verkar vara större rent privat, men mindre i officiella sammanhang. I 

Sverige är det inte lika stor skillnad mellan det privata och det offentliga, och man lutar sig 

hellre åt frågan ”vad borde jag säga?” än att tänka efter själv. Osäkerheten kring politisk 

korrekthet leder onekligen till en försiktighet som inte gynnar yttrandefriheten. Fast det är 

kanske så som Jonas De Geer skriver i Politisk korrekthet i Sverige, att det som står på spel 

är ”[k]anske inte i sista hand yttrandefrihet, utan tankens frihet” (Kullbom & Landin, 

1998:50). Denna osäkerhet och försiktighet blir tydlig i användningen av etnicitetsbenäm-

ningar på svenska. 

 

3.3.4  Vem bestämmer vad som är politiskt korrekt? 

Enligt Regeringens hemsida utförs allt språkarbete av regeringskansliets språkexperter och 

olika statliga myndigheter. I en av dessa myndigheter, Institutet för språk och folkminnen, 

ingår Språkrådet som är ”Sveriges officiella språkvårdsorgan”. Förutom Språkrådet finns 

det även ett flertal terminologigrupper, till exempel Terminologicentrum och Svenska data-

termgruppen, samt Språkvårdsportalen. Den senare har bland annat till uppgift att ge ”re-
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kommendationer om svenska ord och termer” (Språkvårdsportalen, 2010.08.26.), även om 

det inte är språkvårdsgruppen på Språkvårdsportalen som utformar rekommendationerna. 

Det gör de olika myndigheterna och organisationerna, varav Språkrådet har en framträdan-

de roll. På Språkrådets webbplats görs ett försök att svara på frågan ”Vem bestämmer över 

språket?”. Enligt Språkrådet är det språkbrukarna, snarare än språkvårdarna, som bestäm-

mer vilka ord som är ”korrekta”. Det är genom svenska folkets språkbruk och inskickade 

förslag om nyord, tillsammans med medias språkanvändning, som rekommendationerna i 

Svenska akademiens ordlista över svenska språket, SAOL, och Nyordsboken utformas. 

(Språkrådet, 2010-08-26.) 

 Det korrekta språket och det politiskt korrekta språket skiljer sig därför åt. Enligt 

Nyordsboken överensstämmer pk ”med åsikterna hos det (för tillfället) ledande kulturskik-

tet”, vilket kan betyda att det även i Sverige är inom presskretsar, förlagsvärlden och uni-

versiteten som det beslutas om vad som är PK, på samma sätt som det beskrevs vara i USA. 

Benämningen ”kulturskiktet” inkluderar vanligtvis inte ”vanligt folk”, det vill säga oss 

språkbrukare. Följaktligen är det viktigt att balansera ordboksdefinitionerna med efter-

forskningarna i media och litteratur för att veta vad som är ett politiskt korrekt språkbruk. 

 

3.3.5  Är källtexten politiskt korrekt? 

Jämförelsen av pk i Sverige och USA visar tendenser att politisk korrekthet i USA är mer 

eftersträvansvärt i officiella sammanhang än i vardagliga samtal. I egenskap av lärobok 

befinner sig källtexten nära de texttyper som produceras av myndigheter och i officiella 

syften, och bör därför vara neutral, korrekt och professionellt utformad, med rättviseaspek-

ten gentemot etnicitetsgrupperna i åtanke. En lärobok på den aktuella utbildningsnivån har 

inte till syfte att experimentera med den politiska korrektheten, och det är inte heller det 

som är källtextens syfte.  

 När det gäller etnicitetsbenämningarna använder författarna nästan hela tiden samma 

begrepp utan variation. Till exempel skriver de nästan uteslutande ”African American”, 

och varierar det endast på ett fåtal ställen med ”black”. Samma gäller ”Irish Ameri-

can”, ”Italian American” och ”Native American”. Dessa uttryck är vedertagna etnicitetsbe-

nämningar, och därmed även politiskt korrekta, och genom att använda dem verkar förfat-

tarna sträva efter att vara använda ett neutralt språk, snarare än förskönande, och visa sig 



24 
 

 

 

medvetna om den sociala koden och den rådande politiska stämningen. Att författarna säl-

lan varierar ordvalen behöver visserligen inte tyda på ängslighet eller osäkerhet. Källtexten 

ingår i en högst offentlig diskurs och bör därmed hålla sig till de begrepp som används i 

offentliga sammanhang. En annan anledning till författarnas konsekventa användande 

av ”African American” istället för ”black” kan vara att kapitlets fokus faktiskt inte är på de 

svarta amerikanerna, utan på de vita. I bokens nästa kapitel ”African Americans and Ame-

rican Film” är förekomsterna av ”African American” och ”black” mer balanserad. 

 Vid tre tillfällen använder författarna konstruktionen ”people of color”, vilket anvis-

ningarna i The American Heritage Dictionary of the English Language är ett fullt gångbart 

och därmed politiskt korrekt uttryck.  

 

3.4  Granskning av källtextorden 

3.4.1  Historik och ordboksdefinition 

Efter redogörelsen av politisk korrekthet följer här en granskning av källtextorden ”African 

American”, ”black” och ”people of color”. Dessa ord har genomgått en semantisk resa, 

hand i hand med den amerikanska historien. På 1960-talet gick man ifrån ”Negro” som en 

följd av medborgarrättsrörelsen, och lite senare blev ”Afro-American” den officiella be-

nämningen. ”Afro-American” övergavs redan på 1970-talet i USA, bland annat på grund 

av dess betoning på den amerikanska identiteten framför den afrikanska (det gav även 

upphov till oönskade associationer till afrofrisyren). I och med medborgarrättsrörelsen tog 

man till sig benämningen ”black” eller ”Black”, bland annat genom rörelsen Black Po-

wer. ”Black”, som tidigare haft ungefär samma betydelse som ”Negro” fick därmed neutra-

la eller positiva konnotationer. 

 

3.4.1.1  African American 

Ordboksdefinitionen av ”African American” är: ”A Black American of African ancestry” 

(The American Heritage Dictionary of the English Language. 2008.11.25). Att definitionen 

utesluter vita amerikaner med afrikanskt ursprung visar att denna etnicitetsbenämning är 

baserad på hudfärg och släktförhållanden. Därmed är den även reserverad för slavättlingar 
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och därefter inflyttade afrikaner. Definitionen på ”African American” följs av en referens-

länkning till definitionen av ”black” samt en särskild ”Usage Note”, i vilken det redogörs 

för användningen av orden. I den så kallade användningsanmärkningen förklaras att ”Afri-

can American” blev det vanligaste sättet att referera till de svarta amerikaner som har afri-

kanskt ursprung efter att ett antal svarta ledare, med Jesse Jackson i spetsen, lanserat be-

greppet i slutet av 1980-talet. Fördelen med detta uttryck beskrivs på detta sätt: ”The ap-

peal of this term is obvious, alluding as it does not to skin color but to an ethnicity con-

structed of geography, history, and culture” (The American Heritage Dictionary of the 

English Language. 2008.11.25). Även här betonas etniciteten framför de utseendemässiga 

betingelser som begreppet ras ofta baseras på, trots att definitionen tydliggör att det är 

mörkhyade personer det handlar om.   

 

3.4.1.2  Black 

”Black”, det andra källtextordet som ska granskas, är polysemt och har därför ett flertal 

definitioner. Jag citerar enbart den delen som gäller som synonym till ”African American”. 

 

adj. […] 3. a. Of or belonging to a racial group having brown to black skin, espe-
cially one of African origin: the Black population of South Africa.  
b. Of or belonging to an American ethnic group descended from African peoples 
having dark skin; African-American.  
n. 1. […] c. A member of a racial group having brown to black skin, especially 
one of African origin.  
d. An American descended from peoples of African origin having brown to black 
skin; an African American. (The American Heritage Dictionary of the English  
Language. 2008.11.25) 

 

Man kan dela in definitionerna i två semantiska grupper. Grupp 1 (adjektiv 3 a tillsammans 

med substantiv 1 c) gäller en mörkhyad person som (främst) kommer från Afrika. Grupp 2 

(adjektiv 3 b tillsammans med substantiv 1 d) gäller en amerikan som har afrikanskt ur-

sprung. En intressant detalj som skiljer definitionsgrupperna åt är att i den första defini-

tionsgruppen förekommer ordet ”racial”, vilket det inte gör i definitionerna till den andra 

gruppen. Man gör alltså skillnad på dessa två grupper genom att den första betraktas mer 

som en ras och den andra som en etnicitet. I definitionen för substantiv 1 d blir det även 

tydligt att ”black” ligger på samma semantiska nivå som ”African American”. 
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 Ordboken tar även upp det intressanta problemet med versalisering av ”Black”, vilket 

främst görs i afroamerikansk press även om det i övrigt är vanligare att använda gemener. 

Problemet utgörs av att om ”black” versaliseras verkar det inkonsekvent att inte versalisera 

även ”white”. Detta vill man helst undvika med anledning av följande: ”this form might be 

taken to imply that whites constitute a single ethnic group, an issue that is certainly debata-

ble. Uppercase White is also sometimes associated with the writings of white supremacist 

groups, a sufficient reason of itself for many to dismiss it.” (The American Heritage Dic-

tionary of the English Language. 2008.11.25). Med anledning av att dessa typer av versali-

sering inte förekommer i källtexten kommer jag inte att gå djupare in på detta. 

 

3.4.1.3  People of color 

Den tredje referensen i källtexten som granskas är uttrycket ”people of color”. I betydelsen 

hudfärg definieras ”color” så här: ”The skin pigmentation of a person not categorized as 

white.” (The American Heritage Dictionary of the English Language. 2008.11.25). Även 

till detta uppslagsord finns en ”Usage Note” där man påpekar att formuleringen ”of color” 

inkluderar alla icke-vita etniciteter, inte bara afroamerikaner. Det är också i denna betydel-

se som författarna använder uttrycket, även om de tydligt inkluderar svarta i begreppet. 

Uttrycket ”people of color” tillkom när ”colored”, som inte alls förekommer i källtexten, 

blev politiskt inkorrekt under 1980-talet (New York Times, 2008-12-01). Att ”colored” 

utvecklades till att vara en anstötlig benämning berodde bland annat på att uttrycket an-

vänts historiskt som en synonym till ”negro” i USA. Ordet ”Coloured” var, och är delvis 

fortfarande, även den officiella etniska benämningen på människor med blandat ursprung i 

apartheidens Sydafrika. (The American Heritage Dictionary of the English Language, 

2008.11.25.)  

 

3.4.2  Användning av källtextorden i källtexten och i olika diskurser 

3.4.2.1  Källtexten 

I källtexten använder sig författarna främst av ”African American”, vilket är det formella 

alternativet, och dessutom det mest politiskt korrekta. ”African American” används totalt 

14 gånger och ”black” används 6 gånger. De flesta förekomster av ”black” ingår i någon 
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form av stilistisk formulering, ofta i ett motsatsförhållande eller inom citationstecken. 

Följande citat uppfyller båda dessa stilformer: 

 

Yet Two Can Play That Game (2001), starring two African American actors 
(Morris Chestnut and Vivica A. Fox), is often regarded as a “black” film, whereas 
You’ve Got Mail (1996), starring two white actors (Tom Hanks and Meg Ryan), is 
usually regarded as simply a romantic comedy, and not as a “white” film. (KT 83-
92) 

 

Författarna använder nästan uteslutande “African American” istället för “black”, men 

frångår denna strävan när det finns stilistiska skäl. Här ställs ”black” mot ”white”, och cita-

tionstecknen framhäver det ovanliga i att ens beskriva en film som vit, medan man ofta 

kallar vissa filmer för svarta. Det är värt att betona att ”white” används i båda stilformer, 

det vill säga både som formell benämning på en samhällsgrupp och som motsatsord i syfte 

att skapa ett stilgrepp.  

 Exempel på andra förekomster av ”black” följer nedan.  

 

For example, in war movies featuring mixed-race battalions, minor black and 
Hispanic characters frequently get killed off as the film progresses, leaving a 
white hero to save the day. (KT 144-149) 
  
[…] Joe is white because he is not black. (KT 213-214) 
 
Much as Irish immigrants has been compared to and equated with African Ameri-
cans a few decades earlier, so too were Italian immigrants thought by some to 
be ”black”. (KT 830-834) 

 

Det enda tillfället i källtexten där ”black” varken står inom citationstecken eller i motsats-

förhållande till ”white” är i det första citatet, eventuellt för att inte förta uppmärksamheten 

på meningens slutkläm, vilket det längre ”African American” kan göra. I det sista exemplet 

använder författarna citationstecken bland annat för att betona det felaktiga i att kalla itali-

enarna svarta.  

 Sammanfattningsvis blir det tydligt att författarna medvetet väljer ”African Ameri-

can” framför ”black”. Då källtexten tillhör läroboksgenren är detta val naturligt eftersom 

texten inte syftar till att bidra till debatten om etnicitetsbenämningar. ”African American” 

är det formella och politiskt korrekta begreppet, och en överanvändning av övriga alterna-
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tiv skulle kanske frammana en diskussion som överröstar den diskussion som texten fak-

tiskt syftar till: hur vithet porträtteras i amerikansk film.   

 Formuleringen ”people of color” används i källtexten vid tre tillfällen, varav två 

förekommer i samband med stereotyper, och den tredje i samband med fenomenet ”pas-

sing”. ”Passing” innebär att utge sig för att vara av en annan etnicitet, oftast vit, än ens 

egen. När författarna använder benämningen ”people of color” gör de det i betydelsen 

icke-vita, förutom i samband med ”passing” där det enbart handlar om afroamerikaner. I 

övriga förekomster av “people of color” är det vitheten som diskuteras, inte svartheten: ”if 

people of color are stereotyped as physical and passionate, whiteness is sometimes sati-

rized as bland and sterile”. (KT 234-237) Fokus här ligger på stereotyper av vita, som ba-

seras på och är motsatsen till rasistiska stereotyper av alla icke-vita, även om dessa ofta är 

afroamerikaner. Vid tillfället där författarna tar upp “passing” använder de sig av “people 

of color” troligtvis därför att de människor som försöker ”passera” som vita oftast är afro-

amerikaner som är av blandat ursprung och därför har ljusare hudfärg: “Another controver-

sial issue related to assimilation is the phenomenon of passing, wherein some people of 

color deny their racial or ethnic backgrounds in order to be accepted as white” (KT 416-

421). Dessutom är det återigen inte svartheten, eller det afrikanska ursprunget, som är det 

viktiga i sammanhanget, utan vitheten och vägen till att bli betraktad som vit. 

 

3.4.2.2  Press, Internet, vardagligt tal 

Bland de svarta i USA går åsikterna ofta isär gällande vilken benämning de väljer för att 

beskriva sig själva. På webbplatsen The Sideroad redogör en konsult inom affärskommu-

nikation, Lenora Billings-Harris, som har afroamerikanskt ursprung, för denna och annan 

problematik gällande politiskt korrekt språk.  

  

Many Blacks prefer African American because the word black is rarely capita-
lized even when it is specifically refers (sic!) to that ethnic group (except 
within books written by African Americans and magazines targeted to the African 
American culture), whereas "African American" does have the honor of capital 
letters. Some people believe the small case "b" is another example of subtle, insti-
tutionalized racism. […] On the other hand, some Blacks prefer "Black" not 
"African American" because they see themselves as American and not African. 
(The Sideroad. 2008.11.25) 
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Citatet här är en viktig påminnelse om att den etniska benämningen är högst personlig 

eftersom den speglar individens ursprung och identitet samtidigt. Beroende på hur man är 

som person vill man betona det som står en närmast hjärtat. De benämningar som offici-

ellt är politiskt korrekta kommer alltid att bli kritiserade, eftersom de ska beskriva en stor 

mängd individers olika identitetsuppfattningar. Billings-Harris råd lite senare i texten är 

att, om man känner sig osäker, helt enkelt rådfråga någon som tillhör den etniska gruppen 

man vill referera till.  

 Den 15 februari 1989 publicerade New York Times en insändare skriven av en ameri-

kansk medborgare vid namn Ahpaly J. G. Coradin, vars budskap överensstämmer med 

Billings-Harris råd. Det var omkring denna tid som ”African American” lanserades som 

den politiskt korrekta benämningen på de svarta i USA. Han skriver att det är ”the rest of 

America's respectful duty” att kalla människor på sättet de själva önskar, och förespråkar 

för egen del benämningen ”African American”: ”The term African-American is not only 

less offensive than black, but it is also the correct term to use, because it is geopolitically 

accurate. It denotes a person of United States citizenship and upbringing, but of African 

heritage and origin.” (New York Times, 2008.11.25) Coradin förespråkar denna benämning 

främst för att det är geopolitiskt korrekt, vilket är en viktig poäng eftersom det faktamäs-

sigt korrekta oftast betonas i officiella benämningar. 

 Inom den informella och vardagliga diskursen förekommer oftast ”black” som be-

nämning på afroamerikaner. Det är enkelt och kort samt inkluderar även andra svarta, istäl-

let för att exkludera dem vars ursprung inte härrör från de afrikanska slavarna i USA. Vissa 

människor anser att de afrikaner som frivilligt immigrerat till USA inte kan göra anspråk 

på benämningen ”African American” med förklaringen att i själva grundbetydelsen av 

denna benämning ligger det kollektiva förtryck som slavarna i USA fick utstå. (New York 

Times, 2008.11.25) Sant är att de allra flesta slavättlingar omöjligt kan veta vilket afri-

kanskt land deras förfäder kom ifrån, till skillnad från de afrikaner som immigrerat på eget 

bevåg och kan specificera ursprunget istället för att använda det ospecificerade ”African”. 

Detta har blivit högst aktuellt i och med utnämningen av Barack Obama som den 44:e pre-

sidenten i USA. Med ursprung i bland annat Kenya kan han enligt denna princip kal-

las ”Kenyan-American”, eftersom hans ursprung är känt. Obama håller emellertid inte med, 
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och kommenterar detta så här: ”For me the term African-American really does fit […] I'm 

African, I trace half of my heritage to Africa directly and I'm American.” (New York Times, 

2008.11.25). 

 Inom den amerikanska hiphopkulturen används ordet ”nigger” exklusivt av de unga 

svarta. Precis som inom många andra förtryckta grupper har hiphopkulturen tagit ett starkt 

nedsättande ord till sitt eget. Källtexten använder ”nigger” endast en gång, och det är i det 

nedsättande fasta uttrycket ”white niggers” (KT 491) – ett smädesord för irländare i början 

av 1900-talet.  

 

3.5  Granskning av översättningsmotsvarigheter 

Med stöd i analysen av politisk korrekthet med utgångspunkt från granskningen av käll-

textorden avser jag att undersöka vilka politiskt korrekta översättningsmotsvarigheter som 

finns att tillgå för ”African American”, ”black” och ”people of color”, samt vilka jag valt 

att använda i översättningen.  

 
3.5.1  Ordboksdefinition av måltextalternativ 

3.5.1.1  Måltextalternativ till ”African American” 

”African American” kan översättas med ”afrikanskamerikan” (med eller utan binde-

streck), ”afrikanamerikan”, ”afroamerikan” och ”svart”. Av de tre första översättningarna 

är det bara ”afroamerikan” som står listat i SAOL och Norstedts svenska ordbok. I upp-

slagsverket Nationalencyclopedin och på NE.se förekommer ”afroamerikan” både som 

enskilt uppslagsord och i flera artiklar, bland annat om Barack Obama, Toni Morrison, 

blues och gospel. ”Afrikanamerikan” förekommer inte alls i NE.se, varken som uppslags-

ord eller inne i någon artikel. ”Afrikanskamerikan” förekommer en gång i artikeln ”Irak-

kriget på vita duken”, men varieras i resten av artikeln med ”svart”. Eftersom varken ”af-

rikanskamerikan” eller ”afrikanamerikan” förekommer med definition i dessa källor 

kommer jag bara att granska ”afroamerikan” i detta avsnitt.  

 Den svenska översättningen ”afroamerikan” är en direktöversättning av uttryck-

et ”Afro-American” som tidigare (1960-1980-talen) var den vanliga och officiella benäm-



31 
 

 

 

ningen på amerikaner med afrikanskt ursprung. På NE.se, och även i Nationalencyclope-

din som trycktes 1989, definieras ”afroamerikan” på detta sätt: 

 
a´froamerikan är den benämning som svarta invånare i Nordamerika numera fö-
redrar (i stället för ”svart amerikan”), därför att den betonar inte bara hudfärgens 
utan också det kulturella ursprungets betydelse för identiteten. (NE.se.) 

 

Att det är denna benämning som de svarta nordamerikanerna ”numera föredrar” tyder på 

att det är en åsikt som har ändrats förr och kan komma att ändras igen i framtiden. Redak-

törerna på NE.se har emellertid inte sett någon anledning att ändra denna definition på 

drygt 20 år. (Att det handlar om en svensk översättningsmotsvarighet som amerikaner 

oftast inte kan ha någon åsikt om tas inte i beaktande här. En mer korrekt formulering 

hade varit ”afroamerikan är den svenska motsvarigheten till den benämning som svarta 

invånare i Nordamerikan numera föredrar ...”.)  

 Enligt Nyord i svenskan från 40-tal till 80-tal tillkom ordet ”afroamerikan” i det 

svenska språket år 1967. Som ordförklaring står enbart ”svart amerikan” och ordet uppges 

vara ett låneord från engelskan. I samma bok kan man läsa att ”afroamerikansk” förekom 

för första gången på svenska 1968, och under sjuttiotalet utökade ordet ”afrofrisyr” det 

svenska språket på samma sätt.  

 Begreppet ”afroamerikan” verkar dock inte ha fått genomslag direkt efter dess intro-

duktion på sextiotalet eftersom det inte finns med som uppslagsord i Bra Böckers lexikon, 

vars aktuella band är tryckt så sent som 1979. Kanske har ordet valts bort på grund av 

utrymmesskäl, vilket visserligen verkar märkligt med tanke på att lexikonet består av 25 

band. Dessutom kan man läsa om redaktionens princip i förordet: ”Lexikonet skall vara så 

aktuellt som möjligt. Detta innebär att redaktionen strävat efter att komplettera framställ-

ningen med nya uppgifter och uppslagsord in i pressläggningsögonblicket.” (Bra Böckers 

lexikon, band 1). I lexikonet kan man istället läsa om ”negrer (av latinets niger: svart), 

benämning på negriderna i Afrika, vilka utgör majoriteten av världsdelens befolkning”. 

(Bra Böckers lexikon, band 16). Beskrivningen av uppslagsordet ”negrider” inleds 

med: ”negrida rasen, mänsklig huvudras som dominerar Afrika söder om Sahara och vissa 

andra delar av jorden”. (Bra Böckers lexikon, band 16). Man kan dra slutsatsen att rasbe-
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greppet dröjde sig kvar länge i det svenska språket, även om det endast används i begrän-

sad utsträckning i dag. 

 

3.5.1.2  Måltextalternativ till ”black” 

Möjliga översättningsmotsvarigheter till ”black” är ”svart”, ”mörkhyad” och ”färgad”. Av 

dessa kommer jag bara att gå in på översättningen ”svart”, vilket främst beror på att detta 

ord är den vanligast förekommande översättningsmotsvarigheten bland de tre. ”Svart” i 

betydelsen ”amerikan med afrikanskt ursprung” återfinns bara i SAOB av alla svenska 

uppslagsverk jag tittat i (NE.se, Wikipedia, Norstedts svenska ordbok), vilket jag kommer 

att redogöra för nedan. På NE.se definieras ”svart” på följande sätt: ”1 som har färg som 

liknar sot och är så mörk som möjligt (p.g.a. att alla ljusstrålar absorberas) (…) 

BET.NYANSER: (…) d) ofta substantiverat, spec. om mörkhyad person av afrikanskt ur-

sprung: de ~as långa kamp för mänskliga rättigheter i Sydafrika (…)”. (NE.se) I jämförel-

se med SAOB är texten på NE.se mycket kort och förmodligen komprimerad, vilket kan 

vara anledningen till att betydelsen ”amerikan med afrikanskt ursprung” inte finns med.  

 I SAOB finns det uppslagsordet ”svart” grundligt beskrivet, med närmare bestämt nio 

grundbetydelser på adjektivet. Betydelsen ”amerikan med afrikanskt ursprung” befinner 

sig i den första grundbetydelsen, på 1.n, som delas upp i 22 olika delar, a-v. 

 
[SVART.adj 1] 1) som (helt l. till en (större) del) har samma färg (l. en l. flera av de 
färgnyanser) som sot l. kol l. tjära; som är mörkast av alla färger; (…) 
(…) 
n) i fråga om en människas (äv. övernaturligt väsens) hudfärg l. huvudhår l. ögon 
samt i anv. som ansluter sig härtill. -- särsk.  
[SVART.adj 1.n.α] α) ss. framförställd (i sht förr äv. efterställd) bestämning till 
egennamn, angivande att ngn har svart l. mörk hud(färg) l. att ngn är mörkhyad l. 
svarthårig o. d. i allmänhet. (…)  
[SVART.adj 1.n.β] β) [jfr motsv. anv. avd. sort, t. schwarz, o. eng. black ] ss. beteck-
ning för att ngn har svart l. mörk hud(färg), särsk. om person av central- l. sydafri-
kansk l. afroamerikansk härkomst; förr äv. i uttr. den svarta rasen. (…) -- särsk. α' ) 
(numera bl. mera tillf.) i sg. i substantivisk anv. (…) I Amerika skall den hvite aldrig 
lära sig att i den svarte se en broder. SVENSÉN Jord. 508 (1887 ) (…) β' ) 
[jfr motsv. anv. av eng. black ]  
i pl. i substantivisk anv., sammanfattande, särsk. om den svarthyade befolkningen i 
Afrika söder om Sahara o. dess avkomlingar i resten av världen; i sht i pl. best. (…) 
γ' ) i utvidgad anv.: som avser l. berör l. tillhör l. omfattar o. d. de svarta; ofta likty-
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digt med: de svartas; särsk. dels om land(område) o. d.: som övervägande bebos av 
svarta, dels  
[efter eng. black power ] i uttr. svart makt, ss. uttryck för ökad makt åt de svarta 
(särsk. i USA). (…) 
(SAOB, spalt: S14879; tryckår: 1998) 

 

Som synes av definitionerna både på NE.se och i SAOB är ”svart” först och främst ett ut-

tryck för färgen svart, och i den aktuella betydelsen (amerikan med afrikanskt ursprung) 

främst för en persons utseende, men därefter även för dess ursprung, som kan vara afri-

kanskt eller, i SAOB:s fall, afroamerikanskt. ”Svart” i betydelsen ”afroamerikansk” är 

därmed mycket specificerad och kan missförstås om inte sammanhanget är tydligt. Den 

första gången ”svart” användes i betydelsen afroamerikansk var år 1887, även om citatet i 

exemplet kan relateras till betydelsen ”central l. sydafrikansk” också. Här ser vi även 

att ”svart” kan användas både som adjektiv och som substantiv, till exempel ”de svarta” i 

USA. I substantivisk användning står ”svart” främst i plural, då den singulara användning-

en är ”blott mera tillfällig”. Med anledning av att uppslagsordet börjar på s, och därmed är 

beskrivet så sent som år 1998, kan informationen betraktas som tillförlitlig och aktuell. 

 

3.5.1.3  Måltextalternativ till ”people of color” 

Vid översättning av ”people of color” står man inför följande alternativ: ”icke-vit”, ”mörk-

hyad” och ”färgad”. I enlighet med SAOB:s definition av ”svart” utesluter jag ”svart” som 

en möjlig översättning eftersom härkomsten är mer specificerad för ”svart” än det är för 

uttrycket ”people of color”, som betecknar personer med en hudfärg som inte är vit. Av de 

tre översättningsmotsvarigheterna finns ”mörkhyad” och ”färgad” definierade på NE.se. 

Definitionen av ”mörkhyad” är: ”som har mörk hy särsk. om person av annan ras än vit 

{MOTS. ljushyad} HIST.: sedan 1807” (NE.se). Definitionen på ”färgad” är: ”särsk. som 

har annan hudfärg än vit särsk. om svarta personer ⟨vanl. som ett slags omskrivning⟩ 

BET.NYANS: ofta substantiverat: skolor med både vita och ~e HIST.: sedan 1869” 

(NE.se). Båda definitionerna avser personer med mörk hy/hudfärg, med den distinkta skill-

naden att ”mörkhyad” betecknar särskilt personer ”av annan ras än vit”, medan ”färgad 

särskilt betecknar ”svarta personer”. Båda definitionerna sätter uppslagsorden i relation till 

vit, vilket ”people of color” också gör genom att inkludera alla grupper som inte betraktas 
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som vita. Att ”färgad” enbart används särskilt för att beskriva en svart person, vilket ofta 

definieras som en person med afrikanskt ursprung, gör denna definition aningen mer speci-

ficerad än ”mörkhyad”, som allmänt kan beteckna alla människor med mörk hy. I defini-

tionen av ”svart” på NE.se används ”mörkhyad” för att särskilja de svarta afrikanerna från 

de vita, vilket tyder på att ”mörkhyad” kan användas i både allmän och specifik betydelse. 

Det kan därför verka som att ”mörkhyad” ligger närmare definitionen av ”people of color” 

än vad ”färgad” gör.  

 Det finns inte någon definition på ”icke-vit” att tillgå i något uppslagsverk jag tittat i 

och sökt på, och på NE.se förekommer uttrycket enbart en gång, i informationen på upp-

slagsordet ”apartheid”: ”Immorality Act förbjöd äktenskap och allt sexuellt umgänge mel-

lan vita och andra sydafrikaner. Group Areas Act hindrade icke-vit inflyttning till städerna.” 

(NE.se). Vid en sökning på Google på ”icke-vit” genereras ungefär 3 230 träffar (2010-08-

23), varav grovt räknat en tredjedel relaterar till pälsfärger på djur. Av de tre första sidor-

nas träffar utkristalliseras en definition på hur ”icke-vit” används för människor – som ett 

samlingsbegrepp på personer som inte betraktas som vita, på grundval av utseendet, inte på 

ursprunget. I vissa texter sätts konsekvent citationstecken ut för ”icke-vit” och ibland även 

för ”vit”. I samtliga texter används ”icke-vit” med samma betydelse som ”people of color”, 

det vill säga som attribut till alla personer som inte är vita, relaterat till vitheten ur både ett 

etnicitets- och utseendeperspektiv. 

 

3.5.2  Grammatisk konstruktion av måltextsalternativ 

Vid översättningen av etnicitetsbenämningen ”African American” är flera av de möjliga 

översättningsmotsvarigheterna sammansättningar och det kan vara intressant att granska 

dem även på ett syntaktiskt plan. Översättningsmotsvarigheterna är ”afrikanskameri-

kan”, ”afrikanamerikan”, ”afroamerikan” och ”svart”. ”African American” är en nominal-

fras sammansatt antingen av två substantiv eller av ett adjektiv och ett substantiv. Om 

man tolkar ”African” som ett adjektiv blir lexemmotsvarigheten ”afrikanskamerikan”. 

Om ”African” tolkas som ett substantiv blir lexemmotsvarigheten ”afrikanamerikan”.  

 Även om det finns gångbara lexemmotsvarigheter att tillgå i målspråket kan det 

ändå finnas andra översättningsmotsvarigheter som bättre motsvarar källtextordet. Vanli-

gare än lexemmotsvarigheterna är sememmotsvarigheten ”afroamerikan” där prefixet i det 
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avledda substantivet utgör attributet till ”amerikan”. I vardagligt tal kan ”afro” användas 

som ett självständigt ord, vilket borde diskvalificera det som ett prefix, men enligt SAOL 

och NE.se är ”afro-” bara ett prefix för att beteckna att någon eller något har afrikanskt 

ursprung, till exempel ”afrofrisyr” och ”afroasiatisk.” 

 På svenska finns det inte vedertagna uttryck för varje nationalitetsspecificering, som 

det finns i USA, där man använder sig av formuleringar som ”African American”, ”Italian 

American”, ”Irish American”, etc. Enligt mina observationer i informella sammanhang 

uttrycker man en individs nationalitet i antingen allmänna eller omskrivande konstruktio-

ner. Personer som anses vara ”etnisk” svenska kallar man rätt och slätt ”svensk”. Personer 

som har något slags tydligt ursprung utanför Sverige, där tydligheten är utseendemässig 

eller grundar sig i personlig vetskap, kallas oftast inte ”svenska”, oavsett medborgarskap. 

Dessa personer får ibland allmänna benämningar (”utlänning”), ibland specifika 

(”serb”, ”kille från Irak”). Mina observationer är enbart personliga, men belyser ändå 

ovanan och ibland osäkerheten i Sverige att benämna etniciteter. Vem kan man kalla 

svensk och när kan man vara specifik? 

 I svensk dagspress tenderar man att undvika sammansättningar som beskriver en in-

divids nationalitet. Detta framkommer i en sökning på Språkbanken på sammansättningar-

na nationalitet + svensk respektive svensk + nationalitet. Båda kan dessutom beteckna inte 

bara människor utan även ting. Med tanke på korpusarnas sammanlagda storlek är träffarna 

relativt få. Det totala antalet variationer på ”*svensk” där asterisken står för nationalitet, är 

35 stycken med totalt 188 träffar. Det allra största antalet av dessa är dock ”finlands-

svensk”, som istället är en sammansättning av land + fognings-s + svensk. Därefter följer 

de andra länderna i Skandinavien med ”norsksvensk”, 17 träffar, och ”dansksvensk”, 9 

träffar. Denna sorts sammansättning betecknar svenskar i utlandet, med undantaget ”fin-

landssvensk”. Vid en sökning på ”svensk*”, där asterisken står för nationalitet, får man 

betydligt fler träffar: 1 143 stycken med 124 olika variationer. Den mest frekventa sam-

mansättningen av typen svensk + nationalitet är ”svenskamerikansk*” med 169 träffar i 

alla Språkbankens korpusar som innehåller totalt 119 049 894 ord. Därefter 

mer ”svensknorsk*” med 145 träffar, ”svenskdansk*” med 83 träffar, ”svenskfinsk*” med 

75 träffar och ”svenskrysk*” med 65 träffar. Denna sammansättning betecknar mestadels 

människor som är svenska medborgare med utländskt ursprung och som troligtvis befinner 
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sig i Sverige, i de flesta fall undantagsvis ”svenskamerikan”. Eftersom ”African American” 

betecknar individer som är amerikanska medborgare och mestadels befinner sig i USA, är 

det därför relevant att fokusera på sammansättningen svensk + nationalitet i denna analys.  

 I Svenska Akademiens språklära kan man läsa: ”I sammansättningar ligger huvudbe-

tydelsen oftast på det sista ledet.” (Hultman 2003:32). Sökningarna på Språkbanken gör det 

tydligt att man på svenska rent grammatiskt lägger huvudbetydelsen på den utländska iden-

titeten, eftersom man vanligast använder sig av konstruktionen svensk + nationalitet, vilket 

är symptomatiskt för en etnicitetscentrerad världsbild.   

 Vid en tillämpning av denna analys på ”afrikanskamerikan” och ”afrikanamerikan” 

framkommer det att huvudbetydelsen ligger på ”amerikan”, vilket skulle innebära ett un-

dantag från praxisen att lägga tonvikten på den utländska identiteten, i det här fallet ”Afri-

can". Om detta beror på att det är en direktöversättning av ”African American” eller om 

svenskan anpassat sig till det engelska språkbruket är svårt att veta. Sammansättning-

en ”afrikanamerikan” är ovanlig på svenska eftersom majoriteten av sammansättningar 

som betecknar en etnisk identitet består av adjektiv+substantiv, inte substantiv+substantiv. 

Vad gäller ”afroamerikan” kan ordet inte vara syntaktiskt annorlunda eftersom det inte är 

en sammansättning, utan en avledning med prefix. Med tanke på att man på svenska ogär-

na bildar sammansättningar som betecknar nationalitet och etnicitet verkar ”afroamerikan” 

därmed vara ett bättre alternativ än både ”afrikanskamerikan” och ”afrikanamerikan”. 

Trots min inledande observation där jag reserverar mig mot ett konsekvent bruk av etnici-

tetsbenämningar och vedertagna sammansättningar är språkbanksanalysen ändå relevant 

eftersom det svenska språket här är påverkat av det engelska bruket av ”African American”. 

 

3.5.3  Användning av måltextorden i olika diskurser 

3.5.3.1  Språkrådet 

I Frågelådan på Språkrådets webbplats kan man läsa om hur de anser att ”African Ameri-

can” bör översättas:  

 
På svenska förekommer afroamerikan och afrikansk-amerikan, men vanligen säger 
man svart. Man kan ifrågasätta varför personer vars anfäder bott längre i USA än 
mången med ljus hy skall kallas afroamerikan eller afrikansk-amerikan, när de inte 
på minsta vis känner att de har några band med Afrika. (Språkrådet. 2008-11-26)  
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Av deras svar kan man dra slutsatsen att etnisk och kulturell identitet väger tyngre än den 

ursprungliga härkomsten, men man kan även relatera till det faktum att det finns många 

personer i USA som kallas ”African American” på basis av principen ”en droppe svart 

blod”, när de i själva verket är lika mycket vita som svarta. Ett tydligt exempel på detta är 

Barack Obama, med lika mycket vit som svart härkomst, men som aldrig kallas vit utan 

alltid exempelvis ”black” eller ”African American”. Även om Språkrådet rekommenderar 

användningen av både ”afroamerikan” och ”afrikansk-amerikan” påpekar de att ”svart” är 

den vanligaste, och följaktligen en av de politiskt korrekta översättningarna.  

 Språkrådet ger även följande rekommendation, efter att ha fått frågan ”Är neger neut-

ralt? Kan det t.ex. användas i en polisrapport?”: 

 
Nej, neger är inte neutralt. Det bör inte användas i polisrapporter. I stället får man 
använda exempelvis svart eller mörkhyad, om man måste ange hudfärg. Ordet ne-
ger har kommit att uppfattas som nedsättande. Detta beror sannolikt på att mot-
svarande ord på engelska (negro) under en lång tid undan för undan har glidit 
nedåt på stilskalan och nu i det närmaste av många uppfattas som ett skymford. 
Det hjälper inte att hänvisa till att neger kommer av lat. niger som betyder ’svart’. 
Ordet har av utomspråkliga skäl blivit så gott som oanvändbart. (Språkrådet. 
2008-12-02) 

 
Man föreslår att det politiskt inkorrekta ”neger” byts ut till ”svart” eller ”mörkhyad”, och 

dessa två alternativ får därmed betraktas som både brukbara och politiskt korrekta. Att det 

är utomspråkliga skäl som oftast gör ord obrukbara är en viktig poäng som stämmer bra 

när det gäller politiskt korrekt översättning. ”Färgad” nämns inte som alternativ, vilket inte 

gör det automatiskt obrukbart, men däremot mindre relevant. Inte heller ”icke-vit” föreslås 

som alternativ i denna fråga, vilket kanske inte är så konstigt eftersom det semantiskt står 

ganska långt ifrån ”neger”. ”Icke-vit” finns inte heller upptaget i någon annan fråga i Frå-

gelådan. Eventuellt kan det bero på att det är ett genomskinligt uttryck och inte genererar 

någon särskild osäkerhet, men det kan också bero på att det är ett mer ovanligt uttryck.  

 

3.5.3.2  Språkbanken och svensk press 

Med hjälp av Språkbanken har jag undersökt vilka ord som används i svensk press. (För 

alla sökningar i Språkbanken, se Appendix.) Där dominerar ”afroamerikan*” med 183 träf-
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far över både ”afrikanskamerikan*” (8 träffar) och ”afrikanamerikan*” (4 träffar). ”Afro-

amerikan*” förekommer dessutom tidigast, med fyra träffar, i korpus Press 95. Därefter 

ökar användningen av ordet varje år, och når sin höjdpunkt 2003 enligt korpus GP 03. An-

vändningen av ”afrikansk-amerikan*” (och ”afrikanamerikan*”) verkar däremot ha av-

stannat helt efter en kort och mycket liten uppsving i Press 97. Detta tyder på att ”afroame-

rikan” är den benämning som är mest användbar av de tre alternativen. 

 Även gällande benämningen ”svart” har jag försökt göra undersökningar i Språkban-

ken. Med anledning av att ordet är polysemt, med fler betydelser än bara hudfärg och/eller 

etnisk bakgrund, genereras emellertid alltför många irrelevanta träffar där. Därför under-

sökte jag svensk press direkt istället, varav Svenska Dagbladet får stå för ett exempel. I 

artikeln ”Varför kalla sig white trash”, som publicerades i Svenska Dagbladet den 22 juni 

2007, använder sig journalisten Martin Gelin uteslutande av ”svart”. Han skriver: ”Matt 

Wray tror också att white trash-uttrycket har blivit en samlingsplats för ett klassförakt som 

man inte längre kan rikta mot svarta, eftersom det inte är politiskt korrekt.” (SVD. 

2008.12.04). Benämningen ”svarta” används på ett naturligt sätt och utan förklaringar och 

förtydligande, vilket visar sig stämma för de flesta gånger ”svart” används i svensk press.  

 När det gäller språkbankssökningar på orden ”mörkhyad” och ”färgad” är det lättare 

att vara exakt. Av alla 1 086 träffar på söksträngen ”färgad*” berör 265 mitt ämne, det vill 

säga i betydelsen hudfärg. Dessa träffar är utspridda över alla korpusar, och procentuellt 

blir användningen av ”färgad” mindre och mindre frekvent ju nyare korpusarna är. Jag har 

granskat alla 265 förekomster av ”färgad” och försökt analysera dem semantiskt. Trettioen 

procent av träffarna på ”färgad” är översättningen på de personer i Sydafrika som där be-

nämns ”coloured”. Den mer odefinierade betydelsen ”person med mörk hy” eller eventu-

ellt ”svart” står för 22 % av träffarna. Betydelsen ”afroamerikan” står för 20 % av träffarna. 

Resten av de mest frekventa betydelserna är följande: ”svart” (8,4 %), ”afrikan” (även spe-

cificerade nationaliteter, till exempel ”eritrean”, 5 %), ej specificerad mörkhyad sydafrikan 

(3,5 %),”icke-vita” inom Samväldet (indier, pakistanier, etc., 3 %) och ”färgad” inom cita-

tionstecken (3 %). Slutsatsen som kan dras är att ordet ”färgad” främst har använts i bety-

delsen svart eller mörkhyad person med afrikanskt ursprung, men det är tydligt att använd-

ningen är på nedgång. Det är därmed inte aktuellt att använda sig av ”färgad person” som 

översättning till ”people of color”, eller som översättning till ”black”. 
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 En sökning på ”mörkhyad*” genererar 94 träffar, av vilka alla är relevanta för min 

granskning. Av alla träffarna står 58 % för betydelsen person med mörk hy, alltså ”icke-

vit”. Resten av träffarna står för betydelsen ”afrikan” eller ”svart” (26 %), ”arab” el-

ler ”asiat” (10,5 %) och ”latinamerikan” (5 %). Ordets betydelse är därmed relativt genom-

skinlig eftersom det används för att beskriva en person som har mörk hudfärg, men oftast 

utan att gå närmare in på personens exakta ursprung och identitet. Det kan verka som 

att ”mörkhyad” är det enda neutrala ordet för att beskriva en person med mörk hudfärg, 

eftersom det bara beskriver utseendet. För att få mer detaljer om hur ”mörkhyad” används 

har jag vid de träffar där kontexten tydligt kan urskiljas försökt att göra så. Det visar sig att 

ordet främst används i texter som berör diskriminering (37 %), rasistiska utfall på ”mörk-

hyade” offer (22 %), samt som behandlar människors fördomar om ”mörkhyade” (22 %). 

Det förekommer även texter där ”mörkhyade” exotiseras (9 %) och där ”mörkhyade” har 

begått brott (7,4 %). Att man främst använder ordet i en diskrimineringskontext kan tolkas 

som att det är ett politiskt korrekt uttryck som visserligen beskriver en persons utseende, 

men i försiktiga ordalag som inte pekar ut någon specifik samhällsgrupp eller nationalitet. 

Texterna behandlar ofta de orättvisor som ”mörkhyade” personer får utstå.  

 Även om man kan dra slutsatser av denna undersökning som pekar på att ”mörkhyad” 

är ett politiskt korrekt sätt att beskriva en ”icke-vit” person, är förekomsterna något för få 

för att kunna försäkra sig om ordets relevans i måltexten. Ordet förekommer knappt före 

1995 (endast tre gånger) och därefter sporadiskt med flest träffar i de korpusar som är 

störst kvantitativt. Av denna undersökning kan jag konstatera att inte heller ”mörkhyad 

person” kan vara en lämplig översättning av ”people of color” med anledning av dess 

knappa användning genom åren, samt av dess något mer tillrättalagda politiska korrekthet. 

I översättningen av ”people of color” bör motsvarigheten vara så associationsfri och ge-

nomskinlig som möjligt, med tanke på dess få förekomster i texten. ”Mörkhyad” är inte 

heller aktuell som översättning av ”black” eftersom ordet främst används i betydelsen ode-

finierad ”icke-vit”. 

 

3.5.3.3  Facklitteratur 

Vilka ord väljer då författare och översättare av svensk facklitteratur? Jag har valt ut tre 

böcker att undersöka närmare: Engelska – öspråk, världsspråk, trendspråk av Jan Svartvik, 
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Amerikanerna av Staffan Ekendahl, samt Det amerikanska folkets historia av Howard Zinn. 

Den sista boken är den enda som inte ursprungligen är skriven på svenska, utan är översatt 

av Gunnar Sandin och Kerstin Wallin.   

 Jan Svartvik skriver följande: ”Den variant av engelska som talas av många afroame-

rikaner kallar språkforskare African-American Vernacular English (förkortat AAVE), 

dvs. ’afrikansk-amerikansk folkengelska’.” (Svartvik 1999:148.). På föregående sida i 

samma bok står det: ”Svarta amerikaner föredrar nu att kalla sig African Americans fram-

för Blacks, och absolut inte Negroes som kan användas endast i historiska sammanhang 

som slavepoken” (Svartvik 1999:147. Författarens kursiveringar.). Boken, som Svartvik 

kallar en handbok i engelska snarare än en lärobok, trycktes 1999 och använder som vi kan 

se sammanlagt två olika begrepp för amerikaner med afrikanskt ursprung: ”afroamerikan” 

och ”svart amerikan” (på annan plats i texten används ”svart” även ensamt i substantiverad 

form). I citatet förekommer även ”afrikansk-amerikansk” men här enbart i relation till 

språket, inte människorna.  

 I boken Amerikanerna av Staffan Ekendahl har jag enbart studerat kapitlet ”Från slav 

till neger till svart till African-American”. Kapitelrubriken till trots använder sig Ekendahl 

uteslutande av ”svart” som benämning på de svarta i USA. ”Jesse Jackson, den tongivande 

svarte ledaren under 1970- och 1980-talen kom sedan på att ’African-American’ var ett 

ännu mera neutralt uttryck och därför bättre.” Han skriver även: ”Martin Luther King kal-

lade sig neger. ’Negro’ var det ord som användes vid den tiden, även av de svarta.” (Eken-

dahl 2004:126). Ekendahl, som är journalist och har tillbringat mycket tid i USA, använder 

sig av ett fackmässigt, men modernt, språk och prioriterar ett konsekvent språkbruk, snara-

re än ett varierat. Att Ekendahl väljer ”svart” framför de andra alternativen, blir särskilt 

intressant med anledning av hans bakgrund som utrikeskorrespondent i USA. En trolig 

förklaring till det konsekventa ordvalet är att ”black” är det ord som används mest frekvent 

i de flesta informella sammanhang i USA. 

 I den sista boken, Det amerikanska folkets historia av Howard Zinn, har jag fokuserat 

på två kapitel: ”Överraskningar” och ”Det orapporterade motståndet”, samt efterordet som 

kallas ”Om Clintons presidentskap”. Inte heller denna bok är en lärobok, utan snarare en 

faktabok om USA. Översättarna av boken, Sandin och Wallin, använder sig framför allt 

av ”svart”, men även av ”afroamerikan” vid ett fåtal tillfällen. Efter en genomgång av de 
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tre kapitlens 68 sidor kan jag konstatera att ”svart” förekommer 34 gånger och ”afroameri-

kan” 6 gånger. Inga andra alternativ förekommer. Vid alla förekomster, utom en, av ”afro-

amerikan” består textsammanhanget av statistik i olika former. ”En opinionsmätning från 

ABC News/Washington Post i början av februari 1991 fann att kriget stöddes av 84 pro-

cent bland de vita men bara av 48 procent bland afroamerikanerna.” (Zinn 1995:571). Det-

ta citat är inte bara typiskt för hur ”afroamerikan” används i boken, utan visar även att ”vit” 

och ”afroamerikan” används på samma semantiska nivå. Det är möjligt att Zinn på origi-

nalspråket använt ”Caucasian”, som på samma sätt som ”African American” används vid 

officiella sammanhang, och som översättarna naturligtvis valt att översätta med ”vit”. Den 

enda gången ”afroamerikan” förekommer utanför ett statistiskt sammanhang är i följande 

citat: ”Centralorganisationen AFL-CIO placerade ut hundratals nya organisatörer bland 

latinos, afroamerikaner och asiatiska invandrare.” (Zinn 1995:566), vilket kan bero på att 

man velat undvika syftningsfel.  

 I de facklitterära böcker jag undersökt är det tydligt att ”svart” är den benämning som 

används allra mest. I alla böckerna, förutom Amerikanerna, använder författarna och över-

sättarna även andra alternativ, vilket tyder på att användningen av ”svart” är medveten och 

inte slentrianmässig. I Zinns bok väljer till exempel översättarna ”afroamerikan” i statistis-

ka och myndighetssammanhang, men ”svart” i alla andra. 

 

3.5.3.4  Internet 

Vid en Google-sökning på sidor skrivna på svenska genereras ungefär 79 300 träffar 

på ”afroamerikan” (2010-08-26). Gemensamt för en majoritet av träffarna på de första si-

dorna är att skribenterna växlar mellan benämningarna ”afroamerikan” och ”svart”, vilket 

tyder på att det förstnämnda är det mer formella begreppet som behöver varieras av det 

sistnämnda för att inte texten ska verka för formell. En annan anledning till att ”afroameri-

kan” används initialt kan vara att skribenten vill visa sig medveten om de begrepp som 

anses vara ”korrekta”. Många av träffarna behandlar presidentvalet i USA och Barack 

Obama, vilket säkert kan ha lett till att jag får fler träffar nu än om jag hade gjort en sök-

ning innan primärvalen startade.  

 Eftersom svensk press redan undersökts ovan fokuserar jag här på de träffar som 

finns på andra webbsidor än tidningar på nätet, till exempel bloggar. Ett flertal träffar rör 
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frågan vad den korrekta benämningen för svarta i USA är. Ett exempel på detta är bloggin-

lägget ”färgad? afroamerikan?” som publicerades på Gertrude’s corner den 5 november 

2008. Skribenten ”ml”, journalisten Mikaela Lundahl, förespråkar användningen av ”afri-

kanamerikan”, vilket enligt henne är en bättre motsvarighet till ”African American”. I sista 

stycket tillägger Lundahl att benämningen ”färgad” inte är gångbart eftersom ordet är ett 

uttryck för andrafiering och en uppfattning att ”’vita’ människor inte har färg, inte är en del 

av rasordningen” (Gertrude’s corner. 2008.12.04). Lundahl belyser även benämningspro-

blematiken kring de afrikaner i USA som inte härstammar från slavar. Hon menar att de 

ofta bemöts på ett bättre sätt än slavättlingarna, här kallade ”afrikanamerikanerna”, efter-

som de inte är en del av den etniska grupp som blivit utsatta för en ”kollektiv förnekelse” 

av sin ”mänsklighet” av de vita amerikanerna. 

 

3.5.4  Översättningsmotsvarigheter i måltexten 

Mina undersökningar visar bland annat att varken ”afrikanskamerikan” eller ”afrikaname-

rikan” kan vara relevanta översättningsmotsvarigheter till ”African American”. Efter sök-

ningar på Språkbanken och Google framkommer det att både ”afrikanskamerikan” 

och ”afrikanamerikan” används mycket sällan, vilket tyder på att dessa uttryck inte är sär-

skilt etablerade i Sverige. ”Afroamerikan” är den enda av de tre motsvarigheterna som 

förekommer i SAOL och NE.se. Därför anser jag att ”afroamerikan” är den översättning 

som bäst överensstämmer med källtexten av dessa tre översättningsmotsvarigheter. 

 En ytterligare översättningsmotsvarighet till ”African American” är ”svart”, vilket 

förekommer frekvent i media och är även inkluderat i Språkrådets rekommendation. Ord-

boksdefinitionerna av ”African American” och ”black” är delvis identiska, och i enlighet 

därmed kan ”black” anses vara en etnicitetsbeteckning på amerikaner med afrikanskt ur-

sprung, inte bara afrikaner. Uppslagsordet ”svart” i betydelsen ”amerikan med afrikanskt 

ursprung” finns med i SAOB, men inte i någon annan ordbok, även om NE.se använder 

sig av ”svart” med samma betydelse i artiklarna för andra uppslagsord. I dessa artiklar 

används i själva verket ”svart” mycket oftare än ”afroamerikan”, även om de två orden 

ofta samspelar. Ett exempel på detta är i uppslagsordet ”jazz”. 
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jazz (amerikansk engelska), term lanserad på 1910-talet för dans- och underhåll-
ningsmusik spelad av musiker från New Orleans. Jazzen har skapats främst av svarta 
musiker men utgör en syntes av olika stilar och traditioner. (…) Jazzens bakgrund är 
delvis gemensam för afroamerikansk musik i stort; framför allt har blues och ragtime 
haft betydelse för jazzens särdrag. (…) På 1920-talet spelade orkestrar ledda av vita 
orkesterledare jazzinfluerad dansmusik. En viktig svart stilbildare var den virtuose 
trumpetaren Louis Armstrong. (NE.se, mina kursiveringar) 
 

Att man här använder ”afroamerikansk” som attribut till ”musik”, och ”svart” som attribut 

till individer, är intressant eftersom det belyser det otvungna sättet som ”svart” kan an-

vändas på. Det blir politiskt korrekt att kalla Louis Armstrong ”svart” samtidigt som det 

står ”vita orkesterledare” i meningen dessförinnan. 

  Med anledning av den frekventa förekomsten av ordet ”svart” i svenska texter skul-

le man eventuellt kunna göra tolkningen att ”svart” kan ersätta ”afroamerikan” helt och 

hållet, inte bara för att det har samma betydelse, utan även för att det är enklare, moderna-

re och politiskt korrekt. Tendensen i de flesta slags texter är emellertid att dessa två ord 

förekommer parallellt, och ”svart” står oftast inte ensamt i en text. Därför finns det anled-

ning att spegla detta förhållande även i måltexten, och använda sig av både ”afroamerikan” 

och ”svart” som översättningar till ”African American”. 

 De möjliga översättningsmotsvarigheterna till ”black” är alla lexem- och semem-

motsvarigheter: ”svart”, ”färgad” och ”mörkhyad”. Av referensmaterialet att döma, både 

facklitteraturen och svensk press, är det tydligt att enbart ”svart” kan vara aktuellt som 

översättning till ”black”. Ordet är både lexem- och sememmotsvarighet till ”black” och 

det förekommer ofta och naturligt i det svenska språket idag. 

 För översättningen av ”people of color” måste det till en formförändrad motsvarig-

het. Enligt ordböckerna ligger ”mörkhyad”, ”icke-vit” och ”färgad” betydelsemässigt nära 

varandra. I kontextgranskningar (Språkbanken) blir det emellertid tydligt att man mesta-

dels tolkar ”färgad” som betecknande en person med afrikansk härkomst. Detta är inte fal-

let för ”mörkhyad” och ”icke-vit”, som båda har en mycket mer odefinierad betydelse. I 

källtexten används ”people of color” i betydelsen ”personer som inte är vita”, det vill säga 

som ett motsatsord och inte som en beteckning på en specifik etnicitet, vilket framgår av 

sammanhanget:  

 
 Sometimes racialized stereotypes get inverted to characterize whiteness. Thus, if  
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people of color are stereotyped as physical and passionate, whiteness is sometimes 
satirized as bland and sterile, represented by processed white bread, mayonnaise, and 
elevator music. (KT 232-238) 
Ibland används omvända rasifierade stereotyper för att karakterisera det vita. När 
icke-vita människor framställs som sinnliga och passionerade, skapas den satiriska 
stereotypen av vita människor som mesiga och stela och symboliseras av formfranska, 
majonnäs och hissmusik. (MT 233-238) 

 

Detta stycke har som avsikt att beskriva fördomarna mot vita människor, och det görs 

genom att beskriva även fördomarna mot alla andra, de icke-vita. I ett ”vi och dom”-

resonemang har det ingen betydelse vilka ”dom” är, och det är därför jag valt att översät-

ta ”people of color” med ”icke-vita människor”. På samma sätt som ”people of color” rela-

terar till hudfärgen som ett motsatsord samt används på ett odefinierat sätt är ”icke-vit” ett 

motsatsord som har minst specificerad betydelse av de tre översättningsmotsvarigheterna. 

Då ”people of color” enbart förekommer tre gånger i källtexten (samt en gång som 

bara ”color” i betydelsen ”hudfärg”) gäller det att översättningen inte får läsaren att hoppa 

till, utan att det känns som det naturliga ordvalet i sammanhanget. Därför anser jag 

att ”icke-vit person” är gångbart som politiskt korrekt översättning till ”people of color”, 

både på grund av dess höga användningsfrekvens och dess ospecificerade betydelse.  
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4. Sammanfattning och slutsats 

I den förberedande textanalysen, som utgått från Hellspong & Ledins bok Vägar genom 

texten, har jag undersökt källtexten ”Concept of Whiteness and American Film”. Källtex-

ten är del av en lärobok inom filmvetenskap, och används som kurslitteratur. Det främsta 

textsyftet i källtexten är att undersöka hur vita människor, och det mer abstrakta begrep-

pet ”vithet”, framställs på film. Textens form är tydlig och förklarande på ett pedagogiskt 

sätt, och språket är välformulerat och skickligt utformat. Det är samtidigt en lättläst och 

fängslande text för en filmintresserad läsare.  

 Översättningen var ursprungligen ett autentiskt översättningsuppdrag och var tänkt 

att ingå i Modern Filmteori 3. Vid översättningen har jag hela tiden haft den tilltänkta läsa-

ren och situationskontexten i åtanke. Bland annat ska måltexten följa källtextens stilnivå, 

samt vara gångbar som framtida kurslitteratur vid universitet.    

 Syftet med forskningsuppgiften är att hitta de mest relevanta svenska översättnings-

motsvarigheterna till etnicitetsbeteckningarna ”African American”, ”black” och ”people of 

color”. De största problemområdena för översättningen var: 1) etnicitetsbenämningar, mer 

specifikt avsaknaden av etablerade uttryck i svenska språket samt att de är kontextkänsliga; 

2) skillnaden mellan amerikansk och svensk kulturkontext, i synnerhet politisk korrekthet; 

3) den syntaktiska konstruktionen av översättningsmotsvarigheterna.  

 På många plan kan politisk korrekthet verka kvävande och ett hinder för yttrandefri-

heten, men när det gäller benämningarna på olika folk- och samhällsgrupper fyller politisk 

korrekthet en funktion. Vad som är politiskt korrekt i Sverige kan främst utrönas av språk-

bruket i dagspressen och rekommendationer från Språkrådet och SAOL. Med hjälp av 

bland annat ordboksdefinitioner har jag, med ett språkligt perspektiv inom etnicitetskon-

texten, kunnat definiera politisk korrekthet som språkhandlingar som syftar till att vara 

neutrala uttryck, men som ofta blir positivt laddad retorik. Politiskt korrekta uttryckssätt är 

ständigt under förändring och speglar samtidens begreppsvärld och värderingsramar. På 

samma sätt är politisk korrekthet föränderligt i USA, men där är det viktigare att utnyttja 

pk till att använda ett korrekt och rättvist språk som kan göra social och politisk skillnad. 

Skillnaden mellan de båda länderna vad gäller politisk korrekthet är stor. I Sverige är den 

politiska korrektheten närvarande på fler nivåer och inom fler grupper än i USA. Den poli-



46 
 

 

 

tiskt inkorrekta amerikanens handlingsfrihet verkar vara större rent privat, men mindre i 

officiella sammanhang. 

 Eftersom källtexten tillhör läroboksgenren och därmed skrivits för att nå en stor hete-

rogen läsargrupp är den politiskt korrekt utformad, med rättviseaspekten gentemot etnici-

tetsgrupperna i åtanke. Författarna avser att få fram sitt budskap och sprida sin kunskap, 

inte att experimentera med den politiska korrektheten. 

 Ordboksdefinitionen av ”African American” är ”A Black American of African ance-

stry”, och definitionen av “black” är, bland annat, “an African-American”. Dessa två ord 

står semantiskt nära varandra även om ”black” har fler denotationer. Författarna använder 

sig främst av “African American”, och de flesta förekomster av ”black” ingår i ett motsats-

förhållande till ”white”. Definitionen av ”color”, i betydelsen hudfärg är: ”The skin pig-

mentation of a person not categorized as white.” I källtexten inkluderar uttrycket “people 

of color” alla icke-vita etniciteter, inte bara afroamerikaner. Förekomsten av användnings-

anmärkningar i samtliga av de tre uppslagsorden signalerar tydligt att det finns anledning 

att undersöka denna särskilda grupp av känsliga ord. I USA används ”African American” 

främst i officiella sammanhang, medan ”black” är den vanligaste benämningen på svarta 

amerikaner. 

 Eftersom källtexten inte har till syfte att skapa debatt kring benämningarna, eller att 

vara nytänkande gällande dessa, måste även måltexten följa de konventioner som finns. 

Författarna strävar efter ett formellt och konsekvent uttryck, kanske för att den huvudsakli-

gen fokuseringen ska vara på vitheten, inte svartheten. Eftersom källtexten bedöms vara 

politiskt korrekt måste även måltexten vara det. Tendensen i svensk media och facklittera-

tur verkar vara att variera ”afroamerikan” med ”svart”, troligtvis för att användningen av 

det förra till viss del visar på språklig och social medvetenhet, och för att det senare är det 

mest smidiga alternativet. Därför finns det anledning att spegla detta förhållande även i 

måltexten, och använda sig av både ”afroamerikan” och ”svart” som översättningar 

till ”African American”. Översättningsmotsvarigheten till ”black” är ”svart” och ”people 

of color” översätts med ”icke-vita personer”.  

 Det finns förvisso anledning att förespråka etnicitetsbenämningar som hänvisar till 

personers ursprung snarare än utseende. Åtminstone enligt en tolkning av politisk kor-

rekthet då enbart neutrala, eller eventuellt positiva, benämningar bör användas som be-
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skrivning av personers identitet. Politisk korrekthet kan å andra sidan även tolkas i enlig-

het med språkets användning i media, facklitteratur och andra litterära strömningar. Av 

denna tolkning kan man dra slutsatsen att det inte är politiskt inkorrekt att använda ”svart” 

som motsvarighet till ”African American”, eftersom författarna till samtliga delar av mitt 

referensmaterial antingen varierar mellan olika varianter av ”African American” (afro-

amerikan, afrikansk-amerikan, afrikanamerikan, svart amerikan, svart), eller enbart an-

vänder sig av ”svart” som motsvarighet till både ”African American” och ”black”. Ett 

konsekvent bruk av ”afroamerikan” skulle tangera till att göra texten alltför rigid och 

eventuellt tjatig, och verka så politiskt korrekt att trovärdigheten blir lidande. 

 För översättningen av ”African American” ser jag en förändring i antågande, anting-

en genom att ”afroamerikan” ersätts med ”afrikanskamerikan”, som möjligtvis kan vara ett 

alltför krångligt ord för att kunna slå igenom, eller att ”afroamerikan” överges helt till för-

mån för ”svart”. Eftersom det svenska språket tidigare har följt engelskan i utvecklingen 

från ”Negro” till ”Afro-American” och ”black” finns det anledning att tro att vårt språk så 

småningom även ska ta nästa steg, mot en mer aktuell motsvarighet till ”African Ameri-

can”. I skrivande stund är vi emellertid inte där ännu. Vi är fortfarande alltför osäkra på 

vår språkliga stabilitet och fortfarande alltför rädda för konsekvenserna av politiskt inkor-

rekt språkbruk för att kunna ta de första stapplande stegen mot ett språk där människors 

etnicitet har tydliga och självständiga benämningar.  

 Men när det gäller källtexten ”The Concept of Whiteness and American Film” hand-

lar det inte om att modernisera och experimentera med etnicitetsbenämningar, utan att 

diskutera vitheten i amerikansk film. 
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Appendix  

Språkbanken 

Här redovisas de sökningar som gjorts på Språkbanken på ”http://spraakbanken.gu.se/”.  

 

Söksträng: [afroamerikan*] 

p65 p76 dn p95 p96 p97 p98 gp01 gp02 p03 p04 romi romii Tot Ord 

_ _ _ _ 2 2 2 1 1 6 1 _ _ 15 AFROAMERIKAN 

_ _ _ _ 1 _ _ 2 _ 1 _ _ _ 4 AFROAMERIKANEN 

_ _ _ 1 _ 2 6 7 4 8 11 _ _ 39 AFROAMERIKANER 

_ _ _ _ _ _ 1 _ 2 _ 1 _ _ 4 AFROAMERIKANERNA 

_ _ _ _ 1 _ _ _ _ _ 2 _ _ 3 AFROAMERIKANERNAS 

_ _ _ 1 3 9 6 4 9 5 2 _ _ 39 AFROAMERIKANSK 

_ _ _ 2 3 10 8 13 10 11 10 _ _ 67 AFROAMERIKANSKA 

_ _ _ _ _ _ _ 1 _ 2 _ _ _ 3 AFROAMERIKANSKE 

_ _ _ _ 1 1 1 1 2 _ 3 _ _ 9 AFROAMERIKANSKT 

Sökning utförd kl. 15.33 den 8 augusti 2010  

 

Söksträng: [afrikanamerikan*] 

p65 p76 dn p95 p96 p97 p98 gp01 gp02 p03 p04 romi romii Tot Ord 

_ _ _ _ _ 1 _ 1 _ _ _ _ _ 2 AFRIKANAMERIKAN 

_ _ _ _ _ 1 _ _ _ _ _ _ _ 1 AFRIKANAMERIKANER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 _ _ 1 AFRIKANAMERIKANSK 

Sökning utförd kl. 15.33 den 8 augusti 2010  

 
Söksträng: [afrikanskamerikan*] 
p65 p76 dn p95 p96 p97 p98 gp01 gp02 p03 p04 romi romii Tot Ord 

_ _ _ _ _ _ _ 2 1 _ _ _ _ 3 AFRIKANSKAMERIKANSK 

_ _ _ _ _ 5 _ _ _ _ _ _ _ 5 AFRIKANSKAMERIKANSKA 

Sökning utförd kl. 15.33 den 8 augusti 2010  
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Söksträng: [mörkhyad*] 

p65 p76 dn p95 p96 p97 p98 gp01 gp02 p03 p04 romi romii Totalt Ord 

1 _ 1 6 1 _ 3 6 6 5 5 4 3 41 MÖRKHYAD 

_ _ 2 7 5 3 6 6 10 3 7 2 2 53 MÖRKHYADE 

Sökning utförd kl. 15.35 den 8 augusti 2010  

 

Söksträng: [färgad*] 

p65 p76 dn p95 p96 p97 p98 gp01 gp02 p03 p04 romi romii Totalt Ord 

15 5 6 19 18 38 28 37 47 45 27 21 10 316 FÄRGAD 

36 14 21 50 54 76 67 63 70 66 91 53 45 706 FÄRGADE 

5 1 2 2 5 4 5 5 8 7 7 7 6 64 FÄRGADES 

Sökning utförd kl. 15.35 den 8 augusti 2010  

 

Korpusarnas storlek 
Korpus Kommentar Antal ord (tokens) Antal olika ord (types) 

Press 65  990 989 100 705 

Press 76  1 156 958 110 451 

DN 1987  4 132 784 230 056 

Press 95  6 769 649 297 010 

Press 96  5 755 168 285 325 

Press 97  11 900 570 455 893 

Press 98   9 239 336 390 265 

GP 01 Göteborg-Posten  15 257 883 484 737 

GP 02 Göteborg-Posten  18 434 005  531 331 

GP 03 Göteborg-Posten  16 663 701 508 526 

GP 04 Göteborg-Posten  19 406 813 597 056 

B. romaner I (Bonniersromaner I (1976/77)) 5 626 348 156 883 

B. romaner II (Bonniersromaner II (1980/81)) 3 715 690 155 380 

 


