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Sammandrag 

Föreliggande examensarbete grundar sig på en översättning av reportaget Vitamin €, som 

publicerades den 16 januari 2012 i det tyska nyhetsmagasinet Der Spiegel. Arbetet inleds med 

en presentation av källtexten och dess medium, följt av en textanalys som behandlar textens 

kontext och struktur. Analysen kommer att utföras med hjälp av Lennart Hellspongs och Per 

Ledins modell. I nästa kapitel presenteras de överväganden som gjorts inför översättningen 

och varför jag valt att fokusera på dessa. Kapitlet därpå, översättningskommentaren, fokuserar 

på målgruppsanpassning och språkliga transformationer, som gjorts i syfte att framställa 

texten som inhemskt författad. Målet med uppsatsen är att undersöka vilka metoder som är 

lämpliga och i vilken utsträckning man som översättare kan tillåta sig att modifiera källtexten. 

 

Arbetets engelska titel: Translating German popular science – Strategies for conveying 

information to Swedish  

 

Nyckelord: Översättning, Spiegel, vitaminer, textanalys, populärvetenskap, tyska 
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1 Inledning 

Texten som har översatts och som ligger till grund för arbetets analys och kommentar är ett 

reportage om vitamintillskott som publicerades i Der Spiegel nr 3/2012. Översättningsdelen 

innehåller även en artikel från Die Welt om vitamintillskott, som har översatts av 

kompletterande skäl. Denna text omfattas dock inte av analysen eller 

översättningskommentaren. Arbetet är upplagt enligt följande: Först kommer källtextens 

medium att ges en kort presentation, följt av en presentation av själva texten. Därefter följer 

en längre genomgång av textens kontext. Analysens andra halva kommer att avhandla textens 

ideationella och textuella struktur. I nästa kapitel presenteras några problem som uppstått 

under översättningen och varför jag valt att fokusera på dessa, och kapitlet därefter utgörs av 

översättningskommentaren där dessa problem diskuteras. Arbetet avslutas med en kort kapitel 

som sammanfattar det jag kommit fram till. Översättningsdelen är försedd med radnummer, 

för att underlätta hänvisningar till källtexten.  

 

2 Textanalys 

2.1 Presentation av medium och text 
Der Spiegel är en tysk nyhets- och reportagetidning som grundades år 1946 i Hamburg, i den 

dåvarande brittiska ockupationszonen. Tidningen hade bland annat amerikanska Time 

Magazine som förebild och publicerar nyheter, artiklar och reportage om det mesta som sker i 

och utanför Tyskland. Varje nummer innehåller ett större reportage som annonseras på 

tidningens omslag i form av en stor bild, samt en mer eller mindre slagkraftig bildtext. Dessa 

reportage kan handla om allt från Dalai Lama och Facebook till terrorism och vitamintillskott. 

Der Spiegel är även känd för att göra djupgående granskningar av den politiska makten i 

Tyskland. Tidningen beskriver sig som politiskt obunden och har inga anknytingar eller 

förpliktelser gentemot någon annan än sina egna läsare (Der Spiegel 2012; hemsida). 

Tidningen ägnar sig bland annat åt grävande journalistik och drar sig inte för att publicera 

stora avslöjanden, vilket år 1962 föranledde den så kallade Spiegelaffären, då den dåvarande 

redaktören en kort tid satt i fängelse efter ett reportage som avslöjat försvarshemligheter 

(Planet Wissen 2012; hemsida). Med en upplaga på ca en miljon exemplar är Der Spiegel det 

största nyhetsmagasinet inte bara i Tyskland, utan i hela Europa. Tidningen har ingen uttalad 
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målgrupp och kan därmed ses som riktad till en intresserad och bildad allmänhet. Den 

utkommer en gång per vecka. 

 

Artikeln i fråga heter ”Vitamin €” och är huvudreportage (det som visas på tidningens 

framsida) i Der Spiegel nummer 3/2012. Bilden förseställer hundratals piller i form av ett stort 

äpple, som någon tagit ett bett av. Under äpplet står med stora bokstäver ”DIE VITAMIN-

LÜGE” (”VITAMINBLUFFEN”).  Artikeln handlar om vitamintillskott i allmänhet, vad de 

används till, vilka företag som tillverkar dem och om de verkligen hjälper – eller stjälper. Den 

är skriven av den prisbelönte journalisten Markus Grill, som har intervjuat såväl 

företagsrepresentanter som oberoende forskare och politiker med insyn i ämnet. I texten ställs 

vitamintillskottens höga kostnader mot deras tvivelaktiga, uteblivna eller ibland rent av farliga 

verkningar, och därtill avslöjas att många i vitaminbranschen även har kopplingar till 

organisationer som försöker framstå som vetenskapliga och oberoende. För den oinvigde 

innehåller artikeln faktarutor för var och en av vitaminerna som nämns i texten, där det också 

står vilka livsmedel de återfinns i. Texten bygger till stor del på studier från oberoende 

forskare och institutioner, och dessa används flitigt för att kontra mot vitamintillverkarnas 

påståenden. Textanalysen kommer att utföras med hjälp av boken Vägar genom texten av 

Lennart Hellspong och Per Ledin (1997). 

 

2.2 Kontext 

2.2.1 Situationskontext 

När ett givet innehåll skrivs ner i form av en text kan detta göras på många olika sätt, och för 

att förstå varför en text ser ut som den gör måste den ses i sitt sammanhang (Hellspong/Ledin 

1997:49). Detta innebär att en text med motsvarande innehåll hade kunnat framföras på ett 

annorlunda sätt, exempelvis mer formellt och kryddat med svårare termer, som ofta är fallet i 

facktidningar som har en helt annan målgrupp än Spiegels läsare. Deltagarna i 

kommunikationen är tidningen Spiegel (jag kommer att betrakta tidningen som sändare 

snarare än Markus Grill) å ena sidan och dess läsare å andra sidan. Spiegels roll, i egenskap 

som sändare, är att tillhandahålla läsaren information och kommentarer om ämnen som 

förhoppningsvis faller honom eller henne i smaken – detta i och med att Spiegel är ett 

vinstdrivande företag och är beroende av att läsarna köper tidningen. I det här fallet rör det sig 

om en kritisk granskning av vitaminbranschen, där ett flertal avslöjanden om 

vitamintillskottens egentliga verkningar presenteras. Texten handlar om och bygger på 
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vetenskap, men då tidningens ca 6,3 miljoner läsare (MA 2012; hemsida) troligen inte är 

vitaminforskare eller kostexperter kan texten betraktas som populärvetenskaplig, och den kan 

därmed förstås även av dem som inte har några förkunskaper i ämnet. Relationen mellan 

sändare och mottagare kan betraktas som symmetrisk (Hellspong/Ledin 1997:53), då själva 

sändaren inte på något sätt utger sig för att vara en auktoritet, utan endast vidarebefordrar 

information från myndigheter, företagsrepresentanter, forskare (oberoende såväl som 

näringslivsanknutna) och politiker. Tidpunkten för textens publicering är i det här fallet av 

mindre betydelse – detta mot bakgrund av att vitaminbranschen sedan länge är etablerad i 

Tyskland (och resten av världen). De tidsangivelser som finns i texten präglas inte av något 

större aktualitetskrav (exempelvis anges hur mycket pengar tyskarna lade på kosttillskott år 

2010), och därmed hade texten rimligen kunnat publiceras något år senare – eller tidigare.  

Tidningen säljs i Tyskland för 4 euro i de flesta affärer som säljer tidningar. Det går således 

inte att peka ut någon särskild tidpunkt då texten når mottagaren, och heller inte för när 

mottagaren läser texten. Efter att tidningen införskaffats står det mottagaren fritt att läsa 

texten var som helst och när som helst. Texten är därför, tack vare sin lättlästhet och 

lättöverskådlighet, utformad på ett sätt som lockar till läsning, till skillnad från exempelvis 

statliga rapporter som mottagaren genom sitt yrke är förpliktad att läsa. 

 

2.2.2 Intertextuell kontext 

Samtliga texter, även de till synes självständiga, är präglade av liknande texter som har 

publicerats i motsvarande situation längre tillbaka i tiden och även av texter som publicerats i 

helt andra avseenden. Detta kallas intertextualitet (Hellspong/Ledin 1997:56). I det här fallet 

rör det sig om ett reportage i en tidning som har getts ut ända sedan 1946. För att en tidning 

ska kunna behålla sin profilering bör den se till att vara konsekvent vad gäller dess form, stil 

och eventuell attityd/jargong, så att det endast är själva innehållet i artiklarna som skiljer de 

olika tidningsutgåvorna från varandra. Skribenten förväntas med andra ord hålla sig till det 

språk som är brukligt för tidningen. Frånvaron av deiktiska pronomen (exempelvis ”ich”) är 

ett exempel på denna konsekvens. Har man i tidigare reportage undvikit att blanda in 

skribenten personligen så är det naturligt att fortsätta på samma sätt. Just detta drag 

förekommer i princip i samtliga nyhetsartiklar, då de i regel förväntas vara så neutrala och 

sakliga som möjligt. När det gäller påverkan från andra genrer förekommer flera fall av 

inlånad fackterminologi, som till exempel på rad 95 i översättningsdelen, där det till och med 

betonas att termen kommer från annat håll. På rad 30 används uttrycket 
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”Gesundheitscoaching” (”hälsocoaching”) inom citationstecken – ett tecken på att man vill 

markera att ordet är inlånat och kanske inte fullt etablerat i vanligt språk. Just citat är något 

som förekommer regelbundet i texten; det rör sig bland annat om låneord inom 

citationstecken, såsom nyss nämnt, direkta citat från forskare, politiker och vitaminföretag 

samt citerade påståenden från förpackningen på de olika vitamintillskotten (se t.ex. raderna 

86-93). Faktarutorna är också exempel på intertextualitet, där man presenterar värden från 

tyska livsmedelsverket i syfte att upplysa läsaren om dagsbehovet av de respektive 

vitaminerna.  

 

2.3 Struktur 

2.3.1 Ideationell struktur 

Läser man texten från början till slut ligger det nära till hands att säga att hela artikeln 

genomsyras av skepticism och misstro. Redan när man tar tidningen i sin hand möts man av 

en bild av ett stort äpple av vitaminer, med undertexten DIE VITAMINLÜGE, för att sedan 

bläddra fram till artikeln och finna ännu en bild, denna gång föreställande ett regn av suspekta 

piller, med en röd cirkel som förkunnar hur många som stoppar i sig dessa piller och hur 

mycket pengar de spenderar på dem. Makrotemat i texten (Hellspong/Ledin 1997:118) är 

vitamintillskott, medan textens mikroteman är vitamintillverkarnas historia, deras påståenden, 

tillskottens utbredning, studier utförda av oberoende forskare och hälsopolitiken i Tyskland. 

Texten intar en tydligt kritisk hållning där för vitaminbranschen obekväma fakta presenteras 

utan vidare omsvep. Till och med den fyra rader långa ingressen säger kort och koncist att 

vitamintabletter är onödiga, ibland skadliga, och inte gynnar någon annan än tillverkaren själv 

(raderna 3-8). Inne i själva artikeln blir det mer implicit. Bland annat antyds på raderna 9-13 

och 74-76 att ”riktiga vitaminanhängare” skulle föredra den behandling som Hubert 

Attenberger erbjuder – ett tänkbart ironiskt tilltag som söker återge Attenbergers positiva 

inställning. Ett annat påstående som framstår som implicit kritik återfinns på raderna 79-85, 

där konsumenten informeras om att tillskotten som säljs i affärerna åtminstone är försedda 

med fina löften. På raderna 714-718 sägs däremot explicit att vitamintillverkaren DSM gör 

allt i sin makt för att säga emot oönskade forskningsresultat och påverka den allmänna 

opinionen. Skribenten har varit konsekvent i att inte ge sig själv till känna genom att uttrycka 

allt för tydliga värderingar, något som kan möjligen kan vara en regel för Spiegels 

journalister. De frågor som journalisten ställt återges inte i direkt anföring. Istället ställs 

frågorna rätt ut i texten, vilket ger intrycket att texten på egen hand ställer de frågor som 
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läsaren antas vilja ställa. Svaret på frågorna besvaras därefter antingen av intervjuobjektet (se 

t.ex. raderna 70-71) eller av skribenten själv (raderna 615-616). 

 

2.3.2 Textuell struktur 

Textens form påverkar till stor del hur texten tas emot av mottagaren och även vilken 

mottagare som texten lämpar sig bäst för. Vi ska titta på ett utdrag från texten, som handlar 

om hur läkemedelsföretaget Roche började tillverka C-vitamin: 

1934 begann Roche mit der Produktion von Vitamin C, das unter dem Namen "Redoxon" 

vermarktet wurde. Doch noch 1936 berichteten Roche-Mitarbeiter, dass die Spezialisten unter 

den Ärzten die Vitamintherapie schlicht ablehnten, 80 Prozent würden über den 

"Vitaminfimmel" sogar lachen. In einem firmeninternen Schreiben hieß es damals, dass 

zunächst "überhaupt erst das Bedürfnis" nach Vitaminen geschaffen werden müsse. 

Regelmäßig werde Vitamin C nur eingenommen, "wenn etwas Hokuspokus gemacht" werde. 

Zum Glück für Roche fuhren die Nationalsozialisten auf diesen Hokuspokus ab. Die 

Wehrmacht errechnete zu Beginn des Zweiten Weltkriegs einen Bedarf von 1,5 Tonnen 

Vitamin C für ihre Soldaten monatlich. Noch 1944 orderte sie 200 Tonnen, davon 65 aus der 

Schweiz, wie Bächi schreibt. 

Formaten representerar ordklasstillhörighet, där fetstil står för substantiv och kursivering står 

för verb. Syftet med detta är att ge en uppfattning om textens fördelning mellan verb och 

substantiv, som i det här fallet ger oss ca 30 substantiv och 20 verb. Substantiven betecknar i 

de flesta fall namn på ting, med undantag för ett fåtal nominaliseringar som exempelvis 

”Produktion” (jfr. produzieren). Nominalfraserna är korta och bisatser finns det flera. Texten 

framstår därmed som lättläst, och mot bakgrund av ovan nämnda drag har jag bedömt den 

som verbal och konkret (Hellspong/Ledin 1997:78ff). Vidare har texten en bitvis humoristisk 

framtoning, exempelvis i stycket ovan där det skrivs att vitamintillverkaren Roche hade tur då 

nationalsocialisterna föll för deras ”hokuspokus”. De humoristiska dragen bidrar till en 

underhållande läsupplevelse, vilket kan vara en strategi för att undvika att läsaren blir 

uttråkad. 

 

Texten innehåller en hel del räkneord, som i mångt och mycket tjänar till att precisera 

(Hellspong/Ledin 1997:68) och även till att locka fram en överraskande reaktion hos läsaren 

(särskilt vad gäller pengasummor). Till exempel får vi på raderna 100-102 veta inte bara att 

tyskarna år 2010 spenderade mycket pengar på vitamintillskott, utan hela 907 miljoner euro; 

på raderna 98-99 får vi veta inte bara att många tyskar äter vitamintillskott, utan att hela 28 % 

av alla ungdomar och vuxna gör det; på raderna 374-375 får vi veta inte bara att 
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vitaminforskaren Linus Pauling konsumerade mycket C-vitamin, utan hela 400 gånger mer än 

det rekommenderade dagsbehovet. Många av räkneorden används också för att stärka 

trovärdigheten för de påståenden som framförs i artikeln, som till exempel på raderna 135, 

256 och 572, där studiernas omfattning preciseras av det antal människor som deltog i dem. 

Texten innehåller även en hel del initialord, som i vissa fall preciseras och ibland inte. Tyska 

livsmedelsverket, Deutsche Gesellschaft für Ernährung, omnämns först vid sitt fulla namn 

tillsammans med förkortningen DGE inom parentes, för att fortsättningsvis kallas DGE. Även 

fackbegreppet randomisiert-kontrollierte Studien introduceras tillsammans med sin 

förkortning RCT (K  C från engelskan), som sedan fortsättningsvis kallas RCT. Vissa av 

förkortningarna presenteras dock inte för läsaren. För förkortningen KZ ges ingen förklaring. 

Slår man upp förkortningen på tyska Wikipedia dirigeras man omedelbart till 

Konzentrationslager, och därmed kan det antas att förkortningen är etablerad och välkänd i 

Tyskland. Partibeteckningarna SPD och FDP förklaras inte heller, eftersom de rimligen anses 

vara kända för varje tysk, liksom förkortningarna S och FP i Sverige anses vara kända för 

varje svensk. 

 

3 Överväganden inför översättningen 

Syftet med en översättning är inte bara att återge varje ords betydelse med målspråkets 

motsvarande termer. Gör man detta innebär det inte nödvändigtvis att texten blir felaktig, men 

däremot kan det leda till att läsaren av måltexten inte uppfattar texten på samma sätt som 

läsaren av källtexten. Eftersom vissa begrepp inte alltid går att översätta är det översättarens 

uppgift att hitta en omformulering för att själva budskapet så korrekt som möjligt ska nå fram, 

och förutsatt att detta görs på ett skickligt sätt uppnås pragmatisk ekvivalens (Lundquist 

2007:52). Det kan ibland till och med vara nödvändigt att ta bort vissa informationsbitar, 

eftersom deras närvaro inte fyller någon funktion utanför textens ursprungliga miljö. I vissa 

fall krävs också att översättaren infogar vissa förtydliganden, alternativt byter ut en bit 

information mot en annan. Källtexten har stark anknytning till Tyskland, inte minst med tanke 

på att all statistik avser Tyskland och att alla som kommer till tals, privatpersoner som 

institutioner, är hemmahörande i Tyskland. Detta går naturligtvis inte att bortse från i 

måltexten, men här och var har det vid översättningsarbetets gång bedömts vara nödvändigt 

att göra vissa ändringar och justeringar i syfte att målgruppsanpassa texten för en svensk 

läsare.  
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Ett annat problem som många översättare från tyska till svenska brottas med är syntaxen och 

satsgraderna, som ofta skiljer sig en hel del mellan språken. Sett ur ett svenskt perspektiv har 

tyskan ofta fler nominaliseringar än svenskan, många efterställda genitivattribut och större 

variation vad gäller placeringen av satsdelar (Andersson et al. 2002:402, 343, 422ff).  Enligt 

Andersson et al. förekommer nominaliseringar i tyskan ”ofta i vetenskaplig prosa, […], i 

beskrivande, analyserande och utredande texter av olika slag – däribland många av de 

textsorter en tidning innehåller” (2002:402). Detta återspeglas till viss del i källtexten, där ett 

antal nominaliseringar har fått omvandlas till satser i måltexten. Det ska dock tilläggas att 

källtexten inte har någon utpräglat nominal stil, vilket möjligen kan bero på dess berättande 

och argumenterande framställningssätt. De tyska nominaliseringar som inte gärna låter sig 

överföras till svenskan genomgår oftast en satsgradsshöjning (Ekerot 2011:214), där den 

översatta formen tenderar att bli en bisats (Andersson et al. 2002:402). Syftet med de 

transformationer som gjorts är att måltexten ska framstå som svenskförfattad snarare än 

översatt. 

 

Bägge problem kommer att kommenteras med hjälp av Lita Lundquists bok Oversættelse och 

Rune Ingos Konsten att översätta. Den andra delen kommer även att anknytas till 

grammatikboken Tysk syntax för universitetsnivå av Andersson et al. och Ordföljd, tempus, 

bestämdhet av Lars-Johan Ekerot. För att underlätta åtskiljandet av satsdelarna i denna del 

kommer ett satsschema att användas, som finns beskrivet i Ekerots bok (2011:74). 

 

4 Översättningskommentar 

4.1 Målgruppsanpassning 

Vi ska nu titta på en sats från källtexten, som kommer att diskuteras mot bakgrund av den 

första problemställningen som presenterades i föregående kapitel: 

(1) Zum Beispiel in München, nur fünf Flanierminuten vom Marienplatz entfernt: In einem 

schicken Altbau befindet sich die Praxis von Hubert Attenberger. (r.14) 

Den understrukna frasen innehåller information som anger hur pass centralt Attenbergers 

mottagning är belägen genom att beskriva avståndet som fem promenadminuter från torget 

Marienplatz. I och med att torget inte ges någon presentation är dess omnämnande att betrakta 

som en inferens (Lundquist 2007:14), det vill säga att skribenten tar för givet att läsaren är 

bekant med torget Marienplatz. Enligt staden Münchens officiella hemsida (München 2012; 
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hemsida) anlades torget 1158 och beskrivs som ”innerstadens centrala torg” och ”Münchens 

hjärta”. Mot bakgrund av detta kan man anta att torget ifråga är välkänt, inte bara i München 

utan kanske även i resten av Tyskland. Att torget skulle vara bekant för en svensk är däremot 

mindre troligt, och eftersom frasens syfte är att tydliggöra läkarmottagningens läge snarare än 

att upplysa om själva torget framstod det ur tydlighetsperspektiv som mindre lyckat att 

översätta denna passage. Eftersom det av uppenbara skäl inte var möjligt att anpassa 

(Lundquist 2007:47ff) passagen till en svensk kontext ansågs det bästa alternativet vara att 

förstärka satsens första rumsadverbial med ett attribut, utvalt på basis av torgets belägenhet: 

(2) I centrala München ligger Hubert Attenbergers praktik i en tjusig gammal byggnad. (r.14) 

Detta ersättningsattribut fanns med i första versionen av översättningen och har inte 

genomgått några ändringar under senare revisioner. I mitt arbete med att anpassa texten till en 

svensk läsekrets bedömde jag att detta ord i all sin enkelhet kunde agera substitut för den 

saknade frasen. Ur ett mycket noggrant informationsperspektiv har den svenska 

översättningen eventuellt generaliserat begreppet ”centrum”, då läkarmottagningen möjligen 

hade kunnat ligga en längre bit från torget Marienplatz men ändå vara i centrum. Denna 

smärre förlust ansåg jag vara av mindre betydelse i sammanhanget eftersom mottagningens 

exakta belägenhet saknar vidare relevans i texten. 

 

Nästa exempel visar ett liknande översättningsproblem: 

(3) Wem das immer noch zu teuer ist, der findet bei Edeka, Rewe, Aldi, Lidl oder den 

Drogeriemärkten viele Regalmeter lang Pillenschachteln und Brauseröhrchen voller 

Nahrungsergänzungsmittel mit den schönsten Versprechen. (r.80) 

Stycket varifrån satsen är hämtad redogör för de olika alternativ som finns tillgängliga för den 

som vill skaffa sig vitamintillskott, och i denna sats presenteras de billigaste 

införskaffningsmöjligheterna. Dessa är dels dagligvarukedjorna Edeka, Rewe, Aldi och Lidl, 

dels de så kallade ”Drogeriemärkte”. För den sistnämnda butiksorten kan vi ganska snabbt 

konstatera att det inte riktigt finns någon svensk motsvarighet. Dessa affärer säljer som sagt 

kosttillskott, men även andra produkter som innehåller olika typer av kemikalier, till exempel 

parfymer, hårvårdsprodukter och rengöringsmedel. Denna typ av affär har med andra ord 

ingen given svensk motsvarighet och kan heller inte riktigt förklaras inom parentes med några 

enstaka ord, vilket förvisso hade kunnat föranleda ett direktlån (Lundquist 2007:44), eller 

kanske till och med ett översättningslån (Lundquist 2007:45). Detta hade dock förmodligen 

resulterat i det något tvivelaktiga ”drogerimarknad” – ett ord som knappast existerar i 
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svenskan och vars konnotationer (Ingo 168ff) snarare för tankarna till narkotika. Vänder man 

sig till Norstedts tyska ordbok får man ingen större hjälp, då uppslagsordet Drogerie ger ”ung. 

parfymaffär som även säljer hygienartiklar och naturläkemedel” som förslag på översättning. 

Mot bakgrund av denna begreppsförvirring och brist på svenska motsvarigheter fattade jag 

beslutet att helt enkelt stryka ordet Drogeriemarkt från översättningen, i hopp om att 

kosttillskottens lättillgänglighet skulle tyddliggöras tillräckligt väl av begreppet 

dagligvarukedjor – ett begrepp som i översättningen även innefattar namnen på 

butikskedjorna som nämns i källtexten. 

 

Av de fyra kedjor som nämns är endast den fjärde - Lidl - etablerad i Sverige. De övriga tre är 

därmed att betrakta som okända för en svensk läsare, vilket återigen innebär att man som 

översättare måste göra en avvägning mellan innehållets relevans och de eventuella 

frågetecken som kan uppstå hos läsaren. Att göra en översättningsanpassning enligt 

Lundquists (2007:47) modell, det vill säga att byta ut de tre obekanta kedjorna mot 

exempelvis Netto, ÖoB och Willy:s utesluts direkt, eftersom stycket i texten syftar på vad 

som faktiskt finns i just dessa lågprisvaruhus, snarare än lågprisvaruhus i allmänhet. Det 

fyrfaldiga exemplifierandet av lågpriskedjor torde dock till skillnad från fallet med 

Marienplatz inte förvirra läsaren nämnvärt, och i och med att fenomenet ”lågpriskedja” är 

etablerat i Sverige hade det troligen inte spelat någon större roll att tre av de kedjor som 

nämndes är okända för en svensk. Däremot ansågs det fortfarande vara lite överflödigt att med 

(till större delen) okända namn exemplifiera ett fenomen som ändå är bekant, och därmed 

fattades beslut om att stryka uppradandet av samtliga lågpriskedjor och istället låta satsen se 

ut enligt följande: 

(4) Den som vill ha något ännu billigare kan vända sig till någon av de många 

dagligvarukedjorna, som saluför hyllvis med pilleraskar och brustablettrör proppfyllda med 

näringsämnen – alltihop med löften om det ena och det andra. (r.80) 

Som synes har alla namn uteslutits, och istället får deras mångfald representeras kort och 

enkelt av attributet många. Att ordet dagligvarukedjor användes istället för lågpriskedjor 

beror på att inte alla av kedjorna är fullskaliga lågpriskedjor, och i detta mindre specificerande 

begrepp kan även de utelämnande ”Drogeriemärkte” räknas in. Översättningen av denna 

passage ansågs därmed informera MT-läsaren om kosttillskottens utbredning på ett 

tillfredsställande sätt.  
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Vi har nu tittat på några fall där viss information har utelämnats och förenklats, med goda 

resultat. I följande exempel finner vi två understrukna passager, där den första låg till grund 

för ett misstag som ledde till felaktig information i översättningens första version: 

(5) Karl Lauterbach, der gesundheitspolitische Sprecher der SPD im Bundestag, hält die 

Risiken für die Bevölkerung mittlerweile für erheblich. Die Bundeszentrale für 

gesundheitliche Aufklärung müsse viel deutlicher als bisher vor den Vitaminpillen warnen, 

fordert er. (r.844) 

Förkortningen i den första understrukna frasen, SPD, står för Sozialdemokratische Partei 

Deutschlands och är Tysklands socialdemokratiska parti. Inför översättandet gjordes 

bedömningen att såväl tyskar som svenskar torde veta vilka socialdemokraterna är, men trots 

detta ströks SPD ur måltexten då det i egenskap av genitivattribut ansågs bli något för 

besvärligt att översätta utan att måltexten skulle uppfattas som allt för informationstät – detta 

då svenskan vanligtvis inte använder genitivattribut efter sitt huvudord. Att skriva ut partiets 

fulla namn uppfattade jag som ett något otympligt alternativ, och därför valdes istället 

följande formulering: 

(6) Karl Lauterbach, förbundsdagens hälsopolitiske talesman, betonar riskerna med 

vitamintillskott [...] (r.844) 

Vid arbetet med första versionen av översättningen valdes denna något komprimerade form, 

som dessvärre resulterade i ett faktafel. Mannen i fråga är inte hälsopolitisk talesman för 

förbundsdagen, utan för sitt parti. Någon ”hälsopolitisk talesman för förbundsdagen” existerar 

överhuvudtaget inte, men däremot finns en hälsominister som är en helt annan person (tyska 

Wikipedia). I den reviderade översättningen ändrades appositionen till hälsopolitisk talesman 

för de tyska socialdemokraterna. 

 

Den andra understrykningen i exempel 5 syftar på ett politiskt organ som inte har någon direkt 

motsvarighet i Sverige, vilket ofta är fallet med politiska organ. Enligt Ingo (138) gäller för 

sådana situationer att man återger namnet på källtextens språk, men detta ansågs vara mindre 

lämpligt i och med textens populärvetenskapliga karaktär, där ett för läsaren långt och 

krångligt namn på tyska troligen inte hade uppfattats som särskilt informativt. Det jag gjorde i 

föreliggande fall liknar det förfarande som annars är vanligt i muntlig tolkning, vilket Ingo 

beskriver på följande vis: ”Om man inte genast finner rätt ord, måste man ty sig till en mera 

mångordig lösning. Ofta använder man då det felande ordets hyperonym för att leda tankarna 

i rätt riktning; tilläggsuppgifter eller en noggrannare beskrivning leder sedan fram till den 
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rätta betydelsen. Tolken kan t.ex. ersätta ordet tång med uttrycket arbetsredskapet som 

mannen har i handen och ordet pudel med uttrycket ”hunden som har lejonklippning” (298). I 

Ingos exempel rör det sig visserligen om ett kort uttryck som ersatts med ett långt, alltså 

tvärtom gentemot det här fallet, men däremot har samma princip om att gå upp ett steg till ett 

överordnat hyperonymt uttryck tillämpats: 

(7) […] och kräver att myndigheterna utfärdar tydligare varningar för dessa produkter. (r.846) 

Begreppet myndigheter ansågs i all sin enkelhet kunna representera samma grad av auktoritet, 

vilket var gynnsamt för läsbarheten då begreppet är både kortare och begripligare. Om 

myndigheten ifråga hade haft en mer central roll i texten så hade relevansen för myndighetens 

namn varit större. I en rapport från Statens folkhälsoinstitut (2012; hemsida) används 

översättningen Federala centret för hälsoutbildning, följt av det tyska namnet inom parentes. 

Denna upptäckt gjordes efter att översättningen hade skickats in för granskning, men trots 

detta fattade jag beslut om att inte göra ändringar i detta stycke, då textens 

populärvetenskapliga karaktär (till skillnad från en statlig rapport) knappast motiverar den 

ökade informationstäthet som en precisering innebär, särskilt med tanke på att myndighetens 

namn sannolikt är okänt för en svensk läsare. 

 

 

4.2 Transformationer 

De exempel som följer nedan kommer att undersökas och diskuteras mot bakgrund av den 

andra problemställningen som presenterades i föregående kapitel. 

(8)  

FUND FV S SA IV O ÖA 

1934 begann Roche    
mit der Produktion von Vitamin C, das unter dem 

Namen "Redoxon" vermarktet wurde. 

         (r.316) 

Satsen inleds av tidsadverbialet 1934, som utgör ett stycke ny information. 

Läkemedelsföretaget Roche har presenterats tidigare i texten, liksom det faktum att det 

tillverkar C-vitamin. Det inledande tidsadverbialet kan alltså ses som ett svar (Andersson et 

al. 2002:265) på frågan När började Roche tillverka C-vitamin?. Prepositionsfrasen hamnar 
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på ÖA-platsen eftersom det inleds av en preposition. Satsen har genomgått flera förändringar 

under överföringen till målspråket, och ser ut som följer: 

(9)  

FUND FV S SA IV O ÖA 

Roche började   tillverka C-vitamin 1934 

 sålde    det under namnet ”Redoxon”. 

                                                                                                                              (r316) 

Först och främst har inversionen rätats ut till rak ordföljd. Enligt Ingo (178) placeras 

tidsadverbial i svenskan normalt sett i början eller i slutet av satsen, och i denna översättning 

har som synes tidsadverbialet placerats sist. Anledningen till detta är att jag mot bakgrund av 

min egen språkkänsla gjorde bedömningen att det i svenskan ofta känns naturligare att inleda 

satsen med känd information, för att sedan presentera den nya informationen i slutet. En 

annan anledning till detta val var att en närliggande sats inleds med 1944, och därför ansåg jag 

det vara lämpligt att spara på inledande tidsadverbial för att texten inte skulle framstå som en 

kronologisk berättelse. Däremot hade det varit fullt grammatiskt möjligt att sätta 

tidsadverbialet i fundamentfältet tack vare att satsen har delats upp i två huvudsatser (jämför 

med den tyska källtexten, där den hypotetiska placeringen av 1934 efter wurde hade varit 

mindre läsvänlig eftersom den då hade hamnat i bisatsen). Vad som däremot har skett är att 

flera satsdelar både har försvunnit och lagts till. Tittar vi på innehållet på ÖA-platsen i 

exempel 8 ser vi att man har använt nominaliseringen Produktion. Anledningen till detta kan 

vara att en infinitivfras hade inneburit ett extra kommatecken (”1934 begann Roche, Vitamin 

C zu produzieren”), och därmed hade den kommande bisatskopplingen blivit mindre tydlig 

eftersom Vitamin C då inte hade stått sist i huvudsatsen. Under översättningen har satsen 

genomgått stora förändringar, vilket föranledde att ordet Produktion fick genomgå ett 

ordklassbyte (Lundquist 2007:46) till det svenska verbet tillverka, som i det svenska schemat 

hamnar på IV-platsen. I källtexten är ”Vitamin C” ett attribut (Andersson et al. 2002:404) till 

Produktion, men har i den svenska översättningen flyttats till objektplatsen eftersom verbet 

tillverka är transitivt och kräver ett objekt. Hela den långa bisatsen som börjar med ”das unter 

dem…” ansågs vara mindre lyckad att överföra eftersom bisatser för tydlighetens skull helst 

bör syfta på ordet precis före bisatsen, vilket i det här fallet inte var C-vitamin utan 1934. 

Istället delades satsen upp i två huvudsatser, där Roche är subjekt även i den andra satsen, 

men i och med satsernas samordning har Roche kunnat strykas och ersättas av en elliptisk 

anafor (Lundquist 2007:61) (Ekerot 2011:230ff). C-vitaminet återkommer även i denna sats, 

(och) 
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men för att undvika upprepning har namnet ersatts av den pronominella anaforen det 

(Lundquist 2007:59), vilket skiljer sig från källtexten där C-vitaminet åsyftas med ett 

relativpronomen. Verbet i källtextens bisats (vermarktet) har i översättningen hamnat i den 

andra huvudsatsen, medan översättningen av adverbialet unter dem namen Redoxon har 

lämnats kvar. Slutligen kan vi konstatera att hela det ursprungliga innehållet i källtextens ÖA-

position har försvunnit, men däremot har källtextens fundament 1934 flyttats till ÖA-

positionen i översättningen. Satsen hade visserligen varit möjlig att översätta med samma 

syntax som i källspråket, men som svensk modersmålstalare kände jag mig inte tillfreds med 

den lösningen och valde därför att göra dessa ändringar för att texten skulle framstå som 

svenskförfattad. 

 

Vi ska nu titta på ett annat utdrag ur källtexten, där både en rejäl satsgradshöjning och 

omstrukturering av attribut har skett. Detta exempel kommer inte att diskuteras lika ingående, 

utan tjänar till att komplettera med några ytterligare fenomen: 

(10) Das für die Vitaminindustrie niederschmetternde Ergebnis: In den nach Ansicht der 

Experten qualitativ besten Studien erhöhte die Zufuhr von Vitaminsupplementen die 

Sterblichkeit signifikant, […] (r.260) 

(11) Resultatet av dessa studier var en katastrof för vitaminindustrin (r.260) 

Den tyska satsen inleds av en nominalfras och ett kolon, följt av en huvudsats. Denna 

konstruktion återfinns på inte mindre än tio ställen i källtexten och har i samtliga fall 

undvikits i översättningen, eftersom konstruktionen som sådan sällan används i svenska 

texter. Liksom i flera andra fall har denna nominalfras i översättningen klättrat upp från femte 

till första plats i satsgradslistan, det vill säga ända upp till huvudsats (Ekerot 2011:214). 

Som synes har höjningen inte däremot inneburit någon större förlängning – huvudsatsen är 

endast två ord längre än nominalfrasen i källtexten. Mot bakgrund av detta ter sig det 

eventuella bevarandet av nominalfrasen svårt att försvara, också med tanke på att den svenska 

huvudsatsen explicitgör att resultatet faktiskt var en katastrof, snarare än att likt källtexten 

börja tala om katastrofen som om den vore given.  

Nästa översättningsproblem utgjorde satsen direkt efter nominalfrasen i exempel 10. Satsen 

inleds av ett rumsadverbial, där adverbialets huvudord Studien föregås av ett utvidgat attribut. 

Ur ett grammatiskt perspektiv hade det varit möjligt att översätta satsen med samma 

konstruktion i svenskan: I de enligt experterna kvalitativt bästa studierna […]. 



 

 

16 

 

Konstruktionen är inte felaktig, men däremot framstår den som en stel översättning då det i 

svenskan är vanligare att attributen uppträder som efterställda utvidgade attribut (Andersson 

et al. 2002:375). I översättningen har denna språkfälla undvikits genom att attributet 

placerades efter huvudordet i form av en bisats: 

(12) De studier som av experterna bedömdes som mest högkvalitativa visade nämligen att 

tillförseln av vitaminer ökade dödligheten markant, […] (r.261) 

Detta underlättar läsbarheten i svenskan, då läsaren först får veta att satsen handlar om 

studier, och därefter hur dessa studier bedömdes. Slutligen är det värt att notera att även en 

satsgradssänkning har gjorts. Det tyska adverbialet In den […] Studien har i den svenska 

översättningen omvandlats till subjekt, och dess verb visade föranledde att källtextens objekt 

die Sterblichkeit fick omvandlas från nominalfras till att-inledd bisats. 

 

5 Avslutande kommentarer 

I det här arbetet har jag analyserat en källtext och kommenterat de problem och klurigheter 

som varit intressanta vid översättningen. Ett av de större problemen jag brottades med 

handlade inte om huruvida en konstruktion var rätt eller fel, utan om vad som fungerade bäst i 

sammanhanget. Trots att texten var lättläst skapade vissa nominaliseringar en 

informationstäthet som inte kändes tillfredsställande att översätta till svenska, och därför 

valde jag i flera fall att dela vissa satser i två. En hel del arbete har ägnats åt att 

målgruppsanpassa texten, vilket bitvis var svårt eftersom jag ofta var tvungen att göra en 

bedömning av vad ”vi” i Sverige vet, inte bara vad jag själv vet. Exempelvis fick jag i flera 

fall fundera länge över vilka politiska beteckningar som var rimliga att bevara i måltexten. 

Namn på diverse institutioner har antingen översatts, utelämnats eller stått kvar allt efter vad 

sammanhanget ansågs kräva. Den första exempelmeningen i avsnittet om transformationer har 

varit särskilt intressant att analysera och kommentera, med tanke på hur pass stora 

förändringar den hade genomgått. Som översättare är det både utmanande och intressant att få 

stuva om rejält i en mening i syfte att anpassa strukturen till målspråkets, särskilt då man 

översätter efter devisen ”en god översättning ser inte ut som en översättning”. 
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