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Sammandrag: 

Denna magisteruppsats grundar sig på den egna översättningen av delar av en popular-

iserad sociologisk analys av arbetarnas situation vid Peugots bilfabriker i norra Frankrike 

(Stéphane Beaud & Michel Pialoux 2004). Den första delen består av en textanalys 

grundad på i huvudsak Hellspong & Ledin (1997). Den andra delen utgörs av ett antal 

översättningsteoretiska reflektioner och presenterar en översättningsstrategi. Den tredje 

delen, översättningskommentaren, tar upp några centrala översättningsproblem och hur jag 

har hanterat dem praktiskt. Sist sammanfattas de viktigaste lärdomarna. Den för arbetet 

viktigaste översättningsteoretiska litteraturen är Ingo (2007), Lundquist (2010) [2004] och 

Eriksson (1997 och 2002). Arbetet fokuserar på källtextens vetenskapliga, populärveten-

skapliga samt politisk-retoriska drag och svårigheterna med att överföra dessa olika drag 

till måltexten. Under översättningsarbetet – över vilket nedanstående analys även fungerar 

som rapport – har jag strävat efter att upprätthålla en balans mellan de olika dragen genom 

att identifiera svenska denotations- och konnotationsmotsvarigheter, antingen direkt eller 

med hjälp av kompensationsmetoden. Översättningsstrategin har varit funktionell med 

fokus på semantisk och pragmatisk ekvivalens. Det övergripande syftet har varit att nå 

ökad kunskap om och färdighet i översättning från franska till svenska. 

 

 

 

Uppsatsens engelska titel:  

Between technical language and counter-language: Attitude, sentence structure and other 

problems in the translation of French popular-scientific text 

 

Nyckelord:  
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1 Inledning 
 

 

Föreliggande analys grundar sig på den egna översättningen av inledningen samt ett utdrag 

ur det första kapitlet i boken Retour sur la condition ouvrière. Enquête aux usines Peugeot 

de Sochaux-Montbéliard som utgavs av förlaget 10/18 år 2004. Boken grundar sig på och 

sammanfattar författarnas – Stéphane Beaud och Michel Pialoux – sociologiska under-

sökningar i arbetarregionen Montbéliard, norra Frankrike och fokuserar specifikt på bil-

arbetarnas och deras familjers självupplevda situation. 

Uppsatsen innehåller tre huvudavsnitt:  

 en analys av källtexten grundad på i huvudsak Hellspong & Ledin (1997) 

 ett antal översättningsteoretiska övervägningar grundade på Ingo (2007), 

Lundquist (2010) och Eriksson (1997 och 2002) samt 

 en översättningskommentar där jag redovisar hur några centrala översättnings-

problem har behandlats. 

 

En röd tråd genom uppsatsen är att den aktuella källtexten har tre genomgående drag som 

översättningsarbetet måste förhålla sig till: vetenskaplighet, populärvetenskaplighet och 

politisk färgning. Detta hänger samman med ett antal översättningsproblem såsom att å ena 

sidan överföra både textens innehåll och dess attityd och å andra sidan åstadkomma en 

adekvat meningsstruktur. 

Uppsatsens övergripande syfte är att nå ökad kunskap om och färdighet i översättning 

från franska till svenska. 
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2 Textanalys 
 

Textanalysen utgår från Hellspong & Ledin (1997) och undersöker källtexten utifrån (i tur 

och ordning) dess kontext, ideationella och interpersonella struktur samt textuella struktur. 

2.1 Kontext 

Retour sur la condition ouvrière (hädanefter Retour) utkom för första gången på förlaget 

Fayard 1999. År 2004 publicerades en pocketversion på förlaget 10/18. Arbetet är en 

syntes av 15 års sociologiska undersökningar och grundar sig på intervjuer med anställda 

vid biltillverkaren Peugeots fabriker i Sochaux, norra Frankrike (Beaud & Pialoux 

2004:431). Författarna, Stéphane Beaud och Michel Pialoux, är forskare verksamma vid 

Laboratoire de sciences sociales de l’École normale supérieure. Beaud är professor i 

Nantes och Pialoux forskare vid Centre de sociologie européenne (Beaud & Pialoux 

2004:4). De båda har gett ut vetenskapliga texter på temat social ojämlikhet liksom en 

handbok i etnografiska studier (se Beaud & Pialoux 2010). Innan de färdigställde Retour 

presenterade de sina resultat i ett tjugotal artiklar i diverse sociologiska tidskrifter och 

antologier mellan 1991 och 1999 (Beaud & Pialoux 2004:465–467). 

Beaud och Pialoux är akademiker men deras bok riktar sig inte främst till andra forskar-

kollegor. För detta talar bl.a. det sätt på vilket boken har getts ut och marknadsförts. Fayard 

fokuserar på en bredare publik, t.ex. genom sin utgivning av skönlitteratur, men de ger 

också ut aktuell samhällsdebatt.
1
 Även 10/18 försöker att nå ut till en bredare läsekrets och 

ger bl.a. ut deckare.
2
 Samtidigt har 10/18 en tydlig vänsterpolitisk profil: Retour hittar man 

i en särskild samling tillsammans med böcker av vänsterdebattörer såsom Chomsky, Negri 

m.fl.
3
 Detta förlag ger nästan enbart ut pocketböcker och författarna fick korta ned sin bok 

för att kunna passa formatet. Exempelvis har man lyft ut en bilaga om vetenskaplig metod 

(Beaud & Pialoux 2004:8). 

Författarna nämner i sitt förord att de har mottagit stöd från flera statliga institutioner 

(Beaud & Pialoux 2004:9–12). Sändarna (se Hellspong & Ledin 1997:53) måste dock 

sägas vara författarna själva jämte förlagen eftersom de viktigaste forskningsresultaten 

redan var publicerade i form av vetenskapliga artiklar. Retour, ”syntesboken” (Beaud & 

                                                 
1
 Éditions Fayard, ”Historique”. 

2
 Éditions 10/18, ”Les collections 10-80”. 

3
 Éditions 10/18, ”Les collections 10-80 – Fait et cause”. 
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Pialoux 2004:431), är ett nytt verk och författarna har uppenbarligen haft ett syfte med att 

publicera sina resultat i ett nytt, tillgängligare format. 

Bokens titel ger en fingervisning om författarnas syn på sig själva och sitt verk. Retour 

sur la condition ouvrière verkar vara en dold intertextuell koppling (se Hellspong & Ledin 

1997:57) till La condition ouvrière av Simone Weil (1951). Weil (1909–1943) var en 

fransk filosof med borgerlig bakgrund som var aktiv i arbetarrörelsen. År 1934 tog hon an-

ställning på en fabrik därför att hon ville ”leva ett liv som en arbetare, dela deras lidanden 

men även uppleva solidaritet och vänskap”
4
. Hon skrev ned sina iakttagelser i dagböcker 

och brev, rapporterade om arbetskonflikter m.m. La condition ouvrière är en textsamling 

som utgavs postumt. Kanske ser sig Beaud och Pialoux gå i Weils fotspår?
5
 De är liksom 

hon intellektuella som sympatiserar med arbetarnas sak och ser ett behov, i sin egen tid, av 

att återvända till arbetarna och reflektera över samt kommentera deras situation, alltså upp-

märksamma allmänheten om den. Alla tre tolkningar är möjliga utifrån den franska titeln. 

Kontexten ger vissa antydningar om inom vilken genre boken kan tänkas tillhöra. För-

fattarna har utgått från redan publicerade sociologiska tidskriftsartiklar och gjort en syntes 

av dessa. Detta tillsammans med uppgiften om att de har plockat ut ett metodavsnitt vittnar 

om ett försök till anpassning från vetenskaplig till populärvetenskaplig text (se Thurén 

2000:13). Titeln vittnar i sin tur om en politisk dimension. 

2.2 Ideationell och interpersonell struktur 

Enligt Hellspong & Ledin (1997:158) är en texts ideationella struktur dels vad den handlar 

om, dels ”med vilka ögon den ser på det som den yttrar sig om”. Den interpersonella 

strukturen är det mönster genom vilket texten samspelar med läsaren (ibid.). 

Som Beaud & Pialoux (2004:432) skriver i sitt efterord handlar deras bok om en 

historisk process där ”den gamla ’arbetarklassen’” under en period av tjugo år har brutits 

ned och förlorat sin ”symboliska autonomi”. Boken diskuterar både hur synen på arbetarna 

har förändrats i samhället och hur arbetarna upplever sin betydelse som kollektiv. För 

författarna tjänar bilarbetarna i Sochaux som exempel på denna generella historiska för-

ändring. 

                                                 
4
 På franska: ”vivre la vie d’un ouvrier, partager ses peines, mais éprouver aussi la solidarité et l’amitié” i 

företalet till La condition ouvrière (Weil 1951). 
5
 I efterordet från 2004 skriver de uttryckligen att de ville ”attirer l’attention sur le monde ouvrier” (’rikta 

uppmärksamheten på arbetarnas värld’ Beaud & Pialoux 2004:430, min översättning). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1909
http://fr.wikipedia.org/wiki/1943
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2.2.1 Modalitet: faktiska propositioner 

Beaud och Pialoux ägnar sig sällan åt spekulation, hypotetiska resonemang eller åt att före-

slå lösningar. Betydligt vanligare är att de kommer med påståenden om sakförhållanden, 

faktiska propositioner (Hellspong & Ledin (1997:133). Se följande exempel: 

 

(1) 

KT r. 104–119: Progressivement et insensiblement, ils [les ouvriers] ont quitté l’horizon mental des 

faiseurs d’opinion (intellectuels, journalistes, hommes politiques, etc.), et cela au moment où, en 

raison même de l’affaiblissement des formes de résistance collective, le travail s’est intensifié dans les 

ateliers, où les relations sociales au travail se sont détériorées, où les ouvriers ont été pour ainsi dire 

transformés en simple variable d’ajustement, réduits à une composante de la masse salariale qu’il faut 

comprimer toujours plus. Au cours de ces quinze dernières années, la « question ouvrière » a été 

véritablement refoulée. 

MT r. 106–118: Långsamt och obemärkt har opinionsbildarna (de intellektuella, journalisterna, 

politikerna osv.) tappat intresset för arbetarna samtidigt som arbetet har intensifierats och arbets-

villkoren försämrats ur ett socialt perspektiv. Arbetarna har på så sätt förvandlats till en enkel variabel 

som ska justeras, en del av de samlade lönekostnaderna som hela tiden måste skäras ned ytterligare. 

Under de senaste femton åren har ”arbetarfrågan” fullkomligt förträngts. 

 

Författarna ägnar mycket utrymme åt att förklara vilka historiska förändringar som har ägt 

rum och hur situationen ser ut idag. De talar dock inte alltid om förändringar som möjligen 

har ägt rum och hur situationen sannolikt ser ut. Sådana påståenden kallar Hellspong & 

Ledin (1997:134) sannolikhetspropositioner och beskriver dem som en form av icke-

faktiska propositioner. Hellspong & Ledin (1997:134) anmärker att frånvaron av sanno-

likhetspropositioner kan ge en text lärobokskaraktär, dvs. en pedagogisk och populariserad 

framställning. 

2.2.2 Perspektiv 

Man kan i Retour se tydliga tecken på subjektsperspektiv, ”synvinkeln från det betraktande 

subjektet” (Hellspong & Ledin 1997:136). Författarna diskuterar arbetarnas situation 

utifrån kunskap om den tillgängliga litteraturen men även utifrån egna iakttagelser. När de 

talar om situationen i allmänhet eller berättar om möten med arbetarna framträder ett vi 

(nous) som signalerar närvaro i texten. Denna närvaro blir ännu tydligare av att de ofta tar 

till känslo- och värdeord (se Hellspong & Ledin 1997:137). De talar t.ex. inte bara om 

försämrade (”détériorées” KT r. 113) arbetsvillkor utan om en tygellös eller omänsklig 

arbetstakt (”cadences effrénées” KT r. 63–64). Författarna använder sig också ofta av 

citattecken för att markera att de tar avstånd från vissa ord och uttryck, t.ex. arbetarna som 

”opérateurs” (KT r. 50)
6
, och släpper samtidigt fram ett annat subjektivt perspektiv när de 

                                                 
6
 Se även diskussionen om ”en idealiserad bild av industrin”, KT r. 184–206. 
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låter arbetarna själva komma till tals. Enskilda arbetare får relativt mycket plats i åter-

kommande intervjuutdrag och här växlar arbetarna mellan att säga man (on) och jag (je). 

Genomgående uttrycks här mycket känslor, särskilt när arbetarna talar i jagform. 

Texten växlar alltså mellan ett utifrån- och ett inifrånperspektiv, mellan synvinkeln 

utifrån författarna som iakttagare respektive arbetarna som omedelbara upplevare (se 

Hellspong & Ledin 1997:138). 

2.2.3 Attityd 

Som vi såg ovan (2.2.2) döljer inte författarna att de sympatiserar med arbetarna och de 

många värdeorden (Hellspong & Ledin 1997:170 talar om plusord och minusord, ord som 

uttrycker ”gillande och uppskattning” respektive ”ogillande och avståndstagande”) spelar 

en stor roll för relationen mellan sändare och mottagare. Minusord är mycket vanliga, t.ex. 

när arbetsprocessen beskrivs. Sådana fästs även vid personer, t.ex. den tyranniske 

produktionschefen (”directeur de production tyrannique” KT r. 60–61). Arbetarna däremot 

beskrivs återkommande som offer. De är ofta uppgivna och känner oro för framtiden 

(”envisagent avec angoisse leur avenir dans l’usine” KT r. 733–734). Hellspong & Ledin 

(1997:169) skriver att i en relation får starka värdeomdömen ofta ”en föreskrivande 

funktion” för en av parterna. Författarna har en attityd som nästan kräver av läsarna att de 

sympatiserar med arbetarna. Det kan nog avskräcka vissa läsare (se Hellspong & Ledin 

1997:55) men samtidigt skapa en känsla av samhörighet och värdegemenskap med en 

annan grupp (se Hellspong & Ledin 1997:170). 

2.2.4 Trovärdighet 

Som Hellspong och Ledin (1997:187–188) skriver har forskare mycket att förlora på att 

framstå som oseriösa. Tvärsäkra formuleringar och kontroversiella påståenden väcker 

misstänksamhet och det är därför centralt inom den vetenskapliga genren att tillämpa olika 

försiktighetsstrategier såsom garderingar (se Hellspong & Ledin 1997:171). Som nämndes 

tidigare (2.2.1) använder sig Beaud och Pialoux inte alltid av sannolikhetspropositioner 

vilka annars fungerar väl som garderingar. Även den populärvetenskapliga genren ställer 

krav på att resonemangen ska vara väl underbyggda – rent tyckande duger inte – men här 

är kraven inte lika strikta (se Thurén 2000:13, Pelger m.fl. 2010:50–52). Överlag är förfat-

tarnas användning av garderingar måttlig, alltså inte helt frånvarande. Här är ett exempel: 
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(2) 

KT r. 85–87: Les « ouvriers » ont, d’une certaine manière, disparu du paysage social […] 

MT r. 81–82: ”Arbetarna” har på något sätt försvunnit från offentligheten. 

 

Ett tydligt tecken på att författarna underbygger vetenskaplig trovärdighet är att de bäddar 

in andra texter från forskarvärlden och lämnar källhänvisningar. Som Hellspong & Ledin 

(1997:190–191) skriver visar man att idéerna baserar sig på tidigare kunskap. I Retour har 

de flesta citaten och hänvisningarna flyttats ned i fotnoter vilket underlättar läsningen. I KT 

r. 213–229 finner man dock ett längre citat i brödtexten. Genom att här låta en annan 

forskare stå som avsändare kan författarna undvika att producera egna belägg för på-

ståendena och håller därmed resonemanget kort, något som är till fördel för läsare som 

främst intresserar sig för textens budskap. 

Att författarna använder så många värdeord kan sägas stå i konflikt med de populär-

vetenskapliga kraven på saklighet (se Thurén 2000:13), men för dem fyller värderingarna 

en viktig funktion för att textens politiska budskap ska komma fram. Det tycks alltså finnas 

ett spänningsförhållande mellan de vetenskapliga och populärvetenskapliga dragen å ena 

sidan och de politiska å andra sidan. 

2.2.5 Kritik av klasspråket 

I sin bok ägnar Beaud och Pialoux mycket tid åt att kritisera etablerade begrepp, inte minst 

fackord inom den moderna management-diskursen (se KT r. 153–165). Orden förskönar 

arbetarnas situation, menar de, och bidrar sålunda till att arbetarna trycks ned. Följande 

citat, som följer direkt på en sådan diskussion, vittnar om att denna kritik har en central 

plats i boken: 

 

(3) 

KT r. 208–216: L’originalité de notre enquête est, nous semble-t-il, de donner une autre vision de 

l’univers des ateliers de production, et, plus fondamentalement, de réintroduire la question de la 

domination dans le travail. Car, aujourd’hui, « des formes nouvelles de domination symbolique 

viennent redoubler les anciennes formes d’exploitation. […] 

MT r. 208–214: Det nya med vår undersökning är dels att den ger en annan bild av produktions-

verkstädernas värld, dels att den på nytt tar upp frågan om makten i arbetslivet. I dag har nämligen ”de 

gamla formerna av exploatering kombinerats med en ny form av symbolisk maktutövning. […] 

 

Ordens makt i arbetslivet och i samhället som helhet diskuteras av Teleman i boken 

Språkrätt (1979). Teleman talar om klasspråk, ett språk som ”präglas, förvaltas och ut-

vecklas av de privilegierade klasserna” och som ”bidrar till att konservera det nuvarande 
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samhället” (Teleman 1979:45, 70). En svårighet för dem som vill formulera en kritik av det 

rådande systemet är enligt Teleman (1979:71) att de inte kan undvika att använda sig av 

det offentliga språkets lexikon. I vissa sammanhang kan endast ett substantiv användas 

eftersom inga andra substantiv ger den rätta referentiella betydelsen eller därför att alterna-

tiven är otänkbara av stilistiska skäl. Författaren tvingas då att ta ordets associativa innehåll 

med på köpet. 

Hur har Beaud och Pialoux hanterat detta problem? Som nämndes tidigare (2.2.2) an-

vänder de sig av citattecken för att markera sitt avståndstagande till vissa ord och uttryck. 

Därigenom kan de använda orden som referenter och samtidigt kritisera ordens associat-

ioner. En annan metod de utnyttjar är bruket av något äldre facktermer, ord som har mer 

neutrala konnotationer (ouvrier spécialisé istället för opérateur t.ex.). Beaud och Pialoux 

går inte själva så långt som att uppfinna helt nya ord i en strävan att kritisera det borgerliga 

språket, det som Teleman (1979:73) kallar att skapa ett motspråk. Däremot låter de 

arbetarna tala vilka ofta tar till slanguttryck för att markera sin opposition till företaget. När 

de kallar sin arbetsplats för la boîte (’kneget’; ordagrant översatt: ’burken’) kan det sägas 

vara ett exempel på motspråk. 

2.3 Textuell struktur 

2.3.1 Komposition 

Retour har en tydlig tematisk, specificerande disposition (Hellspong & Ledin 1997:99). 

Inledningen ger den allmänna ramen, en översiktlig bild av arbetarnas situation. Därefter 

behandlas ämnet mer på djupet och från olika sidor. Boken är huvudsakligen indelad i tre 

delar. Den första delen behandlar de förändrade arbetsvillkoren och den andra tar upp hur 

inställningen till skola och utbildning har förändrats. Den tredje delen diskuterar hur 

arbetarna bryts ned som grupp. Denna del är mer sammanfattande och leder fram till slut-

satser som återknyter till frågeställningarna i inledningen. Sist i boken finns ett efterord 

som diskuterar bokens fortsatta relevans (se Beaud & Pialoux 2004:430).  

I retoriskt hänseende har boken på det stora hela en emfatisk disposition: det viktigaste 

betonas genom att tas upp först (se Pelger m.fl. 2010:8–9). Enligt Pelger m.fl. är denna 

disposition utmärkande för den populärvetenskapliga genren och används för att ”skapa in-

tresse, välvilja och läraktighet” (ibid.). Det är tydligt att inte minst inledningen har skrivits 

med detta syfte. Se t.ex. det allra första stycket som består av en rad retoriska frågor: 
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(4) 

KT r. 3–7: Pourquoi écrire aujourd’hui sur les ouvriers ? Ne sont-ils pas les survivants d’un vieux 

monde industriel en voie de disparition ? N’a-t-on pas déjà tout dit sur la fin de la « classe ouvrière » ? 

MT r. 3–7: Vad är det för mening med att skriva om arbetarna idag? Har de inte överlevt sig själva i 

en industrialiserad värld på väg att försvinna? Har inte allt redan sagts om slutet för ”arbetarklassen”? 

 

Stycket blir medryckande av att författarna tillkännager att de vill ifrågasätta ett antal 

etablerade uppfattningar. Det skapar en nyfikenhet hos läsarna om att få höra författarnas 

argument. 

2.3.2 Textbindning 

I allmänhet tar författarna upp ett antal teman i början av varje kapitel och går sedan i tur 

och ordning närmare in på dessa. Temaprogressionen (där ”ett nytt tema förankras bakåt”, 

Hellspong & Ledin 1997:86) förtydligas ofta dessutom med en rubrik som direkt syftar 

tillbaka på en viss formulering (se KT r. 695–696 och 703–704). Detta är ett smidigt sätt 

att hålla kvar läsarens fokus. 

När det gäller konnektivbindningen är den ofta implicit, men när konnektiver finns ut-

satta är de ofta kausala eller adversativa – markörer för utredande respektive argumenter-

ande text enligt Hellspong & Ledin (1997:88). Kausala konnektorer framträder när slut-

satser dras, vilket är typiskt för vetenskaplig text enligt Hellspong & Ledin (1997:178). Se 

de kursiverade orden i följande exempel: 

 

(5) 

KT r. 311–320: Ce changement de perspective fait apparaître la demande ouvrière d’une scolarisation 

prolongée comme un reflet inversé des transformations de l’usine. On constate ainsi qu’une enquête 

ethnographique longue, en embrassant les différents champs sociaux, permet de travailler aux 

frontières des sociologies spécialisées et […] de remettre en question les découpages institution-

nalisées […] 

MT r. 309–319: Med en sådan perspektivförskjutning kan man se att arbetarnas efterfrågan på en för-

längd skolgång speglar de förändringar som äger rum inne på fabrikerna. Vi kan alltså sluta oss till att 

en lång etnografisk undersökning som tar sig an olika sociala områden gör det möjligt både att ligga i 

framkant inom den specialiserade sociologin och att ifrågasätta vissa institutionaliserade upp-

delningar. 

 

I en vetenskaplig diskurs måste slutsatser underbyggas av argumentation (Hellspong & 

Ledin 1997:189). I exemplet nedan kan vi se hur författarna använder adversativa kon-

nektiver (kursiva) när de förtydligar hur deras angreppsätt skiljer sig från en viss typ av 

sociologi. 

 



12 

 

(6) 

KT r. 295–299: Elle [la sociologie du travail] tend à ne voir les salariés qu’au travail. Or, s’il existe 

bien une socialisation dans et par le travail, il en existe une autre, antérieure ou simultanée. 

MT r. 293–297: Det är en gren av sociologin som tenderar att se de anställda endast när de arbetar, 

men det finns också en annan sorts socialisation som sker tidigare eller samtidigt. 

 

2.3.3 Lexikogrammatik 

Vissa lexikogrammatiska drag betraktar jag som språkspecifika och de kommer att disku-

teras under 3.1.1. I källtexten framträder emellertid en skillnad mellan en nominal, aka-

demisk och en verbal, talspråkshärmande framställning (se Hellspong & Ledin 1997:78). 

Ur översättningssynpunkt utgör den förra ett större problem eftersom avståndet är stort till 

de svenska bruksnormerna. Källtextens akademiska prosa präglas av nominalfraser följda 

av långa räckor prepositionsattribut. Se fr.a. kursiveringarna i KT nedan. 

 

(7) 

KT r. 340–346: C’est l’absence de toute perspective d’avenir professionnel ouvrier à l’usine qui, dans 

les années 1990, a rapidement incité les familles ouvrières, notamment elles dont les pères étaient 

ouvriers spécialisés (OS), à orienter leurs enfants vers des études longues et indéterminées. 

MT r. 337–343: Arbetarfamiljerna kunde inte se någon framtid för sina barn på fabriken och det var 

därför som de under 1990-talet – särskilt de familjer vars fäder var icke facklärda arbetare – snabbt 

började uppmuntra sina barn till långvariga studier utan något bestämt mål. 

 

Slutligen går det inte att undvika att kommentera meningslängden. Den längsta meningen i 

KT (r. 406–419) består av 79 ord och har ett LIX-värde på 120, något som knappast före-

kommer ens i de mest invecklade svenska texterna (gränsen för ”mycket svår, byråkrat-

svenska” går vid > 60, se LIX-räknare). 
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3 Inför översättningen 

3.1 Överväganden inför översättningen 

Först kommer några överväganden inför översättningen med hänsyn till språkparet 

franska–svenska och sedan med hänsyn till vad som framkommit av textanalysen. Därefter 

presenteras en övergripande översättningsstrategi. 

3.1.1 Språkspecifika överväganden 

Enligt Ingo (2007:175) har varje språk sina specifika egenskaper och hanteras på olika sätt 

av översättaren liksom är fallet med alla arbetsredskap. Även Eriksson (2002:83–84) talar 

om specifika, ”systeminherenta” egenskaper (och karakteristika) hos språken, ”inte minst 

på menings- och satsstrukturens område”. Enligt honom är mycket av översättningsarbetet 

mekaniskt och på en viss nivå oberoende av översättarstrategier eller personlig stil. Den 

sidan av översättningsverksamheten beror istället på den språkliga kompetensen inom det 

egna modersmålet. Eriksson (2002:84) hävdar vidare att det finns solklara fall där ett 

bestämt uttryck på ett språk alltid översätts till ett motsvarande uttryck på ett annat språk 

och att det finns andra fall där en viss lösning kan vara acceptabel men stilistiskt av-

vikande. Kollektiva stilnormer och stilkonventioner är en del av de inneboende språkliga 

egenskaperna menar han. En av förutsättningarna för en lyckad översättning är därför 

kännedom om dessa olika egenskaper hos såväl målspråket som källspråket. Rent praktiskt 

handlar detta om kunskap om specifika språkpar och i det aktuella fallet franska–svenska. 

När det gäller meningsstrukturen rekommenderar Ingo (2007:51) att man generellt bör 

”producera en översättning som på motsvarande sätt innehåller lika mycket respektive litet 

inbäddningar med hänsyn till bruksnormerna för målspråket och motsvarande textsort i 

målspråket.” De svenska bruksnormerna menar han framhäver fullständiga huvud- och 

bisatser medan de franska betonar inbäddningar med hjälp av bl.a. participer och infinitiver 

(Ingo 2007:197). Även Lundquist tar upp språkparsberoende aspekter av översättnings-

arbetet. Enligt henne är t.ex. den indirekta översättningsstrategin ordklasskifte inte alltid 

fakultativ utan i vissa fall obligatorisk. Det franska uttrycket ”dès son lever” blir på danska 

”så snart han/hun står/stod op” och innebär ett skifte från en konstruktion med verbalsub-

stantiv i källspråket (som är mycket vanlig i franskan) till en konstruktion med finit verb i 

målspråket (Lundquist 2010:46). Lundquist (2010:58–64) resonerar även kring hur språk-

paret kan ha betydelse för översättningen av anaforer. I två exempel visar hon att franskan 

använder sig av dels pronominalisering (”La France … Elle … Elle …”, s. 59), dels lexikal 



14 

 

variation (”La France … le pays … la République … la nation … l’hexagone”, s. 61) där 

detta inte är brukligt på danska. På germanska språk används enligt Lundquist istället 

”lexikal upprepning växlande med pronominalisering” (2010:61, min översättning). Hon 

understryker dock (ibid.) att det viktiga är att referenten blir entydig i den översatta texten. 

3.1.2 Textspecifika överväganden 

Av vad som har framkommit av textanalysen är Retour en populärvetenskaplig anpassning 

av vetenskapliga artiklar som därtill fått en politisk färgning. Måltexten kan troligen 

fungera i ett liknande sammanhang som källtexten och läsas av personer med ett intresse 

för arbetarnas livssituation och med en viss erfarenhet av samhällsvetenskaplig text. I ett 

svenskt sammanhang krävs dock även ett intresse för Frankrike. Terminologin kommer att 

vara ett centralt problem då såväl denotationer som konnotationer måste träffa någorlunda 

rätt. Ordvalen kommer att vara avgörande för att överföra textens kritiska attityd men sam-

tidigt bevara författarnas och de intervjuade arbetarnas trovärdighet. I de fall det här saknas 

direkta, fullgoda svenska motsvarigheter kommer förskjutna motsvarigheter (se Ingo 

2007:168) att vara oumbärliga. Ett annat centralt problem är den populärvetenskapliga 

framställningen. Här måste retoriska effekter och kulturanpassning vägas mot semantisk 

ekvivalens. Strykningar, tillägg och omflyttningar kommer att bli nödvändiga. Vad gäller 

meningsstrukturen får den inte bli alltför komplex men den nominala framställningen be-

dömer jag inte behöver arbetas bort helt och hållet med tanke på att texten ändå riktar sig 

till personer med en viss bildning. 

3.2 Översättningsstrategi 

Som Lundquist (2010:51–53) skriver är valet av översättningsstrategi avhängig texttypen. I 

det aktuella fallet visar källtexten tydliga drag av både innehålls- och appellbetonad text. 

Det förra draget måste sägas vara dominerande eftersom författarna i första hand vill för-

medla en viss typ av information och först i andra hand lägger vikt vid att göra retoriska 

poänger. De innehållsbetonade dragen pekar mot att målet semantisk ekvivalens är mycket 

viktigt och de appellbetonade dragen ställer krav på pragmatisk ekvivalens (ibid.). När de 

båda står i konflikt kommer jag oftast att ge semantiken företräde. Den semantiska ekvi-

valensen är dock inte alltid överordnad utan många gånger kommer jag att tillåta mig 

strykningar, tillägg eller nedtonade metaforer där jag finner det nödvändigt för att inte den 

politiska retoriken ska gå förlorad eller överdrivas. När det gäller svårigheterna med 

terminologi och ordval överlag kommer jag att tillämpa en medveten kompensations-
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strategi för att så långt som möjligt undvika kompromisser med semantik och pragmatik 

(Lundquist 2010:97). Den globala översättningsstrategin är funktionell (Lundquist 

2010:36). 
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4 Översättningskommentar 
 

Detta avsnitt inleds med en diskussion kring några exempel där språkspecifika faktorer 

varit dominerande under översättningen (4.1, 4.2 och 4.3). Därefter diskuteras en rad 

exempel där text- och kontextspecifika faktorer spelat en viktigare roll (4.4 och 4.5). 

4.1 Avnominaliseringar 

Nedan följer ett par exempel på ”mekaniska” transformationer av meningsstrukturen 

(kursiverade) som ligger i linje med Erikssons (1997) kontrastiva analys. 

 
(8) 

KT r. 398–401: En même temps, la succession des générations ouvrières a été fortement perturbée par 

les transformations du marché du travail des jeunes […] 

MT, r. 398–401: Samtidigt har övergången från en generation arbetare till nästa i högsta grad rubbats 

av att arbetsmarknaden för de unga har förändrats […] 

 
(9) 

KT r. 722–725: La situation d’entretien les obligeait à « replonger » dans un monde qui leur était de-

venu, d’une certaine manière, étranger […] 

MT r. 721–724: När de blev intervjuade tvingades de […] att ”blicka in” i en värld som på något sätt 

blivit främmande för dem […] 

 

De franska nominalfraserna har i exempel 8 transformerats till en svensk kompletiv bisats 

och i 9 till en adverbiell bisats (jfr Eriksson 1997:195; 316). I båda fallen handlar det om 

satsgradshöjningar som skapar meningar vilka ligger mer i linje med de svenska bruks-

normerna (jfr Ingo 2007:197). 

4.2 Meningsuppbrytning och integration av parentetiska inskott 

För att åstadkomma en översättning i linje med de svenska bruksnormerna har jag i ett 

antal fall brutit upp långa franska meningar till flera kortare svenska. Jag har även – och 

inte sällan på samma gång – arbetat in det som Ingo (2007:73) beskriver som ”löst 

inskjutna anmärkningar av parentetisk natur” och som är särskilt vanliga i franskan. 
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(10) 

KT r. 406–419: Lorsqu’on sait ce que représente dans les familles bourgeoisies (bourgeoisie éco-

nomique et bourgeoisie intellectuelle) la somme des efforts et des énergies mobilisés en faveur des 

enfants pour conserver son rang (social et culturel) et assurer sans encombre la transmission des 

héritages, on peut imaginer a contrario, dans les familles ouvrières, la forme de souffrance sociale – 

souffrance tue, retenue, mais sans cesse ruminée – que produit la perte d’un héritage à léguer à ses 

enfants et leur éloignement socioculturel. 

[När man vet vad som i de borgerliga (ekonomiskt och intellektuellt borgerliga) familjerna 

representerar summan av mobiliserade ansträngningar och energier till förmån för barnen för att 

bibehålla deras (sociala och kulturella) ställning och för att trygga arvskiftet utan hinder, kan man 

föreställa sig a contraro, i arbetarfamiljerna, vilket socialt lidande – ett tyst, tillbakahållet lidande, ett 

ständigt grubblande – som förlusten av ett arv att lämna efter sig till sina barn och deras socio-

kulturella fjärmande skapar.] 

MT r. 406–417: I de ekonomiskt eller intellektuellt borgerliga familjerna anstränger man sig mycket 

för att barnen ska behålla sina föräldrars sociala och kulturella rang och för att säkerställa ett smidigt 

arvskifte. Med detta i åtanke kan man bara föreställa sig vilket socialt lidande det innebär för en 

arbetarfamilj att inte ha någonting att lämna efter sig till sina barn. Föräldrar i arbetarklassen lider 

ständigt, men i tysthet, av den sociala tillhörighetens effekter. 

 

Den franska meningen ovan består av en lång rad bisatser och en huvudsats och innehåller 

sammanlagt 79 ord. Det som gör meningen så lång är kombinationen av ett stort antal 

parentetiska inskott (kursiverade) och samordnade prepositionsfraser (fetstilta). Den 

svenska översättningen (MT) utgörs här istället av tre separata meningar i vilka de 

parentetiska inskotten integrerats. Den första MT-meningen består av det långa inledande 

TSR-adverbialet (som sträcker sig fram till kommatecknet) i KT-exemplet ovan, förutom 

det kausala innehållet ”Lorsqu’on sait”. Det senare har flyttats över till en ny mening och 

översatts till ”Med detta i åtanke”, en fras som syftar tillbaka på hela den första MT-

meningen. Den andra MT-meningen utgörs av huvudsatsen i KT förutom det parentetiska 

inskottet ”souffrance tue, retenue, mais sans cesse ruminée” samt ”et leur éloignement 

socioculturel”. Dessa delar har överförts till en tredje mening där ”Föräldrar i arbetar-

klassen” fungerar som anafor och är ett tillägg som ger meningen ett nödvändigt subjekt. 

De fyra parentetiska inskotten i KT har  
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1. integrerats i den första MT-meningens fundament 

2. tagits ut ur parentesen och satts in som vanliga adjektiv i attributiv ställning 

3. satts på objektsplats i en bisats 

4. omvandlats från en samordnad satsförkortning (souffrance tue, retenue, mais 

sans cesse ruminée) (ett fritt predikativ) till ett predikat (lider) som modifieras av 

två samordnade adverbial (ständigt men i tysthet). 

4.3 Anaforer 

Lundquists resonemang om anaforer i franskan (se 3.3.2) stämmer väl in på källtexten och 

anaforerna har därför varit ett översättningsproblem. Nedan följer ett exempel på hur jag 

har gjort referenten (kursiv) entydig. 

 

(11) 

KT r. 431–449: Bien que nos objets principaux de recherche empirique soient l’usine et le système 

scolaire, le livre s’est construit non pas autour de l’entreprise, ni du travail, ni de l’école, mais autour 

du groupe ouvrier 

[– – –] 

 

Nous avons avant tout cherché à comprendre ses pratiques dans leur enracinement historique [– – –] 

 

Car l’histoire « informe » au sens fort du mot les attitudes des salariés […] 

 

MT r. 431–453: Vår empiriska undersökning koncentrerar sig på förhållanden på fabrikerna och i 

skolan, men den är inte uppbyggd på någondera utan på gruppen arbetare [– – –] 

 

Vi har framförallt försökt att förstå arbetarnas praktik ur ett historiskt perspektiv [– – –] 

 

Historien strukturerar nämligen arbetarnas inställning […] 

 

I exemplet ovan har  

1. substantivet (le) group ouvrier översatts direkt till gruppen arbetare 

2. det possessiva pronomenet ses (’dess’) omvandlats till ett substantiv i genitiv, 

arbetarnas 

3. des salariés (’löntagarnas’) översatts till arbetarnas: lexikal upprepning i stället för 

variation. 
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4.4 Ordval: denotations- och konnotationsmotsvarigheter 

Som framgick av textanalysen innehåller källtexten ord som å ena sidan är författarnas 

eller de intervjuade arbetarnas egna och å andra sidan hör till det förhärskande klasspråket, 

t.ex. den moderna management-diskursen (se 2.2.5). Det har varit ett centralt över-

sättningsproblem att hitta goda svenska denotations- och konnotationsmotsvarigheter (se 

Ingo 2007:168f) som är trogna både de (populär)vetenskapliga ambitionerna och den 

politiska attityden.  

I KT återkommer ofta de två arbetarkategorierna ouvriers professionnels (OP) och 

ouvriers spécialisés (OS). Flera översättningsalternativ finns här tillgängliga, t.ex. kvali-

ficerade och okvalificerade arbetare (som dock snarare är motsvarigheter till ”ouvriers 

qualifiés”/”non-qualifiés”). Norstedts stora fransk-svenska ordbok (1998) föreslår ”tempo-

arbetare” som motsvarighet till ”ouvrier spécialisé” men har inget uppslag för ”ouvrier 

professionnel”. I Svenska akademiens ordbok förekommer tempoarbetare tillsammans med 

specialarbetare (”arbetare som utför specialarbete”, ”specialutbildad arbetare”). En fördel 

med ”tempoarbetare” är associationerna till ensidigt arbete, stress och belastningsskador 

(Nationalencyklopedin) men det är en nackdel att det kompletterande ordet för den andra 

arbetarkategorin är så snarlik den motsatta kategorin på franska (ouvrier spécialisé ≠ 

specialarbetare), vilket riskerar att skapa förvirring. Valet föll till slut på facklärda och icke 

facklärda arbetare vilka är etablerade kategorier i den officiella svenska arbetsstatistiken. 

De passar in i ett socio-ekonomiskt schema som underkategorier till gruppen arbetare vid 

sidan av grupperna tjänstemän och företagare (Statistiska centralbyrån 1982). Orden är 

dock mer lyckade i författarnas akademiska prosa än när de förekommer i arbetar-

intervjuerna. Det är inte speciellt vanligt att svenska arbetare benämner sig själva som 

”icke facklärda” men de säger nog heller inte att de är ”okvalificerade” eller ”tempo-

arbetare”. Vid något tillfälle översatte jag ”OS” (’ouvrier spécialisés’) till arbetare kort och 

gott (se KT r. 747, MT r. 746). 

Orden/fraserna ”management participatif” och ”appel aux compétences des salariés” 

översattes till ”arbetstagarinflytandet” respektive ”ropen efter ”kompetenta medarbetare”. 

Dessa ord förekommer i den svenska management-diskursen och tycks vara direkta 

denotationsmotsvarigheter. Att de nog är goda konnotationsmotsvarigheter framträder när 

man uppmärksammar att ”medarbetare” och ”arbetstagare” ingår i en verklighets-

beskrivning enligt vilken de anställda är (eller underförstått bör vara) lojala mot den som 

givit dem en anställning (de arbetar med och inte mot, se Teleman 1979). Av samma skäl 
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har jag konsekvent undvikit orden arbetstagare och medarbetare överallt utanför denna 

management-diskurs, dvs. i nästan samtliga fall. Jag hade här kunnat välja att föra in en 

marxistisk terminologi genom att översätta salariés till lönearbetare eller arbetskrafts-

säljare som för tankarna till tvång och utsugning.
7
 Detta hade dock varit att politisera 

texten för mycket. Salariés har inte några starka politiska konnotationer så jag behövde 

hitta en mellanväg mellan ett borgerligt fackspråk (arbetstagare) och ett marxistiskt mot-

språk (arbetskraftssäljare). Valet föll på att oftast översätta salariés till anställda trots att 

det senare brukar motsvara employés på franska (se t.ex. Norstedts stora fransk-svenska 

ordbok 1998). Jag gjorde bedömningen att anställda var det alternativ som bäst kunde 

överföra en tillräckligt exakt denotationsmotsvarighet och en tillräckligt neutral kon-

notationsmotsvarighet.  

Även om ”facklärda”/”icke facklärda” inte var idealiska ordval i arbetarintervjudelarna 

(de var här lite för akademiska) finns det en rad andra exempel där konnotationerna har 

legat närmare det informella talspråket (eller rättare sagt det talspråkshärmande språket) i 

översättningen. På ett ställe (KT och MT r. 740) kunde t.ex. ”pare-chocs” översättas till 

”kofångare” (ett ”vardagligt uttryck för bilars stötfångare”, Nationalencyklopedin), fastän 

det franska ordets konnotationer är neutrala i det aktuella fallet. På ett annat ställe (KT r. 

754, MT r. 752–753) blev ”répression derrière” (’repression bakifrån’) till ”piskan i 

ryggen” som har en mycket konkretare symbolik. På ett tredje ställe blev ”obligé de 

suivre” (KT r. 848, ’tvungen att följa efter’) till ”måste rätta in sig i ledet” (MT r. 848–

849). 

Konnotationsberikade ord och uttryck som ”kofångare” har fått kompensera för kon-

notationsförluster/-förvridningar på andra ställen i texten, som t.ex. när ”gamelles” över-

sattes till ”matlådor”: 

 

(12) 

KT r. 668–677: « Vous savez, ici, à Sochaux, on en est encore au temps des gamelles. Les ouvriers 

continuent d’apporter les gamelles que leurs femmes ont préparées chez eux, et ils préfèrent manger 

dans les ateliers, sur leurs postes de travail, plutôt que de venir ici [au self-service de l’usine]. Et ça, il 

n’y a rien à faire, on n’arrive pas à les changer… » 

                                                 
7
 Nationalencyklopedin innehåller uppslaget arbetsköpare som beskrivs som ”ett alternativt ord för arbets-

givare, förespråkat av den politiska vänstern såsom en mer adekvat benämning på den som i utbyte mot er-

sättning tar arbetskraft i anspråk.” Enligt Marx (2004) [1865] är det emellertid av yttersta vikt att skilja 

mellan begreppen arbetskraft och arbete. En kapitalist köper varan arbetskraft (ofta till sitt värde) för att – 

som alla varuköpare – komma åt dess nyttoegenskaper (och konsumera dess bruksvärde): i det här fallet en 

bestämd mängd arbete som frambringar ett nytt värde åt kapitalisten vilket är större än värdet på den inköpta 

arbetskraften. Arbetskraftens förmåga att skapa ett värde som är större än den själv är enligt Marx själva 

förutsättningen till den kapitalistiska utsugningen. Utifrån detta perspektiv skulle orden arbetsköpare och 

arbetssäljare, precis som arbetsgivare, fördunkla det verkliga förhållandet.  
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MT r. 667–676: ”Ni förstår, här på Sochaux lever vi fortfarande i matlådornas tidevarv. Arbetarna 

fortsätter att ta med sig matlådor som deras fruar har gjort i ordning där hemma, och de sitter hellre 

där och äter, inne i verkstaden vid sina arbetsstationer, än att de kommer in hit [till fabrikens själv-

betjäning]. Och det där går inte att göra någonting åt. Vi har inte lyckats ändra på dem.” 

 

Ordet ”matlåda” är ganska neutralt på svenska (”för förvaring av matvaror; särsk. för 

utflykter o. d.”, Svenska akademiens ordbok) medan ”gamelle” syftar på en särskild typ av 

matlåda i metall som används ”par les soldats, les campeurs, les ouvriers d’un chantier” 

(’av soldater, campare, arbetare på en byggarbetsplats’, min översättning; Robert m.fl. 

2010). I Robert m.fl. (2010) förekommer ”gamelle” dessutom i exempelfrasen ”Préparer la 

gamelle du chien” (ungefär: ’Fylla hundens matskål’, min översättning). Ordet leder 

tankarna till något primitivt. Inte minst kontexten vittnar om att det används prejorativt (en 

chef som uttalar sig om arbetarnas ovilja att låta sig ”rehabiliteras”). I 13 nedan finns tvärt-

om några exempel på ordval (kursiverade) där konnotationerna bidrar till att upprätthålla 

en välvillig attityd gentemot arbetarna.  

 

(13) 

KT r. 713–727: La plupart des ouvriers interrogés, surtout les non-militants, faisaient un véritable 

effort sur eux-mêmes pour accepter d’évoquer devant nous différents aspects de leur travail à l’usine 

(le travail, l’ambiance, l’avenir…) ou de leur vie en dehors du travail (les enfants, les difficultés 

d’argent) dont on sentait qu’ils ne désiraient pas spontanément parler. La situation d’entretien les 

obligeait à « replonger » dans un monde qui leur était devenu, d’une certaine manière, étranger, 

hostile : monde qu’ils auraient plutôt souhaité oublier, une fois rentrés chez eux. 

MT r. 711–725: De flesta arbetarna som intervjuades, framförallt de som inte var aktivister, försökte 

verkligen förmå sig att reflektera över olika sidor av arbetet på fabriken (själva arbetet, atmosfären, 

framtiden osv.) och livet utanför arbetet (barnen, svårigheterna med att få det att gå ihop ekonomiskt 

m.m.), saker som man märkte att de annars inte hade någon större lust att prata om. När de blev 

intervjuade tvingades de emellertid att ”blicka in” i en värld som på något sätt blivit främmande för 

dem, fientlig rentav och som de helst hade velat glömma så fort de kommit hem. 

 

”Les difficultés d’argent” har inte översatts till det opersonliga ”pengaproblemen” utan till 

det något intimare ”svårigheterna med att få det att gå ihop ekonomiskt”.
8
 Likaså är ut-

trycket ”inte hade någon större lust att prata om” något intimare än ”inte spontant ville 

prata om” eftersom det förra är en fras som ofta används i samtal mellan fyra ögon, t.ex. 

”Jag har ingen större lust att prata om det nu.” Tillägget ”rentav”, som inte har någon 

direkt motsvarighet i franskan, hjälper till i överföringen av den retoriska stegringen 

                                                 
8
 Det är nog inte en slump att Nationalencyklopedins exempelmening till uppslagsordet gå ihop ”i fråga om 

inkomster och utgifter” talar om en ensamstående mor med tre barn. 
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”étranger, hostile” (’främmande, fientlig’), inte endast som allmänt förstärkningsord utan 

även genom den mer specifika nyansen av en drastisk förändring.
9
  

I intervjuutdragen har jag genomgående använt en talspråkshärmande stavning (inte 

sällan färgad av dialekt och sociolekt) – nåt, nåra, dom, sen osv. – som motsvarigheter till 

källtextens många ça (istället för de formella pronomen cela eller il), utelämnade ne (i t.ex. 

c’est pas) osv, liksom en talspråkshärmande grammatik:  

 

(14) 

KT r. 956–959: Maintenant je vais le faire et puis il va chronométrer mon copain qui fait mieux le 

boulot et il aura trois points d’écart… 

MT r. 957–960: Om jag gör så nu så mäter han bara tiden på min kompis som jobbar på bättre och så 

skiljer det tre poäng mellan oss sen… 

 

4.5 Strykningar och tillägg 

Textanalysen visade att målgruppen är en vidare läsekrets än forskarvärlden och att förfat-

tarna på olika sätt ansträngt sig för att åstadkomma en emfatisk disposition. I ett antal fall 

har målet semantisk ekvivalens därför fått stå tillbaka för läsbarheten när de båda har stått i 

konflikt, men endast när jag har bedömt att den förlorade eller tillförda informationen inte 

varit betydande. 

 

(15) 

KT r. 72–85: Pourquoi le groupe ouvrier s’est-il rendu, en quelque sorte, invisible dans la société 

française ? En cette fin de XXe siècle, la « classe ouvrière » traditionnelle n’est plus présente 

physiquement : les grandes usines et les grandes concentrations ouvrières ont largement disparu du 

paysage, les quartiers ouvriers ne sont plus que des « quartiers » (euphémisme de plus en plus 

employé pour désigner les « cités » HLM), les « immigrés » ne sont plus considérés comme des 

travailleurs mais sont avant tout définis par leur origine nationale. 

MT r. 71–81: Varför har arbetarna som grupp på något sätt gjort sig osynliga i det franska samhället? 

Den traditionella ”arbetarklassen” är inte längre närvarande nu vid 1900-talets slut. Storfabrikerna har 

i stort sett försvunnit, arbetarkvarteren är bara ”stadsdelar” (den förskönande benämningen för betong-

förorterna) och ”invandrarna” ses inte längre som arbetare utan klassas nu framförallt efter sin 

nationella härkomst. 

 

(16) 

KT r. 567–571: La deuxième partie est consacrée aux changements du rapport des ouvriers à la 

scolarité de leurs enfants et aux effets sociaux de la poursuite des études dans les familles ouvrières 

[…] 

MT r. 568–571: Den andra delen tar upp hur arbetarnas inställning till skolundervisningen har för-

ändrats och vilka effekter denna nya jakt på utbildning får på arbetarfamiljerna […] 

                                                 
9
 Rentav: ”använt för att markera att vad man utsäger är en ytterlighet (ofta innebärande en stegring i förh. till 

ngt förut sagt l. ngt underförstått) l. ngt, drastiskt l. påfallande o. dyl., l. använt ss. ett vanligt förstärknings-

ord, med en mera allmänt förstärkande l. framhävande funktion; ofta liktydigt med: till och med” (Svenska 

akademiens ordbok). 
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I exempel 15 och 16 ovan har ett antal ord och fraser strukits (kursiverade) eller lagts till 

(fetstilta). Sammantaget gör strykningarna texten mindre pratig och några av orden/ 

fraserna skulle dessutom ge oönskade associationer i en svensk översättning. ”Koncen-

trationer” passar t.ex. bättre ihop med kemiska substanser än med människor (tanken 

vandrar osökt till koncentrationsläger) och ”landskap” fungerar inte lika bra på svenska i 

överförd betydelse (”det sociala landskapet” i det aktuella fallet). Tilläggen av två ”nu” i 

exempel 15 och ”nya” i exempel 16 är däremot retoriska förstärkningar av resonemanget 

om att ett historiskt skifte har ägt rum – kontrasten mellan då och nu blir tydligare.  Man 

skulle kunna hävda att dessa tillägg blott utgör en förändring – eventuellt en förbättring – 

av originaltexten och att de alltså inte hör till själva översättningsprocessen. Det är dock 

inte självklart att de hade fungerat särskilt väl i ett franskt sammanhang. Orden 

”maintenant”/”aujourd’hui” (’nu’/’idag’) och ”nouvelle” (’ny’) är t.ex. betydligt längre än 

de svenska. 

Några tillägg och andra förändringar har gjorts med hänsyn till att de svenska läsarna 

inte har samma kunskap om specifikt franska förhållanden (se Ingo 2007:170 om kontext-

motsvarighet). 

 

(17) 

KT r. 58–62: Grève des ouvrières de l’usine Maryflo, dans le Morbihan, demandant le renvoi d’un 

directeur de production tyrannique qui les harcelait et les humiliait au travail […] 

MT r. 55–59: Arbetarna gick till exempel ut i strejk på fabriken Maryflo i Bretagne och krävde att få 

bort en tyrannisk produktionschef som trakasserade och förnedrade dem på arbetet. 

 

(18) 

KT r. 1237–1240: Les enquêtes statistiques effectuées au niveau national par l’INSEE établissent qu’il 

y a bien eu depuis le milieu des années 1980 une intensification du travail. 

MT r. 1237–1241: INSSE – Nationella institutet för statistik och ekonomiska studier – har visat i sina 

statistiska undersökningar att arbetsintensiteten har ökat i Frankrike sedan ungefär mitten av 1980-

talet. 
 

I exempel 17 har departementet Morbihan ersatts med regionen Bretagne som svenska 

läsare borde ha lättare för att peka ut på en karta. I 18 har en översättning av det full-

ständiga namnet på det franska institutet förts in som ett inskott, och tillägget ”i Frankrike” 

verkar som en tyst påminnelse om att texten inte säger något om hur eller när arbetsintensi-

teten har förändrats i allmänhet. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Bretagne
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5 Sammanfattande synpunkter 
 

Det går inte att undvika att information går förlorad när en text överförs från ett språk till 

ett annat – från en språklig struktur och kontext till en annan. Översättning handlar därför i 

hög grad om att prioritera en överföring av de viktigaste aspekterna. Textanalysen visade 

att källtexten väsentligen präglades av tre olika drag: vetenskaplig text, populärveten-

skaplig text och politisk attityd. Utifrån detta formulerades en semantisk-pragmatisk, 

funktionell översättningsstrategi som hade som mål att så långt som möjligt överföra de 

olika dragen utan att något av dem systematiskt blev åsidosatt eller överdrivet. Över-

sättningskommentaren tog upp ett antal exempel på hur jag konkret gått tillväga för att 

anpassa texten till svenska bruksnormer och en svensk kulturkontext. Centrala problem-

områden var en komplex meningsstruktur och avsaknaden av direkta, sammanfallande 

denotations- och konnotationsmotsvarigheter. Lösningarna bestod av bland annat sats-

gradsförändringar, ett kreativt terminologiarbete samt strykningar och tillägg.  

Mina största lärdomar är vikten av att först identifiera centrala drag i texten samt olika 

ords referentiella och associativa betydelser och att sedan komma på lösningar som i så 

hög grad som möjligt undviker kompromisser på den övergripande nivån. Vetenskaplig 

integritet och starka politiska åsikter är fullt förenliga i det verkliga livet. De måste därför 

inte vara oförenliga när de kommer till uttryck i en text och följaktligen inte heller i en 

översättning. Det gäller bara att väga varje ord på en guldvåg. 
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