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Sammandrag 

Denna magisteruppsats baseras på en översättning av fem artiklar på temat cannabis 

publicerade i den franska tidskriften L’Express. Arbetet består av en översättningsdel samt 

en analysdel. Analysdelen inleds av en källtextanalys som utgår från Hellspong & Ledins 

mall för brukstextanalys i boken Vägar genom texten (1997). Därefter följer ett avsnitt om 

överväganden inför översättningen, i vilket det redogörs för de aspekter som har krävt 

särskild uppmärksamhet under översättningen samt de översättningsstrategier som 

tillämpats. Analysen går därefter över i en översättningskommentar som är en fördjupande 

analys av ett utmärkande drag i den aktuella översättningen, nämligen expliciteringar.  

 

Engelsk titel:  

”Expressing the Implicit – Three Types of Explicitation in a Translation of a French 

Journalistic Text” 

 

Nyckelord:  

Franska – översättning – textanalys – explicitering – translation universals 
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1 Inledning 

Detta är en magisteruppsats inom översättarutbildningen vid Lunds universitet och den 

består av en större översättningsuppgift samt en analys i två delar: en analys av källtexten 

och en fördjupande översättningskommentar. Syftet med uppsatsen är att med 

textanalytiska och översättningsteoretiska redskap genomföra en analys av den egna 

översättningen och därmed undersöka de aspekter som kräver särskild uppmärksamhet 

under översättandet. Den text som har översatts består av fem artiklar från ett temanummer 

av den franska nyhetstidskriften L’Express, publicerat den 5 december 2012. Artiklarnas 

gemensamma tema är franska tonåringars cannabiskonsumtion. Uppsatsen inleds med en 

analys av källtexten samt en redogörelse för de överväganden som har gjorts inför 

översättningen, inklusive den globala översättningsstrategi som har tillämpats. Därefter 

följer en översättningskommentar som är en fördjupad analys av en central aspekt i den 

aktuella översättningen, nämligen expliciteringar. 

 

2 Analys av källtexten 

I min analys av källtexten har jag använt mig av den modell för textanalys som presenteras 

av Hellspong & Ledin i boken Vägar genom texten – handbok i brukstextanalys (1997). 

Jag har tittat på samtliga strukturer i textanalysmodellen, dvs. kontext, form (textuell 

struktur), innehåll (ideationell struktur), relation (interpersonell struktur) och stil. Jag har 

analyserat de aspekter i varje struktur som jag har funnit mest relevanta för just min 

källtext.  

 

2.1 Kontext  

En texts kontext handlar om det språkliga och sociala sammanhang som texten har 

uppkommit i, bakgrunden till dess uppkomst samt om textens tänkta mottagare. Den 

samling artiklar som analyserats kommer från den franska tidskriften L’Express. Denna 
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veckoliga tidskrift grundades 1953 och har bland annat haft den amerikanska tidskriften 

Time som förebild. L’Express var från början vänsterliberal och är numera snarare 

högerliberal men dock inte lika uttalat politisk. År 2011 hade den tryckta tidskriften 2 

miljoner läsare i veckan. Det finns även en nätversion av tidskriften och enligt det franska 

publikmätningsföretaget Médiamétrie hade denna sida runt 7,7 miljoner besökare i januari 

2013. Det är från denna nätversion som majoriteten av min källtext är hämtad.   

     Varje nummer av L’Express har ett tema, eller ett ämne som behandlas mer djupgående 

i ett antal artiklar. Den samling artiklar som jag har valt till källtext publicerades i 

L’Express pappersversion och nätversion den 5 december 2012 och har temat cannabis. 

Fokus ligger på franska ungdomars cannabiskonsumtion och de skador denna drog kan 

medföra. Franska ungdomar är nämligen en av de största konsumenterna av cannabis i 

Europa. En av temanumrets artiklar tar upp en rapport från Europeiska centrumet för 

kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN) som visar att Frankrike befinner sig 

på andra plats i Europa (efter Tjeckien) när det gäller tonåringars (15-16 år) konsumtion av 

cannabis. Några av de övriga storrökarländerna i Europa har mellan 2007-2011 antingen 

stabiliserat eller sänkt sin konsumtion medan de franska tonåringarna har ökat sin. De 

franska tonåringarna röker dessutom mer cannabis än de amerikanska tonåringarna. 

(Chabrun 2012.) 

     Artikelsamlingen tar avstamp i ett initiativ från ett antal psykiatriker och andra 

specialister på beroende som vill sätta ner foten och bidra till insikt hos fransmännen. 

Deras önskan är att de franska ungdomarnas ökande cannabiskonsumtionen ska sluta sopas 

under mattan och att cannabis inte bör betraktas som en ofarlig ”mjuk” drog, då den i 

själva verket är mycket skadlig. Det finns stora psykiska och fysiska risker för de 

ungdomar som konsumerar drogen.  

     Olika journalister står bakom var och en av artiklarna: Claire Chartier (”Cannabis, le cri 

d’alarme des psys”), Géraldine Catalano med Marion Guérin (”Ce joint qui sépare”), 

Estelle Saget (”Cannabis: Quelle est la marche à suivre pour les parents?”), Vincent Olivier 

(”Sept choses à savoir sur le cannabis”) och Laurent Chabrun (”Faut-il dépénaliser le 

cannabis?”). I de sex avsnitt där olika specialister uttalar sig finns inget journalistnamn 

utsatt, vilket kan betyda att det är specialisterna själva som har skrivit texten. Utöver 

specialisterna får även andra röster komma till tals i de olika artiklarna, bl.a. får två 
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politiker debattera för och emot legalisering och ett antal före detta cannabisberoende 

ungdomar och deras familjer får berätta om sina erfarenheter av missbruket. Det finns med 

andra ord flera olika sändare, även om tidskriften L’Express står som huvudsaklig sändare.  

Den tänkta mottagaren är troligen en vanlig L’Express-läsare, som typiskt kan sägas vara 

en vuxen fransman som intresserar sig för samhällsfrågor och befinner sig mer åt höger än 

åt vänster på den politiska skalan. En del av artiklarna har dock en mer tydlig målgrupp. En 

av artiklarna består t.ex. endast av råd och tips till föräldrar som har tonåringar som röker 

cannabis. 

 

2.2 Ideationell struktur 

En texts ideationella struktur finns i dess innehållsmönster, d.v.s. det som texten handlar 

om, dess teman, och vad den säger om dessa teman. Även om den här källtexten består av 

ett flertal olika artiklar av varierande typ förs de alla samman av ett gemensamt makrotema 

som skulle kunna formuleras som: ”Franska ungdomars cannabiskonsumtion och de risker 

den medför”. Makrotemat är alltså gemensamt och övergripande för hela artikelsamlingen, 

texten är med andra ord monotematisk. De olika artiklarna illustrerar dock olika aspekter 

av cannabisproblemet och utgör olika mikroteman. I den artikel som inleder hela 

artikelsamlingen med titeln ”Cannabis, le cri d’alarme des psys” (”Cannabis: specialisterna 

slår larm”) presenteras ämnet och anledningen till att temanumret har uppstått, nämligen 

att ett antal psykiatriker och andra specialister har tagit ett initiativ att belysa det franska 

cannabisproblemet. Därefter följer sex korta texter där varje specialist får säga sitt om 

ämnet. Här uttrycker de vad de anser är orsakerna till problemet och ger förslag på 

lösningar. I artikeln ”Cannabis: Quelle est la marche à suivre pour les parents?” 

(”Cannabis: Hur ska man göra som förälder?”) ger en psykiater råd till föräldrar om hur de 

ska kommunicera med sin cannabisrökande tonåring. Artikeln ”Sept choses à savoir sur le 

cannabis” (”Sju saker du bör veta om cannabis”) är upplagd som ett antal frågor med svar 

och här ges information om drogens fysiska och psykiska påverkan på hälsan. Artikeln ”Ce 

joint qui sépare” (”Jointen som splittrar familjer”) är baserad på intervjuer med några före 

detta cannabisberoende ungdomar samt deras föräldrar. Här skildras hur missbruket kan 
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slita itu en familj. Slutligen är ”Faut-il dépénaliser?” (”Ska cannabis avkriminaliseras?”) en 

debatt mellan två politiker som diskuterar huruvida cannabis bör legaliseras eller inte. 

Tillsammans täcker artiklarna alltså flera olika aspekter av problemet - från personliga till 

politiska.  

     Det är inte särskilt svårt att urskilja en gemensam makroproposition för hela 

artikelsamlingen – det övergripande budskapet är något i stil med ”cannabis är skadligt, 

framför allt för våra (franska) ungdomar, och problemet kräver en ordentlig och tydlig 

folkhälsopolitik”.  

 

2.3 Textuell struktur 

2.3.1 Referensbindning 

En intressant aspekt av källtexten är referensbindningen, dvs. den typ av textbindning som 

består av ord som syftar på något som tidigare nämnts i texten. (Hellspong & Ledin 

1997:81). Det förekommer en hel del citat i texten och när det refereras till personer som 

står bakom citaten används ofta s.k. varierad upprepning. En och samma referent kan 

således benämnas med olika sambandsled och ofta är kopplingen dem emellan inte helt lätt 

att se. I artikeln ”Ce joint qui sépare” får mamman till en av ungdomarna uttala sig och 

refereras först till som la mère de Marion (’Marions mamma’) och därefter plötsligt som 

cette illustratrice parisienne (’denna parisiska illustratör’). Denna typ av vaga 

referensbindning är inte ovanlig i franskan men desto ovanligare i svenskan. Denna aspekt 

är därför framför allt intressant att analysera ur ett översättningsperspektiv och jag kommer 

därför att återkomma till detta i översättningskommentaren. 

 

2.3.2 Lexikogrammatik 

För att bedöma hur pass lättläst en text är kan man göra en LIX-beräkning (Lagerholm 

2008:218). LIX står för läsbarhetsindex och är en formel skapad för bedömning av svenska 

texters läsbarhet men kan också vara relevant vid bedömning av texter på andra språk. 

Björnsson & Hård af Segerstad har gjort LIX-beräkningar på franska dagstidningar och 
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kommit fram till att formeln absolut är av relevans vid analys av franska texter (1979). För 

att bilda mig en uppfattning om vilken nivå min källtext befinner sig på har jag beräknat 

hela artikelsamlingens LIX-värde på www.lix.se och fått fram ett värde på 43. Detta 

innebär att texten kan klassas som en medelsvår, normal tidningstext, vilket är precis vad 

man kan förvänta sig. Men eftersom det rör sig om flera olika texttyper valde jag att även 

beräkna varje artikel för sig och fick då fram värden som spände över en relativt bred 

skala, från lättläst till svår text. Det lägsta värdet, 32, fick artikeln som innehåller 

kortfattade råd till föräldrar. Den hamnar därmed på samma nivå som en skönlitterär text 

eller en populärtidning (30-40). Artikeln består till största delen av förslag på vad man som 

förälder ska säga till sin tonåring och det handlar om fraser på ett vardagligt och informellt 

språk: 

(1) 

Ne dites pas: "Si tu continues comme ça, tu vas finir sous les ponts." Dites: "Je suis inquiet 

pour toi." (KT r.596) 

MT: Säg inte: ”Om du fortsätter så här kommer du att sluta som hemlös.” Säg: ”Jag är orolig 

för dig”. 

Det högsta värdet får citatet från en av specialisterna, psykiatern Marie Rose Moro. Det har 

ett LIX-värde på 54, vilket placerar den i nivå med svåra, officiella texter (50-60). Detta 

kan förklaras av att Moro använder långa, snåriga meningar med många kommatecken: 

(2) 

On feint de vouloir réagir, mais on adopte toujours des réactions superficielles, sans se donner 

les moyens de lutter, ni dans la réalisation, que ce soit dans les budgets spécifiques aux 

adolescents dépendants des drogues, ou, enfin, dans la formation appropriée des équipes qui les 

accueillent et les soignent. (KT r.204) 

MT: Man låtsas att man vill reagera, men man reagerar alltid bara på ytan, utan att hitta medel 

för att bekämpa problemet, varken genom en specifik budget för drogberoende tonåringar eller 

genom lämplig utbildning av de arbetslag som ska ta emot och behandla de här ungdomarna. 

 

Även den informationstäta artikeln ”Sept choses à savoir sur le cannabis” hamnar relativt 

högt upp skalan, med ett LIX-värde på 50. Detta beror i sin tur troligen på att den har ett 

mer vetenskapligt och specifikt innehåll än de andra texterna: 

(3) 

Récemment, les scientifiques ont en effet découvert qu'il existait deux composants dans le 

THC: le "bon", le cannabidiol, qui aurait un effet protecteur sur le plan psychotique, et le 



 
 

9 
 

"mauvais" THC, qui entraine addiction et risque plus élevé de développer une schizophrénie. 

(KT r.763)    

MT : Nyligen har forskare faktiskt upptäckt att det existerar två komponenter i THC: den 

”goda” komponenten, cannabidiol, som har visat sig ha antipsykotiska egenskaper, och den 

”dåliga” komponenten, THC, som leder till beroende och en högre risk för att utveckla 

schizofreni. 

 

I exempel (3) bidrar ord som cannabidiol, THC och schizophrénie till en specifik och 

vetenskaplig karaktär. Språket är dock fortfarande mottagaranpassat och 

lättillgängligt, som här i användningen av de pedagogiska benämningarna le ”bon” 

och le ”mauvais”. 

 

2.4 Interpersonell struktur 

En texts interpersonella struktur finns att hitta i dess sätt att skapa en relation med sin 

läsare. En aspekt av den interpersonella strukturen är de handlingar som den utför genom 

språket, s.k. språkhandlingar. Min källtexts övergripande syfte verkar vara att bidra till 

insikt och uppmana till förändring och i linje med det syftet innehåller den många 

språkhandlingar som gemensamt verkar för att göra just detta. Det handlar t.ex. om s.k. 

negativa språkhandlingar. Till skillnad från positiva språkhandlingar, som till exempel 

komplimanger och löften, innebär negativa språkhandlingar en sorts kränkning av 

mottagaren och de skapar ofta en känsla av distans. I detta fall finns det framförallt 

negativa språkhandlingar i form av anklagelser. Dessa är dock sällan riktade direkt till 

läsaren, utan riktas istället mot mer eller mindre specifika grupper av människor, men som 

eventuellt kan innefatta läsaren själv. Anklagelserna är ofta indirekta och kommer ibland 

förklädda i form av frågor eller dämpade genom olika försiktighetsstrategier, kanske för att 

inte trampa någon på tårna.  

    Anklagelser förekommer frekvent i de textavsnitt som baseras på intervjuer med olika 

specialister. I dessa får ett antal specialister uttala sig om ämnet och de pekar alla ut en 

eller flera syndabockar till det franska cannabisproblemet. En kategori syndabockar är 

föräldrarna till cannabisrökande ungdomar. Psykologen och epidemiologen Marie Choquet 

uttrycker en oförståelse för de vuxnas likgiltighet. Hon vänder sig inte direkt till någon 
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utan ställer bara en retorisk fråga: Pourquoi une telle surdité des adultes? (Varför slår de 

vuxna dövörat till?). Vad Choquet egentligen gör här är att anklaga de vuxna för att strunta i 

problemet. Psykiatern och beroendespecialisten Geneviève Lafaye menar att föräldrar 

alltför ofta tar tag i problemen alldeles för sent: 

(1) 

Les parents abordent trop souvent le problème avec de deux à trois ans de retard. (KT rad. 612) 

MT : Föräldrarna tar alltför ofta tag i problemet två-tre år för sent. 

 

Hon lägger dock in ett trop souvent, alltför ofta, för att understryka att detta givetvis inte gäller alla 

föräldrar. Den i Frankrike berömde barnpsykiatern, Marcel Rufo, går mer rakt på sak när 

han anklagar dagens föräldrar för att vara alltför fega och stryka sina barn medhårs:  

(2) 

L’un des problèmes est que les parents et les grands-parents d’aujourd’hui cherchent à séduire 

les enfants et les adolescents, ce qui les amène à rester assez passifs vis-à-vis des interdits. (KT 

rad.159)  

MT : Ett av problemen är att dagens föräldrar inte vill säga emot sina barn, vilket leder till att 

de inte är särskilt strikta när det gäller förbud. 

 

Rufo verkar inte vara rädd för att skuldbelägga. Han hade kunnat använda en 

försiktighetsstrategi och lägga till ’certains’, (’vissa’) framför parents, (föräldrar) för att 

ingen ska känna sig utpekad. Men det gör han inte och därmed skapar han distans till en 

viss läsare, den berörde föräldern, medan han samtidigt skapar närhet till någon annan, 

nämligen barnet.  

     Medan specialisterna anklagar föräldrarna ger föräldrarna i sin tur tillbaka med samma 

mynt. En mamma till en före detta cannabisberoende ung kvinna pekar på att 

professionella vuxna i hennes dotters omgivning har brustit i sitt ansvar:  

(3) 

 …j’aurais aimé que l’assistante sociale du collège, le pédopsychiatre ou l’éducatrice évoquent 

précisement le problème au lieu de le minimiser. (KT r. 550) 

MT: ... jag hade önskat att högstadieskolans socialassistent, barnpsykiatern eller läraren hade 

tagit upp problemet istället för att bagatellisera det. 

 

Hon går dock något försiktigt fram genom att säga att ”hon hade önskat att…” ,  j’aurais 

aimé que…. Hon lägger fram sin kritik på ett ganska försynt och artigt sätt.   

    De flesta anklagelserna i texten är dock inte riktade mot någon specifik. Det är 

framförallt samhället i stort som får skulden för den ohållbara situationen. Ovan nämnda 

mamma uttalar en frustration och en känsla av att samhället svikit henne och hennes familj: 
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(4) 

On ne s’en sort pas seul, et pourtant le système pèche de partout.  (KT r. 525) 

MT: ”Man klarar inte att ta sig ur det själv och ändå brister systemet överallt” 

            

(5) 

C’est comme si nôtre société entière avait posé un couvercle sur cette question. (KT r. 553) 

MT: Det är som om hela vårt samhälle har lagt locket på denna fråga. 

 

Barnpsykiatern Marcel Rufo riktar också sina anklagelser mot det franska samhället. Han 

uttrycker sig i ganska dramatiska termer genom att ställa en retorisk fråga som döljer en 

anklagelse: 

(6) 

La société française va-t-elle laisser encore longtemps ses adolescents s’abrutir ainsi? (KT r. 

148) 

MT: Kommer det franska samhället att låta sina tonåringar förslöas på det här sättet länge till? 

 

2.5 Stil 

I denna text får flera olika röster med olika sociala roller komma till tals och detta innebär 

att språket växlar mellan en formell och en mer informell stil. Flera av artiklarna innehåller 

citat och anföringar och det går naturligtvis att märka en stilmässig skillnad mellan citat 

från politiker och specialister och citat från ”vanliga” personer. Ibland händer det dock att 

man som läsare förvånas över språkbruket, då ett visst språkbruk känns oväntat i 

sammanhanget, med tanke på den sociala rollen hos den som uttalar sig eller också med 

tanke på vad textnormen ger för förväntningar. Man måste givetvis ha i åtanke att de flesta 

citaten troligen är något ”putsade”, dvs. redigerade av journalisten för att underlätta 

artikelskrivandet. Detta verkar dock inte ha skett på bekostnad av talspråkliga drag, som 

t.ex. slangord, då texten innehåller många sådana.  

     Föga förvånande är att det förekommer en del slang i den artikel som baserats på 

intervjuer med ungdomar som kommit ur cannabismissbruk (”Ce joint qui sépare”). Här 

hittar vi slangord som hakik (’hasch’) och pétard (’marijuanacigarett’). Och även engelska 

låneord i un peu border (ung. ’lite på gränsen’) och addict (’drogberoende’). Mer 

anmärkningsvärt är det däremot att den inledande artikeln, som är skriven av journalisten 
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Claire Chartier, innehåller en stor andel slangord. Här hade man kunnat vänta sig ett mer 

neutralt språk. Men den inledande meningen efter ingressen sätter genast den avslappnade 

tonen:  

(1) 

Ce seul mot évoque les hippies aux longs tifs, des volutes doucereuses gentiment baba cool et 

des combats épiques entre "pro" et "anti". (KT r.15) 

Ordet cannabis väcker associationer till långhåriga hippies, sötaktiga ångor och strider mellan 

”för” och ”emot”. 

 

Frasen hippies aux longs tifs kan direktöversättas ungefär till ’hippies med långt barr’ och 

baba cool är ett slangaktigt uttryck för en ’hippie’ eller en ’hippieaktig typ’. Texten 

fortsätter sedan att generöst använda sig av ungdomliga slangord: la fumette 

(’cannabisrökandet’), au bahut (’i plugget’), les ados (kortform för ’adolescents’, 

’tonåringar’), la clope, (’ciggen’) herbe (’gräs’), shit (franskt slang för ’hasch’) och 

dealeur (’langare’). Det går inte att ge ett säkert svar på varför journalisten har valt detta 

språkbruk. Men en möjlig anledning kan vara att hon helt enkelt vill införa en ungdomlig 

och lite rebellisk eller ”ouppfostrad” ton, som för att signalera för läsaren att vi nu befinner 

oss i tonåringarnas värld.  

     Även barnpsykologen Marcel Rufo uttrycker sig bitvis med ett förvånansvärt vardagligt 

språk. Till och med denna auktoritet använder ord som pétard och ado. Han refererar även 

till en cannabisrökande tonåring som le gosse (’ungen’). Om syftet med denna benämning 

är nedlåtande eller snarare ömsint är ganska svårt att säga. Men det ger onekligen intrycket 

av att tonåringen är ett oskyldigt, busigt barn och detta sätt att ta bort skulden från 

tonåringen är något som återspeglas i hela Rufos text. Det är inte omöjligt att detta är en 

retorik som Rufo har utvecklat i syfte att visa att han står på barnets sida. Han tycks alltså 

använda sig av en sorts förtrolighetsstrategi för att framstå som en medmänniska mer än en 

auktoritet, detta för att vinna läsarens förtroende.  

     Rufos metod att placera sig på ”samma nivå” som läsaren är dock ett undantagsfall. I 

citaten från andra specialister befinner sig nämligen språket mycket mer på den formella 

sidan av skalan, som här i ”Sept choses à savoir sur le cannabis”:  

(2) 

Pour autant, c'est la première fois que ce résultat, incontestable, est démontré de façon 

scientifique", précise Jean-Luc Martinot, chercheur à l'Inserm et au CEA. (KT r.689) 
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Detta är dock första gången som detta obestridliga resultat bevisats på ett vetenskapligt sätt, 

säger Jean-Luc Martinot, forskare vid Frankrikes nationella medicinska forskningsinstitut 

INSERM och vid den franska forskningsorganisationen CEA.  

 

För att skapa trovärdighet utnyttjas här snarare den auktoritära ställningen hos den 

som uttalar, t.ex. det faktum att det är en representant för ett pålitligt 

forskningsinstitut. 

 

 

3 Inför översättningen  

3.1 Överväganden inför översättningen 

Denna översättning är inget autentiskt uppdrag och därför finns det inga specifika riktlinjer 

för vilken målgrupp och vilken kontext jag ska anpassa mig till under översättningen. Jag 

har ändå haft för avsikt att översätta som om måltexten skulle publiceras i ett sammanhang 

som är en svensk motsvarighet till källtextens sammanhang, dvs. en nyhetstidning av 

samma typ som L’Express. Det skulle kunna vara en tidskrift med temanummer som t.ex. 

Fokus eller en dagstidning som publicerar en serie artiklar på ett tema över flera dagar. 

Min tänkta mottagare är densamma som för källtexten, dvs. en vanlig icke-professionell 

person som intresserar sig för samhällsfrågor och kanske, men inte nödvändigtvis, är 

personligt berörd av ämnet. Skillnaden är givetvis att min tänkta mottagare är svensk och 

därmed befinner sig i en annan kontext än källtextmottagaren. Ämnet för artiklarna är 

särskilt relevant för Frankrike eftersom cannabiskonsumtionen hos ungdomar är större där 

än i de flesta andra länder i Europa. Därmed inte sagt att ämnet inte kan beröra en svensk 

läsare. Även i Sverige ökar cannabisanvändningen och debatten om avkriminalisering är 

högst aktuell. Det kan därför vara intressant för en svensk att få inblick i hur debatten ser ut 

i Frankrike. För att få en måltext som fungerar i ett svenskt sammanhang har det varit 

viktigt att hantera kulturspecifika referenser på ett smidigt sätt. Det har även krävt en del 

vaksamhet för att inte översätta alltför källspråksnära då källtexten stundvis innehåller 

många vagheter, i synnerhet i referensbindningen, något som är kännetecknande för det 

franska språket men inte brukar fungera i svenskan. 
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3.2 Översättningsstrategier 

Lita Lundquist talar om två sorters globala översättningsstrategier (2007:36) som bör 

fungera som riktlinjer under översättandet. Den s.k. imitativa översättningsstrategin 

innebär att man som översättare hela tiden försöker hålla sig så nära källtexten som 

möjligt. Det huvudsakliga syftet är då att ge måltextläsaren samma upplevelse som 

källtextläsaren. Denna strategi innebär en stor respekt för källtextens form och är en 

vanlig strategi vid översättning av skönlitteratur. Vid översättande av brukstexter är 

det däremot vanligare att man använder sig av en s.k. funktionell 

översättningsstrategi. Det handlar då om att se till att texten fyller sin tänkta funktion 

och är anpassad till sin tänkta mottagare. Min översättningsstrategi har varit 

övergripande funktionell då mitt främsta mål har varit att skapa en tydlig och lättläst 

måltext med ett idiomatiskt språk. Samtidigt har det känts viktigt att stundvis 

använda en något mer imitativ strategi för att värna om de olika stilnivåerna i 

artiklarna och inte neutralisera språket alltför mycket. 

 

4 Översättningskommentar 

I denna del av arbetet kommer jag att belysa en aspekt som har varit särskilt 

uppmärksamhetskrävande under översättandet, nämligen behovet av expliciteringar. Jag 

kommer att analysera exempel på olika expliciteringar i min översättning utifrån deras 

syfte och funktion samt även diskutera eventuella alternativa lösningar. 

 

4.1 Expliciteringar 

Det är snarare regel än undantag att en översättare hamnar i en situation då något som 

endast uttrycks implicit i källtexten måste uttryckas explicit i måltexten. Den typ av 

ingrepp kallas för explicitering, en term som definieras av Vinay och Darbelnet i deras 

Stylistique comparée du francais et de l’anglais som ett ingrepp som innebär att man i 

måltexten skriver ut information som i källtexten är implicit, men som framgår av 



 
 

15 
 

kontexten eller situationen (1977:9) Även om det kan vara svårt att ringa in denna något 

vaga definition kan man konstatera att det finns olika sätt på vilket en explicitering rent 

språkligt kan se ut. Birgitta Englund-Dimitrova skiljer på två olika former som en 

explicitering kan ta - tillägg respektive specificering (2005:34):  

1. Tillägg (addition): att explicitera genom att lägga till nya element, vanligtvis ett 

ord. Exempel: 

La France est l'un des pays d'Europe où l'on fume le plus. (KT r.4) 

MT: Frankrike är ett av de länder i Europa där man röker mest cannabis 

2. Specificering (specification): att explicitera genom att göra översättningen mer 

specifik t.ex. genom att översätta ett ord med en generell betydelse till ett ord med 

en smalare betydelse. Ett exempel kan vara en sammansättning: 

la législation (KT r.6) 

MT: cannabislagstiftningen 

 

4.1.1 Ett inledande exempel 

Ett tydligt tecken på explicitering i översättningar är alltså att nya ord har lagts till eller att 

ord blivit mer specifika än i källtexten. Detta är ett genomgående drag i min översättning. 

Som ett exempel kan nämnas textens genomgående tema och ständiga referent - cannabis. 

Just ordet cannabis har ofta varit föremål för explicitering och skrivits ut i 

målspråksmeningen även om det inte har stått utskrivet i källtextmeningen, utan varit 

underförstått. En jämförande beräkning av ordet i källtexten och måltexten ger en tydlig 

bild av mängden expliciteringar i översättningen. I tre av artiklarna ser fördelningen av 

ordet cannabis i källtext respektive måltext ut så här: 
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Artikel Antal cannabis 

i KT 

Antal cannabis i 

MT 

Cannabis, le cri 

d’alarme des 

psys  

 

6 

 

14 (inklusive 

sammansättningar) 

Sept choses à 

savoir sur le 

cannabis  

 

12 

 

23 (inklusive 

sammansättningar) 

Faut-il 

dépénaliser le 

cannabis? 

 

13 

 

 

22 (inklusive 

sammansättningar) 

 

I den första inledande artikeln, ”Cannabis, le cri d’alarme des psys” (”Cannabis, 

psykologerna slår larm”), är mängden expliciteringar anmärkningsvärd. I artikelns 

källspråksversion förekommer ordet cannabis sammanlagt 6 gånger medan det i 

målspråksversionen förekommer 14 gånger, d.v.s. mer än dubbelt så många gånger. 

Samma mönster finns i artikeln ”Sept choses à savoir sur le cannabis” (”Sju saker du bör 

veta om cannabis”). I källtexten förekommer ordet cannabis 12 gånger och i måltexten 

nästan dubbelt så många gånger, närmare bestämt 23 gånger. Likadant gäller för artikeln 

”Faut-il dépénaliser le cannabis?” (”Ska man legalisera cannabis?”): i källtexten 

förekommer ordet cannabis 13 gånger, i måltexten 22 gånger.  

 

4.1.2 Klaudys fyra typer av explicitering 

Ett sätt att beskriva expliciteringar är att klassificera dem efter deras orsak och syfte. Det 

kan nämligen finnas olika anledningar till att en översättare gör en explicitering. I en 

allmänt vedertagen typologi skiljer Kinga Klaudy på fyra typer av expliciteringar: 

obligatory, optional, pragmatic och translation-inherent explicitations (2008:106). Dessa 

fyra typer beskrivs på följande sätt:  
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1. Obligatorisk explicitering (obligatory explicitation): Beror på syntaktiska och 

semantiska skillnader mellan käll- och målspråk. Ett exempel är det engelska ordet 

grandmother som måste översättas till ett mer specifikt ord på svenska, antingen 

mormor eller farmor. 

2. Valfri explicitering (optional explicitation): Beror på skillnaden i den stilistiska 

nivå som föredras i källspråk respektive målspråk. Dessa expliciteringar är valfria 

eftersom det går att skapa en grammatiskt korrekt text utan dem - men med det 

eventuella resultatet att texten blir klumpig eller oidiomatisk. Ett exempel är ett 

tillägg av ett adverb mellan två meningar eller två satser i syfte att förstärka ett 

logiskt samband:  

”Il était malade. Il ne pouvait pas venir” > ”Han var sjuk. Därför kunde han inte komma.” 

3. Pragmatisk explicitering (pragmatic explicitation): Beror på skillnader i kultur och 

världsbild mellan källspråkets respektive målspråkets mottagare. En pragmatisk 

explicitering kan t.ex. innebära att ett förklarande ord läggs till: Maros blir t.ex. 

floden Maros.  

4.  Translation-inherent explicitation: Beror på själva översättningsprocessens natur 

(Klaudy 2008: 106). 

Den fjärde typen, translation-inherent explicitation, är svår att såväl definiera som att 

identifiera. Klaudy ger således inga konkreta exempel på denna fjärde typ. Här handlar det 

nämligen om ett begrepp som kallas för translation universals, universella drag i 

översättningar. Translation universals betecknar olika textuella drag som har visat sig vara 

mer eller mindre gemensamma för alla översättningar - oavsett kombinationen av källspråk 

och målspråk (Laviosa-Braithwaite 2008:306). Bland de tre vanligaste typerna av 

translation universals räknas explicitering in (de två andra är förenkling och 

normalisering). Blum–Kulka konstaterade i sin s.k. Explicitation Hypothesis att översatta 

texter tenderar att vara mer explicita än motsvarande icke-översatta texter och att 

explicitering måste ses som en strategi som ligger i översättningens natur (1986: 21). Det 

som Klaudy kallar för translation-inherent explicitations är alltså inte en specifik typ av 

expliciteringar som det enkelt går att ge exempel på utan det handlar istället om att 

expliciteringar förekommer frekvent i översättningar och att detta beror på någonting som 

sker i själva översättningsprocessen. Det behövs dock mer forskning för att fastställa exakt 
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vad i översättningens natur det är som orsakar detta. Men det handlar troligen om olika 

kognitiva faktorer och sociokulturella förhållanden. (Laviosa-Braithwaite 2008).  

     Det inledande exemplet som visade på mängden expliciteringar av substantivet 

cannabis visar bara en bråkdel av den aktuella översättningens alla expliciteringar. Att 

explicitera information på olika sätt har varit ett ständigt återkommande ingrepp under hela 

översättandet av källtexten. Detta är i sig inte anmärkningsvärt - det har redan konstaterats 

att detta är ett generellt fenomen i översättningar. Men då frågan om varför det är så 

vanligt fortfarande är obesvarad har jag funnit det av intresse att klassificera expliciteringar 

i min översättning efter de tre första typerna i Klaudys typologi – obligatoriska, valfria och 

pragmatiska – i syfte att komma fram till orsakerna till att jag har gjort dessa ingrepp och 

att även diskutera eventuella alternativa översättningar.  

 

4.1.3 Obligatoriska expliciteringar  

Det kan vara svårt att avgöra om en explicitering är obligatorisk eller inte. 

Expliciteringarna i min översättning ter sig faktiskt sällan som absolut nödvändiga. Men 

det finns dock ett fall där en explicitering har varit obligatorisk av semantiska skäl, även 

om den, på gott och ont, har medfört att översättningen blivit mer entydig och mindre 

kreativ än originalet. Detta gäller en av källtextartiklarnas titel, ”Ce joint qui sépare”. Även 

om det inte går att säga helt säkert är det troligt att det finns en metaforisk tanke bakom 

den här titeln. Enligt Norstedts fransk-svenska ordbok har det franska ordet joint nämligen 

fler än en betydelse: joint kan inte bara betyda marijuanacigarett, utan även fog, dvs. något 

som håller ihop något (från verbet joindre: sätta ihop, förena). Direkt översatt kan titeln 

alltså betyda ungefär ”fogen som separerar” och metaforen består därmed i det 

motsägelsefulla i att något som borde hålla ihop något istället gör det motsatta. I vardagligt 

franskt språk och i överförd betydelse kan joint dessutom betyda lösning eller utväg. Titeln 

skulle därmed kunna lyda ungefär ”utvägen som separerar” och då anspela på att ett 

cannabismissbruk inte är en bra lösning på en persons problem. På svenska har ordet joint 

dock endast en betydelse och att översätta ce joint till fogen eller utvägen hade resulterat i 

en märklig svensk titel, helt lösryckt från artikelns innehåll. Den enklaste lösningen är 

därför att översätta direkt till det entydiga ordet jointen.  
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(1) 

Ce joint qui sépare (KT r.369) 

MT: Jointen som splittrar familjer 

 

Denna explicitering blir obligatorisk på grund av semantiska skillnader mellan franskan 

och svenskan, då ordet på svenska saknar den flertydighet som det franska ordet har. 

Expliciteringen är alltså inte resultatet av ett aktivt val utan sker automatiskt och 

ofrånkomligt när ordet överförs till svenska och därmed får en insnävad betydelse. En 

annan, betydligt mer valfri, explicitering har dessutom gjorts genom ett tillägg av ett 

objekt: familjer. Därmed expliciteras något som inte står i källtextens titel men som följer 

av artikelns innehåll, nämligen att hela familjer kan påverkas negativt när en 

familjemedlem missbrukar cannabis. Resultatet av expliciteringarna blir en sakligare, 

entydig titel i och med att en metafor går förlorad. Men samtidigt blir titeln tydligare då 

den säger något mer konkret om artikelns innehåll. Och i och med att syftet är att skapa en 

klar och tydlig text måste en mer informativ rubrik betraktas som en lyckad översättning. 

Detta exempel visar att de tvetydigheter och luddiga titlar som ofta kännetecknar det 

franska språket inte alltid lämpar sig att blint överföra till svenska utan anpassning.  

 

4.1.4 Valfria expliciteringar 

Även om det sällan är absolut nödvändigt att explicitera när man översätter kan det ofta 

vara att föredra om man vill producera en lyckad måltext. Många expliciteringar är alltså 

valfria och det är då upp till översättaren själv att bedöma vad som är lämpligt. Min 

övergripande översättningsstrategi innefattar en strävan att skapa en text som känns så 

idiomatisk som möjligt. I den svenska texttraditionen lägger man i regel mycket ansvar på 

den som skriver och denne bör anstränga sig för att göra det lätt för läsaren. Att skriva 

tydligt är nästan alltid viktigare än att skriva varierat. Att följa denna svenska 

”tydlighetsnorm” så långt det går har varit en självklarhet för mig.  

     Redan i översättningen av den första artikelns titel och ingress finns det exempel på de 

båda, rent praktiska, sätten att explicitera – tillägg av ett nytt element samt översättning till 

ett mer specifikt ord: 



 
 

20 
 

(1) 

Cannabis, le cri d'alarme des psys 

Une drogue "récréative" ou un fléau? La France est l'un des pays d'Europe où l'on fume le 

plus. Chez les jeunes, en particulier. Alors que le débat sur la législation est relancé, des 

psychiatres et spécialistes des addictions réclament, dans L'Express, une véritable politique de 

santé publique. (KT r. 1) 

MT: Cannabis - psykologerna slår larm 

En ”mjuk” drog eller en farsot? Frankrike är ett av de länder i Europa där man röker mest 

cannabis. Det gäller framför allt ungdomar. Nu när debatten om cannabislagstiftningen har 

blåst upp på nytt kräver psykiatrer och specialister en tydlig folkhälsopolitik, i den franska 

tidskriften L’Express. 

 

Källtextens inledande artikel innehåller ordet ”cannabis” i rubriken och därmed verkar 

temat ses som fullständigt etablerat för läsaren och därför inte behöva nämnas fler gånger i 

ingressen. I en svensk text bör man gärna vara tydligare. I den svenska skrivtraditionen ska 

titeln och ingress helst kunna stå för sig själva. I exempel (1) har därför två expliciteringar 

gjorts i översättningen. För det första har ett nytt element, ordet cannabis, lagts till för att 

förtydliga att det handlar om rökning av cannabis och inte om rökning i allmänhet, vilket 

då skulle kunna innefatta vanliga lagliga cigaretter. För det andra har ordet la législation 

översatts till den mer specifika sammansättningen cannabislagstiftningen. Detta för att 

ännu en gång understryka vad det handlar om, då debatten som just nu pågår i Frankrike 

inte är känd i Sverige. 

     Att explicitera genom att skapa ett mer specifikt ord i form av en sammansättning är en 

metod som har förekommit frekvent under översättandet. I franskan kan man inte skapa 

sammansättningar lika lätt som i svenskan och kanske finns där en del av förklaringen till 

att ordet cannabis inte skrivs ut lika ofta i källtexten. En ständig upprepning av ordet i den 

franska texten hade troligen genererat en klumpig och repetitiv text. I den svenska 

översättningen fungerar det däremot alldeles utmärkt, mycket tack vare möjligheten att 

skapa smidiga sammansättningar: 

(2) 

KT : C'est vrai que, s'agissant de la répression de la consommation, nous n'avons pas pris la 

bonne direction. (KT r. 954) 

MT : När det gäller bekämpningen av cannabisbruket stämmer det att vi inte har valt rätt väg. 

 

(3) 

KT : Le cannabis est interdit en France. Pourtant, les jeunes Français sont les premiers 

consommateurs d'Europe et le trafic n'a jamais été si florissant. Est-ce l'échec de la répression? 

(KT r. 891) 
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MT: Cannabis är förbjudet i Frankrike. Trots detta tillhör de franska ungdomarna de största 

cannabisanvändarna i Europa och den illegala handeln blomstrar mer än någonsin. Har 

Frankrikes brottsbekämpande metod blivit ett misslyckande? 

 

I många fall har jag valt att explicitera i syfte att göra referensbindningen starkare, 

detta i linje med min övergripande översättningsstrategi - att skriva tydligt. 

Referensbindningen är viktigt för att underlätta förståelsen av en text. Det är dock ett 

faktum att franskan, liksom andra romanska språk, har en friare inställning till 

referensbindning än t.ex. svenskan. Lita Lundquist har konstaterat att franska 

skribenter sällan är rädda för att använda varierad upprepning eller s.k. otrogna 

anaforer vid hänvisning till en viss referent. I romanska språk, däribland franskan, 

strävar man nämligen i regel efter variation i språket, detta framförallt av estetiska 

skäl. Man förväntar sig därmed att läsaren ska anstränga sig tillräckligt för att hänga 

med i texten ändå. I germanska språk, såsom svenskan, är det istället viktigast att 

texten ska vara klar och entydig, för att underlätta för läsaren. (Lundquist 2005.)  

     Det finns en del exempel på otrogna anaforer i källtextens referensbindning men 

det som framför allt bidrar till otydlighet är den täta förekomsten av pronominella 

anaforer. En flitig användning av pronominella anaforer kan faktiskt inte sägas vara 

ett generellt drag för texter på romanska språk utan är egentligen mer typiskt för 

germanska språk (Lundquist 2007:61). Men i det här fallet handlar det ännu en gång 

om skillnader mellan den svenska och den franska skrivtraditionen. I franskan 

fungerar det exempelvis bättre att syfta till något i rubriken medan man i svenskan 

förväntar sig att rubrik och efterföljande text ska fungera oberoende av varandra. Att 

överföra de pronominella anaforerna till måltexten hade därför kunnat göra 

referensbindningen vag och otydlig. Därför har många av översättningens 

expliciteringar bestått i att göra om pronomen till substantiv. Ett tydligt exempel på 

detta finns i artikeln ”Sept choses à savoir sur le cannabis”, som är upplagd i flera 

avsnitt bestående av en kort fråga (understruken i exemplet) med ett längre svar. I 

artikelns inledning presenteras temat, cannabis. Därefter refererar man genomgående 

till cannabis med pronomenet il (han, den/det). I måltexten har jag istället använt s.k. 

identisk upprepning i hög grad och cannabis refereras genomgående till med ett och 

samma ord:  
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(4) 

 

Sept choses à savoir sur le 

cannabis 

Rend-il bête? Dépendant? Accro à 

l'héroïne? Les réponses aux 

questions que vous vous posez. 

(… ) 

 

Qu'est ce que le cannabis? 

Il se présente sous deux formes (…) 

 

 

Réduit-il les capacités 

intellectuelles? 

(…..) 

 

Rend-il dépendant? 

Sur le plan physiologique, non. Ce 

qui ne signifie pas qu'il soit 

anodin.(…) 

 

Provoque-t-il la schizophrénie? 

(…) 

 

A-t-il un effet plus nocif à 

l'adolescence? 

(…) 

 

(KT r. 652) 

 

Sju saker du bör veta om 

cannabis 

Blir man dum av cannabis? 

Beroende? Heroinmissbrukare? 

Här kommer svaren på dina 

frågor. 

(…) 

Vad är cannabis? 

Cannabis finns i två olika former 

(…) 

Minskar cannabis den 

intellektuella kapaciteten? 

(…) 

 

Gör cannabis dig beroende? 

På ett fysiologiskt plan, nej. Men 

det betyder inte att cannabis är 

ofarligt.(…) 

 

Orsakar cannabis schizofreni? 

(…) 

 

Är cannabis mer skadligt under 

tonåren? 

(…) 

 

 

En ytterligare anledning till att jag har valt att göra om pronomen till substantiv i detta fall 

och även i andra liknande fall beror på att det hade blivit problematiskt att hänvisa till 

referenten cannabis med ett pronomen. I svenskan kan man inte som i franskan referera till 

ett ting med orden han/hon (il/elle) utan endast med den/det. Kopplingen mellan 

cannabisen och den upplevs inte lika stark som kopplingen mellan le cannabis och il. Det 

beror förmodligen på att det svenska ordet cannabis oftast behandlas som ett massord (jfr 

orden vatten och sand) och därför helst inte används i singular. Detta innebär att 

pronominella anaforer i den svenska översättningen hade gjort referensbindningen 

otydligare. Denna vaghet hade kanske inte hotat förståelsen av texten men den hade ändå 
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kunnat leda till en onödig störning i läsningen. Att översätta Rend-il bête? till ’Blir man 

dum av den?’ är alltså inte ogrammatiskt, men definitivt inte särskilt lyckat.  

     Slutligen finns det en typ av valfri explicitering som innebär att man i en sats skjuter in 

exempelvis ett verb, ett adverb eller en konjunktion som inte finns i källtexten. 

Översättaren kan göra en sådan explicitering efter eget tycke och smak. Oftast är syftet att 

skapa flyt och balans i texten, i det fall en helt imitativ översättning skulle resultera i en 

klumpig och ”knyckig” text (Ingo 2007:123). Syftet kan även vara att förtydliga något, 

t.ex. en logisk bindning som är implicit i källtexten. Här i exempel (5) har ett verb (spelar) 

och en verbpartikel (in) lagts till för att skapa ett predikat och därmed göra en fullständig 

sats. Samtidigt förtydligas orsakssambandet mellan de två satserna: 

(5) 

Vulnérabilité individuelle, caractéristiques génétiques et parcours personnel : on ne devient 

donc pas "accro" par hasard. (kt r.748) 

MT: Individuell sårbarhet, genetiska egenskaper och personlig livserfarenhet spelar in - man 

blir alltså inte missbrukare av en slump.   

 

I exempel (6), (7) och (8) har adverbial som redan och i själva verket lagts till för att 

skapa bättre flyt i texten.  Samtidigt bidrar de till en starkare betoning av det som 

sägs.  

(6) 

Or fumer n'est qu'une manière de tenir à distance des problèmes qui existaient auparavant. (KT 

r. 591) 

MT: Men att röka är ju bara ett sätt att skjuta ifrån sig problem som fanns där redan från 

början. 

 

 

            (7) 

Avec l'explosion du trafic, les jeunes n'ont plus d'efforts à fournir pour contacter les dealeurs: 

ils sont à leur porte. (KT r. 92) 

MT: Den explosionsartade ökningen av langning innebär att ungdomarna inte längre behöver 

anstränga sig för att komma i kontakt med langarna: de finns redan utanför deras dörr. 

 

(8) 

Beaucoup de parents pensent que les jeunes consomment du cannabis de façon récréative, alors 

qu’ils le font pour retrouver une forme d’équilibre, se sentir mieux. (KT r.346) 

MT: Många föräldrar tror att ungdomar använder cannabis för nöjes skull, då de i själva 

verket gör det för att återfinna en sorts balans, för att må bättre. 
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Som översättare måste man dock vara försiktig med denna typ av expliciteringar. Det 

finns alltid en risk att man som översättare själv tolkar ett samband som kanske inte 

har funnits i källtextförfattarens avsikter, vilket i värsta fall kan ge resultatet att man 

förvränger det ursprungliga budskapet.    

 

4.1.5 Pragmatiska expliciteringar  

En översättares uppgift är inte bara att överföra ett språk till ett annat utan också att 

överföra information från en viss kontext till en annan kontext. Det är därför ofta 

nödvändigt att göra informativa tillägg för att förtydliga geografiska platser eller kulturella 

begrepp för måltextens mottagare. Det är denna typ av ingrepp som Klaudy (2008) kallar 

för pragmatiska expliciteringar och det handlar då inte om att explicitera information som 

finns outsagd i källtextens textstruktur utan om att komplettera med utomspråklig 

information som ligger i källtextmottagarens förförståelse men som måltextmottagaren inte 

kan förväntas vara bekant med.  

     Översättningen innehåller en del pragmatiska expliciteringar i form av förtydligande 

geografisk information. I exempel (1) har departementsnumret bytts ut mot en, något vag 

men ändå tillräckligt informativ, beskrivning av det geografiska läget:  

(1) 

 (…) précise le Pr Michel Reynaud, chef du service de psychiatrie et d'addictologie de l'hôpital 

Paul-Brousse de Villejuif (94). (KT r.735) 

MT: (…) säger professor Michel Reynaud, chef för avdelningen för psykiatri och 

beroendeforskning på Paul-Brousse-sjukhuset i Villejuif, söder om Paris. 

Ett annat vanligt fall av pragmatisk explicitering består av ett tillägg av ett 

förklarande attribut framför ett ord.  Det är oftast ett smidigt och enkelt ingrepp som 

inte behöver göra texten klumpig. I följande exempel innebär tilläggen också ett byte 

av perspektiv - man ser på Frankrike ur ett utifrånperspektiv istället för som i 

källtexten, ur ett inifrånperspektiv:  

(2) 

François Rebsamen, Cécile Duflot, puis Vincent Peillon ont évoqué l'idée d'un changement de 

la loi de 1970 qui pénalise son usage et sa consommation. (KT r. 30) 

MT: De franska politikerna François Rebsamen, Cécile Duflot, och därefter Vincent Peillon 

har föreslagit en förändring av den lag från 1970 som straffbelägger bruket av cannabis. 

 

http://www.lexpress.fr/infos/pers/michel-reynaud.html
http://www.lexpress.fr/infos/pers/cecile-duflot.html
http://www.lexpress.fr/infos/pers/vincent-peillon.html
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(3) 

Voilà pourquoi six grands noms de la psychiatrie et de la médecine poussent un cri d'alarme 

dans les colonnes de L'Express(…) (KT r. 126) 

MT: Det är därför som sex stora namn inom psykiatri och medicin slår larm i den franska 

tidskriften L’Express(…) 

(4) 

Depuis le fameux sketch de Coluche où "Géraaard!" avouait à son paternel son goût pour le 

"hakik", les parents - parfois eux-mêmes anciens sympathisants de la cause - observent avec un 

certain fatalisme la découverte du pétard par leur ado. (KT rad 381) 

MT: Sedan en berömd sketch med den franska komikern Coluche där ”Géraaard!” erkänner 

för sin pappa att han fått smak för ”hakik”, ser de franska föräldrarna – som ibland själva rökt 

som unga - med viss uppgivenhet hur deras tonåring upptäcker sin första joint.  

 

I exempel (2) har tillägget de franska politikerna skjutits in framför de tre namnen, 

eftersom namnen inte kan förväntas vara kända för en svensk läsare. Trots detta tillägg har 

den franska läsaren troligen större kunskap än den svenska läsaren om dessa personer och 

därmed en bredare förståelse för informationen i texten. Tillägget ger exempelvis inte den 

svenska läsaren information om politikernas partitillhörighet, dvs. deras politiska ställning. 

Men det hade varit svårt att föra in sådan information på ett smidigt sätt – det finns 

dessvärre gränser för hur mycket man kan explicitera. I exempel (3) syftar tillägget ”den 

franska tidskriften” till att ge information om vad L’Express är för något - det är nämligen 

inte säkert att en svensk läsare känner till denna tidskrift.  I exempel (4) bidrar tillägget 

”den franska komikern” inte till så mycket mer än att signalera för läsaren att den nämnda 

Coluche är en fransk komiker. Själva referensen säger ju ändå inte den svenska läsaren 

särskilt mycket. En alternativ lösning i det här fallet hade därför kunnat vara att stryka hela 

referensen. Men det faktum att den ändå ger en liten intressant inblick i fransk kultur 

gjorde att jag valde att behålla den.  Expliciteringarna i (2), (3) och (4) är alla exempel på 

ett s.k. perspektivbyte, vilket räknas in bland Lita Lundquists indirekta 

översättningsstrategier (2007:47). Denna strategi introducerades först av Vinay och 

Darbelnet under benämningen modulation och beskrivs som ett sätt att byta perspektiv, 

antingen för att gå runt ett översättningsproblem eller för att, som jag har gjort i dessa 

exempel, anpassa perspektivet till målspråkets läsare (Vinay & Darbelnet 1977). 

Perspektivbyte, eller modulation, kan alltså vara en viktig byggsten i en funktionell 

översättningsstrategi.  
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     För att förklara en kulturspecifik sak eller företeelse kan det ibland vara en god idé att 

jämföra med en liknande sak eller företeelse i målspråkskulturen. Detta är ett sätt att 

”lokalisera” något i den nya kontexten och kan vara effektivt om det går att göra på ett 

smidigt sätt - men man måste givetvis vara försiktig i vad man använder som jämförelse. I 

exempel (5) nedan valde jag till en början att göra inte bara en, utan två expliciteringar, i 

form av informativa inskott:  

 
(5) 

KT: Le magazine 60 millions de consommateurs a eu l'idée d'utiliser une "machine à fumer" 

pour mesurer précisément les effets d'un joint. (KT r. 720) 

MT: I tidningen 60 millions de consommateurs, som ges ut av INC, en fransk motsvarighet 

till konsumentverket, fick man idén att använda en ”rökmaskin” för att noggrant mäta 

effekterna av en joint. 

 

 

Efter namnet på tidningen har det alltså skjutits in ny information: som ges ut av INC. 

Därefter har en jämförelse med en svensk myndighet lagts till, för att ge en bild av vad 

INC är för något: en fransk motsvarighet till konsumentverket. Men att nämna namnet på 

den franska myndigheten, INC, är i själva verket onödigt. Det kommer sannolikt bara vara 

en intetsägande akronym för den svenska läsaren. I en smidigare översättning tas detta 

onödiga element bort medan den pragmatiska expliciteringen behålls men skrivs i bestämd 

form för att göra översättningen mer självsäker: 

 
(6) 

I tidningen 60 millions de consommateurs, som ges ut av den franska motsvarigheten till 

konsumentverket, fick man idén att använda en ”rökmaskin” för att noggrant mäta effekterna 

av en joint. 

 

 

 

 

5 Sammanfattning  
 
Denna uppsats tar avstamp i en samling journalistiska artiklar hämtade ur den franska 

tidskriften L’Express. Artiklarnas gemensamma tema är franska ungdomars 

cannabiskonsumtion och tillsammans täcker de flera olika aspekter av temat. Uppsatsen 

innefattar en översättning, en källtextanalys och en fördjupande översättningkommentar.  

     Källtextanalysen visade att källtexten, ur såväl ett lexikogrammatiskt som ett stilistiskt 

perspektiv, har en varierande språklig nivå. En beräkning av textens LIX-värde vittnade 
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om ett språk som spänner mellan vardagligt och formellt. En analys av stilen visar på en 

anmärkningsvärd mängd slangord som står i kontrast till ett bitvis formellt, närapå 

vetenskapligt, språk. En analys av den interpersonella strukturen visade på en hög frekvens 

av negativa språkhandlingar i form av anklagelser, något som bidrar till textens 

övergripande syfte att väcka reaktioner och verka för en förändring.  

     I avsnittet överväganden inför översättningen fastställdes det att måltexten skulle 

översättas med avsikten att publiceras i ett svenskt sammanhang motsvarande källtextens 

sammanhang, dvs. en nyhetstidskrift av något slag. Det konstaterades att en tydlig 

mottagaranpassning var en viktig aspekt vid översättningen. Syftet var att anpassa texten 

både pragmatiskt och språkligt genom en god hantering av kulturspecifika referenser samt 

genom att inte översätta alltför källspråksnära utan istället producera en text på idiomatisk 

svenska. Den globala översättningsstrategi som använts är därmed i första hand 

funktionell, även om en mer imitativ strategi ibland tas till för att respektera de olika 

stilnivåerna i källtexten. 

     I översättningskommentaren analyserades måltextens många expliciteringar.  Dessa 

klassificerades utifrån tre typer i Klaudys typologi - obligatoriska, valfria, pragmatiska. 

Analysen gick ut på att försöka klargöra de bakomliggande motiv eller tankar som har lett 

till dessa expliciteringar och att även utvärdera expliciteringarnas funktion och inverkan på 

texten. Det har konstaterats att det är svårt att avgöra om en explicitering är obligatorisk 

eller inte, men att det funnits ett fall då lexikaliska skillnader mellan franskan och svenskan 

lett till en oundviklig explicitering som har gett effekten att en mångtydig metafor gått 

förlorad men att måltexten samtidigt vunnit i tydlighet. Analysen av valfria expliciteringar 

visar på att många expliciteringar har gjorts genom att skapa sammansättningar som har 

gjort informationen i måltexten mer specifik. Vidare har källtextens många pronominella 

anaforer gjorts om till substantiv i översättningen för att göra referensbindningen tydligare. 

Översättningen innehåller även många exempel på expliciteringar i form av tillägg av t.ex. 

ett verb eller ett adverbial. Sådana expliciteringar har ofta tillämpats för att skapa flyt i 

texten, för att förstärka den logiska bindningen eller för att lägga mer emfas i ett uttalande. 

I avsnittet om pragmatiska expliciteringar diskuterades olika metoder för att explicitera 

information för en svensk läsare, genom att exempelvis lägga till geografisk information, 

förklarande attribut eller jämförelser. De slutsatser som kan dras av analysen är att de 
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frekventa expliciteringarna i översättningen till viss del beror på specifika skillnader 

mellan franskan och svenskan, såväl semantiska skillnader som skillnader i skrivtradition. 

Slutligen kan expliciteringarna framför allt betraktas som en effekt av den funktionella 

översättningsstrategin och målsättningen att skapa en läsbar text där tydlighet sätts i första 

rummet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

29 
 

Källförteckning 

Primära källor  

Temanummer av L’Express, nr 3205 den 5 december 2012: 

Chartier, Claire, 2012: ”Cannabis, le cri d’alarme des psys”. L’Express 3205, 05.12.2012 

 

Nätartiklar: 

Catalano, Géraldine & Guérin, Marion 2012: ”Ce joint qui sépare”.  

http://www.lexpress.fr/actualite/societe/ce-joint-qui-separe_1195295.html 

 

Chabrun, Laurent 2012: ”Faut-il dépénaliser le cannabis?” 

http://www.lexpress.fr/actualite/societe/video-faut-il-depenaliser-le-

cannabis_1195301.html 

 

 

Olivier, Vincent, 2012: ”Sept choses à savoir sur le cannabis.” 

http://www.lexpress.fr/actualite/societe/cannabis-les-vrais-dangers-d-une-fausse-drogue-

douce_1195289.html 

 

Saget, Estelle, 2012: ”Cannabis: Quelle est la marche à suivre pour les parents?” 

http://www.lexpress.fr/actualite/societe/cannabis-quelle-est-la-marche-a-suivre-pour-les-

parents_1195299.html 

 

 

Sekundära källor 

Björnsson, Carl-Hugo & Hård af Segerstad, Birgit, 1979: Lix på franska och tio andra 

språk. Stockholm: Pedagogiskt centrum. 

Blum-Kulka, Shoshana. 1986: ”Shifts of Cohesion and Coherence in Translation.” I: 

House, Juliane & Blum-Kulka, Shoshana. Interlingual and Intercultural Communication. 

Discourse and Cognition in Translation and Second Language 

Acquisition Studies. Tübringen: Gunter Narr Verlag. 

Chabrun, Laurent, 2012: Cannabis: les ados Français fument de plus en plus. 

http://www.lexpress.fr/actualite/societe/cannabis-les-ados-francais-fument-de-plus-en-

plus_1187953.html (25.5.2013) 

Darbelnet, J. & Vinay, J.P., 1977: Stylistique comparée du français et de l’anglais. Paris : 

Les Éditions Didier. 

Englund Dimitrova, Birgitta, 2005. Expertise And Explicitation in the Translation Process. 

Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins Pub Co 



 
 

30 
 

Hellspong, Lennart & Ledin, Per, 1997: Vägar genom texten. Lund: Studentlitteratur. 

Ingo, Rune, 2007: Konsten att översätta. Lund: Studentlitteratur. 

Klaudy, Kinga, 2008: “Explicitation.” I: Mona Baker, Gabriela Saldanha (eds), Routledge 

Encyclopedia of Translation Studies. London: Routledge, (s.104-108) 

Lagerholm, Per, 2008: Stilistik. Lund: Studentlitteratur. 

Laviosa-Braithwaite, Sara, 2008 ”Universals” I: Mona Baker, Gabriela Saldanha (eds), 

Routledge Encyclopedia of Translation Studies. London: Routledge, (s.306-309)  

Lundquist, Lita, 2005: ”Noms, verbes et anaphores (in)fidèles. Pourquoi les Danois sont 

plus fidèles que les Francais?” Langue Francaise 145. Le génie de la langue française. (s. 

73-92)  

Lundquist, Lita, 2007: Oversættelse. Problemer og strategier set i tekstlingvistisk og 

pragmatisk perspektiv. 4 uppl. Frederiksberg: Samfundslitteratur. 

Médiamétrie, 2013: ”L’audience de l’Internet en France Janvier 2013.” 

http://fr.slideshare.net/Ad6media/mediametrie-laudience-de-linternet-en-france-janvier-

2013-050313 

Lix-räknare: www.lix.se 

Norstedts ordbok på nätet: www.ord.se 

 

 

 

 


