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Sammandrag 

I denna masteruppsats undersöks hur fyra engelska diskursmarkörer översätts till svenska. 

Diskursmarkörerna i fråga är now, well, you know och I mean. Undersökningen görs med hjälp 

av en korpus bestående av 200 excerperade meningar innehållande exempel på diskursmarkörer 

tagna från fem olika brittiska skönlitterära romaner samt deras översättningar som är gjorda av 

fem olika översättare. Resultatet har sedan stämts av med Norstedts stora engelska ordbok 

(2011) för att fastslå vad som kan anses vara etablerade översättningar av diskursmarkörerna. 

Som teoretisk bakgrund fungerar bland annat Schiffrins (1987), Svartviks (1980), Aijmers 

(2013) och Jucker & Smiths (1998) forskning om engelska diskursmarkörer, samt Svenssons 

(2009) forskning om svenska diskursmarkörer. Resultatet av undersökningen i denna uppsats 

visar att diskursmarkörsöversättning till stor del är kontextberoende och sker på ett pragmatiskt 

plan snarare än ett lexikalt. Hur ekvivalens uppnås är mycket varierande och trots att många 

översättningsalternativ listas i ordböcker finns det en stor del som inte gör det.  

 

Engelsk titel 

Translating discourse markers: now, well, you know and I mean in translation into Swedish 

 

Nyckelord 

Diskursmarkörer, diskurspartiklar, pragmatisk översättning, lexikal översättning, talspråk i 

skrift  
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1 Inledning 
 

I den här uppsatsen har jag för avsikt att se närmare på översättningar av diskursmarkörerna 

now, well, you know och I mean. Diskursmarkörer är multifunktionella och därför kan man 

tänka sig att de kan översättas på många olika sätt. Diskurspartiklar kan också se ut på olika 

sätt. För denna undersökning har två ettordiga och två satsformade diskursmarkörer valts ut. 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur dessa engelska diskursmarkörer översätts till 

svenska. Jag kommer också att se om det finns några översättningsstrategier hos de olika 

översättarna och hur de i sådana fall tar form.  

 Jag har gjort en bred undersökning som visar möjliga tendenser i översättning av 

diskursmarkörer. Då det kan ske större variationer i översättning av diskursmarkörer än vad det 

exempelvis kan göra i översättning av innehållsord är det intressant att se närmare på dem. 

Därför har jag gjort en kvantitativ undersökning med kvalitativa inslag. Jag undersöker följande 

frågor: 1. Tar översättarna i första hand hänsyn till det lexikala och semantiska eller till det 

kontextuella  och pragmatiska? 2. Översätts diskursmarkörerna alls eller anses de oviktiga 

eller överflödiga och stryks ur texten? Som en mindre central fråga, men ändå intressant att 

besvara, fungerar även 3. Går det att utläsa någon översättningsstrategi hos de olika 

översättarna? 

 Den vetenskapliga undersökningen kommer att genomföras med en korpus som jag har 

sammanställt. Den innehåller 200 diskursmarkörer excerperade från fem moderna brittiska 

romaner som översatts till svenska. För att kunna skilja diskursmarkörernas pragmatiska 

funktioner från deras ursprungliga semantiska betydelser har jag tagit stöd i bland annat 

Deborah Schiffrins (1987) forskning om de fyra diskursmarkörerna, men även Jan Svartviks 

(1980) och Karin Aijmers (2013) forskning om well samt Jucker & Smiths (1998) forskning 

om you know. Därtill har jag även inhämtat ordboksdefinitioner på de olika diskursmarkörerna 

från Norstedts stora engelska ordbok (2011). I avsnittet om näranalys och diskussion tar jag in 

Gudrun Svenssons (2009) forskning om svenska diskursmarkörer samt svenska ordböcker som 

jämförelsematerial.  
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2 Bakgrund 

 

I Svenska Akademiens Grammatik (SAG) använder man termerna diskursmarkör och 

samtalsreglerare, med definitionen ”ett uttryck som anger hur en (syntaktisk, semantisk eller 

pragmatisk) enhet förhåller sig till textsammanhanget eller talsituationen i övrigt” (Teleman et. 

al. 1999, del 1:163). I Nationalencyklopedin (NE) finns en artikel om diskurspartiklar där man 

även tar upp termerna diskursmarkör, pragmatisk partikel och samtalspartikel under samma 

artikel (NE 2017). Vidare använder bland annat Deborah Schiffrin ordet discourse marker i 

sitt verk med samma namn (1987). Gudrun Svensson (2009) diskuterar diskurspartiklar i 

mångspråkiga miljöer i Malmö i sin avhandling. Det finns alltså delade meningar om hur 

fenomenet bör benämnas. 

 Jag har valt att använda mig av termen diskursmarkör med motiveringen att det verkar vara 

ett något mer övergripande begrepp som innefattar flera olika sorters uttryck. Ordet partikel kan 

föra tankarna till uttryck med bara ett ord, medan jag i själva verket kommer att undersöka 

uttryck bestående av både ett och två ord.  

 I följande avsnitt presenteras tidigare forskning kring diskursmarkörerna well, now, you 

know och I mean. Jag kommer också att presentera ordboksdefinitioner av diskursmarkörerna 

för att få en uppfattning om hur de kan översättas samt några ord om diskursmarkörer inom 

översättningsvetenskapen. 

  

 

2.1 Diskursmarkören now 

 

Now är främst ett tidsadverbial, men också en diskursmarkör. Det enklaste sättet att skilja dem 

åt är att avgöra den temporala betydelsen hos ordet i fråga. Now som diskursmarkör har en 

försvagad eller ingen temporal betydelse i jämförelse med tidsadverbialet. Enligt Schiffrin 

(1987) förekommer diskursmarkören now bland annat i jämförelser (comparisons), när 

samtalspartnerna har delade meningar (disagreements) samt i listor och uppräkningar (lists) 

(1987:230ff). Now förekommer också exempelvis i resonemang inuti förklaringar och i 

uppräkningssituationer. En annan viktig del av Schiffrins kartläggning av diskursmarkören 

now är hur den verkar framkallas av så kallade ”changes in mode”. När talaren byter från en 

satsform till en annan kan now dyka upp, som i (1) nedan: 
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(1) They’re using socialism to fight capitalism! Now can you understand that?1 (1987:240) 

 

Här använder talaren först en påståendesats och skiftar sedan snabbt till en fråga som för att 

försäkra sig om att samtalspartnern förstår. Now förekommer också när en talare vill återfå 

kontrollen över samtalet. Det kan handla om att samtalspartnerna talar i mun på varandra eller 

att den ena talaren tycks veta bättre än den andra. I (2) talar talaren i telefon med sin son och 

berättar för honom hur han ska reparera ett avlopp. Sonen på andra änden av linjen är orolig 

över något som skulle kunna ske, vilket talaren inte tycker är ett problem: 

 

(2) That don’t make any difference. Now listen to me. Take a chisel, and hit it. (1987:241) 

 

Now förekommer tillsammans med listen to me som ett verktyg för att få tillbaka 

konversationen till det som enligt talaren är det viktiga och där han kan kontrollera ämnet.  

 Sammanfattningsvis kan man fastslå att now som diskursmarkör har en försvagad 

tidsbetydelse vilket gör den möjlig att skilja från det vanliga tidsadverbialet now. 

Diskursmarkören förekommer i många olika sammanhang och att analysera kontexten där den 

förekommer är avgörande för att närmare förstå dess funktion.   

 

 

2.2 Diskursmarkören well 

 

Well är den diskursmarkör som har undersökts mest av de fyra som tas upp i den här uppsatsen. 

Enligt Aijmer är också well mer studerad än någon annan engelsk diskursmarkör (Aijmer 2013: 

21).  

 Svartvik (1980) anser att well tillhör ordklassen partiklar, men påpekar att inte alla är 

överens om denna bestämning. ”It has, for example, been labelled ’adverb’, ’interjection’, 

’filler’, and ’particle’; those grammars that mention it at all assign various names to it in specific 

uses, such as ’hesitator’, ’utterance-initiator’, ’initiator’ (1980:168). I sin artikel delar Svartvik 

upp well i framförallt två kategorier: qualifier och frame. Well som qualifier är nära kopplad 

till samtalskontexten som står antingen före eller efter markören och fungerar som en länk 

mellan de två. Well som qualifier står också ofta initialt. Kategorin qualifier kan delas upp i 

                                                           
1 Alla exempel i avsnitt 2 är ursprungligen nedskrivna i transkriberat tal med fonetiska markörer för eventuella 

tillägg så som pauser, sammandragningar av ord och annat. De presenteras här i min omskrivning som förenklar 

läsningen och låter fokus hamna på hur diskursmarkörerna står i meningen, snarare än hur det har låtit när de 

uttalades. 
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ytterligare två underkategorier: agreement och reinforcement. Well som agreement är en 

positiv reaktion eller attityd till det som sägs, ungefär som yes och indeed. Reinforcement 

innebär en förstärkning av det som sägs, ungefär som as a matter of fact, actually, certainly och 

really. 

I de fall då well fungerar som en frame står den ofta icke-initialt, till skillnad från när den 

fungerar som qualifier. Kategorin frame har också två underkategorier. Den ena kallar Svartvik 

för closing previous discourse and focusing on following discourse, där well fungerar 

ungefär som all right then, so, OK och consequently. Den andra underkategorin kallas för 

explanations and clarifications där well fungerar ungefär som it’s like this, the thing is, now 

listen to me. 

Svartvik tar också upp ytterligare två fall av hur well kan förekomma i texter. Den ena kallar 

Svartvik för en kollokation med verb som say och think tillsammans med well, där de 

tillsammans introducerar en direkt anföring:  

 

(3) …and at this stage they threw up their hands and said well look, these are two permanent 

  appointments that have been made. (1980:168) 

 

Well används också som en korrigerande markör som Svartvik kallar för en editing marker 

for self-correction. Den fungerar ungefär som what I mean is eller I mean.  

Karin Aijmer skriver i Understanding Pragmatic Markers (2013), liksom Svartvik, att det 

råder delade meningar om vilka funktioner well har. Hennes överordnade definition är att ”[…] 

well signals an ongoing mental process in which the speaker deduces or infers something on 

the basis of considering the alternatives in a particular situation” (2013:22). Vidare 

kategoriserar Aijmer well i tre kategorier: coherence, involvement och politeness. Kategorin 

coherence innefattar de typer av well som hjälper till att skapa koherens i en turtagning. Inom 

kategorin ryms fyra underkategorier.  

Den andra övergripande kategorin kallar Aijmer för involvement. Den markerar talarens 

engagemang för sin samtalspartner. Den markerar också samarbetsvilja och intresse för det som 

händer i samtalet.  Kategorin involvement har nio underkategorier där sex av dem fungerar 

kollokativt, det vill säga ihop med ett eller flera ord. Aijmer tillägger också att just kategorin 

involvement kan vara svårgripbar eftersom den ofta hänger samman med hur talaren vill 

framstå, och därför kan analysen av dessa diskursmarkörers funktion vara beroende av andra 

faktorer än vad man kan utläsa genom texter, som exempelvis prosodi och kroppsspråk 

(2013:37). 
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Den tredje och sista kategorin kallar Aijmer för politeness och utgör de fall av well som ofta 

kombineras av kollokativa kombinationer så som well I don’t know, well I think, well perhaps, 

well maybe och well you know (2013:36). 

Sammanfattningsvis kan man säga att användningen av well är mycket bred, och det är 

högst sannolikt att det finns fler användningsområden än vad som har tagits upp i det här 

avsnittet. Många av kategorierna visar tydliga drag i hur well tenderar att användas. 

Kategorierna är dock svåra att applicera på andra undersökningar eftersom de är skräddarsydda 

för det material som de används för. 

 

 

2.3 Diskursmarkören you know 

 

Jucker & Smith (1998) kallar diskursmarkören you know för en “addressee-centered marker” 

(1998:172). Den visar hur talaren riktar fokus på sin samtalspartner. Diskursmarkören fungerar 

som ett verktyg för att signalera talarens uppskattning av hur informationen som sägs relaterar 

till samtalspartnern. När you know förekommer i en turtagning kan det signalera att talaren tror 

att samtalspartnern redan vet att det som sägs är sant och därmed försöker skapa en gemensam 

konsensus i samtalet.  

Jucker & Smith (1998) talar om reception markers och presentation markers. Reception 

markers förekommer hos den talare som svarar på information, snarare än hos den som kommer 

med ny information. Presentation markers förekommer i samband med och kan ibland 

modifiera talarens egen information. Typiska exempel på presentation markers är just you know 

och även I mean, som kommer att diskuteras i nästa avsnitt.  

Jucker & Smith (1998) ger exempel på hur you know kan förekomma både när det är stor 

sannolikhet att samtalspartnern vet att det som sägs är sant och när hen inte vet det (1998:173). 

 

(4) No for like volleyball, you know, the net is so high. (1998:193) 

 

(5) B: I play basketball 

  A: Oh yeah? What position, forward? 

  B: Yeah. 

  A: That’s cool. 

  B: Just playing with the friends, you know. (1998:194) 

 

 

I (4) skapas en konsensus att båda deltagare i samtalet är medvetna om, och håller med om att 

näten i volleyboll är höga. I (5) råder däremot en liten osäkerhet om huruvida de två deltagarna 



9 
 

i samtalet förstår varandra, varav talare B tillägger den sista turen och adderar ett you know som 

för att skapa förståelse. Det handlar inte alltid om huruvida informationen redan var känd sedan 

innan utan om hur den tilltalade kan uppfatta både att det finns en relevans och en slutsats att 

dra av uttrycket som markerats med you know.  

Schiffrin (1987) menar att you know fungerar som ett verktyg för att bidra med information 

i ett samtal. Hon delar upp användningen av you know som diskursmarkör i två delar. Uttrycket 

kan dels användas för att skapa konsensus mellan samtalspartners, något hon kallar för meta-

knowledge of speaker/hearer shared knowledge, och dels för att förmedla ett slags allmänt 

delad konsensus, meta-knowledge of generally shared knowledge. I den första delen av 

undersökningen utgår Schiffrin från fyra situationer där olika typer av informationsscenarion 

läggs fram. 

 

A: Lyssnaren vet något, samtidigt som talaren vet om att lyssnaren vet. 

B: Lyssnaren vet något, men talaren vet inte om att lyssnaren vet. 

C: Lyssnaren har ingen vetskap om informationen, men talaren vet om att lyssnaren inte 

  vet. 

D: Lyssnaren har ingen vetskap om informationen och talaren vet inte om att lyssnaren inte 

  vet.  

 

Schiffrin menar att you know används för att skapa en situation där talaren vet om något som 

även samtalspartnern vet om, det vill säga situation A. Hon tillägger också att you know kan 

bidra till att samtalet kan ledas till situation A oavsett i vilken av de andra situationerna som 

samtalet börjar. You know är sammanfattningsvis i hög grad en diskursmarkör som används för 

att rikta fokus på lyssnaren i ett samtal. Talaren använder sig av you know för att deltagarna i 

samtalet ska komma fram till en gemensam konsensus. 

  

 

2.4 Diskursmarkören I mean 

 

I mean är, liksom you know, en diskursmarkör som visar delaktighet i ett samtal. Den markerar 

var deltagarna i samtalet står i sina åsikter om ämnet, hur deltagarna relaterar till varandra och 

hur de relaterar till ämnena i samtalet. Detta är vad Schiffrin (1987) kallar för speaker 

orientation. Det är främst i hur deltagarna i samtalet relaterar till samtalsämnena som Schiffrin 

menar att I mean förekommer (1987:295).  

 Man kan exempelvis använda I mean för att inleda en konversation som kräver en 

allvarligare ton. I mean används också när talaren vill rikta fokus på sig själv, istället för att 
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förmedla en allmän åsikt. Det är relativt likt den bokstavliga innebörden av I mean, där talaren 

också vill peka ut att det är en egen åsikt. Det förekommer också vid självkorrigering av talet, 

det vill säga när man vill korrigera eller specificera något man precis sagt. 

 

(6) Sally: Were your parents pretty strict or… 

   Irene: Not at all. And not to my disadvantage. I mean not to my disadvantage as I see  

   it now because I got everything I wanted then.  

 

I exempel (6) korrigerar Irene sitt uttalande med ett specificerande om att det är med hennes 

tillbakablick på sin barndom som hon gör påståendet om att hennes föräldrar inte var särskilt 

stränga. Hon markerar sin korrigering med I mean. 

 Schiffrin sammanfattar sina undersökningar om you know och I mean med att påpeka att 

de semantiska betydelserna hos de båda är påtagliga även när de fungerar som diskursmarkörer. 

You know markerar ett slags interaktivt utbyte av information, och I mean markerar talarens 

inställning till sina uttalanden. Man kan fastslå att you know och I mean har klart tydligare 

semantiska betydelser än now och well, men att det ändå finns en del indikatorer för när deras 

funktion har pragmatiska inslag och inte bara semantiska.  

 

 

2.5 Översättning av diskursmarkörer: Tidigare forskning och ordböcker  

 

Enligt mina efterforskningar är forskningen om översättning av diskursmarkörer relativt 

liten. Karin Aijmer, som står för en del av den tidigare forskningen om well har även gjort 

en korpusundersökning om språkinlärare i engelska som har svenska som modersmål och 

deras användande av well i ”Well I’m not sure I think… The use of well by non-native 

speakers” (2011). I den används en talkorpus, det vill säga en korpus över transkriberat 

tal. Min undersökning är något annorlunda då fokus ligger på hur diskursmarkörer i skrift 

översätts till svenska. Undersökningen tar också in aspekter som hör till det talade språket, 

såsom självkorrigering, tvekningar och pauser, vilket inte går att undersöka på samma 

sätt i skriftspråk. Därmed har jag inte använt den ytterligare för detta arbete.  

 Utöver Karin Aijmer (2011) finns det inte så mycket översättningsvetenskapliga 

referenser att ta stöd i. Däremot kommer jag senare i analysen att använda mig av bland 

annat Gudrun Svenssons Diskurspartiklar hos ungdomar i mångspråkiga miljöer i Malmö 

(2009). Hon tar upp svenska diskursmarkörer, varav några av dem finns som svenska 

översättningar i min korpus. Jag kommer att jämföra hennes definitioner med de engelska 
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definitionerna och leta efter paralleller. Jag kommer även att ta hjälp av 

översättningsförslagen i Norstedts stora engelska ordbok (2011) och definitioner i 

svenska ordböcker så som Svensk Ordbok utgiven av Svenska Akademien (2017) och 

Svenska Akademiens Ordlista (2017). I min undersökning kommer jag att skilja på 

etablerade överföringar, de som Norstedts stora engelska ordbok (2011) tar upp, och 

friare överföringar, de som Norstedts inte tar upp, för att kunna bedöma hur pass stor 

frihet översättarna har när de översätter diskursmarkörer. Utdrag ur Norstedts kommer att 

presenteras mer utförligt i 4.1 nedan. 

 

 

 

 

3 Material  
 

För att undersöka hur diskursmarkörerna now, well, you know och I mean fungerar i 

översättning har jag valt att sammanställa en korpus till undersökningen. Korpusen går att finna 

i sin helhet i bilaga 1. Jag vill se hur diskursmarkörerna översätts i skrift. Men eftersom det ofta 

är i talspråk som de förekommer har jag valt ett textmedium som ligger relativt nära talspråk, 

skönlitterära romaner med mycket dialog och talspråkliga tendenser. Jag har valt ut fem olika 

material och mina urvalskriterier för dem har varit följande: 

 

• Diskursmarkörerna är utvalda från skönlitterära romaner med mycket dialog och 

talspråk av det mer informella slaget. 

• Romanerna är alla skrivna av författare från Storbritannien. 

• Romanerna är utgivna under eller efter år 2000. 

• Romanerna tillhör olika genrer inom skönlitteraturen. 

• Romanerna innehåller alla minst 10 exempel på varje diskursmarkör. 

 

Valet att använda skönlitterära romaner gjordes eftersom jag ville åt det talspråkliga och 

informella skriftspråket. Ursprungligen fokuserade jag på att leta i dialogerna i romanerna men 

insåg att diskursmarkörerna även förekom i monologer. Diskursmarkörerna är därmed inte 

begränsade till enbart dialogpartier utan har förekommit överallt i materialen. Jag begränsar 



12 
 

mitt urval till författare från Storbritannien eftersom språkbruket kan skilja sig mellan länder 

och världsdelar, och det skulle möjligtvis kunna bli en påverkande faktor i resultatet.  

Jag har också valt att begränsa urvalet till romaner som inte är utgivna tidigare än 2000. 

Anledningen till detta har varit att utesluta att det skulle förekomma betydelseskillnader i 

diskursmarkörerna för att materialen var skrivna under olika tidsperioder. Jag har bedömt ett 

tidsspann på drygt 15 år, där den tidigaste romanen skrevs 2000 och den senaste skrevs 2013 

och översattes 2016, som lagom stort. Jag har också valt att använda romaner från olika genrer 

inom skönlitteraturen för att förhindra att resultatet skulle påverkas av språknormer som är 

genrebundna. För att vara säker på att varje roman har innehållit tillräckligt många exempel på 

diskursmarkörer har jag först sökt i e-boksutgåvorna av materialen. Jag har sökt på 

diskursmarkörerna i fråga och sett till att det har funnits minst 10 diskursmarkörer av varje.  

 För att vara säker på att korpusen bara innehåller diskursmarkörer och inte deras 

bokstavliga motsvarigheter har jag fått sätta upp kriterier för hur de skiljer sig åt.  

 

(7) Now, did you find the place without getting lost?2 

 

(8) Are you at work now?  

 

Now i (7) är en diskursmarkör medan now i (8) är ett tidsadverbial. För att skilja på 

tidsadverbialet och diskursmarkören måste den senare ha en försvagad temporal betydelse. Det 

kan ibland vålla svårigheter då den temporala betydelsen kan vara mer eller mindre svag och 

vid dessa tveksamma fall har mitt omdöme fått styra. Jag har enbart tagit med fall som enligt 

min bedömning är tydliga diskursmarkörer. 

 En liknande process har genomförts vid excerperingsprocessen av diskursmarkören well.  

 

(9) Well, that’s an interesting idea. 

 

(10) You did well today. 

 

(11) There is a well in the garden. 

 

  

Meningarna ovan innehåller alla grafordet well. I (9) fungerar ordet som en diskursmarkör. I 

(10) fungerar det som ett adverb och i (11) fungerar det som ett substantiv. Innan jag har 

excerperat en exempelmening har jag analyserat den för att försäkra mig om att det faktiskt är 

en diskursmarkör i meningen genom att utesluta de två andra alternativen.  

                                                           
2 Samtliga exempel i avsnitt 3 är egenkonstruerade meningar.  
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 När det gäller you know och I mean är urskiljningen inte lika enkel. De har båda mer 

semantisk betydelse kvar i sin funktion som diskursmarkör i jämförelse med now och well, men 

samtidigt har de mindre semantisk betydelse kvar än sina ursprungliga funktioner. Det innebär 

att gränserna är mer flytande, och det kan vara svårt att se skillnad på när de fungerar som 

diskursmarkörer och när de har en mer bokstavlig ordbetydelse.  

 

(12) You know, I didn’t really believe him. 

 

(13) You know that I would never lie to you. 

 

 

(14) I mean, you weren’t even there. 

 

(15) I mean that we should call her before she gets there. 

 

Exemplen i (12) och (14) innehåller diskursmarkörer medan de i (13) och (15) innehåller deras 

bokstavliga motsvarigheter, så kallade äkta satskärnor. De är mycket lika varandra vid en första 

anblick. Det som skiljer dem åt är att de bokstavliga exemplen följs av en bisats med ett that 

som satsinledare medan diskursmarkörerna följs av ett kommatecken. Kommatecknen i (12) 

och (14) gör att you know istället fungerar som ett annex. Ett annex är ett ”satsled som placeras 

utanför eller som inskott i den inre satsen och tillsammans med denna bildar en utvidgad sats” 

(Teleman et. al. 1999, del 1:154). De skiljs också åt genom sin kontext, vilken jag i 

svårbedömda fall har granskat och sedan gjort en subjektiv bedömning av vilka exempel som 

är diskursmarkörer. Att gå till väga såhär mekaniskt har varit nödvändigt eftersom min 

undersökning inte är en näranalys av kontextuella faktorer utan en mer överblickande 

undersökning av diskursmarkörsöversättning. Hade undersökningen istället varit mer kvalitativ 

hade det varit nödvändigt att i mycket högre grad ta in kontexten i bedömningen och även 

undersöka aspekter som syntax och semantik.  

 Korpusen består av 200 exempelmeningar, 50 exempel på varje diskursmarkör. Jag har valt 

ut dem i läsriktningen, det vill säga de första tio som jag har bedömt som diskursmarkörer från 

varje material har valts ut. Fem verk med sina motsvarande översättningar har använts för att 

skapa korpusen.  

 White Teeth är en roman skriven av Zadie Smith. Den gavs ut år 2000. Året därpå, 2001, 

kom den ut i svensk version med titeln Vita tänder, översatt av Erik Andersson. Det är en roman 

som handlar om vänskapen mellan två män som träffades under andra världskriget. Romanen 

berör ämnen som Storbritanniens relationer med sina gamla kolonier i Asien, Afrika och 

Västindien.  
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 One Day är en roman skriven av David Nicholls år 2009. 2010 översattes den till svenska 

av Pia Printz och fick titeln En dag. Boken handlar om karaktärerna Emma och Dexter och 

deras relation från det att de tar sin universitetsexamen 1988 och vidare ut i det stundande 

vuxenlivet.  

The Humans är en science-fictionroman skriven av Matt Haig. Den gavs ut 2013. 2016 kom 

den ut på svenska i översättning av Karin Andræ med titeln Människorna. Boken handlar om 

en utomjordings perspektiv på människosläktet.  

 The Graveyard Book är en barn- och ungdomsroman skriven av Neil Gaiman. Den gavs ut 

2008. 2010 gavs den ut på svenska i översättning av Kristoffer Leandoer och fick titeln 

Kyrkogårdsboken. Boken tillhör genren fantasy och den handlar om en föräldralös pojke som 

adopteras av övernaturliga varelser som bor på en kyrkogård.   

 The Falls är en kriminalroman skriven av Ian Rankin. Den gavs ut 2001. Den gavs ut på 

svenska i översättning av Hans Lindeberg år 2003 med titeln Fallen. Det är den första romanen 

i Rankins serie om kriminalkommissarie John Rebus.    

  

 

 

 

 

 

4 Metod 
 

I det här avsnittet presenteras utdrag från Norstedts stora engelska ordbok (2011). Jag går 

igenom de kategorier som diskursmarkörerna delas in i. Jag går också igenom den frekvenslista 

som jag har skapat utifrån Norstedts och materialen i bilaga 1.  

  

  

4.1 Diskursmarkörer i Norstedts stora engelska ordbok 

 

För att kunna avgöra vad som redan är etablerade översättningar till diskursmarkörerna har jag 

valt att se på hur Norstedts stora engelska ordbok (2011) översätter dem. På så sätt blir det 

möjligt att också dra en gräns för vad som räknas till etablerade motsvarigheter till 

diskursmarkörerna, och vad som kan räknas som friare lösningar. Norstedts stora engelska 

ordbok presenterar en rad olika översättningsmöjligheter till now, som förklaras att ha en 

”försvagad tidsbetydelse” (2011:538): 
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2 med försvagad tidsbetydelse: ~, that’s how it is ja så är det; ~, what do you mean by 

that? Vad menar du med det för resten?; ~, ~, a) aj, aj, aja baja [~ ~, don’t touch it!] b) så 

där ja; nånå; seså; uppfordrande; ~ then sådär ja [~ then, what was that?], nå [~ then, what 

are we going to do now?]; and ~ you know! Så nu vet du det!; did he ~! Nej [men] (jaså) 

gjorde han det?, nej verkligen?, ser man på!; what was your name, ~? Vad var det du hette 

nu igen? (2011:538) 

 

Denna lista över motsvarigheter stämmer överens med den som bland annat Schiffrin 

diskuterar: när now inte längre har en starkt temporal betydelse får ordet ofta istället funktionen 

diskursmarkör (1987:230). 

 I Norstedts stora engelska ordbok (2011) kallas well för en interjektion. Vidare ges en rad 

olika översättningar varav alla är mer eller mindre kontextbundna.  

 

IV interj nå!, nåväl!, nåja!; seså!; så!, så där [ja]! [~, here we are at last!]; nja!, tjaa”, jaa! 

[~, you may be right!]; ~ I never! Jag har aldrig hört (sett) [på] maken!; ~, really! Det må 

jag [då] säga!, jag säger då det!; ~ then! nå!, alltså!; very ~! Ja [då]!, jo!, gärna!; very ~ 

then! nåväl!, låt gå då!, som du vill [då]!; ~, who would have thought it? Vem kunde väl 

har trott det? (2011:896) 

 

Norstedts stora engelska ordbok (2011) har endast ett exempel på you know som diskursmarkör: 

 

[he’s a bit stupid,] you ~ … [som] du vet (vet du, förstår du); (2011:438) 

 

Det har fått benämningen transitivt verb eftersom det befinner sig i uppslagsordet know. Det 

finns därmed ingen grammatisk benämning för hela diskursmarkören. 

 Norstedts stora engelska ordbok (2011) har inget exempel på en översättning av I mean. 

Istället har jag slagit upp orden var för sig.  

 

I pers pron (objektsform me) jag (Norstedts 2011:387) 

 

mean vb tr 2 mena, vilja [she ~s no harm (illa)]; ha i sinnet; ämna, tänka [to do sth göra 

ngt]; ha för avsikt, vara fast besluten [he really ~s to do it]; I ~t to tell you jag tänkte tala 

om det för dig (Norstedts 2011:493) 

 

Uppslagsorden har sina bokstavliga betydelser eftersom de inte står ihop i samma lemma 

och därmed inte har någon annan lexikaliserad betydelse.  

 Dessa förklaringar kommer senare ligga till grund för delar av metoden i min 

undersökning där jag kommer dela in de översatta diskursmarkörerna i kategorier för 

direkta och fria överföringar. 
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4.2 Kategorisering 

 

Jag har skapat tre kategorier för att undersöka de svenska översättningarna. Kategorierna är: 

direkt överföring, friare överföring och strykning. För att kunna sätta en gräns för vad som 

är en direkt överföring och vad som är en friare överföring har jag tagit stöd i 

översättningsförslagen i Norstedts stora engelska ordbok (2011) som presenterades i avsnittet 

ovan. Med det går det att göra en bedömning av hur pass stor variationen är inom området. Den 

här metoden gör det också möjligt att jämföra olika översättningar med varandra. 

Ekvivalenterna i ordboken har jag ansett vara direkta överföringar och de andra har 

kategoriserats till de friare överföringarna, med vissa undantag som diskuteras nedan. Ordboken 

ger en hel del förslag på översättningar, framförallt till de två ettordiga markörerna well och 

now. Vid de satsformade markörerna finns inga direkta översättningsförslag utan jag har istället 

tagit översättningsförslagen till orden var för sig och genererat en direkt överföring. Förslagen 

från Norstedts stora engelska ordbok (2011) presenteras i tabellen nedan: 

 

Now Well You know I mean 

ja nå [som] du vet jag menar 

för resten nåväl vet du menar jag 

aj aj nåja förstår du  

aja baja seså förstår ni  

så där ja så   

nånå så där ja   

seså nja   

nå tjaa   

nej men jaa   

ser man på alltså   

nu ja [då]   

 jo   

 gärna   

 låt gå då   

 som du vill [då]   

 vem kunde väl ha trott det?   

Tabell 1. Översättningsekvivalenter i Norstedts stora engelska ordbok (2011). 
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För att en översättning ska klassas som en direkt överföring måste den alltså ha översatts till 

något av de ovanstående förslagen. Det finns även vissa specialfall. Till exempel är ”ja” en 

förekommande översättning av well, men ”ja” finns inte listad i Norstedts stora engelska ordbok 

(2011). Däremot listas både ”jaa” och ”ja [då]” (2011:896). Det är nästintill omöjligt att förstå 

utifrån ordboken vad skillnaden mellan ”ja” och ”jaa” är. Man kan anta att man försökt förmedla 

någon sorts känsla i ordet genom att addera ett ”a”. Då det är svårt att säga mer utförligt vad 

det rör sig om har jag valt att inkludera ”ja” i de direkta överföringarna trots att det i ordboken 

stavas annorlunda. Eftersom ”då” i ”ja [då]” står inom hakparenteser kan man tolka det som att 

”ja” faktiskt står med som ekvivalent också. 

 Likaså har variationer av det personliga pronomenet i översättningarna av you know tagits 

i åtanke. Jag har exempelvis räknat både ”du” och ”ni” som direkta överföringar trots att 

ordboken endast föreslår ”du”. Jag har inte tagit hänsyn till ordföljd i diskursmarkören då detta 

kan ha ändrats med hänsyn till svenskans grammatiska regler. Därmed räknas exempelvis både 

”du förstår” och ”förstår du” som direkta överföringar.  

 Till de friare överföringarna i kategori två räknas alla diskursmarkörer som inte ingår i 

tabellen ovan. Det inkluderar både svenska diskursmarkörer och ord som tilldelas andra 

grammatiska bestämningar som exempelvis interjektioner eller adverb. Det enda kriteriet som 

gäller är att de inte finns med under diskursmarkörernas lemman i Norstedts stora engelska 

ordbok (2011).  

 För att kunna urskilja vilka ord i måltextmeningen som är ekvivalenter till 

diskursmarkörerna i källtextmeningen har jag utgått från följande principer. Alla inslag som är 

tillagda i måltexten som inte finns i källtexten och som kan betraktas som ett sätt att överföra 

innehållet i diskursmarkören är intressanta. För att ett ord ska kunna bedömas som en 

översättning av en diskursmarkör får dess bokstavliga ekvivalent inte finnas i källtexten. För 

att exempelvis ett svenskt ”och” ska kunna klassas som en diskursmarkörsekvivalent kan det 

alltså inte finnas ett and i källtexten utan ”och” måste kunna ses som ett sätt att överföra 

diskursmarkören. 

 I tolv fall i korpusen finns det fler än en möjlig diskursmarkör i den grafiska meningen i 

måltexten. Anledningen till att de båda kan räknas till samma diskursmarkör i källtexten är att 

det inte finns något annat i den grafiska meningen som det kan räknas till, det vill säga varken 

någon semantisk motsvarighet, som exempelvis ”och” som motsvarar and, eller någon annan 

diskursmarkör. Dessa meningar räknas alltid till kategori två, friare överföring. De räknas dit 

eftersom det i samtliga fall är kombinationer av friare överföringar eller både friare och direkta 
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överföringar. Det finns alltså inga kombinationer av flera direkta överföringar i några av 

meningarna. Dessa kombinerade överföringar kommer att diskuteras ytterligare i 5.2 nedan. 

 Den tredje och sista kategorin är strykning. Hit räknas de exempelmeningar där 

diskursmarkören har strukits helt i måltexten. I korpusen finns också två exempel på när hela 

den grafiska meningen har strukits från måltexten. Även dessa räknas till kategorin strykning.  

 

 

 

 

 

 

5 Analys och kvantitativt resultat 
 

 

5.1 Överordnat resultat 

 

Efter att ha delat in översättningarna i korpusen i mina tre kategorier har jag fått ett första 

resultat över vilka överföringar som är vanligast, se tabell 2. 

 

 now well you know I mean totalt 

1.Direkt 

överföring 

18 (36 %) 21 (42 %) 19 (38 %) 28 (56 %) 86 (43 %) 

2.Friare 

överföring 

17 (34 %) 19 (38 %) 19 (38 %) 16 (32 %) 71 (35,5 %) 

3. Strykning 15 (30 %) 10 (20 %) 12 (24 %) 6 (12 %) 43 (21,5 %) 

Tabell 2. Resultat för kategoriserade lösningar. 

 

Den största skillnaden ligger mellan I mean och de övriga diskursmarkörerna, och framför allt 

syns detta i det stora antalet direkta överföringar (56 %) samt i det lilla antalet strykningar (12 

%) hos I mean. När det gäller now är skillnaderna mellan kategorierna jämförelsevis små. Det 

visar sig att lösningarna är ungefär lika vanliga, med strykning som något mindre vanligare än 

de två överföringsstrategierna, där direkt överföring är vanligast. Vid översättning av well är 

direkta överföringar något vanligare än de friare överföringarna. När det gäller you know är 

lösningarna för direkt och fri överföring lika vanliga. Totalt sett består hela korpusen av 43 % 

direkta överföringar, 35,5 % friare överföringar och 21,5 % strykningar. 
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En slutsats av detta är att det finns en skillnad mellan hur man översätter de olika 

diskursmarkörerna. Den stora skillnaden verkar ligga mellan I mean, som har fler direkta 

lösningar, och de andra tre diskursmarkörerna vilkas lösningar är mer jämnt fördelade mellan 

de olika kategorierna, och inte mellan de ettordiga och de satsformade diskursmarkörerna.  

 Om man istället tittar på mönster i skillnaderna mellan materialen får man se resultatet ur 

en annan vinkel. I tabellen nedan visas resultat över de fem översättarnas strategier för alla 

diskursmarkörer i de fem materialen: 

 

 White Teeth One Day The Humans The Graveyard Book The Falls 

1.Direkt 

överföring 

9 (22,5 %) 21 (52,5 %) 18 (45 %) 24 (60 %) 14 (35 %) 

2.Friare 

överföring 

25 (62,5 %) 13 (32,5 %) 9 (22,5 %) 13 (32,5 %) 11 (27,5 %) 

3.Strykning 6 (15 %) 6 (15 %) 13 (32,5 %) 3 (7,5 %) 15 (37,5 %) 

Tabell 3. Resultat över översättarstrategier. 

 

Här ser man att kategorierna i översättningarna både skiljer sig från varandra och skiljer sig 

från resultaten i tabell 2 ovan. White Teeth har exempelvis fler friare lösningar än någon av de 

andra materialen. Det finns en skillnad på 30 % mellan White Teeth och One Day och The 

Graveyard Book vilka båda har näst flest antal friare lösningar. The Humans är det material 

med lägst antal friare lösningar med 40 % färre friare lösningar än White Teeth. White Teeth 

har följaktligen också mycket färre direkta lösningar i jämförelse med de andra.  

 Både The Humans och The Falls har ett ganska mycket högre antal strykningar än de andra 

materialen. The Falls är den översättning vars andel strykningar är absolut högst. Man kan alltså 

se skillnader mellan olika översättningar och se att de har uppvisat olika mönster. Det är 

däremot svårt att dra mer utförliga slutsatser av just det här resultatet, men det kan öppna upp 

för vidare forskningsfrågor, som exempelvis huruvida vissa bokgenrer kan påverka hur man 

översätter diskursmarkörer eller vad som händer i översättningen om ett högt antal 

diskursmarkörer stryks i måltexten.  
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5.2 Kombinerade överföringar 

 

Inom kategori 2, friare överföring, har jag räknat in dels de översättningar som inte finns listade 

i Norstedts stora engelska ordbok (2011), dels de fall då man i överföringen har använt sig av 

två diskursmarkörer som ekvivalenter till en diskursmarkör i källtexten.  

 

 now well you know I mean totalt 

friare lösning 

med en DM i 

MT 

15 (88 %) 16 (84,2 %) 18 (94,7 %) 10 (62,5 %) 59 (83 %) 

friare lösning 

med två DM i 

MT 

2 (11 %) 3 (15,8 %) 1 (5,3 %) 6 (37,5 %) 12 (16,9 %) 

Tabell 4. Kombinerade lösningar. 

 

För att en lösning ska räknas som en kombinerad lösning måste måltextmeningen innehålla två 

diskursmarkörer vilka båda representerar diskursmarkören i källtexten. Exempel på 

kombinerade överföringar visas nedan: 

 

(16a) Then he said, “I wouldn’t want to put her out of her way, I mean.” (Gaiman 2008:222) 

(16b) Sedan sa han: Jag menar, jag vill ju inte att hon ska göra sig extra besvär. (Gaiman 

       2010: 250) 

 
(17a) ’Well I think it’s stupid language,’ said Tove Angstrom, and punched him. (Nicholls 

       2009:23) 

(17b) “Ja, jag tycker i alla fall det är dumt språk”, sa Tove Ångström och slog till        

honom på axeln. (Nicholls 2010:28) 

 

De lösningar som innehåller två diskursmarkörer är inte lika många som de med endast en 

diskursmarkör. De hör med andra ord inte till någon särskild utbredd strategi, men de 

förekommer ändå vid översättning av alla diskursmarkörer i undersökningen, om än oftast hos 

I mean där det i undersökningen står för 37,5 %. De kombinerade överföringarna kan också 

finnas i alla material, vilket innebär att alla översättare i undersökningen har använt sig av 

strategin. Totalt har det förekommit tolv fall av dessa kombinerade lösningar, vilket utgör 16,9 

% av hela kategori 2.  

 Precis som i tabell 2 där jag diskuterade möjliga mönster mellan de ettordiga markörerna 

och de satsformade finns det ingen klar skillnad mellan de två sorternas markörer bland de 

kombinerade lösningarna heller. Även om resultatet visar ett mycket litet antal 

kombinationslösningar verkar den stora skillnaden ligga mellan I mean och de övriga 
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markörerna snarare än mellan de ettordiga och de satsformade markörerna. Användandet av 

kombinerade lösningar är också ett belägg för att diskursmarkörer översätts med känsla för det 

pragmatiska snarare än det lexikala i texten.  

 

 

5.3 Svenska ekvivalenter 

 

I detta avsnitt presenteras de olika svenska ekvivalenterna. I tabellen nedan visas en lista över 

dem, sorterade efter frekvens. Siffrorna inom parentes anger frekvensen, det vill säga antalet 

individuella exempel som finns i korpusen. De mörkare fälten visar lösningar inom kategorin 

för direkta överföringar och de ljusare fälten visar friare överföringar. 

 

 now well you know I mean 

1 nu (12) ja (11) du vet (9) jag menar (24) 

2 nå (4) men (5)  faktiskt (5) menar jag (4) 

3 men (3) nåja (4) ju (4) ju (4) 

4 ja (2) väl (2) vet du (3) alltså (1) 

5 och (2) nå (2) förstår du (2) ja (1) 

6 och nu (1) nja (2) men (1) tänk (1) 

7 ser man på (1) fast (2) men du (1) faktiskt (1) 

8 väl (1) så (1) liksom (1) va? (1) 

9 då ska vi se (1) ändå (1) jamen du vet (1) jo (1) 

10 okej (1) mja (1) förstår ni (1) för [...] ju (1) 

11 kom (1) i alla fall (1) vet ni (1) menar jag, alltså (1) 

12 i alla fall (1) jamen […] väl (1) du förstår (1) jag menar […] ju (1) 

13 eftersom (1) i så fall (1) ni vet (1) ju […] menar jag (1) 

14 dags för (1) jo (1) väl (1) alltså […] jag menar (1) 

15 hördu (1) ju […] väl (1) alltså (1)  

16 det må jag säga (1) och (1) ja (1)  

17 jaså (1) såhär (1) jodå (1)  

18 nu […] ju (1) då (1) som du tror (1)  

19  ja […] i alla fall (1) ni förstår (1)  

Totalt antal 

exempel 

36 40 36 43 

Tabell 5. Svenska ekvivalenter i fallande ordning.  
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Now översätts oftast till ”nu”, vilket utgör drygt 33 % av de svenska ekvivalenterna. Well har 

som mest frekventa ekvivalent ”ja”. ”Ja” utgör 26,8 % av de svenska ekvivalenterna. Det man 

mest frekvent översätter you know till är ”du vet”, vilket utgör 25 % av de svenska 

ekvivalenterna. I mean översätts mest frekvent till ”jag menar”, vilket utgör 55,8 % av de 

svenska ekvivalenterna. Därmed kan man se att I mean är den diskursmarkör som i högst grad 

översätts till samma sak. Om man tittar på frekvenslistan i förhållande till mina 

indelningskategorier kan man också se mönster i huruvida de mest frekventa diskursmarkörerna 

också är direkta översättningar eller om de är friare. Ekvivalenterna i de mörkare fälten kan alla 

räknas till direkt överföring. De andra räknas till friare överföring. De ekvivalenter som 

förekommer med ellips inom hakparenteser signalerar att diskursmarkörerna inte förekommer 

bredvid varandra i exempelmeningen utan att det finns andra ord emellan. Dessa ekvivalenter 

utgör delvis de kombinerade lösningarna i tabell 4.  

 De mest frekventa användningarna av alla diskursmarkörer, alla de som toppar listan ovan, 

kan räknas till direkta överföringar. De mest frekventa friare översättningarna förekommer dock 

relativt högt upp i listan hos alla fyra diskursmarkörer som andra eller tredje vanligaste 

ekvivalent. Den mest frekventa friare översättningen av now är ”men” vilken utgör 8,3 % av 

ekvivalenterna för now. För well är den mest frekventa fria översättningen också ”men”, där 

den utgör 12,5 % av ekvivalenterna för well. Den mest frekventa fria översättningen av you 

know är ”faktiskt” vilken utgör 13,8 % av ekvivalenterna för you know. Den mest frekventa fria 

översättningen av I mean är ”ju” vilken utgör 9,3 % av ekvivalenterna för I mean. 15 nya och 

fria användningar av now, det vill säga de som står i de ljusare fälten och som inte finns med i 

någon ordbok, förekommer i materialet. 14 nya användningar förekommer för well, you know 

har 12 nya användningar och I mean har 11 nya användningar.  

 För att kunna se möjliga förklaringar till varför diskursmarkörerna har tolkats och överförts 

som de har gjort, har jag delat in de svenska ekvivalenterna från frekvenslistan i tabell 5 efter 

uttryckstyper. Jag har tagit med alla ekvivalenter utom de kombinerade lösningarna eftersom 

de representerar två olika uttryckstyper. Det finns exempel på åtta olika uttryckstyper i 

materialet: interjektion, satsformad fras, konjunktion, adverb, subjunktion, verb i imperativ, 

prepositionsfras och vokativfras.  

 De flesta etiketterna är hämtade från Svenska Akademiens Ordlista (SAOL 2017). 

Ekvivalenter som ”du vet”, ”förstår du”, ”det må jag säga” och så vidare har fått etiketten 

”satsformad fras” eftersom de alla innehåller minst ett finit verb och ett subjekt till verbet, vilket 

ofta är ett pronomen. ”Men du”, som står i kolumnen med ekvivalenter till you know, har jag 

etiketterat som en vokativfras. ”Vokativfrasens grundläggande uppgift är att ange vem som 
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tilltalas och påkalla dennes uppmärksamhet (Teleman et. al. 1999, del 4:791). ”Jamen”, som är 

en ekvivalent till well har fått etiketten konjunktion trots dess utropsliknande natur. Detta är på 

grund av att den listas som en konjunktion i SAOL. Jag övervägde att etikettera den som en 

interjektion men då jag har gått efter SAOL:s etiketteringar så långt som det är möjligt valde 

jag att även här hålla mig till det. ”Dags för” som är en ekvivalent till now vållade problem vid 

etiketteringen då den består av två ord. De ekvivalenter som består av två eller flera ord har 

uteslutande fått etiketteringen ”fras”, antingen prepositionsfras eller satsformad fras. Både 

SAOL (2017) och Svensk Ordbok utgiven av Svenska Akademien (2009) ger däremot ordet 

”dags” etiketteringen adverb. Då uttrycket saknar subjekt vilket skulle göra det till en 

satsformad fras har jag valt att gå efter SAOL:s etikettering.  

 I tabellerna 6–10 nedan har antalet ekvivalenter per uttryckstyp sammanställts. Jag har inte 

tagit med de kombinerade lösningarna utan bara de där diskursmarkören i källtextmeningen 

ersatts med en svensk ekvivalent. Detta är på grund av att de kombinerade lösningarna har fler 

än en etikett vilket skulle kunna ge tvetydiga resultat. Alla de kombinerade borttagna 

ekvivalenterna förekommer endast en gång vardera, undantaget ”jag menar […] ju” vilken 

förekommer två gånger. Tabell 11 visar de svenska uttryckstyper som förekommer hos fler än 

en diskursmarkör. 

 

Now 

uttryckstyp antal ekvivalenter uttryck 

interjektion 5 nå, ja, okej, hördu, jaså 

satsformad fras 3 ser man på, då ska vi se, det må jag säga 

adverb 3 nu, väl, dags för 

konjunktion 2 men, och 

subjunktion 1 eftersom 

verb 1 kom 

prepositionsfras 1 i alla fall 

Tabell 6. Uttryckstyper för now. 
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Well 

uttryckstyp antal ekvivalenter uttryck 

interjektion 6 ja, nåja, nå, nja, mja, jo 

adverb 4 väl, ändå, såhär, då 

konjunktion 3 men, så, och 

prepositionsfras 2 i alla fall, i så fall 

subjunktion 1 fast 

Tabell 7. Uttryckstyper för well. 

 

You know 

uttryckstyp antal ekvivalenter uttryck 

satsformad fras 9 du vet, vet du, förstår du, förstår ni, vet 

ni, du förstår, ni vet, som du tror, ni 

förstår 

adverb 5 faktiskt, ju, liksom, väl, alltså 

interjektion 2 ja, jodå 

konjunktion 1 men 

vokativfras 1 men du 

Tabell 8. Uttryckstyper för you know. 

 

I mean 

uttryckstyp antal ekvivalenter uttryck 

interjektion 3 ja, va, jo 

adverb 3 ju, alltså, faktiskt 

satsformad fras 2 jag menar, menar jag 

verb 1 tänk 

Tabell 9. Uttryckstyper för I mean. 
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Totalt (46 ekvivalenter) 

uttryckstyp antal ekvivalenter antal individuella diskursmarkörer 

satsformad fras 14 48 

interjektion 11 38 

adverb 10 34 

konjunktion 3 13 

subjunktion 2 3 

prepositionsfras 2 3 

verb 2 2 

vokativ fras 1 1   

Tabell 10. Sammanställning av uttryckstyper hos alla diskursmarkörer i fallande ordning. 

 

Totalt 

uttryck förekommer hos antal diskursmarkörer diskursmarkörer 

ja 4 now, well, you know, I mean 

väl 3 now, well, you know 

men 3 now, well, you know 

och 2 now, well 

nå 2 now, well 

i alla fall 2 now, well 

jo  2 well, I mean 

faktiskt 2 you know, I mean   

ju 2 you know, I mean 

alltså 2  you know, I mean 

Tabell 11. Sammanställning av svenska uttryck som förekommer hos två eller fler diskursmarkörer. 

 

Tabellerna 6–9 är en sammanställning av antalet ekvivalenter per uttryckstyp. De visar 

diskursmarkörerna var för sig för att tydligt visa frekvensen av uttryckstyper i fallande ordning. 

De visar att det exempelvis finns flest exempel på interjektioner bland ekvivalenterna för now. 

Interjektioner är även vanligast för well och I mean. För I mean finns det lika många 

interjektioner som adverb. Den vanligaste etiketteringen för you know är satsformade fraser. I 

tabell 10 kan man se att den vanligaste typen av ekvivalent för diskursmarkörsöversättning är 

satsformade fraser med 14 olika exempel från korpusen.  
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I tabellerna 6–9 kan man också se att vissa uttryckstyper förekommer hos flera olika 

diskursmarkörer. Exempelvis förekommer interjektionen ”jo” både hos well och I mean. 

Konjunktionen ”men” och adverbet ”väl” förekommer som ekvivalenter både till now, well och 

you know och interjektionen ”ja” förekommer hos alla fyra diskursmarkörer. Sammanlagt finns 

det tio ekvivalenter som förekommer hos två eller fler av diskursmarkörerna. I tabell 11 har de 

ekvivalenter som förekommer hos fler än en av de fyra engelska diskursmarkörerna 

sammanställts. Totalt är de tio stycken.  

 

 

 

5.4 Sammanfattning  

 

Man kan tänka sig att now och well borde ha fler direkta överföringar än fria eftersom Norstedts 

stora engelska ordbok (2011) gav många översättningsförslag. Men resultatet i tabell 2 visar 

istället att antalet fria lösningar inte är särskilt mycket lägre än de direkta. Now har 2 % färre 

friare lösningar än direkta och well har 4 % färre friare lösningar än direkta. Det tyder på att det 

finns väldigt många sätt att översätta dessa diskursmarkörer på och att de är flytande och svåra 

att definiera och bestämma.  

 När det gäller de satsformade diskursmarkörerna är deras översättningsförslag i ordboken 

färre än för de ettordiga. Detta förhållande skulle kunna generera högre procentsiffror hos de 

friare lösningarna. Resultatet är därmed intressant eftersom det visar sig att antalet direkta 

överföringar hos you know är ungefär lika stort som hos well och now, 38 % gentemot 42 % 

och 36 %. Andelen direkta lösningar hos I mean är ännu större, 56 %. Det visar sig att gränserna 

mellan diskursmarkörerna you know och I mean gentemot deras äkta satskärnor är mer flytande 

än de mellan de ettordiga markörerna och deras respektive äkta satskärnor. Kanske innebär det 

att de satsformade markörerna, eller åtminstone I mean, ofta översätts direkt eftersom 

skillnaderna mellan dem och deras bokstavliga betydelser är så små och dessutom inte särskilt 

fasta. I mean är möjligtvis inte lika lexikaliserad som de andra diskursmarkörerna.  

 Som man kan se i tabell 2 är strykning den minst vanliga strategin för alla diskursmarkörer. 

Trots det förekommer den i 12 % till 30 % av fallen. Med det resultatet kan man tänka sig att 

översättarna är uppmärksamma på och känsliga för den pragmatiska funktionen hos 

diskursmarkörerna och att de inte är nödvändiga för innehållsöverföringen. Direkt överföring 

är ungefär lika vanligt som friare överföring för alla diskursmarkörer utom I mean som har en 
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klart högre andel direkt överföring än de övriga. I mean har 56 % direkta överföringar i 

jämförelse med 36–38 % hos de övriga. Det är intressant att det dras en gräns mellan I mean 

och de övriga snarare än mellan de ettordiga och de satsformade diskursmarkörerna. Det tyder 

på att översättarna uppfattar I mean som mer semantiskt än pragmatiskt trots att de fall som 

valdes ut till materialet hade tydlig diskursmarkörskaraktär.  

 I tabell 3 syns stora skillnader mellan hur olika översättare överför diskursmarkörer. 

Strykning varierar mellan 8 % och 38 %, friare överföring varierar mellan 22 % och 62 % och 

direkt överföring varierar mellan 22 % och 60 %. Det är svårt att förklara anledningen till att 

det är så stora variationer men man kan spekulera kring att vissa översättare lägger sig närmre 

en semantisk överföring som är representerade i ordboken, medan andra har en mera pragmatisk 

strategi och tolkar yttrandet kontextuellt och sedan överför med utgångspunkt i det.  

  Tabell 4 visar att de kombinerade lösningarna inte är särskilt många, men tillräckligt för 

att visa ett tydligt inslag. Det tyder också på att översättarna är känsliga för den pragmatiska 

aspekten. De direktöversätter inte utan tolkar meningens funktion kontextuellt.  

 I tabell 5 kan man se att varje diskursmarkör har mellan 13 och 20 olika svenska 

motsvarigheter. Många av dem förekommer endast en gång. Även detta tyder på en känslighet 

hos översättaren för att diskursmarkörerna framför allt är pragmatiskt viktiga snarare än 

lexikalt. Tabell 5 visar också, tillsammans med tabell 11, att samma ekvivalent kan förekomma 

som översättning för olika diskursmarkörer i källtexterna. De lösningar som räknas som direkta, 

det vill säga de som anges i Norstedts, utgör de mest frekventa översättningarna. En slutsats 

som kan dras av det som förvisso inte var det som skulle undersökas i det här arbetet är att 

ordboken gör en bra beskrivning av orden i deras funktion som diskursmarkör. Däremot finns 

en del alternativ i ordboken som inte förekommer alls i materialen. Både tabell 4 och 5 visar 

också att ettordiga diskursmarkörer kan översättas med satsformade diskursmarkörer och vice 

versa.  

 I tabell 6–10 visas de mest frekventa svenska uttryckstyperna, vilka är interjektioner för 

now, well och I mean medan de satsformade fraserna är vanligast för you know. Totalt sett är 

satsformade fraser den vanligaste uttryckstypen med 14 olika ekvivalenter. Tabell 11 belyser 

de svenska ekvivalenter som förekommer som översättning till fler än en av de fyra 

diskursmarkörerna. Där toppar ”ja” listan då den kan användas för att översätta alla fyra. Totalt 

är tio av ekvivalenterna använda för att översätta två eller flera av diskursmarkörerna.  
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6 Näranalys och diskussion 
 

Resultaten i avsnitt 5 visar på mönster för hur diskursmarkörer översätts från engelska till 

svenska. I det här avsnittet kommer jag att titta närmare på resultaten och diskutera dem. Jag 

kommer att göra nedslag i korpusen och exemplifiera de semantiska, syntaktiska och 

pragmatiska aspekter som samspelar med diskursmarkörerna som blivit översatta.  

 

 

6.1 Now 

 

Now är kanske den mest varierande diskursmarkören i den här undersökningen. Fördelningen 

mellan de olika indelningskategorierna är ganska jämn och frekvenslistan visar på 18 olika sätt 

att översätta den. Den vanligaste svenska ekvivalenten är ”nu”, som i 24 % av alla lösningar är 

ekvivalenten till now. ”Nu” är ett tidsadverbial som är en bokstavlig översättning av 

tidsadverbialet now. Den viktigaste urvalsgrunden för diskursmarkören now har varit att bara 

de med försvagad eller med en total avsaknad av temporal betydelse räknas som en 

diskursmarkör. Ändå verkar de i en relativt stor utsträckning översättas med ”nu”, vilket har en 

temporal betydelse.  

 Diskursmarkören now står ofta som ett annex. Now står också ofta initialt i satsen. 

 

(18a) Now do your shirt up, and pass me the bottle. (Nicholls 2009:63) 

  

(18b) Knäpp skjortan nu och skicka flaskan. (Nicholls 2010:68) 

 

Ovan presenteras ett exempel från korpusen på när now blir till ”nu” i översättningen. I 

källtexten har now en tydlig diskursmarkörsfunktion eftersom den temporala betydelsen är 

försvagad. Det temporala i meningen förändras inte om exempelvis now stryks utan 

uppmaningen do your shirt up and pass me the bottle är lika uppmanande. Självklart finns det 

en direkthet i ett uppmanande, att det gärna ska ske snabbt eller utan tvekan och på så sätt kan 

man tala om temporalitet. Men det temporala i now i meningen i källtexten är inte av samma 

styrka som i ett vanligt tidsadverbial. Now i den här kontexten har snarare ett samtalsreglerande 

syfte där man med hjälp av den vill börja på ett nytt ämne i samtalet exempelvis. 

 I måltexten har det alltså skapats en temporal betydelse som är klart starkare än den som 

finns i källtexten. Det temporala förstärks kanske ytterligare eftersom ”nu” står på den position 

som tidsadverbial vanligtvis står i det svenska satsschemat (Josefsson 2009:187).   
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Now har i vissa exempelmeningar strukits helt. 

 

(19a) Now do you want to hear my secret or what? (Nicholls 2009:94) 

 

(19b) Vill du höra min hemlis eller inte? (Nicholls 2010:98) 

 

I exempel (19b) finns ingen diskursmarkör och därmed heller inget adderat temporalt element. 

Det hade varit fullt möjligt att addera det i (19b), exempelvis genom att placera ett ”nu” på 

adverbialspositionen: ”Vill du höra min hemlis nu eller inte?”, eller på 

satsadverbialspositionen: ”Vill du nu höra min hemlis eller inte?”. När ”nu” står på 

adverbialspositionen fungerar den som ett tidsadverbial, medan den på satsadverbialspositionen 

har en svagare temporal funktion. Meningen i (19b) visar dock att now inte alltid bedöms som 

nödvändig att överföra.  

 Now som översätts till ”nu” förekommer också i kombination med andra diskursmarkörer. 

Här får man uppfattningen av att bara ”nu” inte räckte för att överföra det pragmatiska i 

källtextmeningen.  

 

(20a) Now, I knew Professor Martin worked at the university but I had no idea what a 

university looked like. (Haig 2013:21) 

 

(20b) Nu visste jag ju att professor Martin arbetade på universitetet men jag hade ingen 

aning om hur ett universitet såg ut. (Haig 2016:40) 

 

I (20b) har man adderat ett ”ju” som fungerar i samband med ”nu”. Enligt Svenska Akademiens 

Grammatik förekommer ”ju” framför allt i ”deklarativ huvudsats med påståendefunktion” 

(Teleman et. al. 1999, del 4:114). De menar också att en sats med adderat ”ju” förstärker det 

som förutsätts vara sant. Det tyder på att ”ju” i (20b) är ett slags förstärkning av påståendet. I 

det här fallet kan det också vara en sorts kompensation för det betydelsesvaga now, att det i det 

här fallet inte upplevs som tillräckligt att bara översätta now till ”nu”. Samma förklaring kan 

tänkas gälla även för exempel (21) nedan: 

 

(21a) Now, consider this. (Haig 2013:141) 

 

(21b) Och nu: betänk detta. (Haig 2016:188) 

 

Diskursmarkören now kan ha en funktion att markera att något nytt påbörjas (Hornby 

2010:1043). Återigen kan ett adderat ”och” förstärka ”nu” i måltextmeningen då det kan 

upplevas som att endast ”nu” inte är en tillräckligt ekvivalent översättning av now.  
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På andra plats i frekvenslistan i tabell 5 över översättningsekvivalenter ligger ”nå”. De exempel 

som översätts med ”nå” har en sak gemensamt: de är alla interrogativsatser. Ordet ”nå” är en 

interjektion och har enligt Nationalencyklopedin två betydelser. Alla exempel i korpusen 

innehåller ett ”nå” som stämmer in på en av betydelserna: ”som sammanfattande, summerande 

el. anknytande uttr. i berättelse” (NE 2017). Måltextmeningarna med ”nå” tenderar att ha en 

skriftspråklig framtoning och stilnivån blir något förhöjd. Svartvik (1980) listar bland annat 

”nå” som en av de svenska ordboksdefinitioner som ofta kan uppfattas som svår att använda i 

lediga konversationer (1980:169). Nedan exemplifieras hur “nå” använts i materialen. 

 

(22a) Now, are you coming or what? (Rankin 2001:180) 

 

(22b) Nå, hänger du med eller inte? (Rankin 2003:177) 

 

Det finns totalt 4 exempelmeningar där now översätts med ”nå”. Två av dem kommer från The 

Graveyard Book och de andra två kommer från The Falls. Det kan alltså vara ett stildrag som 

kommit fram av omkringliggande faktorer, antingen av materialets kontext och handling, eller 

också av översättarens personliga stil.  

 

 

 

6.2 Well 

 

Well är tillsammans med you know den diskursmarkör som har flest översättningsekvivalenter 

i korpusen. Totalt finns det 19 olika sätt att översätta den. Mest frekvent är ”ja”, vilken tillhör 

ordklassen interjektioner. Well har som känt många olika benämningar, varav en är 

”interjection” (Svartvik 1980:168). Interjektioner bildar ofta egna meningar och kan bland 

annat utgöras av svarsord, vilket ”ja” är (Bolander 2012:157). Enligt Svensk Ordbok utgiven av 

Svenska Akademien (2009) betyder ordet ”det är riktigt. Som uttryck för bekräftelse av ett 

påstående el. som svar på en fråga (ofta det förväntade svaret) etc.” (Svensk Ordbok 2009). 

Svensk Ordbok listar även fler underbetydelser, av vilka några kommer att presenteras nedan. 

 Relativt ofta, i 8 av 11 fall av meningarna med well som översätts med ”ja” står det initialt, 

både i källtextmeningen och i måltextmeningen. En av definitionerna i Svensk Ordbok beskriver 

ordet som ”försvagat som sammanfattning, inledning e.d.” (2009). Exemplet till denna 

beskrivning lyder: 
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(23) Ja, det blir nog en fin sommar i år. 

 

(24) Ja, då ska vi se vad det här kan bli. (Svensk Ordbok 2009) 

 

De exempel i korpusen där ”ja” är placerat initialt framstår det också som något försvagat. 

 

(25a) Well, your son for a start. (Haig 2013:52) 

 

(25b) Ja, din son till att börja med. (Haig 2016:81) 

 

För att kunna se de ofta mycket små skillnaderna mellan olika sorters markörer måste man 

ibland titta närmare på kontexten som sträcker sig längre än bara till den grafiska meningen. 

Meningen i (25) förekommer i en dialog. Den som uttalar exempelmeningen säger att 

människor i deras omgivning är oroliga för samtalspartnern. Samtalspartnern svarar och frågar 

vem som uttryckt detta, varav meningen i (25) produceras. ”Ja” i (25b) betyder alltså inte ett 

medhåll eller ett svar på en fråga som den bokstavliga innebörden av ”ja” är, utan snarare en 

sorts förstärkning av något som talaren upplever som uppenbart, medan samtalspartnern inte 

verkar vara medveten om det.  

 Det förekommer en hel del varianter av ”ja” i korpusen. De är tillräckligt olika för att 

klassas som egna ekvivalenter, men är fortfarande interjektioner och har olika kopplingar till 

”ja”. De är bland annat ”nja”, ”mja”, ”nåja”, ”jo” och ”jamen”. ”Nja” står med i SAOL med 

betydelsen ”ja, kanske” (2017). Det innebär alltså ett mindre säkert ja och därmed är 

interjektionen försvagad, som i ovanstående exempel. I ett av exemplen där ”nja” förekommer 

uttrycks en sådan osäkerhet. 

 

(26a) Well, ’dealing’ with Ryan turned out to consist of three major pastimes (in order of 

importance): admiring Ryan’s scooter, admiring Ryan’s records, admiring Ryan. (Smith 

2000:37) 

 

(26b) Nja, att ”fiffla” med Ryan visade sig bestå av tre huvudsakliga tidsfördriv 

(uppräknade efter betydelse): beundra Ryans vespa, beundra Ryans skivor, beundra Ryan. 

(Smith 2001:43) 

 

Återigen kan man bedöma utifrån kontexten att talaren uttrycker med hjälp av ”nja” att man 

inte är helt nöjd med det faktum att Ryan verkar vara så självupptagen. Det finns en svag 

motsättning i ”nja” som inte finns i ”ja”. Denna motsättning förstärks också ytterligare av de 

enkla (i källtexten) och dubbla (i måltexten) citattecknen som omger dealing och ”fiffla”. De 

antyder att de olika deltagarna har olika uppfattningar om vad ”fiffla” egentligen är. 
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”Nåja” är en interjektion som uttrycker ”svalt el. tveksamt instämmande” (SAOL 2017). Ett 

tveksamt instämmande kan tolkas ungefär i linje med motsättning, likt ”nja”. En av meningarna 

där well översätts till ”nåja” uttrycks just en tveksamhet med användandet av diskursmarkören. 

 

(27a) My dear madam. Your obduracy is quite, is…well can’t you see how ridiculous this 

is? (Gaiman: 2008:16) 

 

(27b) Min kära madam. Er envetenhet är tämligen, tämligen … nåja, ser ni inte själv hur 

löjligt det här är? (Gaiman 2010:22) 

 

Talaren använder sig av strategier som uttrycker artighet och försiktighet i ord som dear och 

quite, vilket går hand i hand med den tveksamhet som kan antydas i ”nåja”. Diskursmarkören 

förekommer både i källtextmeningen och i måltextmeningen som ett annex mellan två 

huvudsatser och förutsätter att talaren har en förhoppning om att personen som talaren samtalar 

med ska mjukna i sin åsikt och att de kanske ska mötas och enas i situationen. 

 Det finns även en antydan till motsättning i konjunktionen ”jamen”. I SAOL etiketteras den 

som en konjunktion och den verkar vara en sammanslagning av de två orden ”ja” och ”men” 

(SAOL 2017). Det innebär att ordet har inslag av interjektion från ”ja” då den går att uttrycka 

som ett utrop, medan ”men” som är en adversativ konjunktion, uttrycker motsättningar 

(Bolander 2012:155). Däremot verkar inte ”jamen” i exempelmeningen förmedla en sådan 

motsättning om man analyserar kontexten från materialet.  

 

(28a) Well, that’s nice. (Nicholls 2009:6) 

 

(28b) Jamen det var väl trevligt. (Nicholls 2010:12) 

 

Ur ett syntaktiskt perspektiv är det rimligt att ”jamen” i (28b) är en konjunktion eftersom den 

står utanför satsen. Hade den inte gjort det hade meningen brutit mot svenskans V2-regel. Den 

är dessutom inget utrop, vilket utesluter att det skulle vara en interjektion. Exempelmeningen 

ingår i en dialog. De två talarna fantiserar om framtiden, närmare bestämt hur den ena talarens 

liv kommer se ut i 40-årsåldern. Efter en lång monologaktig tur om hur den ena talarens framtida 

fru skulle se ut produceras meningen i exemplet ovan. Ordet ”jamen” är inte listad i någon 

ordbok med definitioner. Men utifrån kunskapen om att ”ja” är en interjektion som uttrycker 

medhåll och att ”men” är en konjunktion som uttrycker motsättning kan man tänka sig att 

”jamen” utan sin diskursmarkörsfunktion skulle uttrycka både och. Svensk Ordbok listar en 

underbetydelse till ”men” som lyder ”försvagat för att uttrycka överraskning” (2009). Man kan 

utläsa ett försvagat element i diskursmarkören ”jamen” eftersom talaren kan tänkas känna 
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någon form av överraskning över den andra talarens relativt detaljerade bild av frun han inte 

mött ännu snarare än ett medhåll som sedan utvecklas till en motsättning. ”Jamen” i (28b) har 

förstärkts med ett ”väl” och tillsammans utgör de en kombinerad överföring. ”Väl” uttrycker 

något ”som man måste förmoda” (Svensk Ordbok 2009). I likhet med ”ju” förstärker den 

talarens förhållning till påståendet och därmed förstärker den också det diskursmarkör som den 

kombineras med.  

 Den sista av de ekvivalenter som ligger nära ”ja” är ”jo”. Det är en variant av ”ja” som 

förekommer när man ska svara på en tidigare fråga som är negerad, men kan även förekomma 

när man uttrycker något motvilligt medgivande (Svensk Ordbok 2009). I exempelmeningen 

används ”jo” som översättning till well på följande sätt: 

 
(29a) Well, the thing is Em– (Nicholls 2009:5) 

 

(29b) Jo, saken är den, Em– (Nicholls 2010:10) 

 

Nationalencyklopedin listar också en betydelsenyans som de benämner som ”försvagat som 

allmän satsinledning” (NE 2017). Återigen återfinns mönstret om hur ett ord med försvagad 

betydelse används som diskursmarkör.   

 Ett exempel av de kombinerade lösningarna för well innehåller också en initial användning 

av ekvivalenten ”ja”, tillsammans med den satsformade frasen ”i alla fall”. 

 

(30a) ’Well I think it is stupid language,’ said Tove Angstrom, and punched him. (Nicholls 

2009:23) 

 

(30b) “Ja, jag tycker i alla fall det är dumt språk”, sa Tove Ångström och slog till honom 

på axeln. (Nicholls 2010:28) 

 

”I alla fall” är ett adverb som är synonymt med ”likväl”, ”ändå” och ”trots allt” (SAOL 2015). 

Talaren i det här fallet, som inte har engelska som modersmål, har svårigheter med uttalet av 

engelska platsnamn och när hennes samtalspartner rättar hennes uttal tycker hon inte att det 

rätta uttalet är logiskt. Därefter uttrycker hon meningen i (30) som dessutom saknar artikel 

framför nominalfrasen stupid language (KT) och ”dumt språk” (MT) på grund av den 

begränsning som talaren menar att hon har i sitt andraspråk. Enligt Eriksson (1997) är ”iallafall” 

en diskursmarkör och utgör en markering för att ”återknyta till berättelsen eller huvudlinjen i 

denna efter en utvikning. Denna utvikning beror vanligen på att lyssnaren ingriper i 

berättandet.” (1997:122). Jag anser inte att ”i alla fall” i (30b) stämmer in på den här 

beskrivningen utan min tolkning är snarare att ”i alla fall” har en egen funktion som ett adderat 
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adverb och egentligen inte fungerar som en diskursmarkör här. Enligt Svensk Ordbok (2009) 

kan ”ja” i (23) och (24) ovan fungera försvagat och som en sammanfattning. Den uppfattningen 

får jag även av ”ja” i (30b). ”I alla fall” kan således vara ett adderat kontextuellt element och är 

möjligtvis orelaterat till ”ja”. Men eftersom det är ett adderat led i måltextmeningen kom den 

också med som en möjlig diskursmarkör i korpusen. 

 

 

6.3 You know 

 

Den mest frekventa översättningen av you know är ”du vet”. Det får ibland funktionen 

diskursmarkör och som nämnts innan är det små skillnader som skiljer diskursmarkören ”du 

vet” från den äkta satskärnan. Gudrun Svenssons avhandling Diskurspartiklar hos ungdomar i 

mångspråkiga miljöer i Malmö (2009) diskuterar bland annat den här diskursmarkören, men 

stavar den ”duvet”. I hennes undersökning används markören bland annat när talaren vet att 

samtalspartnern vet något om det som sägs och vill aktualisera det i minnet på sin partner 

(2009:110). Detta liknar det Schiffrin (1987) talar om vid användning av you know, vilket 

nämndes tidigare i 2.3. Talsituationen kan antingen innefatta att talaren och samtalspartnern är 

införstådda med något, att en av dem är införstådd medan den andra inte är det, eller att ingen 

av dem är det. Genom att använda you know har man för avsikt att komma fram till det 

förstnämnda, att alla är införstådda med det som sägs. Detta talar för att användningen på 

svenska och engelska är tämligen likartad. Svensson påpekar också att gränserna mellan 

vetande och ovetande är flytande och att användningen av ”duvet” kan syfta på många olika 

grader av kunskap (2009:111).  

 I nio exempelmeningar översätts you know till ”du vet”, vilket utgör 22,5 % av alla 

meningar i korpusen som innehåller you know. Det tillkommer också en hel del varianter av 

äkta satskärnor med personliga pronomen som förekommer med finita verb. Exempel på dessa 

är ”vet du”, ”förstår du”, ”ni förstår”, ”vet ni” och ”ni vet”. Alla dessa har räknats som 

individuella lösningar eftersom de både använder sig av olika pronomen och verb, och för att 

de ibland har verbet först och ibland pronomenet först och därmed inte är likadana, till exempel 

”du vet” och ”vet du”. Däremot har alla lösningar räknats som direkta överföringar i min 

kategorisering. Tillsammans utgör alla ekvivalenter som består av ett personligt pronomen och 

ett finit verb 38 % av alla lösningar till you know. Då andelen strykningar utgör 24 % och de 

friare lösningarna utgör 38 % tyder det på att det finns en god känsla i de olika svenska 
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materialen för vad you know har för pragmatisk funktion i kontexten och hur det på olika sätt 

kan ta form och att de ibland inte behövs för att ändå bevara kontexten.  

 Många av de friare lösningarna har funktioner som liknar ”du vet”.  Ett sådant exempel är 

“faktiskt”. 

 

(31a) You could make up a bed in here for the boy, you know. (Gaiman 2008:22) 

 

(31b) Man skulle faktiskt kunna bädda åt pojken här inne. (Gaiman 2010:29) 

 

I översättningen ovan har man överfört diskursmarkören och i måltextmeningen använt sig av 

ordet ”faktiskt”. En av definitionerna till ordet i Svensk Ordbok är ”ett understrykande om att 

ngt är anmärkningsvärt el. förvånande” (2009). Här finns en subtil likhet med ”du vet”. Om 

något är anmärkningsvärt är det intressant och värt att notera. Det i sin tur innebär att kunskapen 

och vetskapen att det är av vikt hamnar i fokus i uttrycket.  

 Det finns ytterligare en definition av ”faktiskt” i Svensk Ordbok som skiljer sig något från 

användningen i (31). Denna betydelseskillnad finns med som ett exempel i korpusen.  

 

(32a) I am doing my best, you know. (Rankin 2001:59) 

 

(32b) Jag gör faktiskt mitt bästa. (Rankin 2003:63) 

 

Här är tonen inte alls lika positiv utan kan upplevas som missnöjd och kanske till och med lite 

sårad. Svensk Ordbok definierar denna användning som ”för att uttrycka vädjan om förståelse 

e.d.” (2009). Om man utgår från den definitionen skulle ”faktiskt” också kunna vara en variant 

av ”du vet” som är präglad av känslor i kontexten. Istället för att talaren frågar direkt om 

samtalspartnern ”vet” att man gör sitt bästa, framkallas en subtilare vädjan om att förstå att man 

gör det. Även här kan man utläsa en process som liknar det Aijmer (2013) och Svensson (2009) 

diskuterar om att man vill aktualisera det man säger och komma fram till en konsensus i talet. 

  Den kombinerade lösningen som finns med bland exempelmeningarna med you know är en 

av få där de två ekvivalenterna följer efter varandra. 

  

(33a) You know, actually change something. (Nicholls 2009:3) 

 

(33b) Jamen du vet, faktiskt förändra något. (Nicholls 2010:8) 

 

Anledningen till att jag anser att det handlar om två olika diskursmarkörer är för att de båda 

återfinns som markörer i den här undersökningen. ”Jamen” exemplifierades ovan i (28b) som 
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en ekvivalent till well, medan ”du vet” är en av de bokstavliga betydelserna av you know. You 

know i (33a) används för att närma sig talaren, i likhet med den hypotes som Schiffrin diskuterar 

där talaren närmar sig lyssnaren för att uppnå en gemensam konsensus (1987:268). ”Jamen” är 

en svårdefinierad diskursmarkör som också är försvagad, men i det här exemplet verkar den 

fungera som en förstärkning till ”du vet”.  

  

 

 

6.4 I mean 

 

I mean översätts mest frekvent till ”jag menar”. De står för 48 % av alla lösningar, vilket är det 

högsta resultatet av alla ekvivalenter. Inom kategorin direkta överföringar finns också varianten 

”menar jag”, vilket ofta används som en konsekvens av svenskans V2-regel. I mean översätts 

mer enhetligt och mer direkt än de andra diskursmarkörerna. I mean är den diskursmarkör som 

har lägst antal olika ekvivalenter. Och precis som med ”du vet” är skillnaderna ibland mycket 

små mellan när ”jag menar” fungerar som en äkta satskärna som används för att bilda en 

huvudsats eller när det fungerar som en diskursmarkör vars främsta uppgift är att tillföra en 

pragmatisk funktion.  

 Det kan finnas många olika anledningar till att I mean i stor grad översätts bokstavligt. Det 

kan vara så att det är ett uttryck som, på grund av att det är så likt den äkta satskärnan, helst 

översätts källtextnära. Däremot visar de friare lösningarna som utgör 32 % att det finns en 

känsla för den pragmatiska funktionen. Det är dock en markant skillnad mellan andelen direkta 

lösningar för you know och direkta lösningar för I mean, trots att båda är tämligen lika sina 

bokstavliga betydelser. You know översätts till ”du vet” i 18 % av fallen, medan I mean översätts 

till ”jag menar” så ofta som 48 %. Om man räknar på alla lösningar som räknas som direkta är 

skillnaden inte lika stor, men fortfarande långt från jämn, med resultaten för you know på 38 % 

och I mean på 56 %. You know har ett större antal ekvivalenter som räknas som direkta lösningar 

i jämförelse med I mean. 

 I avsnitt 4 gav jag exempel på hur jag skilde på den äkta satskärnan I mean och 

diskursmarkören I mean när jag valde ut exempelmeningar till korpusen. Jag menade att 

eftersom diskursmarkörer ofta har en samtalsstrukturerande funktion står den ofta som ett annex 

i satsen, antingen finalt eller initialt, medan ett I mean som är en äkta satskärna ofta står före ett 

bisatsinledande that. Därför valde jag bort alla meningar där that följer I mean. Trots det 
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översätts I mean både som ett initialt annex och som en äkta satskärna ibland med ett 

bisatsinledande ”att” på svenska. 

 

(34a) I mean, you come because you have to. (Gaiman 2008:178) 

 

(34b) Jag menar, här går man för man måste. (Gaiman 2010:202) 

 

 

(35a) I mean, if you want to help old people, you know, well, vote for a different 

government, don’t send them cans of Heinz spaghetti. (Smith 2000:132) 

 

(35b) Jag menar att om man vill hjälpa de gamla så borde man väl rösta fram en annan 

regering och inte skicka dem Heinz burk-spaghetti. (Smith 2001:125) 

 

 

Båda källtextmeningar ovan har ett inledande I mean som står som ett annex i satsen. I (34a) 

följer sedan ett påstående. I (35a) följer en villkorsbisats. I måltextmeningen i (34b) har man 

översatt med ett ”jag menar” som ett annex och sedan, på liknande sätt som i källtextmeningen, 

följer en påståendesats. I (35b) har man däremot adderat ett bisatsinledande ”att”. Annexet i 

källtextmeningen har blivit en äkta satskärna i måltextmeningen. Det verkar alltså som om man 

genom att ändra i ordföljden kan översätta diskursmarkören I mean till den äkta satskärnan ”jag 

menar” utan att betydelsen ändras särskilt mycket. Det i sin tur stärker uppfattningen att   

diskursmarkörer är svårdefinierade och hur deras gränser för var de kan förekomma är i ständig 

rörelse. 

 Trots att ”jag menar” procentuellt är en mer frekvent översättning än någon annan av 

ekvivalenterna för någon av diskursmarkörerna finns det andra ekvivalenter för I mean. Totalt 

utgör de friare lösningarna 32 %. Den ekvivalent som används mest frekvent av de friare 

lösningarna är ”ju”, vilket också är en vanlig ekvivalent hos you know. 

 

(36a) I mean, it’s like Delhi in Euston every Monday morning. (Smith 2000:72) 

 

(36b) Det är ju som Delhi i Euston varje måndagsmorgon. (Smith 2001:74) 

 

 ”Ju” signalerar att talaren utgår från att det som sägs är sant (Teleman et.al. 1999, del 4:144). 

Det kan också signalera att talaren vill ha medhåll från sin samtalspartner (NE 2017). Enligt 

Jucker & Smith (1998) handlar användandet av you know om att talaren vill föra över fokus till 

den som lyssnar. De kallar you know för en ”addressee-centered marker” (1998:172). Samtidigt 

påpekar Schiffrin (1987) att I mean används för att rikta fokus tillbaka på talarens åsikter och 
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på talaren själv (1987:299). Man kan alltså tänka sig att ”ju” i dessa sammanhang har en dubbel 

funktion där den helt enkelt riktar samtalet åt olika håll.  

 Diskursmarkören ”ju” förekommer också med den direkta överföringen ”jag menar” samt 

”menar jag” i tre exempelmeningar, vilka tillsammans bildar kombinerade lösningar.  

 

(37a) I mean, only perverts do that sort of thing. (Rankin 2001:20) 

 

(37b) Det är ju bara sjuka människor som gör något sånt, menar jag. (Rankin 2003:24) 

 

 

(38a) Then he said, “I wouldn’t want to put her out of her way, I mean.” (Gaiman 

2008:222) 

 

(38b) Sedan sa han: Jag menar, jag vill ju inte att hon ska göra sig extra besvär. (Gaiman 

2010:250) 

 

De två olika meningarna är relativt lika varandra. Diskursmarkören ”ju” är positionerad på 

samma plats i båda meningar och ”jag menar” och ”menar jag” är positionerade initialt och 

finalt, vilka sedan har skiftat i översättningen så att det som i källtextmeningen stod initialt nu 

står finalt och tvärtom. Trots dessa likheter har diskursmarkörerna inte samma pragmatiska 

funktion. ”Jag menar” och ”menar jag” är mer eller mindre identiska i (37b) och (38b) men de 

färgas av ”ju” som i (37b) har en liknade funktion som återfinns i exemplet ovan, i (36b) där 

talaren förväntar sig ett medhåll och utgår från att samtalspartnern också menar att det som sägs 

är sant. ”Ju” i (38b) används snarare som en försiktighetsstrategi där man vill framföra att något 

behöver göras, men inte om det ställer till det för den inblandade. Genom att ”ju” och ”jag 

menar” samt ”menar jag” kombineras blir den pragmatiska funktionen starkare och kan då med 

hjälp av hur det sägs och på vilket sätt bidra till att de får olika effekter än om ”jag menar” eller 

”menar jag” hade använts ensamt.  

    

 

 

 

7 Avslutande diskussion 

 

Undersökningen visar att diskursmarkörer är mångfacetterade och kan översättas på många 

olika sätt. Översättningarna innehåller många direktöversättningar som redan listas i ordboken 
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men också många nya alternativ som visar hur kontextberoende orden är och hur pragmatiska 

aspekter många gånger vägs in i översättningen. I översättningarna finns det också relativt 

många strykningar, vilket i sin tur tyder på att det finns en uppfattning om när 

diskursmarkörerna inte behövs för att förmedla innehåll.  

 De ettordiga markörerna now och well har fler ordboksdefinitioner än de satsformade you 

know och I mean, vilket hade kunnat generera fler direktöversättningar hos de förstnämnda. 

You know ligger däremot väldigt nära now och well i antal direktöversättningar medan I mean 

skiljer sig från de andra diskursmarkörerna då den har ett högre antal direktöversättningar. I 

samma linje har I mean ett lägre antal strykningar medan övriga tre diskursmarkörer är mer lika 

varandra i antal strykningar. Undersökningen visar också att det finns skillnader i hur olika 

översättare väljer att översätta diskursmarkörer och det finns en antydan om att sådant som egen 

språkkänsla kan spela in.  

Det finns kombinerade lösningar bland alla diskursmarkörer i korpusen. Olika kombinationer 

ger olika pragmatiska effekter till uttrycken. En del förstärker det pragmatiska genom att 

samverka som två diskursmarkörer som har samma eller snarlika pragmatiska funktioner. 

Andra modifierar den pragmatiska funktionen genom att två diskursmarkörer med olika 

funktioner tillsammans bildar en ny funktion. Precis som den här undersökningen har visat finns 

det inte alltid bara en diskursmarkör som kan överföra hela den pragmatiska betydelsen i 

uttrycket och då kan en kombination av två eller flera ge en mer ekvivalent och idiomatisk 

måltextmening. 

 Det här är ett inledande arbete om ett ämne där jag kartlägger möjliga mönster i översättning 

av diskursmarkörer. Det visar tendenser och möjligheter i ekvivalent 

diskursmarkörsöversättning. Man skulle kunna gå vidare med att göra mer kvalitativa analyser 

av ett mindre material med diskursmarkörer och titta på deras pragmatiska funktion i detalj, 

vilket antagligen skulle ge andra resultat och visa översättning av diskursmarkörer med en 

annan infallsvinkel.  
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Bilaga 1 

Tvåspråkig korpus över diskursmarkörer indelade i översättningskategorier. 

 

White Teeth – Zadie Smith (2000) / Vita tänder (Översättning av Erik Andersson, 2001) 

Now: Totalt 87 träffar 

# sida Engelska (KT) sida Svenska (MT) kategori 

1 24 Now, as Archie understood 

it, in movies and the like it is 

common for someone to be 

so striking that when they 

walk down the stairs the 

crowd goes silent. 

33 Enligt Archies 

erfarenhet är det på film 

och liknande vanligt att 

folk är så slående vackra 

att alla människor 

tystnar när de går nedför 

en trappa. 

3. Strykning 

 

2 65 ’Now, isn’t that strange, 

Archie?’ said Clara, filling in 

all her consonants. 

68 “Det var väl märkligt, 

Archie?” sa Clara och 

uttalade alla 

konsonanter. 

2. Friare 

överföring 

3 70 Now, this is quite 

delicate…and I have never 

considered myself a racialist, 

Archie… 

73 Ärendet är lite delikat… 

och jag har aldrig  

betraktat mig som rasist, 

Archie… 

3. Strykning 

 

4 78 Now, enough of the 

philosophy; samosa? 

80 Nu får det räcka med 

filosofi: samosa? 

1. Direkt 

överföring 

5 105 Now, where are the rest of 

you? 

102 Men var håller resten av 

er hus? 

2. Friare 

överföring 

6 119 Ah, now, but you said, didn’t 

you, you said it wasn’t your 

argument. 

113 Ja, men förnekar du att 

du sa att det inte var ditt 

gräl. 

1. Direkt 

överföring 

7 128 Now, if I can just… 121 Om jag bara får… 3. Strykning 

8 129 Now, my motion is simple. 123 Mitt förslag är enkelt. 3. Strykning 

 

9 170 ’Now,’ he said cheerily, as 

they reached the living room 

with its beautiful bay 

windows through which a 

sweeping garden could be 

seen, ‘what have we got 

here?’ 

158 ”Då ska vi se”, sa han 

glatt när de kom in i 

vardagsrummet med 

dess vackra 

burspråksfönster genom 

vilka en stor trädgård 

syntes, ”vad ni har med 

er.” 

2. Friare 

överföring 

10 228 ’Now, will someone,’ said 

Alsana, looking to Clara, 

’please remind my husband 

that he is not Mr. Manilow 

and he does not have the 

songs that make the whole 

world sing.’ 

208 ”Nu kanske någon”, sa 

Alsana och tittade på 

Clara, ”kan vara så 

vänlig och påminna min 

make om han inte är mr 

Manilow och inte 

sjunger sånger som hela 

världen vill sjunga. 

1. Direkt 

överföring 
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One Day – David Nicholls (2009) / En dag (Översättning av Pia Printz, 2010) 

Now: Totalt 19 träffar 

# sida Engelska (KT) sida Svenska (MT) kategori 

1 10 Now take it off and come 

back to bed. 

15 Ta av den nu och kom 

och lägg dig. 

1. Direkt 

överföring 

2 11 ‘Now, budge up,’ she said, 

nudging him to the cool side 

of the mattress. 

16 “Flytta på dig nu”, sa 

hon och knuffade över 

honom till den svala 

sidan av madrassen. 

1. Direkt 

överföring 

3 36 Now before we open the 

doors for brunch I’d just like 

to run through today’s so-

called ”specials”, if I may. 

41 “Okej, innan vi öppnar 

dörrarna skulle jag bara 

vilja dra dagens så 

kallade “specialrätter”. 

2. Friare 

överföring 

4 37 Now, music please! 42 Nu musik, tack! 1. Direkt 

överföring 

5 41 Now, let me show you the 

toilets. 

46 Kom ska jag visa dig 

toaletterna. 

2. Friare 

överföring 

6 46 ’Now, this–’ she tapped 

another bucket with her toe. 

50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         “I alla fall, det här–” 

Hon petade på en annan 

hink med tåspetsen. 

2. Friare 

överföring 

7 52 ’Now it’s Monday today,’ 

continued Scott. 

57 “Eftersom det är 

måndag”, fortsatte Scott. 

2. Friare 

överföring 

8 63 Now do your shirt up and 

pass me the bottle. 

68 Knäpp skjortan nu och 

skicka flaskan. 

1. Direkt 

överföring 

9 68 Now pass the bottle, will 

you? 

73 Skicka flaskan nu. 1. Direkt 

överföring 

10 94 Now do you want to hear my 

secret or what? 

98 Vill du höra min hemlis 

eller inte? 

3. Strykning 

 

 

The Humans – Matt Haig (2013) / Människorna (Översättning av Karin Andræ, 2016) 

Now: Totalt 10 träffar 

# sida Engelska (KT) sida Svenska (MT) kategori 

1 3 Now, to reiterate, I was not 

Professor Andrew Martin. 

16 Jag upprepar, jag var 

inte professor Andrew 

Martin. 

3. Strykning 

 

2 5 Now, where should we start? 18 Men var ska vi börja? 2. Friare 

överföring 

3 21 Now, I knew Professor 

Martin worked at the 

university but I had no idea 

what a university looked like. 

40 Nu visste jag ju att 

professor Martin 

arbetade på 

universitetet, men jag 

hade ingen aning om hur 

ett universitet såg ut. 

2. Friare 

överföring 

4 29 ’Now,’ she said, ’I would 

like to start by asking you 

something very simple.’ 

49 [struket] “Ska vi börja?” 

sa hon. “Jag skulle vilja 

inleda med att fråga om 

ni har varit utsatt för 

stress på sista tiden. 

3. Strykning 

 

5 113 Now that was worrying. 159 Det var oroande. 3. Strykning 
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6 116 Now, listen… 162 Och kan du lyssna på 

mig är du snäll. 

3. Strykning 

 

7 126 Now, these were wounds I 

could have healed with a 

single thought. 

172 Nu var det här skador 

som jag lätt kunde ha 

läkt med en enda tanke.  

1. Direkt 

överföring 

8 141 Now, consider this. 188 Och nu: betänk detta. 2. Friare 

överföring 

9 143 Now, I was there at the game 

to see Cambridge United 

play against a team called 

Kettering. 

190 Nu var jag här för att se 

Cambridge United spela 

mot ett lag som kallas 

Kettering. 

1. Direkt 

överföring 

10 251 Now, listen to me. 298 [struket] 3. Strykning 

 

The Graveyard Book – Neil Gaiman (2008) / Kyrkogårdsboken (Översättning av Kristoffer 

Leandoer, 2010) 

Now: Totalt 15 träffar 

# sida Engelska (KT) sida Svenska (MT) kategori 

1 9 There now, said Owens, it’s 

the babe’s family, come to 

bring him back to the loving 

bosom. 

14 ”Ser man på”, sa 

Owens, ”det är 

gossebarnets nära och 

kära som anlänt för att 

återbörda honom till 

familjens sköte. 

2. Friare 

överföring 

2 12 Come now, she said, 

warmly. 

17 ”Kom nu”, sa hon 

varmt. 

1. Direkt 

överföring 

3 14 Now think carefully, and tell 

me you are certain that it was 

a child that you saw. 

20 Tänk nu efter noga och 

säg sedan om ni är helt 

säker på att det var ett 

barn ni såg. 

1. Direkt 

överföring 

4 45 Now I’ll go first. 52 Jag går först. 3. Strykning 

5 62 Now, lessons. 71 ”Dags för lektioner”, sa 

hon. 

2. Friare 

överföring 

6 68 Now me lad, what’s your 

story, eh? And don’t tell any 

porkies remember as how 

you’re talkin’ to a bishop. 

78 Nå, min gosse, vad har 

du att berätta då? Och 

dra inga valser, tänk på 

att du talar med en 

biskop och allt. 

1. Direkt 

överföring 

7 70 Quick now, said the duke, 

and the Bishop of Bath and 

Wells tossed Bod into the 

dark opening, then leapt in 

after him, followed by the 

Honorable Archibald 

Fitzhugh and then, with one 

agile bound, by the Duke of 

Westminster, who as soon as 

he was inside, called out, 

“Wegh Khârados!” to close 

the ghoul-gate, and the stone 

crashed down above them. 

80 ”Fort nu!” sa Hertigen, 

varpå Biskopen av Bath 

och Wells slängde ner 

Ingen i den mörka 

öppningen och därefter 

hoppade ner själv, följd 

av Högvälborne 

Archibald Fitzhugh och 

sedan, med ett vigt 

språng, Hertigen av 

Westminster, som så 

fort han kommit in 

ropade “Wegh 

1. Direkt 

överföring 
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Khârados!”  för att 

stänga gastporten, och 

så brakade stenen ner 

över dem. 

8 86 Now, before we go, say…” 

and she made a high 

screeching noise. 

98 Men innan vi går måste 

du säga…”, och så gav 

hon ifrån sig ett gällt 

skriande. 

2. Friare 

överföring 

9 96 Now, how is your Fading? 108 Nå, hur har du det med 

din Borttoning? 

1. Direkt 

överföring 

10 122 “Now then, chummy,” said a 

voice Bod had not heard 

clearly before “I’m sure 

we’re all going to be great 

friends,” and with that Tom 

Hustings pushed open the 

door. 

138-39 ”Hördu, kompis”, sa en 

röst som Ingen 

uppfattade tydligt för 

första gången, ”vi 

kommer nog snart 

överens, du och jag”, 

och så knuffade Tom 

Hustings upp dörren. 

2. Friare 

överföring 

 

The Falls – Ian Rankin (2001) / Fallen (Översättning av Hans Lindeberg, 2003) 

Now: Totalt 21 träffar 

# sida Engelska (KT) sida Svenska (MT) kategori 

1 12 ‘Now that’s class,’ she said, 

examining the tea-bag 

floating in the mug. 

13 ”Det kallar jag stil”, 

sade hon och studerade 

tepåsen som flöt 

omkring i muggen. 

3. Strykning 

2 22 ‘Are you now?’ Costello 

slipped his hands into his 

pockets. 

27 ”Jaså, det gör ni?” 

Costello stack händerna 

i fickorna. 

2. Friare 

överföring 

3 48 ‘Now wouldn’t that be a first 

in a merchant banker?  

51 Och är inte det precis 

vad man kan vänta sig 

av en 

affärsbanksdirektör? 

2. Friare 

överföring 

4 52 ‘Now there’s a cheery 

thought.’ 

55 Ja, se det var en 

uppmuntrande tanke. 

1. Direkt 

överföring 

5 52 Now what about doing me a 

favour? 

55 Vill du göra mig en 

tjänst? 

3. Strykning 

6 94 Now this was a piece of 

history he knew. 

96 Det var en historia som 

han kände till. 

3. Strykning 

7 95 Now there’s something you 

don’t see every day. 

97 Det är något som man 

inte ser varje dag. 

3. Strykning 

8 109 Now, what shall we have…? 110 Nå, vad ska vi ha…? 1. Direkt 

överföring 

9 143 ‘Well now,’ Father Conor 

Leary said. 

142 Det må jag säga, sade 

fader Conor Leary. 

2. Friare 

överföring 

10 180 Now, are you coming or 

what? 

177 Nå, hänger du med eller 

inte? 

1. Direkt 

överföring 

 

White Teeth – Zadie Smith (2000) / Vita tänder (Översättning av Erik Andersson, 2001) 

Well: Totalt 177 träffar 



46 
 

# sida Engelska (KT) sida  kategori 

1 6 …’Well?’ 18 ”Nå?” 1. Direkt 

överföring 

2 14 If someone said to Archie, 

What have you done in life, 

then or What’s your biggest 

memory, well, God help him 

if he mentioned the war; eyes 

glazed over, fingers tapped, 

everybody offered to buy the 

next round. 

25 Om någon sa till Archie: 

Vad har du gjort i livet 

då eller Vilket är ditt 

bästa minne så Gud 

hjälpe honom om han 

nämnde kriget: en hinna 

drogs över ögonen, man 

trummade med 

fingrarna, alla var villiga 

att bjuda laget runt. 

1. Direkt 

överföring 

3 15 Well, Archie hadn’t always 

folded paper. 

25 Archie hade ändå inte 

alltid vikt papper. 

2. Friare 

överföring 

4 25 Well, come in and join de 

club. 

34 Då är du i gott sällskap. 2. Friare 

överföring 

5 37 Well, ’dealing’ with Ryan 

turned out to consist of three 

major pastimes (in order of 

importance): admiring 

Ryan’s scooter, admiring 

Ryan’s records, admiring 

Ryan. 

43 Nja, att ”fiffla” med 

Ryan visade sig bestå av 

tre huvudsakliga 

tidsfördriv (uppräknade 

efter betydelse): beundra 

Ryans vespa, beundra 

Ryans skivor, beundra 

Ryan. 

1. Direkt 

överföring 

6 40 Well, don’ look so shock. 46 Men se inte så chockad 

ut. 

2. Friare 

överföring 

7 53 Well, love, said Archie, 

cautious now that she had 

raised her voice, ’it was my 

money it would have been 

nice at least to ask my 

opinion.’ 

58 ”Mja”, sa Archie, som 

nu blivit försiktig 

eftersom hon höjt 

rösten, ”det var ju mina 

pengar – du kunde 

åtminstone frågat vad 

jag tyckte.” 

2. Friare 

överföring 

8 54 Well, don’t, Clara. 59 Men gör inte det, Clara. 2. Friare 

överföring 

9 55-56 Well, every little helps, every 

little helps, said Ardashir, his 

dead-fish lips stretching into 

a stringy smile. 

60 Nåja, alla bidrag är 

välkomna, sa Ardashir 

och tänjde sina om döda 

fiskar påminnande 

läppar till ett smalt 

leende. 

1. Direkt 

överföring 

10 60 And Alsana, well, she is 

pregnant. 

64 Och Alsana, ja, hon är 

gravid. 

1. Direkt 

överföring 

 

One Day – David Nicholls (2009) / En dag (Översättning av Pia Printz, 2010) 

Well: Totalt 227 träffar 

# sida Engelska (KT) sida Svenska (MT) kategori 

1 3 Well, my parents are going 

to pick up my stuff, dump it 

8 “Mina föräldrar ska 

hämta mina grejer, köra 

3. Strykning 
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at theirs, then I’ll spend a 

couple of days in their flat in 

London, see some friends. 

hem dem till sitt hus, 

sedan ska jag bo några 

dagar i deras lägenhet i 

London, träffa lite 

kompisar. 

2 5 ’Well, the thing is Em–’  10 “Jo, saken är den, Em–” 1. Direkt 

överföring 

3 6 Well that’s nice. 12 Jamen det var väl 

trevligt. 

2. Friare 

överföring 

4 7 Well that depends. 12 Det beror väl på. 2. Friare 

överföring 

5 8 Well, that’s alright then. So 

do you. 

13 Inga problem, för det 

gör du med. 

3. Strykning 

6 14 There was a slight greasy 

sheen on the tip of her small, 

neat nose and a spattering of 

tiny red spots on her 

forehead, but these aside 

there was no denying that her 

face – well her face was a 

wonder. 

19 Hennes nätta lilla 

nästipp hade en flottig 

glans, och pannan hade 

små röda finnar i 

spridda skurar, men 

bortsett från det kunde 

man inte förneka att 

hennes ansikte – ja, 

hennes ansikte var ett 

underverk. 

1. Direkt 

överföring 

7 15 ’Well la-di-da,’ she mumbled 

into the pillow. 

20 “Men ojojoj så förnämt 

då”, mumlade hon i 

kudden. 

2. Friare 

överföring 

8 15 Well, I’m paraphrasing. 20 Det var en tolkning. 3. Strykning 

9 16–17 I play Lydia, the um, well, 

yes, the LEAD ROLE as a 

matter of fact, the spoilt and 

vain daughter of the wicked 

Sir Obadiah Grimm (can you 

tell from his name that he’s 

not very nice?) and in the 

show’s most powerful 

moment I come to realise 

that all my pretty things, all 

my dresses (indicate dress) 

and jewels (likewise) are 

bought with the blood of my 

fellow human beings (sob-

sob) and that I feel dirty 

(stare at hands as if SEEING 

THE BLOOD) dirty to my 

SOOOOOOUUUUL. 

22 Jag spelar Lydia, eh, ja, 

jo, HUVUDROLLEN 

faktiskt, den bortskämda 

och fåfänga dottern till 

ondskefulla Sir Obadiah 

Grymm (märker du 

möjligen på hans namn 

att han inte är någon 

trevlig kille?), och i 

föreställningens 

starkaste scen så inser 

jag att alla mina vackra 

saker, alla mina 

klänningar (läs 

klänning), och juveler 

(samma här) är köpta 

med mina 

medmänniskors blod 

(snyft-snyft) och att jag 

känner mig smutsig in i 

SJÄÄÄÄÄÄLEN. 

1. Direkt 

överföring 
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10 23 ’Well I think it’s stupid 

language,’ said Tove 

Angstrom, and punched him. 

28 “Ja, jag tycker i alla fall 

det är dumt språk”, sa 

Tove Ångström och slog 

till honom på axeln. 

2. Friare 

överföring 

 

The Humans – Matt Haig (2013) / Människorna (Översättning av Karin Andræ, 2016) 

Well: Totalt 70 träffar 

# sida Engelska (KT) sida Svenska (MT) kategori 

1 40 Well, I didn’t see it like that. 65 Fast jag såg det inte på 

det sättet. 

2. Friare 

överföring 

2 41 Well, he’s gone the full K-

Pax. 

66 Ja, honom har det 

snurrat hela varvet för. 

1. Direkt 

överföring 

3 50 Well, expectation is a funny 

thing. 

78 Ja, det är lustigt med 

förväntningar. 

1. Direkt 

överföring 

4 52 Well, your son for a start. 81 Ja, din son till att börja 

med. 

1. Direkt 

överföring 

5 58 Well, I hope you feel better 

soon. 

88 Och jag hoppas att du 

snart blir bättre. 

2. Friare 

överföring 

6 69 Well, it’s a very wealthy 

institute. 

102 Ja, det är ett mycket 

förmöget institut. 

1.Direkt 

överföring 

7 70 Since, well, ever? 103 Nja, någonsin. 1. Direkt 

överföring 

8 71 Well hello, Professor 

Andrew Martin. 

104 Men hej, professor 

Andrew Martin. 

2. Friare 

överföring 

9 72 Well, you’ve destroyed my 

life. 

106 Ja, du har förstört mitt 

liv. 

1. Direkt 

överföring 

10 83 Well, that’s good to hear. 120 Det känns bra att höra. 3. Strykning 

 

The Graveyard Book – Neil Gaiman (2008) / Kyrkogårdsboken (Översättning av Kristoffer 

Leandoer, 2010)  

Well: Totalt 63 träffar 

# sida Engelska (KT) sida Svenska (MT) kategori 

1 13 Well, what would anyone 

do? 

19 Vem som helst hade väl 

gjort det samma? 

2. Friare 

överföring 

2 13 Well, that would have been 

me, then, said he. 

19 Det skulle ha varit jag 

det, sa främlingen. 

3. Strykning 

3 15 Well, he said. 21 ”Nåja”, sa han. 1. Direkt 

överföring 

4 16 My dear madam. Your 

obduracy is quite, is…well 

can’t you see how ridiculous 

this is? 

22 Min kära madam. Er 

envetenhet är tämligen, 

tämligen … nåja, ser ni 

inte själv hur löjligt det 

här är? 

1. Direkt 

överföring 

5 17 Well, why not? 23 Fast varför inte? 2. Friare 

överföring 

6 35 Well, said the girl. 41 I så fall, sa flickan. 2. Friare 

överföring 

7 38 Well, she said. 44 ”Såhär”, sa hon. 2. Friare 

överföring 
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8 53 Well, you can’t stay here all 

your life. 

62 Men du kan ju inte 

stanna här hela livet, 

väl? 

2. Friare 

överföring 

9 73 Well, you’re guaranteed fine 

dining when you becomes 

one of us, young lad, said the 

Emperor of China. 

83 ”Ja, det blir garanterat 

förstklassiga måltider 

när du blir en av oss, 

min gosse”, sa Kejsaren 

av Kina. 

1. Direkt 

överföring 

10 78 Well, where is they? Eh? 90 Men var har de tagit 

vägen då? 

2. Friare 

överföring 

 

The Falls – Ian Rankin (2001) / Fallen (Översättning av Hans Lindeberg, 2003) 

Well: Totalt 99 träffar 

# sida Engelska (KT) sida Svenska (MT) kategori 

1 5 ‘Well?’ had been his first 

question. 

10 ”Nå?” hade varit hans 

första fråga. 

1. Direkt 

överföring 

2 16 ‘Just wanted to … well, I 

suppose I …’ But he couldn’t 

find the words. 

21 ”Jag ville bara… jag 

antar att jag…” Men han 

fann inte ord. 

3. Strykning 

3 18 Well you’ve had a drink, 

haven’t you? 

23 ”Ja, du har väl tagit ett 

glas?” 

1. Direkt 

överföring 

4 37 ‘Well,’ Hawes said, dropping 

the book back into its box 

and looking in vain for 

somewhere to sit, ‘sooner 

we’re finished, the sooner 

you can get back to your 

clear-out.’ 

42 ”Nåja”, sade Hawes 

medan hon lade tillbaka 

boken i kartongen och 

förgäves såg sig 

omkring efter 

någonstans att sitta, ”ju 

fortare vi blir klara, 

desto fortare kan ni 

återgå till 

storstädningen.” 

1. Direkt 

överföring 

5 54 The guy I was with … well, 

bad experience. 

57 Mannen som jag var 

med… det var en dålig 

erfarenhet. 

3. Strykning 

6 55 ‘Well,’ Gill said, ‘it’s women 

only tonight, so we can all 

relax.’ 

58 ”Ikväll är det i alla fall 

bara kvinnor”, sade Gill, 

”så vi kan slappna av 

allihop.” 

2. Friare 

överföring 

7 70 ‘Well take your time,’ she 

said, beginning to move 

away. 

72 ”Ta god tid på er”, sade 

hon och började dra sig 

därifrån. 

3. Strykning 

8 78 ‘Well don’t.’ 80 ”Låt bli det.” 3. Strykning 

9 79 ‘Well, when you put it like 

that …’ 

81 ”Ja, när ni säger det 

så…” 

1. Direkt 

överföring 

10 107 ‘Well I was thinking maybe 

tomorrow. 

108 ”Jag tänkte att kanske 

imorgon.” 

3. Strykning 

 

White Teeth – Zadie Smith (2000) / Vita tänder (Översättning av Erik Andersson, 2001) 

You know: Totalt 95 träffar 

# sida Engelska (KT) sida Svenska (MT) kategori 
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1 10 I’m here, Archie felt like 

saying, I’m right here you 

know, I’m bloody right here. 

21 Jag är här, fick Archie 

lust att säga, jag är ju 

alldeles här, jag är 

närvarande för fan. 

2. Friare 

överföring 

2 20 I was just driving along 

looking for somewhere, you 

know, somewhere to have 

another drink, New Year’s 

Day, hair of the dog and all 

that and I’ve had a bit of a 

rough morning all in all and 

it just sort of struck me. 

30 ”Jag kom körande, 

letade lite efter något 

ställe som var öppet, 

ville ha ett glas, det är ju 

nyårsdagen, man kan 

behöva en återställare – 

ja jag har haft en lite 

jobbig morgon kan man 

säga – och då hajade jag 

liksom till. 

3. Strykning 

3 25 Look, man… I can’t just let 

anyone in off the street, you 

know? 

30 Men alltså… jag kan ju 

inte bara släppa in vem 

som helst. 

2. Friare 

överföring 

4 50 “You know,” she said 

brushing a long hand across 

his bald spot, “you look 

pretty djam good for 

someone come so close to St. 

Peter’s Gate.” 

34 ”Men du”, sa hon och 

strök med sin långa 

hand över den kala 

fläcken på hans hjässa, 

”du ser rätt pigg ut för 

att ha varit så nära 

pärleporten”. 

2. Friare 

överföring 

5 51 ”My idea this, you know,” 

he repeated again and again. 

56 ”Det här var ju min 

idé”, sa han om och om 

igen. 

2. Friare 

överföring 

6 53 ”My idea though, you know, 

all this.” 

56 Fast det var min idé, allt 

det här.” 

3. Strykning 

7 53 ”I’m quite capable, you 

know.” 

58 Jag är faktiskt fullt 

förmögen att…” 

2. Friare 

överföring 

8 53 This is a nice neighbourhood, 

new life, you know. 

59 Det är ett trevligt 

område, ett nytt liv 

liksom. 

2. Friare 

överföring 

9 54 They’re not in the royal 

family, you know. 

59 De är ju inte 

kungafamiljen. 

2. Friare 

överföring 

10 57 I was there myself, you 

know, Delhi University, it 

was most fascinating, yes 

and I fought in the war, for 

England, yes yes, yes, 

charming, charming. 

61 Jag har ju varit där 

själv, universitetet i 

Delhi, synnerligen 

intressant – och så var 

jag med i kriget, för 

England, jajamen – ja 

då, så trevligt, så 

trevligt. 

2. Friare 

överföring 

 

One Day – David Nicholls (2009) / En dag (Översättning av Pia Printz, 2010) 

You know: Totalt 41 träffar 

# sida Engelska (KT) sida Svenska (MT) kategori 

1 3 You know, actually change 

something. 

8 Jamen du vet, faktiskt 

förändra något. 

2. Friare 

överföring 
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2 30 It’s not clever, you know. 35 Det är inte så läckert 

som du tror. 

2. Friare 

överföring 

3 31 I can hear you, you know, tip 

toeing to the guest room in 

the night… 

36 Jag brukar höra dig, vet 

du, när du smyger så 

tyst till gästrummet på 

natten… 

1. Direkt 

överföring 

4 40 Oh, you know. Got to pay 

the rent. 

45 Äh, du vet. Man måste 

betala hyran. 

1. Direkt 

överföring 

5 41 Em, we’ve known each other 

five or six years now, but 

two years properly, as, you 

know, ’friends’, which isn’t 

that long but I think I know a 

bit about you and I think I 

know what your problem is. 

46 Em, vi har känt varann i 

fem eller sex år nu, men 

två år som riktiga 

“vänner”, och det är väl 

inte så länge men jag 

tycker jag känner dig 

rätt bra och jag tror jag 

vet vad jag pratar om. 

3. Strykning 

6 46 As, you know, 

FLATMATES. 

51 Som, du vet, 

RUMSKOMPISAR. 

1. Direkt 

överföring 

7 54 You know. Bit blue. 59 Du vet, lite nere. 1. Direkt 

överföring 

8 60 Ian left and Dexter beckoned 

to Emma and in a low voice 

said, ‘Hey, look, is there any 

way I can, you know…’ 

65 Ian gick och Dexter 

vinkade till sig Emma 

och sa med låg röst: 

“Du, kan jag kanske, du 

vet…” 

1. Direkt 

överföring 

9 69 ’You know, Em, if you’re 

still single when you’re forty 

I’ll marry you.’ 

74 “Vet du, Em, om du 

fortfarande är singel när 

du är fyrtio, så gifter jag 

mig med dig.” 

1. Direkt 

överföring 

10 93 Anyway, I was there with 

Ingrid and her mates and I 

was dancing and this guy just 

came up to me and started 

kissing me and I suppose I 

just sort of, you know, 

kissed him back. 

97 I alla fall, jag var där 

med Ingrid och hennes 

polare och när jag 

dansade kom en kille 

fram och bara började 

kyssa mig och jag antar 

att jag liksom, du vet, 

kysste honom tillbaka. 

1. Direkt 

överföring 

 

The Humans – Matt Haig (2013) / Människorna (Översättning av Karin Andræ, 2016) 

You know: Totalt 26 träffar 

# sida Engelska (KT) sida Svenska (MT) kategori 

1 35 After everything else this is, 

you know, hard for him. 

58 Efter allt som har hänt är 

det här extra svårt för 

honom. 

3. Strykning 

2 70 Because, you know, there’s 

this new groundbreaking and 

controversial theory that 

money can’t buy you 

happiness. 

102-

103 

För du vet, vi har den 

här nya banbrytande och 

kontroversiella teorin 

om att pengar inte kan 

köpa lycka. 

1. Direkt 

överföring 
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3 74 You know, last night? 108 I går kväll, alltså. 2. Friare 

överföring 

4 89 You know, from my 

perspective. 

127 Du vet, ur mitt 

perspektiv. 

1. Direkt 

överföring 

5 112 I mean, you know, about 

Daniel. 

157 Med tanke på Daniel, 

menar jag.  

3. Strykning 

6 113 Well, you know, feel free to 

put things back. 

159 Jaha, ja, du får gärna 

ställa tillbaka efter dig. 

2. Friare 

överföring 

7 116 You know, only last week I 

told you what the doctor had 

said, about how I should 

advise you to get a brain 

scan. 

163 Du minns kanske att jag 

senast för en vecka 

sedan talade om för dig 

att läkaren 

rekommenderade en 

hjärnröntgen. 

3. Strykning 

8 127 You know, he’s our son. 174 Han är vår son. 3. Strykning 

9 143 You know, I was a bit 

worried about you. 

191 Jag har varit bekymrad 

för dig. 

3. Strykning 

10 144 Because, you know, prime 

numbers are fucking serious, 

man. 

28 För du vet, primtal, det 

är jävligt seriöst. 

1. Direkt 

överföring 

 

The Graveyard Book – Neil Gaiman (2008) / Kyrkogårdsboken (Översättning av Kristoffer 

Leandoer, 2010)  

You know: Totalt 11 träffar 

# sida Engelska (KT) sida Svenska (MT) kategori 

1 14 They declared this place an 

official nature reserve, you 

know, thirty years ago, 

around the time of the last 

funeral. 

20 För trettio år sedan 

utnämnde man det här 

till ett naturreservat, 

förstår ni, ungefär 

samtidigt som den sista 

begravningen ägde rum 

här. 

1. Direkt 

överföring 

2 22 You could make up a bed in 

here for the boy, you know. 

29 Man skulle faktiskt 

kunna bädda åt pojken 

här inne. 

2. Friare 

överföring 

3 32 You know, Bod, in many 

cases it is written in the 

stone. 

38 Vet du, Ingen, i många 

fall står det skrivet på 

stenen. 

1. Direkt 

överföring 

4 89 “You know, I heard rumors, 

while I was away,” said 

Silas, “that some weeks ago 

you both went somewhat 

further afield than I would 

have been able to follow.” 

102 Ni förstår, medan jag 

var borta fick jag höra 

ryktas, sa Silas, att ni två 

för ett par veckor sedan 

gav er av lite längre bort 

än det står i min 

förmåga att följa efter. 

1. Direkt 

överföring 

5 96 I mean. You know. 108 Jag menar. Du vet. 1. Direkt 

överföring 

6 195 They are still looking for 

you, you know. 

222 Du har väl klart för dig 

att de fortfarande letar 

efter dig? 

2. Friare 

överföring 
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7 205-206 I think it’s meant to be ivy – 

the Victorians loved putting 

ivy on things, deeply 

symbolic you know…and 

there we are. 

233 Det slingrar sig lite här 

längst ner, jag undrar 

om det inte ska 

föreställa murgröna – på 

artonhundratalet satte de 

murgröna på allting, 

djupt symboliskt förstår 

du… och då var vi 

klara. 

1. Direkt 

överföring 

8 210 The rubbings, they’re for a 

local history project, it’s not 

as if I’m, you know, digging 

up bones or anything. 

238 Gnuggbilderna är en del 

av ett historiskt projekt i 

trakten, det är inte som 

att jag gräver upp folks 

ben eller något. 

3. Strykning 

9 210 You know, Scarlett actually 

used to play in that graveyard 

when she was little. 

238 Vet ni, Scarlett brukade 

faktiskt leka på den 

kyrkogården när hon var 

liten. 

1. Direkt 

överföring 

10 238 I’ll show you the…you 

know, the only thing we 

don’t know is just who did it. 

271 Jag kan visa dig…du 

förstår, det enda vi inte 

vet är faktiskt vem som 

gjorde det. 

1. Direkt 

överföring 

      

The Falls – Ian Rankin (2001) / Fallen (Översättning av Hans Lindeberg, 2003) 

You know: Totalt 21 träffar  

# sida Engelska (KT) sida Svenska (MT) kategori 

1 3 ‘I didn’t, you know,’ David 

Costello said. 

8 ”Men det har jag inte”, 

sade David Costello. 

2. Friare 

överföring 

2 22 Say she’d just met someone 

else … you know, an 

impulse thing, like in that 

advert.’ 

26 Anta att hon just hade 

träffat en annan… en 

impulshandling, som i 

den här reklamfilmen. 

3. Strykning 

3 41 Not utterly decrepit just yet, 

you know. 

45 Är inte helt skröplig 

ännu. 

3. Strykning 

4 59 I am doing my best, you 

know. 

63 Jag gör faktiskt mitt 

bästa. 

2. Friare 

överföring 

5 69-70 That patch of scrubland, it’s 

not the meadow in question, 

you know. 

72 Meadow betyder ju äng, 

men den där plätten med 

busksnår är inte ängen i 

fråga. 

3. Strykning 

6 78 I do have friends, you know. 80 Jag har faktiskt vänner. 2. Friare 

överföring 

7 104 It relieves stress, you know, 

the shouting. 

105 Det lindrar stressen, 

förstår du, skrikandet. 

1. Direkt 

överföring 

8 139 I miss it, you know. 138 Jag saknar det faktiskt. 2. Friare 

överföring 

9 142 Ach, you know. 141 Ach, ni vet. 1. Direkt 

överföring 

10 144 It happens, you know. 143 Jodå, sådant händer. 2. Friare 

överföring 
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White Teeth – Zadie Smith (2000) / Vita tänder (Översättning av Erik Andersson, 2001) 

I mean: Totalt 60 träffar 

# sida Engelska (KT) sida Svenska (MT) kategori 

1 20 ‘I mean, you could be the 

police, you could be a freak, 

you could–’ 

30 Du kan ju vara polis 

eller en galning eller…” 

2. Friare 

överföring 

2 53 I mean, is it? 58 Va? 2. Friare 

överföring 

3 72 I mean, it’s like Delhi in 

Euston every Monday 

morning. 

74 Det är ju som Delhi i 

Euston varje 

måndagsmorgon. 

2. Friare 

överföring 

4 78 I mean, I just think men 

have caused enough chaos 

this century. 

80 Jo, jag tycker helt enkelt 

att män har ställt till 

med tillräckligt under 

det där seklet. 

2. Friare 

överföring 

5 106 ‘I mean, he must be shitting 

himself with fear if you lot 

are after him,’ said Archie, 

by way of a compliment, ‘but 

I’m sure they said he’s just 

some sick bloke; they called 

him Dr. Sick.’ 

103 Han måste ju darra av 

skräck om alla ni är ute 

efter honom”, sa Archie 

som en komplimang, 

”men de sa att han bara 

var en sjuk stackare. De 

kallade honom dr Sjuk. 

2. Friare 

överföring 

6 132 I mean, I’m glad there’s no, 

you know, pain. 

125 Jag menar… det var ju 

skönt att det inte gör 

ont. 

2. Friare 

överföring 

7 132 I mean, if you want to help 

old people, you know, well, 

vote for a different 

government, don’t send them 

cans of Heinz spaghetti. 

125 Jag menar att om man 

vill hjälpa de gamla så 

borde man väl rösta 

fram en annan regering 

och inte skicka dem 

Heinz burk-spaghetti. 

1. Direkt 

överföring 

8 134 I mean, he’s really 

remarkable. 

127 Ja, han är verkligen 

ovanlig. 

2. Friare 

överföring 

9 157 But I can’t very well say ‘I’m 

no Jesus’… I mean, 

obviously I’m not, but for 

other reasons. 

146 Men jag kan knappast 

säga ’Jag är ingen 

Jesus’…för det är jag ju 

inte, men av andra skäl. 

2. Friare 

överföring 

10 159 No, I meant what day is it; I 

mean, for Muslims. 

147 Nej, jag menade vilken 

dag det är, för muslimer, 

alltså. 

2. Friare 

överföring 

 

One Day – David Nicholls (2009) / En dag (Översättning av Pia Printz, 2010) 

I mean: Totalt 30 träffar 

# sida Engelska (KT) sida Svenska (MT) kategori 

1 31 But not too nice. I mean 

don’t make a religion out of 

it, niceness. 

36 Men inte för snäll. Jag 

menar, man ska inte 

göra en religion av den, 

snällheten. 

1. Direkt 

överföring 
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2 41 Like it? I love it! I mean I’m 

not made of wood. 

46 Gillar det? Jag älskar 

det! Jag är faktiskt inte 

gjord av sten. 

2. Friare 

överföring 

3 71 I mean what do you people 

do all day except stand 

around drinking bottled 

water and taking drugs and 

photocopying your bits– 

75 Jag menar, vad gör ni 

hela dagarna förutom att 

bara hänga runt och 

dricka mineralvatten, ta 

droger och fotokopiera 

era arslen– 

1. Direkt 

överföring 

4 71 I mean if people treated, I 

don’t know, nursing or social 

work or teaching with the 

same respect as they do the 

bloody media–  

75 Tänk om folk 

behandlade till exempel 

vårdjobb eller socialt 

arbete eller undervisning 

med samma respekt som 

de gör de jävla 

medierna– 

2. Friare 

överföring 

5 71–72 ‘You know what I can’t 

understand? You have all 

these people telling you all 

the time how great you are, 

smart and funny and talented 

and all that, I mean 

endlessly, I’ve been telling 

you for years.’ 

76 “Vet du vad jag har 

svårt att förstå? Du har 

en massa människor 

som hela tiden berättar 

för dig hur fantastisk du 

är, smart och rolig och 

begåvad och allt det där. 

Jag har sagt det i åratal.” 

3. Strykning 

6 98 What I mean is I liked you 

too, “romantically”, I mean. 

102 Jag menar, jag gillade 

dig också på ett 

’romantiskt’ sätt. 

1. Direkt 

överföring 

7 98 I mean I didn’t write poems 

or anything, but I thought 

about you, think about you, 

you and me. 

102 Alltså, jag menar inte 

att jag skrev dikter eller 

så, men jag tänkte på 

dig, tänker på dig, på dig 

och mig. 

2. Friare 

överföring 

8 98 I mean I fancy you. 102 Jag menar att jag gillar 

dig.” 

1. Direkt 

överföring 

9 127 ‘Does it hurt anywhere? I 

mean is there anywhere I 

should?...’ 

130 “Gör det ont 

någonstans? Jag menar 

är det någonstans jag 

borde…?” 

1. Direkt 

överföring 

10 131 ‘I mean…can I speak 

frankly?’ 

134 ”Jag menar… kan jag 

vara ärlig?” 

1. Direkt 

överföring 

 

The Humans – Matt Haig (2013) / Människorna (Översättning av Karin Andræ, 2016) 

I mean: Totalt 15 träffar 

# sida Engelska (KT) sida Svenska (MT) kategori 

1 31 The meat of it, I mean. 53 När det gällde 

människorna menar 

jag, alltså 

huvudproblemet. 

2. Friare 

överföring 

2 40 I mean, Pythagoras sounded 

like a bit of a dude, but, no, 

65 Jag menar Pythagoras 

verkade ju rätt cool, men 

1. Direkt 

överföring 
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I’m not really über-big on 

numbers. 

nej, siffror är inte min 

grej. 

3 41 I mean, we humans are 

proud aren’t we? 

67 Vi tycker om att visa 

upp det vi gjort. 

3. Strykning 

4 107 I mean, that is why you were 

so hostile at first. 

152 Det var därför du 

morrade så fort jag kom 

i närheten. 

3. Strykning 

5 112 I mean, you know, about 

Daniel. 

157 Med tanke på Daniel, 

menar jag. 

1. Direkt 

överföring 

6 113 I mean, what should I do? 159 Jag menar, vad bör jag 

göra? 

1. Direkt 

överföring 

7 150 I mean, supermarkets are not 

the most sympathetic of 

places. 

200 Jag menar 

stormarknader kan vara 

jobbiga. 

1. Direkt 

överföring 

8 160 I mean, personally, I think 

physics tells us there is an 

exo-planet out there with life 

on it. 

211 Jag menar, personligen 

anser jag att fysiken 

visar att det finns 

planeter med liv där ute. 

1. Direkt 

överföring 

9 167 I mean, I could have just left 

him there. 

222 Jag menar, jag kunde 

bara ha lämnat honom 

där. 

1. Direkt 

överföring 

10 197 I mean, this was the species 

whose main excuse for not 

doing something was ’if only 

I had more time.’ 

258 Jag menar, detta var 

arten vars främsta ursäkt 

för att inte göra något 

alls var “om jag bara 

hade mer tid.” 

1. Direkt 

överföring 

 

The Graveyard Book – Neil Gaiman (2008) / Kyrkogårdsboken (Översättning av Kristoffer 

Leandoer, 2010) 

I mean: Totalt 17 träffar 

# sida Engelska (KT) sida Svenska (MT) kategori 

1 18 A human child. A living 

child. I mean, I mean I 

mean. This is a graveyard, 

not a nursery, blast it. 

25 Ett mänskligt barn. Ett 

levande barn. Jag 

menar. Jag menar. Jag 

menar. Förbaske mig, 

det här är en kyrkogård 

och inte en 

barnkammare. 

1. Direkt 

överföring 

2 97 I mean, I’m allowed to go 

there if I want to? 

110 Jag menar, jag skulle få 

gå dit om jag ville? 

1. Direkt 

överföring 

3 102 I mean, before you cursed 

them all? 

116 Jag menar, innan du 

förbannade dem 

allihopa? 

1. Direkt 

överföring 

4 108 I mean, when you weren’t 

being a witch? 

122 Jag menar, frånsett att 

vara häxa? 

1. Direkt 

överföring 

5 165 I mean, all my best friends 

are dead. 

186 Jag menar, alla mina 

bästa vänner är döda. 

1. Direkt 

överföring 

6 175 I mean, I knew the theory, 

but. 

198 Jag menar, jag visste 

hur den funkar i teorin, 

men. 

1. Direkt 

överföring 



57 
 

7 178 I mean, you come because 

you have to. 

202 Jag menar, här går man 

för man måste. 

1. Direkt 

överföring 

8 190 I mean, I put things at risk. 238 Jag menar, jag 

riskerade saker och ting. 

1. Direkt 

överföring 

9 220 I mean. You just squeezed 

more than I was expecting. 

214 Jag menar. Du bara 

klämde hårdare än jag 

tänkt mig. 

1. Direkt 

överföring 

10 222 Then he said, “I wouldn’t 

want to put her out of her 

way, I mean.” 

250 Sedan sa han: Jag 

menar, jag vill ju inte 

att hon ska göra sig 

extra besvär. 

2. Friare 

överföring 

 

The Falls – Ian Rankin (2001) / Fallen (Översättning av Hans Lindeberg, 2003) 

I mean: Totalt 28 träffar 

# sida Engelska (KT) sida Svenska (MT) kategori 

1 20 I mean, only perverts do that 

sort of thing. 

24 Det är ju bara sjuka 

människor som gör 

något sånt, menar jag. 

2. Friare 

överföring 

2 20 Sorry, I’m boing … I mean, 

it’s just theoretical. 

24 Ursäkta om jag… Rent 

teoretiskt menar jag. 

1. Direkt 

överföring 

3 20 I mean, if that’s your thing. 25 Om det är din stil 

menar jag. 

1. Direkt 

överföring 

4 20 That was when I first felt that 

I loved her … I mean, that it 

wasn’t just going to be a one-

night stand. 

25 Det var då jag kände att 

jag älskade henne… Att 

det inte bara var ett 

engångsligg, menar jag. 

1. Direkt 

överföring 

5 69 Funny, isn’t it? I mean, 

there’s just the one little 

waterfall, so why “Falls”? 

72 Visst är det underligt? 

Det finns ju bara ett 

enda litet vattenfall, så 

varför ’Falls’? 

2. Friare 

överföring 

6 72 Offhand, I don’t know 

anyone who’s … I mean, 

who in their right mind 

would do something like 

this? 

74 Såhär på rak arm vet jag 

inte någon som… vilken 

förnuftig människa 

skulle göra något 

sådant? 

3. Strykning 

7 72 I’ve thought of little else, 

Inspector. I mean, in general 

maybe I’d shrug something 

like this off, but with what’s 

happened to the Balfour 

girl… 

74 Jag har knappt tänkt på 

något annat, 

kommissarien. I vanliga 

fall skulle jag kanske ha 

avfärdat det, men efter 

det som har hänt miss 

Balfour…. 

3. Strykning 

8 76 I mean, I didn’t think anyone 

would be home. 

78 Jag trodde inte att det 

var någon hemma. 

3. Strykning 

9 87 I mean games where there’s 

someone in charge, and they 

contact you by e-mail, set 

you challenges. 

89 Jag menar spel där 

någon har befälet och 

kontaktar andra via e-

post och ger dem svåra 

uppgifter. 

1. Direkt 

överföring 
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10 90 I mean does each player 

know who his team-mate is, 

or who’s on the opposing 

team? 

91 Jag menar om varje 

spelare vet vem hans 

lagkamrat är, eller vem 

som tillhör 

motståndarlaget? 

1. Direkt 

överföring 

 

 

 

 

 


