
   

 
     
Språk- och litteraturcentrum 
Översättarutbildningen 
 
 
 
 
 

Terminologi och meningslängd i en 
konstvetenskaplig text 

- Läsbarhet som global översättningsstrategi 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Författare: 
Phoebe Jönsson 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Handledare:  
Lisa Holm, svenska 
Fabian Beijer, engelska 

 

EXAMENSARBETE VT 2018 
MAGISTER I ÖVERSÄTTNING 
DEL 2: ANALYS 



 2 

Sammandrag	
 
Denna magisteruppsats baseras på en översättning av 6000 ord av Donatella Barbieris bok 

Costume in Performance - Materiality, Culture, and the Body (2017). Uppsatsen består av tre 

delar. Den första delen är en källtextanalys där textens kontext och viktigaste drag presenteras 

enligt Hellspong & Ledins (1997) analysmodell. Därefter följer överväganden inför 

översättningen med en kort diskussion om de strategier som valts ut inför 

översättningsprocessen. Därefter avslutas arbetet med en fördjupning där några av de problem 

som uppkommit i översättningen presenteras och analyseras. Analysens fokus är måltextens 

läsbarhet och de strategier som använts för att bredda textens målgrupp, d.v.s. göra den mer 

tillgänglig för en större publik än källtexten. 

 
 
 
Nyckelord 
 
Akademisk text, funktionell global strategi, terminologi, inskott 
 
 
Engelsk titel 
 
Readability through translation – terminology and sentence length in academic text 
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1. Inledning	
 
Denna magisteruppsats baseras på en översättning av 6000 ord av Donatella Barbieris bok 

Costume in Performance - Materiality, Culture, and the Body (2017). Dessa 6000 ord utgör den 

större delen av bokens andra kapitel, som handlar om kostymer för körer och dansare. 

Uppsatsen inleds med en källtextanalys enligt Hellspong och Ledins (1997) modell. Därefter 

diskuteras kort den valda översättningsstrategin. Slutligen presenteras och analyseras några av 

de större svårigheterna med denna översättning. Analysdelen har läsbarhet som fokus och 

innehåller två utvalda problemområden. Dessa är källtextens terminologiska svårigheter och 

dess meningslängd. Hur dessa problem hanterats diskuteras, och analysen avslutas med en 

presentation av kvantitativa läsbarhetsmått för att ge en indikation på huruvida den globala 

strategin som presenterats i avsnitt 3 uppnåtts. 

 
Källtext och måltext förkortas med KT respektive MT. Exempel i båda texter refereras till med 

radnummer.  

  

2.	Källtextanalys	
 
Denna källtextanalys baseras på Lennart Hellspong och Per Ledins modell, som beskrivs i 

Vägar genom texten – handbok i brukstextanalys (1997).  

 

2.1 Kontext	och	ideationell	struktur	
 

Källtexten (KT) i denna uppsats är boken Costume in Performance - Materiality, Culture, and 

the Body, skriven av Donatella Barbieri. Författaren är Senior Research Fellow i ämnet Design 

for Performance vid London College of Fashion och har tidigare arbetat på Victoria and Albert 

Museum. Hon har sedan tidigare publicerat ett stort antal artiklar inom samma ämne och driver 

tre forskningsprojekt som alla behandlar användandet av kostymer inom scenkonst. Hon har 

även grundat en tidskrift vid namn Studies in Costume and Performance, som ges ut två gånger 

per år via förlaget Intellect. Melissa Trimingham, Senior Lecturer vid University of Kent, har 

också bidragit till boken, och det femte kapitlet är helt skrivet av henne. Boken publicerades 

2017 av förlaget Bloomsbury Publishing och har generellt fått positiv kritik, till exempel av den 

akademiska tidskriften Theatre Topics och av ett antal forskare inom samma ämne från andra 

universitet, vars recensioner kan ses på insidan av bokens omslag. Förlaget Bloomsbury 
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Publishing ger ut böcker inom en mängd olika genrer, men är mest kända för att ha publicerat 

barn- och ungdomsserien om Harry Potter. Hos förlaget hittas Costume in Performance inom 

kategorin “Academic & Professional” och underkategorin “Design and Production”. Detta ger 

en bild av vilken målgrupp källtexten riktar sig till samt vilken typ av text KT kan klassificeras 

som, d.v.s. akademisk.  

Syftet med texten är att sprida information om ämnet, och ett tänkt användningsområde 

är som kurslitteratur inom scenkonst, materiallära, historia eller dylikt. Eftersom det är en bok 

som är tryckt och till försäljning finns även ett ekonomiskt och kommersiellt syfte. Texten hör 

alltså hemma i två olika sorters verksamhet, förlagsverksamhet och akademisk verksamhet. 

Boken är analytisk och använder mycket horisontell intertextualitet och referenser till tidigare 

litteratur, både nutida och antik. Detta kommer att diskuteras mer under rubriken 2.2. Det finns 

även vertikal intertextualitet med böcker inom samma akademiska genre, d.v.s. kursböcker på 

universitetsnivå och litteratur för forskare inom samma område. 

Enligt förlagets baksidestext är bokens innehåll menat att “förmedla hur viktiga 

kostymer är inom liveföreställningar” (Bloomsbury, 2017) (min översättning). Textens 

makrotema är alltså kostymer inom scenkonst, Costume in Performance, vilket diskuteras och 

analyseras genom hela boken. Boken består av sex kapitel, som alla behandlar makrotemat ur 

olika perspektiv. Texten kan alltså bedömas vara monotematisk med en tydlig temadisposition. 

Kapitlet som valts ut för översättning är kapitel 2, ”Costuming Choruses: Spectacle and the 

Social Landscape on Stage”, vilket behandlar scenkostymer i relation till grupper, som till 

exempel körer eller danstrupper, men även i relation till publiken och samhället som helhet. 

Kapitel 2 är i sin tur uppdelat i åtta delar, som markeras med var sin underrubrik. Underrubriken 

presenterar det kommande styckets tema, till exempel ”Körer, kostymer och kamratskap” 

(KT:1) (min översättning). Kapitlet följer en kronologisk struktur. Den första delen handlar om 

antikens Grekland, nästa om renässansens Italien, och så vidare, tills kapitlet avslutas i nutiden.  

Bokens makroproposition kan uttryckas som följer: ”kostymer är mycket viktiga för 

hur en publik upplever scenkonst av olika slag”, vilket är explicit uttryckt på många ställen i 

texten. En makroproposition för enbart kapitel 2 är något svårare att definiera, men skulle kunna 

sammanfattas som ”människor som rör sig i grupp på scen kan vara ett uttryck för, spegla eller 

förutspå de sociala förhållanden eller problem som kan ses i samtidens omvärld”. Detta är inte 

lika explicit som den övergripande makropropositionen, men är ändå relativt tydligt, vilket kan 

ses i följande stycke ur KTs introduktion: 
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När körmedlemmarna uppträder i kostymer som liknar varandras kan 
relationen mellan individ och makt i samhället förkroppsligas. Åskådarna ser 
sig själva representerade i föreställningen genom kören. (MT:33-35) (min 
översättning) 

 

En koppling till makropropositionen finns genomgående genom KT, även om den ibland kan 

vara svår att upptäcka då författaren ofta lägger tid på att beskriva många historiska detaljer 

mycket minutiöst.  

Textens kod är smal, och den kan verka svårtillgänglig på grund av ovan nämnda 

intertextualitet, en stor mängd termer och fackspråk samt en komplicerad satsstruktur. 

Anledningen till att texten skrivits på det här sättet kan vara att uppnå en hög grad av 

informationstäthet eller för att skapa ett stilistiskt tilltalande verk. Värt att notera är också att 

författaren vid vissa tillfällen använder målande bildspråk och metaforer, vilket skapar 

ytterligare svårigheter i texten. Ett exempel på detta kan ses nedan: 
 
(1) The perception of the body as felt, a body wearing, is multiplied, 

emphasized, and woven across other bodies. (KT:179-182) 
 

Användande av bildspråk är vanligast i KT i början och slutet av en kapiteldel, och används 

ofta för att sammanfatta innehållet som ska beskrivas eller har beskrivits. Meningen i (1), till 

exempel, står i slutet av en introduktion för att ge extra effekt och för att bygga upp 

förväntningarna inför att kapitlets verkliga innehåll ska börja, samtidigt som Barbieri genom 

sitt bildspråk sammanfattar underkapitlets tema. 

 

2.2 Interpersonell	struktur	
 
Texten använder delvis ett författarperspektiv, speciellt i början av KT. Detta är även början av 

ett kapitel, och författaren beskriver kapitlets disposition ur ett ”vi-perspektiv”, med uttryck 

som ”As we shall see” (KT:45), ”we will explore” (KT:67), m.m. ”Vi-et” syftar på författaren 

tillsammans med läsaren. Efter denna introduktion går texten mestadels över i ett sakperspektiv, 

och vi-formen används enbart på ett fåtal ställen efter detta, då i referens till tidigare kapitel 

(”as we have seen in Chapter 1” (KT:221-222)). Författaren vänder sig aldrig till läsaren med 

ett ”you” och använder inte språkhandlingar som frågor eller uppmaningar för att tilltala 

mottagaren.  

I texten används ofta olika former av garderingar. Detta har att göra med 

författarens akademiska bakgrund. Enligt Hellspong och Ledin (1997: 190) fungerar uttryck 

som de som kan ses i exemplen nedan som ”sannolikhetsmarkörer och visar att den 
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vetenskapliga kunskapen inte är säker eller evig […] utan beroende av tolkning och 

argumentation.”.  

 
(2) It is likely that the male spectators would be wearing a plainer version […] 
(KT:278-279) 
 
(3) […] the chorus costumes may have created a sense of proximity. (KT:277) 
 
(4) It might have reminded the audience of the ceremonies which had 
preceded the plays […] (KT:265) 
 
(5) These may have been more easily readable to an Ancient Greek audience 
than to a contemporary one […] (KT: 576-579) 

 

Garderingar av detta slag används i KT på grund av textens historiska karaktär. Modalitet och 

garderingar är passande att använda då det kan finnas osäkerhet kring vissa detaljer. Författaren 

försöker ibland förmedla och beskriva känslor och erfarenheter som upplevts av personer som 

sedan länge är döda, vilket speciellt kan ses i exempel 3 - 5. Författaren framträder även på 

andra sätt i texten, till exempel genom värdeord, vilket kan ses i exempel 6 – 8 nedan. 

Värdeorden som används är dock oftast inte särskilt starka eller emotionellt laddade, och 

kombinationen av detta med ett sparsamt använt text-vi gör att författaren kan sägas vara 

närvarande, men inte dominerande i texten. 

 
(6) “In her important study, Wyles not only gathers archaeological research 
[…]” (KT: 369-371) 
 
(7) “[…] the ways in which this revolutionary dance has provided a channel 
for the expression of social and gender conflict […]” (KT:69) 
 
(8) “[…] such as the cancan and the twentieth-century chorus line, both 
making spectacular uses of costume.” (KT:64) 

 

Enligt New Princeton Encyclopedia of Poetry & Poetics definieras ethos som ”ett verktyg för 

att övertyga: publikens bedömning av talarens moralitet (d.v.s. ärlighet, godhet, intelligens) 

som främst visas i diskursen men också är delvis beroende av talarens tidigare rykte” (NPEPP 

1993: 389).  Som nämnts ovan är KT skriven av en erfaren forskare inom ämnet, vilket ger 

henne stort ethos, och de många referenserna och citaten skapar ytterligare trovärdighet. Det 

finns som nämnts ovan en stor mängd horisontell intertextualitet i källtexten, vilket också 

innebär att ett flertal olika röster förutom författarens framträder. Författaren refererar ofta till 

tidigare studier genom inbäddningar av citat i texten (KT:29, 128, 148, 170, med flera ställen.). 

Citaten visas tydligt med citattecken och en Harvardreferens efter citatets slut. Ibland bäddas 
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de citerade rösterna även in genom indirekt anföring (”Their corselets were tight to the chest 

[…], Wiles writes, like light armour” (KT:242)) eller genom adjektiv (”In Aristotelian terms, 

nonetheless, […]” (KT:131), “[…] that in Platonic terms, was also inseparable from the 

community […]” (KT:129)) eller genom ett referat utan citat. De röster som hörs i texten 

förutom författarens är oftast andra akademikers, och citaten kommer generellt från relativt nya 

studier. Det finns dock även citat från personer som var samtida med den historiska tidsepok 

som behandlas i de olika styckena, till exempel Aristoteles, Platon och personer från 1600-talets 

Florens. Citaten används inte i ett argumenterande syfte, utan enbart för att diskutera temat, 

förmedla information, eller förklara begrepp. 

Enligt Hellspong och Ledin (1997: 136) kan författarens eller subjektets närvaro även 

visas genom ”fraser som uttrycker språkhandlingar och mentala processer”. KT innehåller ett 

flertal exempel på detta, men språkhandlingsverb och mentala processer av det här slaget 

används främst i samband med de citat och referenser som används i texten. Citat och indirekta 

anföringar introduceras ofta med en mental process, vilket kan ses i exempel 9 – 11 nedan. 

Detta bidrar till att röster skapas åt de refererade forskarna.  

 
(9) Wyles notes that […] (KT:300) 
 
(10) As Hall elucidates, […] (KT:270) 
 
(11) In the Laws, as Hall points out, […] (KT:145) 

 

2.3 Textens	svårighetsgrad	och	textuella	struktur	
 

Ett av textens utmärkande drag är dess lexikogrammatik och terminologi. Ord som bedöms som 

”svåra”, d.v.s. antingen obskyra eller långa har i KT sällan någon förklaring. Författaren 

förutsätter att läsaren har stora och breda förkunskaper inom både antik historia, kultur och 

scenkonst eller möjlighet att enkelt ta reda på ords betydelser under läsningens gång. KTs 

informationstäthet och komplexa meningsbyggnad lämnar sällan plats åt orddefinitioner, 

förutom i vissa inskott. I KT finns även många facktermer som är specifika för ämnesområdet. 

Enligt Ingo (2007: 189) är facktermer med många olika betydelser vanliga i engelskan, vilket 

även är fallet i KT. Detta gäller främst en av textens viktigaste ledfamiljer, chorus. Denna term 

är polysem och i texten används den för att referera till olika saker vid olika tillfällen. I texten 

finns en blandning av engelska facktermer och termer på andra språk som franska, italienska 

och latin. Termer som alla ninfale och danse noble blandas in i KT utan översättning eller 
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förklaring. Faktumet att dessa termer är kursiverade visar att de faktiskt är termer på andra språk 

som används i den engelska texten snarare än låneord som tagits in i det engelska språket. 

Enligt Björnsson och af Segerstad (1979: 4) definieras läsbarhet som “summan av 

sådana språkliga egenskaper hos en text, vilka gör den mer eller mindre tillgänglig för läsaren”. 

Genom att använda Flesch reading ease-testet (Flesch 1948: 224) går det att undersöka om en 

text kan anses vara lätt- eller svårläst. Detta görs genom att beräkna det genomsnittliga antalet 

ord per mening och det genomsnittliga antalet stavelser på hundra ord. Texten bedöms på en 

skala mellan 0 och 100, där ett resultat nära noll innebär en mycket svårläst text och ett resultat 

nära 100 innebär en mycket lättläst text. Testet genomförs med hjälp av följande formel: 

 

206.835 - 1.015 x (ord/meningar) - 84.6 x (meningar/ord) 

 

Då testet genomfördes på källtexten med hjälp av onlineverktyget Readability Formulas 

(www.readabilityformulas.com) fick KT ett resultat på 29,8. Samma textstycke fick av 

Microsoft Words inbyggda Flesch reading ease-test resultatet 25,6. Detta visar att KT är 

”mycket svårläst”. Flesch (1948) delar in sin skala i olika nivåer baserat på en tänkt students 

akademiska nivå. En text med ett resultat mellan 50–60 anses vara på en high school-students 

nivå, mellan 30–50 på en collegestudents nivå. En text med resultat mellan 0 och 30 ses vara 

anpassad för någon som tagit en akademisk examen. Flesch reading ease-testet har kritiserats 

för att vara utdaterat och “klumpigt”. Detta eftersom det till exempel inte tar hänsyn till ordens 

betydelser, utan bara deras längd. När testet genomförs av en dator kan de även ge ojämna 

resultat (Hartley 2016), vilket även var uppenbart när testet genomfördes på denna uppsats 

källtext. Dock kan testet ge en generell bild av hur texten är uppbyggd och hur läsbar den kan 

anses vara. I avsnitt 4 kommer den översatta texten att undersökas med ett läsbarhetsindextest 

(LIX-test), ett svenskt test som motsvarar Flesch reading ease-testet. LIX beräknas som 

summan av den genomsnittliga meningslängden och procentantalet långa ord. Enligt denna 

skala är en text med ett lix-resultat runt 20 mycket lättläst, kring 30 lätt, kring 40 medelsvår, 

kring 50 svåra och kring 60 mycket svår (Björnsson och af Segerstad 1979: 5). Även LIX-testet 

har kritiserats, bland annat för att meningslängd och ordlängd inte anses vara tillräckligt bra 

mått på huruvida en text är lätt eller svår. Platzack (1977) skriver att texten “inte bli lättare för 

att vi sätter punkt oftare”, men att ju längre meningar som används, “desto större chans har man 

att krångla till språket” (Björnsson och af Segerstad 1979: 10). Resultatet för MT kommer i 

avsnitt 4 att beräknas med Flesch reading ease-testet så att båda testers resultat kan jämföras. 

KT har enligt LIX-testet resultatet 58, vilket betyder att texten enligt Björnsson och af 
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Segerstads (1979: 5) mått är ”mycket svår”, och att den har ett standardresultat för officiella 

svenska texter. 

Den främsta anledningen till att meningarna i KT är så långa är att författaren använder 

utbyggda nominalfraser med många efterställda attribut. Ofta kan ett flertal prepositionsfraser 

staplas efter varandra:  

 

(12) The material and visual spectacle of multiple costumed, dancing, and 
singing bodies (1) on stage (2) […] (KT: 385-389).  

 
 

En mening med flera efterställda attribut, som (12), beskriver Biber et al. (2002:298) som ett 

postmodifier complex, vilket är typiskt för akademisk text. Vanligast är ett postmodifier 

complex som består av två prepositionsfraser, och de efterställda attributen har ofta samma 

struktur. Det är också vanligt att det sista efterställda attributet i ett postmodifier complex är en 

relativsats, eftersom de enkelt kan identifieras som just ett efterställt attribut (Biber et al. 2002: 

299). Detta förekommer ofta i KT och kan ses i exempel 13. 

 
(13) […] they compress the gathered chiton inside their form, which they 
release over the hips […] (KT: 505-507). 

 

De många inskotten som används är ett av KTs mest utmärkande drag, och inskotten kan även 

staplas efter varandra (14): 

 

(14) Reading into astrologer Marsilio Ficino (1433-99), Jennifer Nevile 
detects meanings encoded in the choreography, in which, not unlike the 
allegories discussed earlier and decipherable only by those in the know, 
the geometrical sequences communicated a secret formula for “cosmic 
harmony to operate on earth” (2012: 31). 
  
(15) If for Aristotle the chorus was also a single character, subsuming its 
members into a choreographic, vocal, and aesthetic whole, it nonetheless 
appears to have presented variations between individuals. (KT:226-231) 

(16) Tragedy, Aristotle’s Poetics proposes, acted through “pity” and the 
engagement of the audience with human suffering, […] (KT: 117-120) 

(17) In Aristotelian terms, nonetheless, the theatre is a “community theatre 
[…] (KT:130-133). 
 

Inskott, skriver Lagerholm (2008: 140), “klyver en naturlig tankegång genom att det placeras 

mellan led som innehållsligt och syntaktiskt hör samman”. Inskotten hör ofta hemma i en tung 

och formell stil och att använda dem leder till att texten blir svårtydd (Lagerholm 2008: 140). 
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Inskotten markeras på olika sätt, främst genom kommatecken men även genom parenteser och 

tankstreck. Inskotten består ofta av en bisats som Biber et al. (2002: 259) kallar ing-clause, 

vilket kan ses i exempel 15, på svenska kallade participiella satsförkortningar. Denna typ av 

konstruktion används främst när författaren går över i ett mer metaforiskt bildspråk, vilket 

diskuterats i 2.1. Inskotten kan även bestå av ett adverb som i exempel 17, här med adversativ 

konnektivbindning som funktion. Användandet av adverben på detta sätt bidrar dock till att 

texten, precis som Lagerholm (2008: 140) beskrivit, blir mer ”kluven” och svårläst.  

Sammanfattningsvis kan denna text bedömas vara svårläst, med mycket långa meningar, 

många efterställda attribut och inskott. Dessa faktorer, tillsammans med de semantiska 

svårigheter som finns i KT, komplicerar översättningsprocessen. Texten är tydligt akademisk, 

och en tänkt målgrupp till den översatta texten är studenter inom ämnen som scenkonst, 

materiallära eller historia på grundnivå. 
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3. Överväganden	inför	översättningen	
 
 
Denna källtext är mycket krävande, vilket visades ovan med hjälp av Flesch reading ease-testet 

och LIX-testet. Texten har en komplicerad satsstruktur, med många inskott och långa meningar. 

Dessutom innehåller texten semantiska svårigheter, med en stor användning av facktermer. 

Texten är alltså mycket informationstät. Alla dessa faktorer innebär att måltexten måste 

anpassas så att den blir läsbar och förståelig på svenska. En funktionell global 

översättningsstrategi (Lundquist 2007: 37) har därför valts framför en imitativ. Översättningen 

görs med mottagaren i åtanke, och samma information som finns i KT ska förmedlas till läsaren. 

Syftet med den funktionella globala strategin är att texten ska fylla samma funktion i 

målgruppen på både käll- och målspråk. Om en imitativ strategi hade valts hade fokus i stället 

legat på att överföra Barbieris ton och stil, vilket också hade varit ett tänkbart sätt att utföra 

översättningen på, då KT innehåller en viss mängd bildspråk och metaforer. Syftet med texten 

anses dock vara i första hand utbildande, och därför är den funktionella globala strategin mer 

passande. Praktiskt innebär detta att de långa meningarna måste förkortas, terminologi måste 

förklaras och många av inskotten tas bort.  

Som nämnts ovan anser Flesch (1948) att ett reading ease-resultat mellan 0 och 30 

innebär att texten är anpassad för någon med en akademisk examen. Ett resultat mellan 30 och 

50 anses vara på en collegestudents nivå. Eftersom den tänkta målgruppen till den översatta 

texten är högskolestudenter på grundnivå (innan kandidatexamen) är ett av målen med 

översättningen att höja resultatet på reading ease-testet i måltexten så att resultatet i stället ligger 

mellan 30 och 50 (jämfört med KTs 25,6 – 29,8). Detta kan vara en indikation på att måltexten 

är mer lättläst än källtexten. Eftersom Flesch reading ease-testet är anpassat för engelsk text 

genomförs även ett LIX-test på både KT och MT för att kunna jämföra de båda resultaten. Detta 

ger ytterligare en indikation på om den funktionella globala strategin uppfyllts eller inte.  

Om de kvantitativa måtten visar på att MT är mer läsbar än KT är dock inte ett entydigt 

bevis på att detta är fallet. Som nämnts ovan innehåller KT facktermer på ett flertal olika språk. 

Termerna kan dessutom vara polysema och svårtolkade. En del av översättningsprocessen är 

alltså att förenkla terminologin och att hitta motsvarigheter till de icke-engelska termer som 

finns i texten. I fallen då termerna är polysema undersöks ordets etymologi och textuellt 

sammanhang för att hitta en passande översättning. Då icke-engelska termer används i KT 

används ordböcker, men framför allt parallelltexter på det aktuella språket, för att hitta en 

passande motsvarighet. Något som diskuteras i avsnitt 4 är i vilka fall de icke-engelska termerna 
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ska översättas och när de bör behållas i sin originalform, samt vilken påverkan dessa termer har 

på textens stil. 

Värt att diskutera är även vilken effekt denna form av ”förenklande” översättning har på 

texten – blir den genom sina förkortade meningar och förklarade terminologi mindre exakt och 

nyanserad? Detta diskuteras vidare i avsnitt 4.  
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4. Översättningsanalys	
 
I detta avsnitt har två stora problemområden i översättningen valts ut för analys. Det första är 

textens terminologiska och semantiska svårigheter (vilket diskuterats i avsnitt 2). Ett antal olika 

exempel på terminologiska svårigheter i texten har valts ut och deras lösningar analyseras. Det 

andra problemet som diskuteras är textens meningsuppbyggnad. Fokus för denna del är 

användandet av inskott i KT. Sist diskuteras även textens svårighetsgrad och läsbarhet, och 

huruvida den översatta texten enligt bland annat Flesch reading ease-testet har blivit enklare att 

läsa än KT, och därmed görs tillgänglig för en större målgrupp än originalet.  

 

4.1	Terminologi	
 

Nuopponen och Pilke (2010: 58) definierar en term som en benämning på ett fackspecifikt 

begrepp inom ett begreppssystem. De skriver även att användandet av termer och fackspråk 

beror på kommunikationssituationen. I kommunikation mellan lekmän används allmänspråk, 

mellan fackman och lekman ett populariserat språk och mellan fackmän används fackspråk. För 

att fackspråket ska kunna uppfylla sitt syfte, d.v.s. att ”klassificera, beskriva och överföra 

information inom ett fackområde” krävs att ”språket är entydigt, exakt, logiskt och klart” (2010: 

59). En god term, skriver Nuopponen och Pilke (2010: 65), definieras av att den är ”kort, skiljer 

sig från andra termer, passar in i begreppssystemet, beskriver begreppet väl, lämpar sig för 

avledningar och sammansättningar samt består av språkets egna element”. KT har en fackman 

som sändare, och kommunikationen i texten sker alltså antingen mellan en fackman och en 

lekman eller mellan två fackmän. Med detta i åtanke kommer översättningen av några vanliga 

termer som används i KT att diskuteras. 

Ett terminologiskt problem som uppkom var översättningen av ordet chorus, vilket är 

en av KTs viktigaste ledfamiljer samt makrotemat för hela kapitlet. Enligt Online Etymology 

Dictionary är ursprunget till det grekiska ordet khoros okänt, men det användes i antika 

Grekland för att beskriva följande: "round dance; dancing-place; band of dancers; company of 

persons in a play, under a leader, who take part in dialogue with the actors and sing their 

sentiments at intervals". Betydelsen av chorus som en organiserad sånggrupp uppkom inte 

förrän på 1650-talet (OED 2018). Chorus innefattar i KT inte bara körer, utan alla former av 

uppträdande grupper av människor på en scen. Oftast refererar chorus i KT till en kör eller en 

grupp dansare, men ordet används även till att referera till körer och dansare som uppträder 

tillsammans. Ingo (2007: 189) skriver att engelskan kännetecknas av många polysema och 
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synonyma ord. I många analytiska språk, skriver Ingo, skapas ofta en fackterm genom att lägga 

till ytterligare en betydelse till ett redan existerande ord, vilket är fallet med chorus i KT. 

Eftersom termen i sitt sammanhang kan ha en vag betydelse och det kan vara svårt att veta när 

Barbieri syftar på kör eller dansare var strategin först att hitta en svensk term som kunde 

motsvara båda betydelser. Den svenska termen skulle vara vedertagen och innefatta båda 

betydelser på samma sätt som den engelska. Den term som försökte användas var från början 

kompanier, vilket skulle vara en motsvarighet till chorus då det har samma ombytliga betydelse. 

Kompanier ansågs dock inte passande på grund av dess konnotationer och det faktum att termen 

har ett tydligt fokus på dansare snarare än körer. Enligt SAOB definieras kompanier som 

samarbetande lag, medintressenter i affärsföretag eller militära avdelningar, vilket inte 

motsvarar chorus (SAOB 1944).  I stället användes ett flertal olika ord för att ersätta chorus - 

främst körer, ibland dansare och ibland båda ord i kombination. Exempel på detta syns nedan: 

 
(18) KT: The exchange between chorus and community was implicit from the 
very beginning, […] (KT: 82-83) 
 
MT: Utbytet mellan kör eller dansare och samhälle har alltid existerat […] 
 

(19) KT: They became critical to the establishment of Ancient Greek theatre, 
as the chorus was embedded in plays […] (KT: 11-15) 
 
MT: Körerna blev viktiga grundstenar till det som skulle komma att bli antik 
grekisk teater, där körer och bakgrundsdansare är integrerade delar […] 
 

(20) KT: At key points in history we find costumed choruses reflecting 
historical changes […] (KT: 75-77) 
 
MT: Under viktiga delar av historien speglar kostymerade körer och 
danstrupper historiska vändpunkter, […] 
 

Dessa tre översättningar av samma term ser alla olika ut beroende på sitt sammanhang. I (19) 

är det oklart om Barbieri syftar på enbart körer eller även dansare, och i MT används därför 

båda med ett eller. I (19) är det tydligare att det är båda delar författaren syftar på, och chorus 

översätts därför med ”körer och bakgrundsdansare”. Översättningen av denna term varierar 

alltså mycket från fall till fall genom texten. Översättningen har gjorts med försiktighet – då 

referenten varit oklar valdes generellt både kör och dansare, med och eller eller som konnektiv. 

När ”dansare” använts har detta också anpassats efter sammanhanget, beroende på den typ av 

chorus som texten just då behandlar (se exempel 19 och 20). Denna del av översättningsarbetet 
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har alltså gjorts enligt den globala funktionella strategin, och mottagarens förståelse av texten 

har prioriterats. 

I KT finns även ett antal termer på andra språk än engelska. Att termerna inte är 

vedertagna engelska ord som lånats in från andra språk visas genom att dessa termer kursiverats. 

Slår man upp termerna i ett engelskt etymologilexikon hittar man dem inte, vilket också visar 

att de inte är låneord. Barbieri använder sig ofta av latinska, italienska och franska termer i 

texten. Vissa av dessa är återkommande, medan andra bara används en eller två gånger. Detta 

gav upphov till ytterligare en frågeställning om huruvida de icke-engelska termerna skulle 

behållas på originalspråk eller översättas till svenska. Användandet av de icke-engelska 

termerna kan anses vara en del av textens stil, vilket är ett argument för att de ska behållas och 

inte översättas. Dock är syftet med översättningen att göra texten mer läsbar och tillgänglig för 

en svensk målgrupp. De icke-engelska termerna delades därför upp i återkommande och icke 

återkommande. Några av de icke återkommande termerna samt deras översättning kan ses i 

tabellen nedan: 

 

Icke återkommande termer Översättning 

the corps de ballet (KT: 4) hovballetter 

the French fêtes (KT: 431) de franska hovfesterna 

the Teatro Medieco (KT: 441) Medicisläktens teater 

Louis XIV’s ballet de cour (KT: 454) Ludvig XIVs hovbalett 

alla ninfale (KT: 666) nymfliknande 

 

Där det är möjligt har de icke-engelska, icke återkommande termerna översatts. Där en svensk 

motsvarighet kunde hittas (corps de ballet, fêtes) användes denna, då detta ökar textens 

läsbarhet och gör den lättare att förstå. En nackdel med att göra detta är dock att de specifika 

konnotationerna som till exempel fêtes för med sig går förlorade. Att explicitera att det är 

hovfester och inte bara fester kan dock göra att konnotationen behålls. En italiensk term som 

enbart är med en gång i KT är alla ninfale, vilket inte är ett vedertaget uttryck på engelska, men 

inte heller verkar vara det på italienska. Termen finns i vissa parallelltexter, bland annat i en 

italiensk-italiensk ordbok från 1838 (Gheradini 1838: 398), där alla ninfale definieras som 

”liknande formen av en nymf” (min översättning). Alla ninfale används i en engelsk text av 

Warburg (1999: 174), men detta är dock en översättning av det tyska originalet som utkom 

1932. I denna text beskrivs en kvinnas hår som alla ninfale, då det löst faller över hennes rygg. 
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I MT valdes nymfliknande för denna term, som i sitt sammanhang beskriver en löst sittande 

klänning. 

Två italienska termer är återkommande i KT: intermedio och La Pellegrina. Dessa 

behölls i sin originalform i MT, trots att svenska motsvarigheter kan hittas för båda orden - 

intermedio kan översättas med ”mellanakt” och La Pellegrina skulle kunna översättas direkt 

till ”pilgrimskvinnan”. Att översätta intermedio med ”mellanakt” skulle dock påverka textens 

stil genom förlust av en specifik konnotation, och ”mellanakt” har inte heller samma 

specialiserade betydelse som intermedio. SAOB definierar en mellanakt som ”paus mellan 

tvenne akter i en scenisk framställning” eller ”händelse som bildar avbrott i ngt pågående, 

intermezzo”, medan ett intermedio är en mindre föreställning som hålls mellan akterna i en 

större (SAOB 1944). Bokstavligt översatt betyder La Pellegrina ”pilgrimskvinnan”, men detta 

är inte en titel som tidigare använts i svenska sammanhang. Därför behölls dessa återkommande 

termer på italienska. Två franska termer återkommer även senare i texten: ancien régime och 

ballet blanc. Även dessa behålls på originalspråk eftersom det inte finns vedertagna svenska 

termer för dessa två begrepp. Ancien régime skulle kunna översättas med ”det gamla sättet” 

eller ”den gamla regeringsformen”, men detta har inte samma betydelser och konnotationer 

som den franska termen. Att översätta ballet blanc med ”vit balett” eller liknande är inte heller 

passande, och ballet blanc är i sin franska form redan ett etablerat uttryck inom scenkonsten.  

 

4.2	Hantering	av	långa	meningar	
 

Källtexten kännetecknas av sina långa meningar med ett genomsnitt på 31,75 ord. Anledningen 

till de långa meningarna är framför allt det Biber et al. (2002: 298) kallar postmodifier 

complexes samt de många inskott som används. Detta gör att KT blir mycket svårläst, och att 

översätta texten med den engelska satsstrukturen bevarad skulle innebära en måltext på icke 

idiomatisk svenska. De strategier som använts för att hantera dessa två problem är 1) ändring 

av meningsgränser och 2) omvandling av inskott eller efterställt attribut (oftast bestående av en 

participfras) till relativsats. Användningen av dessa två strategier kommer i detta avsnitt visas 

genom ett antal olika exempel, och huruvida dessa lösningar kan anses vara lyckade kommer 

att diskuteras. Några alternativa lösningar kommer även att visas och diskuteras. 

När det gäller inskott skriver Ingo (2007: 74) att ”dylika löst inskjutna tillägg” är 

vanliga i engelskan, men inte i svenskan. Inskotten måste alltså ofta omarbetas genom till 

exempel ändring av meningsgränser eller en omstrukturering av meningens uppbyggnad. Detta 

gör texten mer läsbar, men dess påverkan på KT bör även diskuteras. Omstrukturering av texten 
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kan ha konsekvenser för meningens informationsstruktur. Enligt Ekerot (2011: 180) ska den 

enskilda meningen anpassas till ”det omgivande textsammanhanget med hänsyn till vad som är 

tema/rema och fokus/bakgrund”. Ekerot skriver även att man i översättningen undviker icke 

avsedda tolkningsmöjligheter och underlättar förståelsen genom transformationer (2011: 181). 

Då KT är mycket informationstät är just fokus/bakgrund ett viktigt koncept i 

översättningsprocessen. Att använda en transformation som ändring av meningsgräns innebär 

förändringar i textens informationsstruktur och kan lägga onödigt fokus på något som i KT bara 

är bakgrundsinformation. Eftersom en ändring av meningsgräns även innebär 

satsgradshöjningar kan detta innebära en omfördelning av fokus i texten. Även när ingen 

ändring av meningsgräns sker, men ett inskott måste arbetas bort på ett annat sätt kan subjektet 

(och därmed informationsstrukturen) i meningen ändras. I (11) har meningen också bytt subjekt 

– i stället för he (som syftar på Platon) är subjektet nu författaren Hall, som enbart nämndes i 

inskottet i KT för att visa att informationen kommer från en annan källa än Barbieri själv. Ett 

sätt att behålla samma subjekt som i KT hade varit att skriva om meningarna som i följande 

exempel, men dessa meningar är dock mer styltade och svårare att förstå än vad som är 

nödvändigt. Ett annat alternativ hade varit ytterligare ändring av meningsgräns: 
 

(11) KT: In the Laws, as Hall points out, he insisted that “state censorship 
was essential,” (KT: 144-146) 

(?) Han insisterar i Lagarna att ”statlig censur är avgörande”, vilket påpekas 
av Hall. 

 
(?) Han insisterar i Lagarna att ”statlig censur är avgörande”. Detta poängteras 
av Hall.  
 
MT: Hall skriver att han i Lagarna hävdat att ”statlig censur är avgörande”,  

 

I denna typ av inskott, som används för att referera till en författare eller studie, blir referenten 

som nämns i inskottet alltså ofta till subjekt i MT. I (15) är två inskott staplade efter varandra, 

och en ändring av meningsgränsen är det enda sättet att undvika inskott helt och hållet i 

meningen. Inskottet in which hade kunnat omvandlas till ett som, men resultatet hade då i stället 

blivit en mycket lång mening med ett inskott och tre relativsatser efter varandra.  

 
(15) KT: Reading into astrologer Marsilio Ficino (1433-99), Jennifer Nevile 
detects meanings encoded in the choreography, in which, not unlike the 
allegories discussed earlier and decipherable only by those in the know, the 
geometrical sequences communicated a secret formula for “cosmic harmony 
to operate on earth” (2012: 31). 
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(?) Jennifer Neville har studerat astrologen Marsilio Ficinos (1433-99) skrifter 
och har hittat olika betydelser som vävts in i koreografin, som i de tidigare 
diskuterade allegorierna som bara kan tydas av de som känner till dem, där de 
geometriska formerna kommunicerade en hemlig formel för “kosmisk 
harmoni på jorden” (2012: 31). 
 
MT: Jennifer Neville har studerat astrologen Marsilio Ficinos (1433-99) 
skrifter och har hittat olika betydelser som vävts in i koreografin. De liknar de 
tidigare diskuterade allegorierna och kan bara tydas av de som känner till dem. 
De geometriska formerna kommunicerade en hemlig formel för “kosmisk 
harmoni på jorden” (2012: 31). 
 

I (21) hade den ändrade meningsgränsen kunnat undvikas, och en mer källtextnära översättning 

gjorts genom att enbart översätta as med vilket.  

 
(21) KT: It created a group resemblance between the individual members, 
rather than a total uniformity, as Rosie Wyles’ analysis of the young soldiers 
of the Attic red-figure column krater from between 500 BC and 490 BC 
(Figure 2.1) demonstrates (2011: 9). (KT: 231-237) 
 
MT: Det skapades en likhet mellan de olika medlemmarna, snarare än en total 
uniformitet. Detta demonstrerar Rosie Wyles i sin analys av de unga soldater 
som återfinns på den attiska vasen med handtag och röda figurer som Figur 
2.1 visar. 

 

Ett annat tillfälle då kombinationen av ändring av meningsgräns och omvandling till relativ 

bisats använts är i många av de postmodifier complexes som finns i KT. I källtexten finns bland 

annat ett flertal complexes som består av participfraser. Ingo (2007: 182) beskriver olika sätt att 

hantera engelskans vanligt förekommande ing-form. Ingo menar att en relativ bisats är en 

möjlig lösning på detta problem, vilket också varit fallet i MT. Detta kan ses i nedanstående 

exempel. Efter den första participfrasen har meningen avslutats för att undvika att flera 

relativsatser används efter varandra i MT: 

 
(22) KT: The picture that emerges is one of specially constructed, 
performance-based dress, sharing much with the everyday(1), though 
extending into a mythical dimension(2), thus rendering the costumes both 
immediate and archaic(3).  
 
MT: Intrycket som skapas är en specialkonstruerad dräkt som används i 
föreställningen men ändå har mycket gemensamt med det vardagliga. Trots 
den vardagliga användningen sträcker sig dräkten in i den mytiska 
dimensionen och gör kostymen både nutida och antik. 

 
I exemplet ovan börjar inte den engelska participfrasen på samma ställe som den svenska 

relativsatsen, då det är översättningen av performance-based som markerar början på bisatsen 
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i MT. Dock visar detta exempel på hur en relativ bisats kan användas för att hantera 

participfraser och den engelska ing-formen i översättning till svenska.  

Sammanfattningsvis är alltså de långa meningarna i KT ett resultat av bland annat 

många inskott och postmodifier complexes. Dessa har hanterats genom ändring av 

meningsgräns och omvandling av inskott eller efterställt attribut till relativsats. Detta kan dock 

ha konsekvenser för informationsfördelningen i texten och ändra vad som är fokus och 

bakgrund. Trots detta anses denna metod vara den mest passande enligt den funktionella globala 

strategin. 

 

4.3	Läsbarhet	
 
Avslutningsvis kommer samma läsbarhetstest som utförts på KT att utföras på översättningen. 

Syftet med denna översättning var att göra texten mer läsbar och tillgänglig för en bredare 

målgrupp än KT. När ett Flesch Reading Ease-test utfördes på ett stycke av den översatta texten 

gav detta resultatet 33,9 enligt onlineverktyget Readability Formulas 

(www.readabilityformulas.com). Detta visar på att den översatta texten är något mer lättläst än 

den engelska, även om skillnaden inte är mycket stor. Texten befinner sig inte längre i den 

kategori av text som är mest lämpad för de med en universitetsexamen, utan ligger i stället på 

en collegestudents nivå (med ett resultat mellan 30 och 50) (Flesch 1948). KT innehåller i 

genomsnitt 31,75 ord per mening. När det genomsnittliga antalet ord per mening beräknades 

för MT blev resultatet 23,4 ord. Meningarna i MT är alltså betydligt kortare än i KT, men 

fortfarande längre än genomsnittligt för en vetenskaplig text som skrivits på svenska, 16,6 ord 

per mening (Lagerholm 2008: 248).  

Den översatta versionen av samma textstycke undersöktes med hjälp av ett LIX-test. 

Testet genomfördes med onlineverktyget LIX-räknare (www.lix.se). Måltexten fick då 

resultatet 51. Enligt Björnsson och af Segerstad (1979: 5) har en text med ett lix runt 50 “svår”, 

och en text med ett lix runt 60 “mycket svår”. KTs lix-resultat är 58, och MT kan alltså anses 

vara något mer lättläst. Dock måste faktumet att testen är anpassade för olika språk diskuteras. 

Enligt studien Lix på franska och tio olika språk visar en engelsk läsbarhetsstudie på att engelsk 

text i genomsnitt har ett lix-resultat på cirka 50. Eftersom resultaten och spridningen är lika i 

svenska och engelska skriver Björnsson och af Segerstad (1979: 33) att samma skala och 

tolkningsnormer kan användas i båda språk, och att LIX-skalan alltså även är användbar för 

engelska texter. 
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Syftet med denna översättning var att använda en funktionell global strategi för att 

skapa en mer lättläst och tillgänglig text än KT. Detta skulle dock ske utan att textens stil och 

akademiska nivå påverkades för mycket. Enligt båda dessa kvantitativa tester har detta lyckats, 

och MT kan statistisk anses vara enklare att läsa än KT. Huruvida detta faktiskt är fallet är dock 

omöjligt att bevisa med statistiska mått, men dessa tester kan ändå vara värdefulla hjälpmedel 

i utvärderingen av översättningsarbetet. 
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