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Sammandrag 

Översättningsforskning är ett relativt nytt forskningsområde (Stålhammar 2015:7–8). 

Amerikanska sitcomsserier är ett vanligt förekommande audiovisuellt medium i det 

svenska samhället. Till sitcomsserierna följer därmed undertextöversättning för att 

innehållet ska vara tillgängligt för den svenska publiken. 

Genom en kvalitativ undersökning kan vi urskilja de problem som kan uppstå vid 

översättning och vilka strategier som används för att genomföra översättningen. 

Materialet som används i den här uppsatsen består av tre olika sitcomsserier – How I 

Met Your Mother, Vänner (Friends) och Skål (Cheers) – och analysen utgår från fem 

godtyckligt valda avsnitt från varje serie. 

Resultatet visar exempel ur serierna där översättningsproblem förekommer. Vi har 

kategoriserat översättningsproblemen i åtta kategorier. I resultatet redovisas även olika 

översättningsstrategier som använts för att kringgå överssättningsproblemen. Slutsatsen 

är att alla tre serier innehåller Jan Pedersens översättningsstrategier (2007:127) och 

Rune Ingos tre kategorier av textkomprimering (Ingo 2007:284–294). Slutsatsen är även 

att det finns överssättningsproblem som kan lösas med strategierna men även några 

problem där semantik, struktur, stilistik eller innehåll försvinner i översättningen. 

 

Nyckelbegrepp: Översättning, undertext, sitcom, översättningsproblem, 

översättningsstrategier, textkomprimering 
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1. INLEDNING 

Vi skrattar åt How I Met Your Mother, Vänner och Skål men har vi någonsin funderat på hur 

undertexten skiljer sig från det som faktiskt sägs? Skrattar du åt samma saker som den 

engelsktalande publiken gör? Idag finns tv-serier tillgängliga som aldrig förr i vår dator och 

på tv:n. De lär oss om andra kulturer och språk, särskilt engelsk och amerikansk kultur. Det 

är därför viktigt att undertexten speglar det audiovisuella korrekt för att inte mottagaren ska 

få en felaktig bild. Men forskningsområdet om översättning är relativt nytt (Stålhammar 

2015:7–8). Vi gör en kvalitativ undersökning för att lyfta fram kunskapsluckorna där 

forskning saknas. Sitcomgenren är en utbredd underhållningsform som når många människor 

och har därför möjlighet att påverka en bred publik. Det är därför intressant att se hur 

undertexterna i sitcoms skiljer sig från källan. När mottagaren inte behärskar källspråket blir 

översättningen extra viktig då hen är beroende av en korrekt översättning för att få samma 

upplevelse.  

Vår undersökning strävar efter att ta reda på hur undertextsöversättningar i tre amerikanska 

sitcomserier ser ut och hur de löser olika översättningsproblem. 

1.1. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet är att undersöka hur översättningsteorier och översättningsstrategier används i den 

svenska undertexten till avsnitt från sitcomserierna How I Met Your Mother, Vänner 

(Friends) och Skål (Cheers). Syftet är också att belysa och lyfta fram översättningsproblem i 

vårt material för att uppmärksamma var det finns kunskapsluckor inom forskningsområdet. 

Vi vill även jämföra om det finns några skillnader i hur översättarna hanterar 

översättningsproblem. Översättning från talspråk till skriftspråk skulle kunna medföra 

svårigheter eftersom tal och skrift har olika kommunikativa egenskaper. Tal är till exempel 

mer beroende av tonfall och kroppsspråk som kan påverka betydelsen i det språkliga. Därför 

är det intressant att ta reda på hur översättningen kan påverkas av de här skillnaderna. 

Översättningens funktion är viktig att undersöka för att ta reda på hur både språkliga och 

utomspråkliga faktorer hanteras i undertexten och om innebörden finns kvar i översättningen. 

Vår undersökning är kvalitativ. Vårt syfte med det är att upptäcka tendenser i tillämpning av 

översättningsteori vad det gäller sitcomserier. En vidare analys med kvantitativa data skulle 

kunna ge mer generella slutsatser men i den här undersökningen fokuserar vi på ett mindre 

material. 

Vi utgår ifrån följande frågeställningar: 

● Vilka problem kan uppstå under översättningen från engelskt talspråk till 

svenskt skriftspråk i sitcomserierna How I Met Your Mother, Vänner (Friends) och 

Skål (Cheers)? 

● Vilka översättningsteorier och översättningsstrategier kan vi se att översättarna 

använder i det valda materialet? 
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2. BAKGRUND 

I det här avsnittet kommer vi att redogöra för den grundläggande kunskapen som behövs för 

att förstå vår uppsats. Sist presenteras en begreppslista med termer som vi använder 

genomgående i uppsatsen. 

2.1.  KRAV PÅ ÖVERSÄTTARE 

Översättarnas ordval och avvägningar vid översättning kan förklaras av de krav som finns på 

dem, om de är fler än en person och deras språkkunskaper. Idealsituationen är att en 

tvåspråkig person översätter från ett främmande språk till sitt modersmål. Översättaren har 

därmed stor möjlighet till kreativitet på grund av att hen behärskar språket väl. Översättaren 

har då även större chans att förmedla budskapet från originaltexten idiomatiskt. Svårare är 

situationen då översättaren översätter från sitt modersmål till det främmande språket då både 

semantik och grammatik kan bli otillräcklig eller felaktig eftersom översättaren inte 

behärskar målspråket lika väl (Ingo 1991:22). Översättaren behöver också vara objektiv i sitt 

skrivande, vinkeln i källtexten får inte ändras (Ingo 1991:29). 

 

2.2. ÖVERSÄTTNINGSSVÅRIGHETER 

Ord från källspråket som inte har någon motsvarighet i målspråket kan skapa svårigheter för 

översättaren. Den digitala revolutionen – som startade någon gång under perioden sent 80-tal 

och tidigt 90-tal – har till exempel gett upphov till många nya ord som inte har några 

motsvarigheter i de nordiska språken (Ingo 1991:18).  

Även kulturspecifika ord är svåra att översätta (Ingo 1991:19). Ett exempel är amerikanska 

“high school” som kan översättas till “gymnasium” men eftersom skolväsendet skiljer sig åt i 

Sverige och USA är översättningen ett substitut. Även rim och ramsor är svåra att översätta 

semantiskt och formellt, till exempel övningsmeningen för vårdat uttal “The rain in Spain 

stays mainly in the plain” från musikalen My Fair Lady som översätts till “Den spanska räven 

rev en annan räv”. Det här är egentligen inte en översättning ur en teoretisk synvinkel även 

om översättningen fyller sitt syfte praktiskt trots att semantiken gått förlorad (Ingo 1991:56). 

Ett annat hinder är omöjligheten att både översätta betydelsen och strukturen från källspråket 

till målspråket eftersom språk är uppbyggda olika, rent grammatiskt. Det är däremot möjligt 

att översätta semantiken och informationen (Ingo 1991:20). 

Översättningen kan därmed inte bara ske på en språklig nivå. Översättaren måste även vara 

väl förtrogen med kontexten hos den källtext som ska översättas för att kunna anpassa språket 

och välja de synonymer som motsvarar källtexten bäst (Ingo 1991:27). Översättaren behöver 

också anpassa sin språkstil till källspråket och behöver därmed besitta fler färdigheter än 

tvåspråkighet (Ingo 1991:28). 
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Översättare följer olika konventioner beroende på vilken texttyp som gäller. Sitcoms hör till 

en audiovisuell texttyp. Att kategorisera de olika texterna hjälper översättaren att anpassa 

språket till de förväntningar som mottagarna har (Ingo 1991:54). 

Oerfarna översättare kan göra misstaget att misstro sin egen förmåga och slå upp varje ord 

från källspråket men även en erfaren översättare kan göra misstag. Den erfarne översättaren 

kan göra misstaget att ha övertro till sin egen förmåga och slå upp ord för sällan. Språket är 

dynamiskt och betydelser ändras vilket kan ge upphov till felöversättningar för den som inte 

är uppdaterad i källspråket (Ingo 1991:27). 

2.3. KRAV PÅ UNDERTEXT 

Undertext ska vara sammanhängande och grammatiskt korrekt bland annat för att 

hörselskadade ska kunna följa med i handlingen. Småord, slang och ungdomliga uttryck ska 

däremot översättas för att skapa rätt ton på texten. Det ska däremot inte finnas med ord som 

stör mottagaren. Ord och företeelser i måltexten bör inte ändra innebörden till något avlägset 

från källtexten inte ens för att skapa bättre skämt, sånger eller rim. Stavnings- och 

skrivreglerna ska vara korrekta “oavsett om de som pratar i programmet eller filmen talar 

slarvigt” (Malborg 2013:143–144).  

2.4. ÖVERSÄTTNING AV ORDLEKAR  

Ordlekar kan förklaras som en manipulation av egenheter som finns i språket där de här 

egenheterna framhävs, till exempel allitterationer, rim och andra ordlekar. Manipulationerna 

tillför därmed något utöver den semantiska betydelsen (Schröter 2005:6). Ordlekarna är 

beroende av idiomatiska uttryck i språket och är därmed svåröversatta (Schröter 2005:6). 

Översättaren kan inte bara strunta i att förmedla ordleken på målspråket eftersom ordleken 

har en ej försumbar effekt utan att hen måste förhålla sig till beslutet på ett eller annat sätt. 

Det kan vara svårt att hitta en adekvat motsvarighet på målspråket vilket försvåras vid 

översättningar av till exempel undertext då restriktioner tillkommer som inte finns i 

översättning av böcker (Schröter 2005:6). I undertext spelar till exempel utrymmet en roll och 

det ska även stämma in med det visuella. En bifogad förklaring av källspråkets ordlek kan ta 

för mycket plats i en undertextremsa. Det är däremot lättare att göra i böcker. 

2.5. SITCOMSERIENS HISTORIA 

Sitcom, eller situation comedy, är en subgenre inom TV-komedi som vanligtvis utspelas i en 

vardaglig miljö, till exempel i hemmet eller i en vänskapskrets. De komiska inslagen i en 

sitcom är också situationsbaserade och avslutas eller avrundas i varje enskilt avsnitt (Selby & 

Cowdery 1995:118). 

Mills (2005:37–39) skriver att sitcomgenren uppkom ur scenkonstens och vaudevilleerans 

komediframträdanden. Där framträdde komiker med en serie skämt som inte hade något 

narrativ, alltså saknades en berättande struktur. Den här typen av komiker fick sedan egna 

radioprogram där de uppträdde på liknande sätt. För att locka lyssnare varje vecka skapades 

narrativ och återkommande birollskaraktärer. Det här ses som starten för sitcomgenren. Mills 
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framhäver att genren sitcom först uppkom när radiosändningar fanns eftersom sitcomgenren 

enbart kan fungera i en sändningskontext. När tv-sändningar började ta fart adapterades 

sitcomgenren tidigt. Då tog serieskaparna strukturen från radiokomedin, med narrativ och 

återkommande karaktärer och teman. Sedan kombinerades det med formen från 

teaterkomedin, med en livepublik och stora teatraliska framträdanden. 

Sedan 1950-talet har sitcomgenren dominerat den amerikanska tv-produktionen och skapat 

många långlivade serier. På senare tid har dramaserier börjat utmana sitcomseriernas ställning 

och börjat locka fler tittare varje vecka. Det här har lett till att sitcomgenren utvecklas och 

söker sig ifrån de tidigare kännetecknande teatraliska formaten och börjat experimentera med 

nya format och teman (Mills 2005:48). 

2.6. BEGREPP 

Här följer begrepp som vi kommer använda i analysen. 

● Källspråk är språket som blir översatt. Att använda uttrycket originalspråk/text 

kan vara missvisande inom översättningsforskning eftersom språket som översätts 

inte alltid behöver vara språket som texten först formulerats på (Stålhammar 

2015:10). 

● Källtext är texten som översätts (Stålhammar 2015:10). 

● Målspråk är det språk som översättaren översätter till (Stålhammar 2015:10). 

● Måltext är översättningen (Stålhammar 2015:11). 

● Text är all form av kommunikation, både talad och skriven. I den här uppsatsen 

används ordet text utifrån samma princip som Mall Stålhammar applicerar i sin bok 

(2015:94). 

● Undertext är den översatta textraden i Sitcoms och inte ett begrepp för implicit 

information. 

● Överöversättning är när översättaren framhäver mer information i måltexten 

än vad som finns i källtexten till exempel översättning av namn som det franska 

hotellet “Malmaison” som i en översättning ord för ord blir “Onda huset” 

(Stålhammar 2015:12). Likt andra kända namn som Sacré-Cœur och Los Angeles 

behövs inte en översättning som “Heliga hjärtat” och “Änglarna” eftersom orden 

syftar på byggnaden och staden inte deras semantiska betydelse. Överöversättning är 

ett misstag medan direktöversättning, vilket kommer definieras längre ner i uppsatsen, 

kan vara både en medveten översättningsstrategi men kan även användas omedvetet 

enligt Jan Pedersen (2007). 
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3. TIDIGARE FORSKNING 

I det här avsnittet presenterar vi forskning som redan gjorts inom översättningsområdet. Vi 

tar upp språkvetenskapliga doktorsavhandlingar av Jenny Mattsson (2009), Jan Pedersen 

(2007) och Thorsten Schröter (2005). Även forskning på sitcomsserier av Brett Mills (2005) 

kommer att presenteras i det här avsnittet. 

3.1. DISKURSPARTIKLAR  

I Jenny Mattssons (2009) doktorsavhandling undersöker hon hur diskurspartiklar, alltså 

utfyllnadsord, i amerikanska filmer har blivit översatta i svenska undertexter. Syftet med 

hennes avhandling är att undersöka i vilken mån diskurspartiklar kan och har blivit översatta i 

undertexter till tio amerikanska filmer. Mattsson har valt att undersöka fyra engelska 

diskurspartiklar – well, you know, I mean och like – och hur de har blivit översatta i fyra olika 

undertextöversättningar för varje film. Undersökningen strävar efter att ta reda på hur ofta de 

här diskurspartiklarna används i de valda filmerna samt hur ofta de översätts i undertexterna. 

Mattsson har dessutom valt att undersöka, mer kvalitativt, vilken pragmatisk funktion som de 

valda diskurspartiklarna har i källtexten och om de har samma funktion i måltexten. 

Materialet som Mattsson (2009) har använt i undersökningen består av transkriberingar av de 

tio valda filmernas källtext samt transkriberingar av de fyra olika undertextöversättningarna 

för varje film. Filmerna valdes ut efter utvalda kriterier som rörde produktion, sändning, 

språk och genre. De fyra undertextöversättningarna som undersöktes var bioöversättningen, 

DVD-översättningen och två TV-översättningar: en från public service (SVT 1 eller SVT 2) 

och en från en kommersiell kanal (TV3 eller TV4). Utifrån materialet gjorde Mattsson en 

analys utifrån några språkvetenskapliga teorier – relevansteori, koherensteori och 

artighetsteori – för att få fram vilka funktioner som diskurspartiklarna har. Hon analyserade 

också översättningarna utifrån några översättningsteorier för att få fram vilka strategier som 

översättarna hade använt i sitt arbete. 

Mattsson (2009) kommer fram till flera resultat i sin avhandling. Undersökningen visar att 

diskurspartiklar översätts i mindre mån än genomsnittet av alla förekommande ord. Bara en 

femtedel av alla diskurspartiklar översattes. Det här i jämförelse med att två tredjedelar av 

alla ord i materialet översattes. Undersökningen visar också att diskurspartiklarna kan ha 

både textuella funktioner, alltså där diskurspartikeln agerar rent språkligt och har sin funktion 

i den språkliga strukturen på en mening, och interpersonella funktioner, alltså där partikeln 

agerar mellan två talare för att peka på olika attityder. Vilken funktion som en diskurspartikel 

får beror på vilken kontext som den används inom. Mattssons resultat visar också att den 

textuella funktionen av en diskurspartikel är mer benägen att bli översatt i undertexten än en 

interpersonell funktion även om det flesta diskurspartiklarna i större utsträckning används i 

en interpersonell kontext. 

Mattssons (2009) undersökning visar även att flera olika översättningsstrategier har använts 

när diskurspartiklarna blivit översatta i undertexterna samt att diskurspartiklarna har blivit 

översatta till flera olika grammatiska kategorier. De flesta diskurspartiklarna blev översatta 

till diskurspartiklar även på svenska men resultatet visade att diskurspartiklar i källtexten 
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översattes till exempelvis konjunktioner och adverb. Mattsson pekar också på att 

översättningarna av diskurspartiklarna är väldigt varierade och att det här pekar på att 

diskurspartiklarna är multifunktionella och kan användas på flera olika sätt. Till sist för 

Mattsson fram att inte alla diskurspartiklar kan eller borde översättas i undertexter på grund 

av brist på plats och att det skulle bli för mycket onödig information på skärmen. Men 

däremot menar Mattsson att diskurspartiklar bidrar till en mer välgrundad förståelse för 

källtexten och att det därför är viktigt att översätta dem, i vissa fall till, målspråket för att 

skapa en ökad förståelse för en film och dess karaktärer. 

3.2. EXTRALINGVISTISKA KULTURELLA REFERENSER 

Jan Pedersen (2007) undersöker också undertextöversättning i sin doktorsavhandling. 

Pedersens avhandling har sin utgångspunkt i skandinaviska undertextöversättningar och har 

som syfte att jämföra och analysera svenska och danska undertextöversättningar av 100 

engelskspråkiga filmer och tv-serier. Han vill undersöka vilka skandinaviska 

undertextöversättningsnormer som finns och om de är desamma i olika skandinaviska länder. 

Undersökningen är till viss del baserad på tekniska normer inom undertextöversättning, som 

hur länge en textremsa ligger på skärmen och hur tätt textremsorna kommer. Men störst fokus 

i avhandlingen ligger på att undersöka hur textöversättningen av extralingvistiska kulturella 

referenser (Extralingustic Cultural References) hanteras. Pedersen definierar extralingvistiska 

kulturella referenser som referenser till kulturspecifika fenomen, till exempel personer, 

platser eller seder, som inte är rent språkligt baserade utan som hänvisar till kulturen runt 

språket. 

För att genomföra sin undersökning har Pedersen (2007) sammanställt en korpus bestående 

av undertextöversättning på både svenska och danska (och i vissa fall norska) av 50 filmer 

och 50 tv-serier i olika genrer. Pedersens material är hämtat från samtida översättningar som 

visats på TV i de berörda länderna. För att utföra undersökningen av textöversättningsnormer 

har Pedersen utformat en klassificeringsmetod för extralingvistiska kulturella referenser med 

sju olika översättningsstrategier. Utifrån metoden analyserar han sitt material och jämför hur 

de här strategierna används i svenska och danska översättningar för att översätta 

extralingvistiska kulturella referenser. 

Pedersen (2007) presenterar sitt resultat där han visar att det inte finns några större skillnader 

av undertextöversättningen mellan svenskan och danskan. Han för fram att de tekniska 

aspekterna av undertextöversättning är mer lika mellan språken än de har varit i tidigare 

undersökningar. Pedersen menar att de skillnader som tidigare hittats mellan 

undertextöversättningar till svenska och danska har blivit mindre tydliga och att 

översättningsnormerna börjar närma sig varandra i de olika språken. Även undersökningen av 

strategier som används vid undertextöversättning av extralingvistiska kulturella referenser 

visar liknande resultat. Pedersen kunde, i sin undersökning, inte hitta några större skillnader 

när strategierna användes i de olika språken. Inte heller kunde han hitta några större 

skillnader i hur strategierna användes. Pedersen kom därför fram till slutsatsen att de svenska 

och danska normerna för undertextöversättning blivit mer och mer lika varandra och att det 

går att se en gemensam skandinavisk undertextöversättningsnorm som tidigare inte funnits.  
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3.3. ORDLEKAR 

Thorsten Schröter (2005) undersöker hur ordlekar har hanterats i översättningen av 18 olika 

familjefilmer. Han har hittat 370 tydliga ordlekar (puns) och minst två dussin tveksamma i de 

18 filmerna och även ett antal mindre än 370 exempel på manipulation av språk som inte 

faller under begreppet puns, ordlekar. Översättningarna har skett både i form av dubbning 

och undertext. Han har kommit fram till att översättarna, vid översättningssvårigheter, bland 

annat behåller ordet, lägger till information eller tar bort information från källspråket. Han 

har till exempel ett exempel från Flykten från hönsgården där tuppen Rocky roar en grupp 

hönor. I scenen dricker han, vad det verkar som, en berusande dryck. Han drar ut en 

stjärtfjäder och lägger det i sin drink och säger Cocktail i den engelska källtexten. Det här får 

en komisk effekt då Cocktail är en drink men ordagrant betyder ungefär tuppfjäder på 

svenska, vilket har behandlats annorlunda i de olika översättningarna. I den svenska 

dubbningen har en motsvarighet använts: Tuppen opp men i den svenska undertexten har 

översättaren valt att behålla det engelska ordet. Schröter menar valet att behålla det engelska 

ordet inte behöver vara ett dåligt val även om det också tillför problem. Cocktail är ett lånord 

i svenskan som borde vara ett känt ord för många om än inte för alla barn. Problematisk är 

dock att den bokstavliga betydelsen kanske inte är känd för lika många. Han resonerar dock 

att akten, att lägga en stjärtfjäder i drinken, är komisk i sig själv och kan därför rättfärdiga 

skratten från hönorna i scenen som efterföljer Rockys komiska akt.  

Schröter (2005) särskiljer begreppen puns och language-play, där puns blir en subkategori till 

language-play. Vi har valt att använda begreppet ordlekar som en översättning av puns och 

använder begreppet språkskämt som en översättning av language-play.  

3.4. FORSKNING PÅ SITCOMSERIER 

Brett Mills (2005: 2) skriver att genren sitcom under en lång tid har blivit negligerad inom 

akademiska studier. Han för fram att det främsta syftet för kulturella studier (Cultural 

Studies) är att undersöka produktionen och mottagandet av populära företeelser men att 

sitcomgenren inte getts tillräckligt utrymme inom det akademiska ramverket för kulturella 

studier. Mills menar att det kan bero på att det inte anses behövas någon djupare analys av 

sitcomgenren då den genren ses som grund och därför inte behöver analyseras djupare. Mills 

menar också att det inom mediastudier (Media Studies) har funnits en motvilja att fokusera på 

sådant som anses vara nöje och istället lägga större fokus på genrer som nyheter och 

dokumentärer samt deras roll i samhället. 

Mills (2005: 2–3) för också fram att det finns en stor ojämlikhet mellan material som skrivits 

om filmkomedier och TV-komedier. Mills visar upp att det skrivits, och skrivs, mycket mer 

om filmkomedier i allmänhet jämfört med TV-komedier. Det som skrivs om filmkomedi är 

också, enligt Mills, mer nyanserat där flera olika stilar och narrativ analyseras. TV-komedier, 

och speciellt sitcomserier, anses inte ha samma sociala och kulturella värde inom akademiska 

studier. Mills menar att det här kan bero på att den akademiska världen inte anser att 

sitcomgenren säger särskilt mycket om sin sociala kontext eller om dem som väljer att titta på 

genren och därför väljer att fokusera på mer seriösa kulturella företeelser. 
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4. TEORIER 

Under det här avsnittet kommer vi ta upp de teorier som vår undersökning baseras på. De 

kommer ligga till grund för vår analys. Vi har utgått ifrån två teorier i analysen, Jan 

Pedersens översättningsstrategier och Rune Ingos textkomprimeringstyper. Chestermans 

översättningsnormer kommer att fungera som en övergripande teori om översättning.  

 

4.1.  CHESTERMANS ÖVERSÄTTNINGSNORMER 

Översättare måste förhålla sig till flera olika översättningsnormer i sitt arbete. Andrew 

Chesterman delar in dem i två kategorier: förväntade normer (expectancy norms), som berör 

den färdiga produkten, och professionella normer, som berör översättningsprocessen. De 

professionella normerna är underordnade de förväntade normerna. De förväntade normerna 

utgår från mottagarnas normer och deras diskurs det vill säga deras kultur, deras konventioner 

och ideologier. I den här kategorin ingår även auktoriteter i förhållande till normer, till 

exempel lärare och mediala personer som kulturkritiker. De har också en influens på 

allmänhetens normer genom att lärare lär ut normer och kulturkritiker kommenterar normer. 

De ger en bild av de normer som finns men kan också särskilja sig från allmänhetens normer 

(Chesterman 1997:64–70, se Munday 2001:118–119). 

De professionella, underordnade normerna, kan delas in i tre subkategorier enligt 

Chesterman. Den ansvarsskyldiga normen (accountability norm) är en etisk norm där 

översättaren får förhålla sig till att hen står som ansvarig för översättningen. Sedan finns det 

en kommunikativ norm, en social norm där översättaren gör överväganden så att texten 

kommunicerar så mycket korrekt information som möjligt till sin publik. Sist finns 

sambandsnormen, den lingvistiska normen, där fokuseringen är på den semantiska betydelsen 

av ord och fraser. Översättare får göra subjektiva övervägningar av vilka ord och fraser som 

är adekvata att översätta till på målspråket och hur stort samband de har med källspråkets ord 

och fraser (Chesterman 1997:64–70, se Munday 2001:119). 

Chestermans normer appliceras främst på översättning av litteratur men kan fungera som en 

allmän översättningsteori. Längre fram tar vi upp mer specifika teorier för 

undertextsöversättning. 

4.2. TEORI OM UNDERTEXTÖVERSÄTTNING 

Undertextöversättning skiljer sig en del från annan textöversättning, delvis på grund av att 

översättningen går från talat språk till skrivet språk. Det kan bli problematiskt då talspråk och 

skriftspråk har olika strukturella och pragmatiska drag. En annan skillnad mellan 

undertextöversättning och annan textöversättning är att exaktheten i översättningen, vad det 

gäller ordval och semantik, är svårare att förmedla i undertextöversättning. 

Undertextöversättning blir begränsad av till exempel tid och utrymme i förhållande till det 

visuella elementet hos en film eller tv-serie. Det gör att innehållet i en undertext måste 

anpassas och komprimeras, vilket gör att undertextöversättning lägger mer fokus på att återge 

det centrala innehållet istället för att översätta allt tal ordagrant. Det är beräknat att 

översättaren skär ner textmassan med 30 % när hen skriver undertexter (Ingo 2007:282). 
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4.3. TEORIER OM TEXTKOMPRIMERING 

En undertextöversättare behöver inte lägga lika mycket fokus på att översätta all information 

som förmedlas i ett visuellt medium eftersom bilderna på skärmen visar upp mycket av den 

information som är viktig för mottagaren. En undertextöversättare behöver bara fokusera på 

att översätta det talade språket i dialog och interna monologer samt vissa skyltar eller 

relevanta texter som visas upp på skärmen. Eftersom undertexten ska visas samtidigt som 

dess talade motsvarighet visas textrutan bara under en begränsad tid och måste därför vara 

lättförståelig och tydlig för mottagaren. Meningarna och satserna bör därför vara korta och 

enkla till strukturen vilket gör att undertextöversättare måste komprimera texten för att få den 

att fungera i sitt medium (Ingo 2007:284–285). 

4.3.1. SEMANTISK-PRAGMATISK KOMPRIMERING 

Ett av de mest effektiva sätten att komprimera undertextöversättningen är att gallra i det 

semantiska innehållet i replikerna. Då får översättare göra en avvägning av hur mycket av de 

situationella faktorerna samt kulturspecifika skillnaderna som behöver finnas med för att 

mottagaren ska förstå situationen och uppfatta den relevanta informationen. Översättare 

måste därför ha kunskap om språkliga nyanser inom både originalspråket och målspråket för 

att kunna förmedla den relevanta informationen på ett effektivt sätt. Ibland krävs det att 

översättare ser till språkets form under översättningsarbetet till exempel när de ska översätta 

sånger, ordlekar eller talesätt (Ingo 2007:286). 

Ibland kan det vara fördelaktigt att helt utelämna delar av repliken, om informationen som 

förmedlas i talspråket inte är relevant för mottagaren. Det går därför att helt ta bort delar av 

repliken för att förkorta texten. Även när mottagaren implicit kan antas förstå kontexten av en 

längre replik kan den förkortas och komprimeras (Ingo 2007:286–287). 

När det gäller kulturspecifika referenser som skiljer sig mellan originalspråket och 

målspråket så har en undertextöversättare inte samma möjlighet att förklara och redogöra för 

skillnaden i kultur som en vanlig textöversättare. Därför är det lättare att komprimera texten 

när det gäller kulturbundna referenser genom att anpassa referensen till något liknande på 

målspråket, exempelvis när en översättare översätter pounds till kilo. Ett annat sätt att 

komprimera texten på en pragmatisk nivå är att ändra långa egennamn eller andra 

benämningar till kortare pronomen. Översättaren kan också använda sig av generaliserande 

synonymer för att sammanfatta kärninnehållet i källtextens dialog (Ingo 2007:287–288). 

4.3.2. STRUKTURELL OCH STILISTISK KOMPRIMERING 

Ett annat sätt att komprimera översättningen är genom att ändra stilistiska drag och den 

grammatiska strukturen. I strukturell komprimering kan översättaren välja att bädda in satser 

i varandra för att skapa kortare satser i skriftspråket vars innebörd är densamma som 

talspråkets längre satskombination. Även förändringar av skriftliga tecken räknas som 

strukturell komprimering (Ingo 2007:290–291). 
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Översättaren kan använda stilistisk komprimering genom att ändra källspråkets stilistiska 

drag så att översättningen blir kortare samtidigt som den förmedlar något liknande, men det 

här bör översättaren helst bara göra så länge den stilistiska förskjutningen inte blir alltför 

störande för mottagaren (Ingo 2007:294). Till exempel kan man använda ordet bra i en 

översättning av ordet phenomenal, så tar det mindre plats i textremsan. 

4.4. ÖVERSÄTTNINGSSTRATEGIER 

Jan Pedersen (2007:127) definierar i sin doktorsavhandling några översättningsstrategier för 

undertextöversättning. Vi kommer exemplifiera strategierna mer utförligt här nedan och 

sedan använda dem när vi genomför vår undersökning. 

4.4.1. BEVARANDE (RETENTION) 

Den bevarande strategin utgår ifrån att översättaren behåller ordet eller uttrycket från 

källtexten i måltexten. Det blir därför ingen översättning av ordet eller uttrycket. Översättaren 

kan dock välja att anpassa uttrycket till måltexten genom att till exempel ändra stavningen 

eller den grammatiska strukturen för att passa målspråket. Översättaren kan också sätta ordet 

eller uttrycket inom citationstecken eller använda kursiv stil för att signalera att ordet eller 

uttrycket är bevarat från källspråket (Pedersen 2007: 130–131). Ett exempel på bevarande är 

“vi äter fastfood”, där fastfood är ett bevarande.  

4.4.2. SPECIFICERING (SPECIFICATION) 

Specificering kan användas av översättaren för att förtydliga ett ord eller begrepp i måltexten. 

Då behåller översättaren begreppet men lägger till flera ord för att förtydliga. Det finns två 

olika sätt att specificera, komplettering (completion) och tilläggning (addition). 

Komplettering används genom att översättaren lägger till information i begreppet, till 

exempel genom att skriva ut en akronym eller skriva ut ett helt officiellt namn. Tilläggning 

används när översättaren lägger till information utöver begreppet som används, för att på så 

sätt förtydliga vad som menas med begreppet. Tillägg kan till exempel användas när en 

kulturspecifik kändis nämns och det översätt med en tillagd karriärstitel för att specificera 

dess relevans (Pedersen 2007: 132–133). Specificering kan behövas vid översättning av till 

exempel Ikea, i en engelsk översättning kan det förtydligas så här: “Ikea, a swedish furniture 

company.” (Ikea, en svensk möbelaffär.).  

4.4.3. DIREKTÖVERSÄTTNING (DIRECT TRANSLATION) 

Direktöversättning sker när ett begrepp översätts ord för ord, utan några tillagda ord. Oftast 

används direktöversättning när det saknas en allmängiltig term för begreppet i målspråket och 

begreppet har en sammansättning som är lätt att översätta rakt av. Ibland händer det att en 

översättare använder metoden även om det finns en officiell term i målspråket, vilket då kan 

bli förvirrande för mottagaren (Pedersen 2007: 135–136). “You lucky dog.” i en direkt 

översättning blir uttrycket “Din lyckliga hund.” men det är inte ett uttryck på svenska. Det är 

en överöversättning och en översättare hade troligen valt uttrycket “Din lyckans ost” som en 

motsvarande metafor. Direktöversättning behöver dock inte alltid vara ett misstag.  
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4.4.4. GENERALISERING (GENERALIZATION) 

Generalisering är en översättningsstrategi där översättaren gör måltexten mer generell än 

källtexten. Generalisering sker när ett begrepp reduceras till betydelse, till exempel cocktail 

till drink i en svensk översättning. Strategin kan användas när begreppet i källtexten är 

kulturspecifikt och mottagaren, som talar målspråket, inte skulle förstå referensen (Pedersen 

2007:137–141). 

4.4.5. SUBSTITUT (SUBSTITUTION) 

Substitut används när ett kulturellt uttryck från källtexten översätts till något motsvarande på 

målspråket, vilket kallas ett kulturellt substitut (Cultural Substitution) (Pedersen 2007:141). 

Till exempel, “Vi ska till gymnasiet.” till “We’re going to high school”. High school och 

gymnasiet är inte exakt samma sak eftersom skolsystemet ser olika ut i USA och Sverige men 

det är den svenska motsvarigheten. Ett substitut kan också vara att översättaren ersätter det 

kulturspecifika med något annat på målspråket som passar situationen, till exempel en 

beskrivning. Då är det ett situationsbaserat substitut (Situational Substitution) (Pedersen 

2007:141). Till exempel “A hot potato” (en het potatis) blir “ett aktuellt ämne” vilket är en 

beskrivning av metaforen.  

4.4.6. UTELÄMNING (OMISSION) 

Utelämning är en översättningsstrategi som kan vara användbar men kräver minst av 

översättaren. Den används ibland för att det är den enklaste lösningen, även om det finns 

andra strategier att ta till. Utelämning sker när översättaren översätter ett kulturspecifikt 

uttryck men tar bort den kulturspecifika referensen (Pedersen 2007:148). Till exempel om 

“Over there by the Golden Gate Bridge” skulle översättas till “Där borta”. “Golden Gate-

bron” har uteslutits i översättningen. 
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5. METOD 

I det här avsnittet kommer vi redogöra för den metod som vi använder i uppsatsen. Vi 

kommer också redovisa det material som uppsatsen baseras på samt hur vi har gått tillväga 

för att genomföra undersökningen. Till sist kommer en kort redogörelse för metodkritik.  

5.1. METODVAL 

För att genomföra vår undersökning har vi valt att göra en djupanalys på kvalitativa data, 

vilket innebär att vi analyserar de citat vi har valt ut ett i taget för att få en överblick av vilka 

problem och strategier som använts i översättningen. Metoden djupanalys av kvalitativa data 

fyller vårt syfte: att belysa kunskapsluckor i forskningsområdet på bästa sätt. Vår 

undersökning ska också ta reda på vilka översättningsproblem och översättningsstrategier 

som finns i vårt material, vilket gör att en kvalitativ djupanalys passar bäst som metod. Enligt 

Rienecker & Jørgensen ska kvalitativ empiri användas vid undersökningar där specifika 

egenskaper ska studeras (Rienecker & Jørgensen 2011:305). Därför har vi valt att använda en 

kvalitativ djupanalys då vårt resultat inte är allmängiltig och baseras på ett smalare material. 

5.2. MATERIAL OCH URVAL 

Vi analyserar översättningarna av tre primärkällor, tre amerikanska sitcomserier How I Met 

Your Mother, Vänner (Friends) och Skål (Cheers). Analysen är inriktad på att urskilja vilka 

överssättningsstrategier som används och hur översättningsproblem hanteras. För att få ett 

brett underlag analyseras fem avsnitt från varje sitcomserie. Vi har valt säsonger som 

producerats med tio års mellanrum, säsong 3 av Skål (1984–1985), säsong 2 av Vänner 

(1995–1996) och säsong 1 av How I Met Your Mother (2005–2006). Vi utgår från DVD-

versionerna av serierna som är utgivna på 2000-talet. Säsongen av Skål utgavs 2004, 

säsongen av Vänner utgavs 2010 och säsongen av How I Met Your Mother utgavs 2007. 

Avsnitten från varje säsong har valts ut godtyckligt och utan hänsyn till tidigare kunskap om 

innehållet. Vi har sedan transkriberat avsnitten med innehållslig datareducering med andra 

ord har vi bara transkriberat citat som är relevanta utifrån frågeställningarna. De här citaten 

utgör vårt material och finns i sin helhet i bilagorna. 

5.3. VARFÖR VI ANVÄNDER SITCOMSERIER SOM MATERIAL 

Mills (2005:4–5) framhäver att en av de största anledningarna till att studera sitcomgenren är 

för dess populära kulturella ställning i samhället. Ända sedan 1950-talet har sitcomgenren 

dominerat den amerikanska TV-branschen och produktionen av sitcomserier har blivit en 

viktig ekonomisk industri på grund av höga tittarsiffror. 

De komiska aspekterna är viktiga för en sitcom eftersom målet för genren är att vara rolig och 

underhållande. Att undersöka humor, skämt och komedi är därför relevant inom forskning på 

sitcomserier. Vad det är som gör att humorn inom sitcom fungerar är en akademisk aspekt 

som är viktig att undersöka för att få förståelse för genrens relation till tittarna och samhället 

(Mills 2005:7–8). Vi anser därför att en undersökning av undertextsöversättningen inom 

sitcom har en kulturell och språklig relevans. När skämt översätts till ett nytt språk måste de 
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komiska aspekterna fungera för att tittarna ska kunna få ta del av den grundläggande avsikten 

hos en sitcomserie. Genom att undersöka hur en undertextöversättare översätter 

kulturspecifika referenser, språkskämt och andra språkliga uttryck inom sitcomserier kan man 

få en större förståelse för hur genren påverkar, samt påverkas av, samhället. 

5.4. GENOMFÖRANDE 

Vid analys av materialet har vi granskat våra utvalda citat för att ta reda på vilken 

översättningsstrategi som använts för att översätta uttrycken. I genomförandet utgick vi från 

Jan Pedersens översättningsstrategier samt Rune Ingos komprimeringsstrategier, som utgör 

vår teoretiska bas. Vi har applicerat de här teorierna på materialet och har analyserat 

kvalitativt hur texten har påverkats av översättningen. Vi analyserade också vilka eventuella 

översättningsproblem och svårigheter som finns i materialet. Skillnader i hur komprimerade 

översättningarna är har observerats. Vi lade fokus på vilka översättningsstrategier som 

översättarna tar störst hänsyn till och hur de löser kulturspecifika, idiomatiska och 

metaforiska uttryck. I resultatet presenteras våra analyser i löpande text.  

5.5. METODKRITIK 

Den mänskliga faktorn kan ha påverkat resultatet. Vi har strävat efter att vara noga vid 

analysen men något misstag vid transkriberingen eller vid kategoriseringen av 

översättningsstrategier kan förekomma. Det har troligen inte haft någon större inverkan på 

resultatets helhet. Vi har inte som syfte att presentera kvantitativa data utan kvalitativa. Även 

eventuella misstag vid transkriberingen kan underlättas av det vida materialet vi har där 

exempel på översättningsstrategierna förekommer flera gånger.  

Två av tv-serierna har vi sett sen tidigare, minst två gånger var. Skål såg vi på för första 

gången vid insamling av vårt material. Eftersom vi inte sett säsong 1 och 2 är det större risk 

att vi missade referenser än i de tv-serier vi är bekanta med. Vi har därför varit extra noga när 

vi transkriberat från Skål. Vi har analyserat hela vårt material tillsammans för att få två 

synvinklar på kategoriseringen. 

Strategierna kan ibland gå in i varandra; ett uttryck kan innehålla flera strategier. Det kan 

också hända att översättningen är felaktig, att måltexten skiljer sig från källtexten. Vi 

kommer däremot vara sparsamma med att använda ordet “felaktig” och i de fall när vi gör det 

kommer vi utförligt att förklara varför. Försiktigheten beror på att översättning från ett språk 

till ett annat alltid blir en form av tolkning och därför är det svårt att avgöra vad som är rätt 

eller fel. 
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6. RESULTAT 

I vår undersökning har vi dels valt att analysera översättningsproblem, dels vilka 

översättningsstrategier som används av översättaren. Resultatet redovisas i två delar där vi 

först kommer presentera exempel på översättningsproblem som finns i det material vi har 

undersökt. Efter det kommer vi presentera resultatet om vilka översättningsstrategier som vi 

hittat i materialet och hur det används. 

6.1. ÖVERSÄTTNINGSPROBLEM 

I vår undersökning har vi hittat flera företeelser i källtexten som skulle kunna medföra 

problem i en översättning till svenska. Vi har delat in de eventuella problemen i åtta olika 

kategorier och namngett dem. De presenteras här nedan. 

6.1.1. SPRÅKSKÄMT 

Den första kategorin med eventuella översättningsproblem har vi valt att kalla för 

språkskämt. Här kommer vi ta upp företeelser i källtexten som har att göra med hur språk och 

ordval kan ha betydelse för hur ett skämt eller en formulering uppfattas. 

Dubbelbetydelse är en typ av språkskämt som kan vara ett översättningsproblem. I materialet 

har vi hittat flera exempel på dubbelbetydelser. Översättarna har med olika strategier varit 

tvungna att anpassa måltexten eller på andra sätt arbeta förbi de språkliga 

dubbelbetydelserna. I exemplet A.2.20 finns en dubbelbetydelse i form av en homofon. 

A.2.20. It’s going to be legen…Wait for it. And I hope you aren’t lactose intolerant because the 

second half of that word is…dairy – Det blir legen…och andra delen av ordet är…dariskt! 

Det språkliga skämtet på källspråket utgår ifrån att slutet på ordet legendary är en homofon 

till ordet dairy (mejeriprodukt). Homofonen utgör ett problem för översättaren då slutet av 

ordet legendariskt, eller något annat liknande ord på svenska, inte är en homofon med ordet 

mejeriprodukt, eller något liknande ord på svenska. Översättaren har i det här fallet valt en 

generalisering för att lösa problemet. 

En annan dubbelbetydelse hittar vi i exempel B.4.2. 

B.4.2. How’d you make out last night? – Hur gick det i går kväll? 

I källtexten syftar repliken både på att fråga hur det gick igår kväll men också på att det 

specifikt handlade om ett hångel (make out) som skedde kvällen innan. Även i det här 

exemplet blir det problematiskt för översättaren att hitta en översättning som fungerar med 

dubbelbetydelsen då det saknas en motsvarighet i målspråket. Även här valde översättaren att 

generalisera repliken. 

Språklig insinuation är en annan form av dubbelbetydelse där repliken insinuerar något utan 

att det benämns rakt ut. Det här används ofta för att insinuera något sexuellt. Det kan uppstå 

problem med att översätta sådana insinuationer då innebörden måste finnas med i 
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översättningen för att repliken ska ha samma effekt i måltexten. I exempel A.5.24 finns en 

tydlig språklig insinuation. 

A.5.24. I’m also a horny devil – Och jag kan spetsa dig. 

Här gör karaktären, som är utklädd till en djävul, en ordlek på ordet horny (kåt) genom att 

peka på sina djävulshorn. Översättaren valde här att översätta insinuationen på ett anpassat 

sätt till målspråket med en helt annan insinuation. 

I exempel A.3.4 ser vi hur svårigheten att översätta en insinuation kan leda till att måltexten 

förlorar insinuationen helt. 

A.3.4. Is it cold in here? Because I can kind of see Robin’s nickels. – Är det kallt här inne? För 

jag ser Robins bröstvårtor. 

Insinuationen i det här exemplet baseras på en tidigare scen i avsnittet när karaktären Robin 

säger ordet nipples i stället för nickels och därmed etableras ett samband mellan nipples och 

nickels eftersom de uttalas på ett liknande sätt. I måltexten har sambandet helt försvunnit och 

insinuationen har gått från att bara vara en antydan till att tydligt skrivas ut. 

I exemplet A.3.23 finns det med en annan översättningssvårighet som påminner om 

dubbelbetydelse och insinuation. 

A.3.23. Ted: It’s ineffable. – Det är nebulöst. 

Natalie: I’m not F-able? – Är jag inte amorös? 

I det här språkskämtet uppstår flera översättningsproblem. Dels måste översättaren hitta ett 

avancerat ord, som kanske inte så många personer använder på målspråket, och som har en 

liknande betydelse med källspråkets ineffable (obeskrivbart). Sen måste det ordet också 

kunna blandas ihop med ett annat ord som har någon form av koppling till något romantiskt 

eller sexuellt, som kan bytas ut mot källspråkets F-able som är en förkortning av fuckable 

(knullbar). 

Ett annat språkskämt som kan skapa översättningsproblem ser vi i exempel A.4.6. 

A.4.6. She's ugly, she's ugly, she ugs into ugly. – Hon är alltså ful, ful och superful. 

I det här exemplet utgår språkskämtet ifrån stavningen av ordet ugly och skapar en slags 

stilistisk ordlek. Den sista satsen, she ugs into ugly, är ett påhittat uttryck som utgår ifrån den 

språkliga uppbyggnaden av ordet ugly för att förtydliga att karaktären verkligen anser att 

tjejen i fråga är ful. Den här ordleken svåröversatt på grund av de skillnader i stavning och 

grammatik som finns mellan engelska och svenska. Översättaren har här inte översatt 

ordleken alls. 

Ett exempel på en grammatisk ordlek som skulle ha kunnat ställa till översättningsproblem är 

B.2.14. 

B.2.14. I just had this weird sense. You know, but that's me. I'm weird and sensitive. – Jag fick 

en sån konstig känsla, bara. Men jag är konstig och känslig. 
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I det här exemplet har översättaren kunnat adaptera den grammatiska ordleken till en likande 

ordlek med målspråkets grammatik. Det här exemplet visar upp att inte alla grammatiska 

företeelser är oöversättliga och att ibland går det att anpassa ordlekar till målspråket. 

I exempel C.3.11 ser vi en liknande grammatisk ordlek som i föregående exempel, som i 

källtexten använder samma ordval i två efterföljande repliker för att skapa ett språkskämt. 

C.3.11.  Cliff: But my career hangs in the balance. – Men min karriär är i farozonen. 

                    Carla: I'd like to see you hang in the balance. – Du kan fara och flyga. 

I måltexten har översättaren försökt att anpassa repliken på ett sätt som ska ge en liknande 

effekt för mottagaren som finns i källtexten. Det här görs genom att koppla orden farozonen 

med fara och flyga, för att försöka skapa en liknande effekt till hang in the balance som 

används i båda replikerna i källtexten. 

Det sista översättningsproblemet, som baseras på språkskämt, har vi hittat i exempel B.5.4 

där det finns en kulturell ordlek. 

B.5.4. Happy Christmas Eve Eve. – God jul, Eve. 

Ordleken i det här exemplet syftar på att julafton heter Christmas Eve på engelska och dagen 

innan julafton kan ibland kallas Christmas Eve Eve, alltså aftonen innan julafton. 

Översättningsproblematiken uppstår här på grund av att det saknas ett allmängiltigt kulturellt 

substitut på svenska. Översättaren har bevarat Eve som ett namn vilket skapar ett syftningsfel 

i målspråket. 

6.1.2. RIM OCH SÅNGER   

Den andra kategorin med översättningsproblem kallar vi för rim och sånger. Här kommer vi 

ta upp företeelser där melodin i språket har en funktion i källtexten och visa hur det eventuellt 

kan skapa problem för översättaren. 

Rim i källtexten har ofta en funktion som går utanför den rent textuella utformningen, 

speciellt i sitcomserier där rim kan användas i replikerna för att skapa en komisk effekt. Det 

skulle kunna skapa problem i översättningen då översättaren behöver hitta ett motsvarande 

rim i målspråket för att kunna förmedla samma komiska effekt. I exempel A.1.30 ser vi en 

komisk användning av rim i ett slanguttryck. 

A.1.30. Hey, ain't no thing, but a chicken wing, mamacita – Lugna puckar, fröken fräken. 

I det här exemplet har översättaren förflyttat rimeffekten från huvudsatsen till ”smeknamnet” 

i ett försök att behålla den komiska effekten i måltexten. Översättaren har varit medveten om 

att källtextens rim har haft en funktion och därför strävat efter att lösa problematiken med 

översättning av rim genom att omvandla ett slutrim till en allitteration. 

Senare i samma avsnitt, som föregående exempel, finns det ett annat rim som har lösts på ett 

annat sätt. 

A.1.32. My name is Rufus and that’s the trufus. – Jag heter Manning och talar sanning. 
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I det här exemplet har översättaren löst rimproblemet med att översätta rimmet till en 

anpassning i målspråket. Effekten blir därför densamma i målspråket som i källspråket. 

I nästa exempel, A.2.1 illustreras översättningssvårigheten kring rim tydligt och förmedlar en 

alternativ strategi för att hantera problemet.  

A.2.1. MacLaren’s is bore snore. – Det är trist. 

Här har rimmet gått förlorat i måltexten, på grund av att det inte finns ett enkelt sätt att 

översätta uttrycket bore snore till svenska. Istället för att försöka att lösa problemet med ett 

kulturellt substitut har översättaren använt en beskrivning av uttrycket, ett situationsbaserat 

substitut. En konsekvens av den här lösningen är att den komiska effekten försvinner och 

ändrar stilistiken i repliken. 

Att översätta sånger kan också medföra en svårighet för översättaren. I sångtexter måste 

översättaren också ta hänsyn till rim vilket kan ge samma problem som i de föregående 

exemplen. I sångtexter tillkommer även en till svårighet i form av melodi. Den melodiska 

aspekten kan ge upphov till ytterligare problem om översättaren vill att sången ska kunna 

sjungas även på målspråket. 

I exempel B.3.11 finns en översatt sång där problematiken med att översätta utifrån en melodi 

demonstreras. 

B.3.11. Terry's a jerk, and he won't let me work, and I hate Central Perk! – Terry är en sälle och 

jag hatar det här stället. 

Här har en sats, and he won’t let me work, inte blivit översatt vilket gör att måltexten inte 

passar in i källtextsmelodin. Översättaren har däremot försökt återskapa rimmet i sången 

genom att översätta de rimmande orden jerk/Perk till sälle/stället vilket skapar liknande 

effekt som ett rim. 

Exempel A.2.14. är en påhittad sång där det inte finns några rim att ta hänsyn till utan bara 

den melodiska aspekten. 

A.2.14. Studying Law 

Making a responsible choice for my future 

On a Friday night 

Being a lawyer had better be awesome 

 

Pluggar juridik 

Ett ansvarsfullt val inför framtiden 

På en fredagskväll 

Bäst att advokatyrket rockar 

 

I det här exemplet syns att översättaren har försökt att översätta textraderna så nära som 

möjligt samtidigt som hen försöker att behålla melodin i måltexten. Det här syns tydligast i 

den sista textraden där översättningens uppbyggnad skiljer sig mest från källtexten i ett 

försök att anpassa textraden till melodin. 
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Även nästa exempel, B.4.4, är en påhittad låt men till skillnad från föregående exempel så 

finns det både rim och melodi att ta hänsyn till.  

B.4.4. There was a girl, we'll call her Betty, 

And a guy let's call him Neil. 

Now I can't stress this point too strongly, 

This story isn't real. 

Now our Neil must decide, 

Who will be the girl that he casts aside. 

Will Betty be the one who he loves truly? 

Or will it be the one who we'll call Lulie? 

  

Det var en tjej, låt säga Betty 

Och en kille, låt säga Neil 

Det här måste ni ha i minnet: 

Historien är inte sann 

Nu måste Neil ge ett svar 

Vem kan han inte ha kvar? 

Blir det Betty som blir hans kära 

Eller den andra, som heter Sära. 

  

I det här exemplet syns det tydligare att melodin har haft betydelse för översättningen då flera 

textrader har anpassats till melodin i målspråket istället för att översättas ord för ord. Ett 

exempel på det här är rad 5 där Now our Neil must decide har översatts till Nu måste Neil ge 

ett svar. Rimproblematiken finns också representerad i den här översättningen. I början av 

sången har översättaren valt att ignorera ett rim och bevarat originalnamnet på den fiktiva 

sångkaraktären. Rimmet Neil/real finns inte kvar i måltexten där det blivit översatt till 

Neil/sann. Däremot har ett fiktivt namn ändrats för att passa in i ett rim i de sista raderna, där 

truly/Lulie har översatts till kära/Sära. 

Det sista exemplet i vårt material handlar om att översätta alliterativa rim. En sådan finns i 

exempel C.1.24. 

C. 1.24. You bet your buns you will, Benny baby. – Det är nog bäst, Benny baby. 

I källspråksrepliken finns det en alliterativ struktur då flera ord börjar på fonemet /b/. I den 

svenska översättningen har översättaren försökt att behålla den här allitterationen genom att 

ändra i översättningen. 

6.1.3. KULTURSPECIFIKA REFERENSER 

Den tredje kategorin som kan skapa översättningsproblem kallar vi för kulturspecifika 

referenser. Här nedan kommer vi ta upp de svårigheter som uppstår när källtexten innehåller 

referenser till fenomen som är specifika till den egna kulturen. Det kan då uppstå problem när 

en översättare ska försöka förmedla de här referenserna till ett annat språk där de inte 

nödvändigtvis är allmängiltiga. 

Samlingsbegreppet kulturella referenser kan innehålla många olika fenomen. Svårigheterna 

för en undertextöversättare kan variera beroende på vilken typ av kulturell referens som 
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åsyftas. Till exempel kan flera film-och-musikreferenser bevaras i måltexten då deras titlar är 

desamma på svenska. Det här demonstreras i exemplen A.3.17 och C.2.2. 

A.3.17. It’s a classic. It’s the ”Stairway to Heaven” of break-up lines. – Nej det är en klassiker 

som ”Stairway to Heaven”. 

C.2.2. NP: I rented ”Porkys 2” och ”Splash”. – Jag hyrde ”Porkys 2” och ”Splash”. 

Låttiteln ”Stairway to Heaven” är densamma på svenska som på engelska. Titeln behöver 

därmed inte översättas då översättaren kan anta att majoriteten av mottagarna kommer att 

förstå referensen. Samma sak gäller för filmtitlarna i exempel C.2.2 där de officiella titlarna 

på svenska är samma som på engelska. 

Problem kan dock uppstå om till exempel en låt som är välkänd i källspråkets kultur varken 

är känd i målspråkets kultur eller har en översättning på målspråket. Det här demonstreras i 

exempel B.5.3. 

B.5.3. the next thing you know, your lords are a leaping and your geese are a laying. –  i nästa 

hoppar Jesus omkring och gässen lägger ägg. 

I det här exemplet citerar en karaktär, i serien Vänner, från en välkänd engelsk jullåt “The 

Twelve Days of Christmas”. Den här jullåten saknar en svensk översättning och är inte 

allmänt känd i Sverige. Det blir då svårt för översättaren att översätta både det som förmedlas 

i repliken och den kulturella referensen. Här har översättaren valt att översätta det som sägs 

utan att ta hänsyn till den stilistiska uppbyggnaden som referensen förmedlar. 

Vid referenser till fiktiva karaktärer kan det tillkomma svårigheter, liknande de som finns i 

översättning av film-och-musikreferenser. I exempel C.4.10 nämns en fiktiv karaktär från en 

seriestripp.  

C.4.10. Is Mammy Yokum going to marry you or not? – Tänker bondmoran gifta sig med dig 

eller inte? 

I det här exemplet har översättaren valt att generalisera den specifika karaktären i repliken 

och på så sätt förmedla innebörden i repliken istället för att behålla eller anpassa den 

kulturella referensen. 

När en översättare väljer att behålla den kulturspecifika karaktären så måste mottagaren 

känna till karaktären alternativt förstå vilken innebörd referensen har i kontexten. I exempel 

C.5.14 refererar en karaktär från Skål till en fiktiv karaktär som finns kvar i översättningen. 

C.5.14. I spent a year of my life being defiled by Dobie Gillis – I ett år av mitt liv blev jag 

vanhelgad av Dobie Gillis. 

För att den kulturspecifika referensen ska ha samma betydelse i måltexten som i källtexten 

gäller det att mottagare vet vem Dobie Gillis är eftersom det inte finns något som förklarar 

vem Dobie Gillis är. Risken här är att innebörden går förlorad hos en mottagare som inte är 

bekant med karaktären ifråga. 
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I vissa fall finns det en officiell översättning för fiktiva karaktärer vilket underlättar i 

översättningsarbetet då översättaren kan använda den. Att det finns en officiell benämning på 

målspråket gör också att problematiken med att mottagaren ska förstå försvinner då 

referensen blir kulturspecifik även på målspråket. Exempel A.4.7 visar upp det här. 

A.4.7. All right, Tin Man. Let's hit it. – Vi lättar, Plåtmannen. 

En annan kulturell referens som kan orsaka svårigheter i översättningen är när platser eller 

sevärdheter nämns. En geografisk plats eller en sevärdhet kan vara allmänt känd i en kultur 

och helt okänd i en annan, vilket gör att översättaren måste vara medveten både om vad som 

är allmänt känt i målspråkets kultur men också vad som faktiskt menas med referenserna i 

källspråket. 

I exempel A.2.22 refererar karaktären till en, i källspråkets kultur, känd sevärdhet som i 

målspråket har översatts. 

A.2.22. Liberty Bell – Frihetsklockan. 

Att sevärdheten översätts gör att det blir tydligare för mottagare att förstå vad som gör 

Liberty Bell speciell eftersom referensen inte nödvändigtvis är allmänt känd i målspråkets 

kultur. 

I nästa exempel, C.1.19, nämns en annan sevärdhet som den här gången inte översätts på 

målspråket. 

C. 1.19. Well, that’s how me and Big Ben wanted it. – Jag och Big Ben ville ha det så. 

Sevärdheten, Big Ben, har i det här exemplet en dubbelbetydelse, en karaktär i serien har fått 

smeknamnet Big Ben, vilket utgör ytterligare en utmaning för översättaren. I det här fallet har 

översättaren valt att bevara referensen utan att översätta den. Översättaren har därmed lagt 

större vikt på kopplingen till den kända klockan i London och mindre vikt på vilken betydelse 

smeknamnet har i relation till karaktären. 

Geografiska platser kan också utgöra en svårighet att översätta i undertexten. I exemplen 

B.2.7 och C.4.7 benämns två geografiska platser med slanguttryck. 

B.2.7. Do you know uh, Central Perk in the Village, say, five-ish? – Vet du var Central Perk i 

Greenwich Village ligger? Vid femtiden? 

C.4.7. So much for the Sun Belt. – Det var solstaterna. 

I första exemplet, B.2.7, har översättaren valt att specificera att karaktären menar stadsdelen 

Greenwich Village i New York och inte en namnlös by. Det här förtydligar för mottagaren 

vad som menas i sammanhanget samtidigt som referensen är intakt. 

I det andra exemplet, C.4.7, har översättaren valt att använda substitutet solstaterna för att 

benämna Sun Belt. Det här förtydligar för mottagaren att Sun Belt är ett namn för en grupp 

stater i USA, däremot nämns det inte vilka stater som ingår i Sun Belt något som en person 

från källspråkets kultur kan förmodas känna till. 
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Den sista typen av kulturspecifika referenser som kan orsaka problem i översättningsarbetet 

är när institutioner nämns. Ett tydligt exempel på det här är skolväsendet. Eftersom det 

amerikanska skolsystemet skiljer sig från det svenska systemet kan sådana referenser bli 

svåröversatta. I exemplen A.2.23 och C.5.12 demonstreras två olika sätt att förhålla sig till 

skillnaderna mellan skolsystemen. 

A.2.23. High school. – Gymnasium. 

C.5.12. High School.  – High School. 

I det första exemplet, A.2.23, har översättaren översatt high school till gymnasiet, som skulle 

kunna ses som en svensk motsvarighet. I det här exemplet hänvisar referensen till en 

tidsperiod, vilket gör att översättningen behåller innebörden trots den kulturella skillnaden. I 

det andra exemplet, C.5.12, har översättaren istället valt att behålla den amerikanska 

referensen. 

Även vid referenser till myndigheter kan en liknande svårighet uppkomma, däremot kan det 

vara lättare att hitta motsvarande myndigheter mellan de olika kulturerna jämfört med 

skolsystemen. I exempel B.4.7 finns ett exempel på hur översättaren kan förhålla sig till det 

här problemet. 

B.4.7. Well, anyhoo, we should be getting our F.D.A. approval any day now[…] – Vi väntar på 

godkännande från livsmedelsverket. 

I det här exemplet har översättaren använt den svenska motsvarigheten till F.D.A. (U.S. Food 

and Drug Administration) i måltexten vilket fungerar eftersom båda myndigheterna sysslar 

med samma uppgifter även om de inte nödvändigtvis har samma struktur. 

6.1.4. UTTAL OCH LÄTEN 

Den fjärde kategorin med översättningsproblem kallar vi för uttal och läten. Här kommer vi 

presentera eventuella svårigheter och problem när översättare måste översätta mänskliga ljud 

och uttal som ger texten en ytterligare betydelse i form av hur ett ord eller uttryck uttalas 

högt. Problemet är speciellt påtaglig i översättningar från talat till skrivet språk. 

I exempel A.5.13 finns en företeelse där en karaktärs uttal har en komisk effekt och uttalet 

har blivit översatt i måltexten. 

A.5.13. Marshall: What be a pirate's favorite kind of sweater? – Vilken är piratens favorittröja? 

Lily: Arrrr-gyle. – Arrrr-gyle. 

I det här exemplet har uttalet av ordet argyle, som är ett mönster, funktionen att låta som hur 

en pirat skulle uttala det. ”Arrr” är ett stereotypiskt piratuttryck vars kännetecken är ett långt 

rullande R-ljud. Översättaren har här valt att skriva ut flera R i texten för att visa att 

karaktären uttalar ordet med ett utdraget R-ljud. 

Senare i samma avsnitt, exempel A.5.16, används samma metod för att förtydliga samma 

sorts uttalsprincip. 
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A.5.16. I’m starrrving. – Jag är hungrrrig. 

Det här exemplet demonstrerar lite av översättningsproblemet eftersom uttalet i källtexten 

tydligt baseras på det stereotypiska piratordet ”arrr” medan det i översättningen har blivit en 

anpassad översättning av starving utan att ta hänsyn till piratordet. Översättaren har bara tagit 

hänsyn till att R-ljuden har förlängts. 

Nästa exempel, B.1.7, visar upp ett felaktigt uttal av ett ord. 

B.1.7. Or even worse, what if I've already found her, but I dumped her because she pronounces 

it "supposably"? – Tänk om jag redan dumpat den rätta för att hon sa “antakligen”. 

I källtexten uttalas ordet felaktigt av karaktären och har därför översatt med en felstavning för 

att visa att det är ett medvetet feluttal som har relevans i kontexten. Problemet har alltså lösts 

med ett substitut som fungerar på samma sätt. 

En liknande företeelse finns i exempel B.3.4. 

B.3.4. I don't think so [uttalas tho]. – Knappascht. 

Det här exemplet utgår ifrån att karaktären har en svullen tunga och inte kan uttala s-ljud. I 

måltexten har översättaren gjort en anpassad översättning där ordet knappast stavas med en 

betoning på sch-ljudet för att förmedla att karaktären inte uttalar ordet korrekt. 

I exempel C.2.13 finns det ytterligare en situation där ett uttal i källtexten är annorlunda från 

det normativa uttalet. 

C.2.13. Jeez, what a… boo…boo…bootiful guy he is. – Jisses, vilken…du…du…dunderkille 

han är. 

I det här exemplet har översättaren inte tagit med det felaktiga uttalet av ordet beautiful i 

översättningen. Däremot har stamningen i repliken översatts. 

En annan översättningssvårighet som passar in i den här kategorin är när repliker innehåller 

läten eller andra mänskliga ljud. I exempel B.2.9 kan vi se hur ett läte från en karaktär har 

utelämnats i måltexten. 

B.2.9. Chandler: Look guys, I know it's a little steep. – Jag förstår att det är lite häftigt 

Rachel: Yeah, whoosh! [Med en tillhörande handrörelse] 

Chandler: But it's Ross. – …men det är ju Ross. 

I det här exemplet har Rachels replik, som innehåller ett whoosh-ljud, inte översatts. 

Mottagaren antas förstå att ljudet är det samma på målspråket och antas alltså inte behövas 

representeras. 

Det sista exemplet, B.2.16, visar upp hur ett onomatopoetiskt ord har översatt med ett verb 

som har ett onomatopoetiskt ursprung. 

B.2.16. Yeah, these are pretty cha-ching. – Ja, det klirrar till rätt ordentligt. 
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Uttrycket cha-ching kommer från lätet av en gammal kassaapparat och representerar inkomst 

eller pengar. Uttrycket uttalas i repliken som ett läte, men i översättningen har det blivit ett 

riktigt ord. 

6.1.5. SLANG OCH PÅHITTADE UTTRYCK 

Den femte kategorin med översättningsproblem kallar vi för slang och påhittade uttryck. Här 

kommer vi ta upp svårigheter som kan uppstå när slanguttryck används i källtexten samt när 

uttryck som är påhittade specifikt för den aktuella serien används. 

Vid översättning av slanguttryck ligger svårigheten i att både förmedla vad det är som sägs, 

där inkluderas också att tolka slanguttrycket korrekt, och att förhålla sig till hur slang 

påverkar en text stilistiskt. I exempel A.2.4 och A.1.32 demonstreras två olika sätt att förhålla 

sig till slanguttryck i översättning 

A.2.4. Peace out, suckers! – Morsning, nollor! 

A.1.32. So if you wanna swing by it’s casual. See ya. – Titta förbi om du har lust. Vi ses. 

I första exemplet, A.2.4, har översättaren valt att behålla slanguttrycket även i måltexten 

genom att använda ett likvärdigt slanguttryck på målspråket. I det andra exemplet, A.1.32, 

har översättaren istället valt att översätta de olika slangbegreppen till standardspråk och 

därför ignorera den stilistiska aspekten som slanguttrycken medför. 

I nedanstående exempel, A.2.2, finns ett slanguttryck som är påhittat för serien. I exemplet 

har översättaren valt att hitta på ett likvärdigt slanguttryck på målspråket och på så sätt 

behålla det stilistiska elementet och innebörden 

A.2.2. Phone five – Telefonkarda! 

Ett annat exempel på ett påhittat uttryck som översatts i måltexten finns i exempel B.4.6. 

B.4.6. Mockolate. – Maklad. 

Här har översättaren översatt ordet för att det ska passa in i målspråket men fortfarande liknat 

ordet med källtexten. Däremot har översättaren inte valt att ta med ordets innehållsliga 

uppbyggnad. I källtexten är uttrycket sammansatt av orden mock, som betyder falsk, och 

chocolate, som betyder choklad. Det här speglas inte på samma sätt i måltexten. 

När källtexten refererar till eller nämner påhittade platser kan det uppstå 

översättningsproblem. I de fallen finns det kanske inte något konkret att applicera namnen på. 

I exempel A.1.18 nämns en påhittad plats. 

A.1.18. I’m reporting from the Rassel Dassel supermarket. – Jag rapporterar från 

stormarknaden. 

I det här exemplet har översättaren valt att inte översätta namnet utan har istället gjort en 

generalisering och översätter bara Rassel Dassel supermarket till stormarknad. 

Exempel B.1.6 innehåller några påhittade namn på platser som har en metaforisk innebörd. 
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B.1.6. Bitter Town. Aloneville. Hermit Junction. – Bitterhetens stad, Ensamby, Eremitköping. 

I översättningen har de här namnen översatts, där den metaforiska innebörden har behållits, 

för att fungera på målspråket. Ordens struktur anpassats, i översättningen har källspråkets 

efterled bytts ut mot efterled som passar på målspråket. 

Även påhittade smeknamn och slang som beskriver en person kan medföra svårigheter i 

översättningsarbetet. I exempel A.2.12 har ett påhittat smeknamn tagits bort i översättningen. 

A.2.12. Are you ready to rock this Tedder? – Är du redo att köra? 

Att smeknamnet är helt borttaget i måltexten har gjort att ett eventuellt problem med att 

översätta smeknamnet försvinner. Översättaren behöver alltså inte ta ställning till om hen ska 

anpassa smeknamnet till målspråket eller bevara det som det står i källtexten. 

I exempel C.4.6 finns det med ett påhittat öknamn som i repliken förmedlas som ett namn. 

C.4.6. What do you think there, Mr. Witless for the prosecution? – Vad tror du, herr Dumbom 

för åklagarsidan? 

Öknamnet har i det här exemplet översatts rakt av eftersom det har en komisk innebörd som 

kan vara viktig att förmedla till mottagaren. Öknamnet har därför inte bevarats. 

6.1.6. SVORDOMAR OCH KRAFTUTTRYCK 

Den sjätte kategorin med översättningsproblem kallar vi för svordomar och kraftuttryck. Här 

kommer vi ta upp exempel när svordomar eller andra typer av starka ord används. 

Svårigheterna som kan uppstå i översättning av kraftuttryck handlar om att fånga 

karaktärernas känslor, uttryckens semantiska egenskaper samt att hitta en motsvarighet på 

målspråket som har en liknande språklig nivå. 

Svordomar och andra kraftuttryck kan också vara svåra att översätta från ett språk till ett 

annat då olika språk har olika sätt att förhålla sig till svordomar och de etablerade 

svordomarna skiljer sig från språk till språk. Det kan därför vara svårt att hitta passande 

motsvarigheter i olika situationer. Exempel A.1.13 demonstrerar hur en svordom kan 

översättas. 

A.1.13. Damn it! – Tusan! 

I exemplet har svordomen Damn it blivit översatt till ett mindre kraftfullt uttryck på 

målspråket. Vilket exemplifierar svårigheten i att översätta svordomar på ett likvärdigt sätt. 

Även i exempel B.3.2. finns en liknande svårighet. 

B.3.2. Oh my God. – Gudars. 

Det engelska kraftuttrycket Oh my God kan översättas på flera olika sätt till svenska. Det 

gäller därför för översättaren att anpassa översättningen till situationen för att kunna förmedla 

rätt känsla och innebörd av uttrycket i sin kontext. 
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En annan typ av svårighet i att översätta kraftuttryck visas upp i exempel B.5.2 där 

kraftuttrycket i repliken är metaforiskt men har översatts bokstavligt. 

B.5.2. Actually is bite me bite me bite me bite me. – Ska bli “Bit mig bit mig”. 

På grund av att kraftuttryck är så annorlunda på olika språk så kan det bli problematiskt om 

man översätter dem med direktöversättning och inte försöker anpassa dem till en liknande 

motsvarighet eftersom betydelsen då riskerar att gå förlorad. 

Det är inte heller nödvändigt att översätta kraftuttryck med kraftuttryck. Om det på 

målspråket finns ett standarduttryck som är den mest passande översättningen av källspråkets 

kraftuttryck så kan det vara fördelaktigt att använda det för att lösa översättningsproblemet. 

Ett sådant tillfälle finns i exempel A.4.1. 

A.4.1. Say you’re my bitch. – Säg att du är min slav. 

6.1.7. ÖVERÖVERSÄTTNING 

Nästa kategori med översättningssvårigheter kallar vi för överöversättning och här kommer 

vi ta upp exempel där översättare har översatt för bokstavligt med direktöversättning så att 

innebörden försvinner eller förändras. 

Ett exempel på när överöversättning uppstår förmedlas i exempel C.1.11 där ett engelskt 

talesätt inte kan översättas korrekt på svenska. 

C.1.11. You have a spot… in my heart. – Att ni har en fläck… i mitt hjärta. 

I det här exemplet utgår repliken från ett visuellt skämt där en karaktär har en fläck på sin 

slips, som en annan karaktär tänker påpeka. Men halvvägs igenom repliken upptäcker 

karaktären att fläcken är borta vilket får honom att ändra vad han skulle säga. A spot in my 

heart är ett etablerat uttryck i engelskan vilket gör att bytet fungerar i källtexten. I måltexten 

däremot finns inget liknande uttryck som kan passa in i situationen och därför har repliken 

översatts rakt av och blivit en överöversättning. 

Överöversättning kan också uppstå om ett ord på källspråket låter som ett ord på målspråket 

men egentligen har olika betydelser. Det här demonstreras i titelöversättningen av avsnitt B.2. 

B.2. The One with Five Steaks and an Eggplant – Den med fem stekar och en äggplanta 

Här har översättaren använt ordet stek i översättningen, som låter som steak. Det är däremot 

inte det som titeln syftar på. Titelnamnet nämns senare som en replik, B.2.26 i avsnittet där 

överöversättningen har åtgärdats och översatts med den korrekta översättningen av ordet 

steak (biff). 

B.2.26. Five steaks, and an eggplant for Phoebe. – Fem biffar, och en aubergine till Phoebe! 

Även kulturspecifika referenser kan överöversättas om översättaren inte är medveten om vad 

referensen innebär, alternativt om det inte finns någon passande anpassning på målspråket. 

Det här kan ses i exempel C.2.8.  



 

28 

 

C. 2.8. He is snipe hunting – Han jagar snäppa. 

I det här exemplet har översättaren översatt Snipe till Snäppa vilket är korrekt. Snipe hunting 

refererar däremot till ett historiskt, nordamerikanskt narrstreck där en person lurar någon 

annan att jaga ett påhittat djur kallad för Snipe.(Merriam-Webster, 2017) Jagar snäppa blir 

därför en överöversättning av snipe hunting där den kulturella aspekten inte översätts. Dock 

fungerar den här överöversättningen i kontexten eftersom begreppet “snipe hunting” förklaras 

av en karaktär kort därefter. Det är därför svårt att kategorisera exemplet som ett egentligt 

översättningdsproblem, som enskild replik är den det men inte i kontexten. 

6.1.8. FELAKTIGA ÖVERSÄTTNINGAR 

Till sist kommer vi nu att gå igenom några översättningsmisstag och felöversättningar som vi 

har hittat i vårt material. Misstag och feltolkade översättningar kan bidra till att måltexten får 

en felaktig innebörd och kan därför orsaka problem för mottagaren att förstå. 

I vårt material har vi hittat olika grader av misstag i översättningen. Det finns de fall där 

misstaget inte bidrar till något större problem för mottagaren även om själva översättningen 

är felaktig. Exempel på det här finns i exempel B.1.9 och B.3.3. 

B.1.9. Monica just broke my seashell lamp. – Monica har haft sönder min skaldjurslampa. 

B.3.3. Jacket now. – Hämta kavajen genast! 

I det första exemplet, B.1.9, har seashell, som betyder havssnäcka, blivit översatt till skaldjur. 

Det här översättningsmisstaget skapar inte några större problem för mottagaren att förstå i 

kontexten, då den nämnda lampan visas i bild och benämningen av den är i sig inte 

nödvändig för att förstå något annat i avsnittet. I exempel två, B.3.3, har jacket blivit översatt 

till kavaj. Det är rent språkligt inget misstag, då jacket kan betyda både kavaj och jacka. I 

avsnittets kontext, när den nämnda jackan hämtas ser mottagaren att det är en jacka som det 

syftar till och inte en kavaj. Men även i det här exemplet försvåras inte förståelsen för 

mottagaren. 

I andra fall har vi hittat exempel där ett översättningsmisstag ändrar innebörden i en replik, 

vilket kan göra att en målspråksmottagare får en annan association till repliken än en 

källspråksmottagare. De här misstagen gör inte nödvändigtvis översättningen svårförståelig 

men de ändrar innebörden och strukturen på vissa skämt och därmed blir måltexten 

annorlunda från källtexten. Två fall med de här misstagen finns i exempel B.3.6 och B.3.9. 

B.3.6. Did you forget to pack the baby's anvil? – Har du medicinen? 

B.3.9. My brother, the PhD[…] – Min bror, läkaren[…] 

I exempel B.3.6 utgår repliken från ett skämt där två karaktärer passar ett barn och tagit med 

sig mycket bebisprodukter ut på stan. Den ene karaktären påpekar det här genom att fråga om 

de fått med sig the baby’s anvil. Anvil betyder städ, ett stort järnredskap som används vid 

smide. I översättningen har anvil felaktigt översatts till medicin. Skämtet får därför en annan 

effekt i måltexten vilket ändrar innebörden i repliken. I det andra exemplet, B.3.9, har PhD, 
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förkortningen för Doctor of Philosophy, blivit översatt till läkare. Skämtet i repliken är att en 

karaktär som är filosofie doktor (Doctor of Philosophy) inte har samma kunskap om medicin 

som en läkare. I och med att översättaren har översatt PhD till läkare så finns det inte längre 

samma komiska effekt i måltexten. 

Det finns även ett fall i undersökningen där översättningsmisstaget försvårar förståelsen för 

hela avsnittets kontext och inte bara i den berörda repliken. Det här fallet kan vi se i exempel 

B.5.8. 

B.5.8. You liked me for what, a year, you didn't do anything about it. – Vi var ihop i ett år utan 

att du kunde slå till. 

Här har You liked me blivit översatt till Vi var ihop vilket är två helt olika förhållanden. 

Eftersom det benämnda förhållandet har en större innebörd i resten av avsnittet bidrar 

felöversättningen till att målspråkets mottagare får en annan bild av karaktärernas förhållande 

till varandra i jämförelse med källtextens mottagare. Det här kan skapa ett större problem då 

en stor del av avsnittets kontext blir förändrat för målspråksmottagaren. 

6.2. ÖVERSÄTTNINGSSTRATEGIER 

Här nedan presenteras de översättningsstrategier som används i materialet. Vi har utgått från 

Rune Ingos (2007) tre kategorier av textkomprimering samt Jan Pedersens (2007) 

översättningsstrategier. Vi kommer först presentera resultatet angående textkomprimering 

och hur det påverkar texten. Efter det kommer vi presentera resultatet från Pedersens 

översättningsstrategier och hur de har används. 

 

6.2.1. TEXTKOMPRIMERING 

Textkomprimering används genomgående i de sitcomavsnitt som vi undersökt. 

Textkomprimering är både en översättningssvårighet, för att översättaren måste ta bort eller 

skriva om delar av källtexten, och en strategi som används för att förmedla den viktigaste 

informationen. Här nedanför följer några exempel på olika sätt som textkomprimering har 

använts i vårt material. Vi har utgått ifrån Rune Ingos tre kategorier av textkomprimering och 

resultatet kommer att redovisas utifrån de här kategorierna. 

6.2.2. SEMANTISK-PRAGMATISK KOMPRIMERING 

Semantisk-pragmatisk textkomprimering kan användas på flera sätt för att förkorta innehåll i 

undertexter. Ett sätt som har använts flera gånger i vårt material är att helt utelämna en sats 

eller mening i översättningen om den anses överflödig eller om informationen kan förmedlas 

på ett annat sätt. I exempel A.1.3 och A1.6 har hela meningar utelämnats i måltexten. 

A.1.3. She was incredible. I just knew I had to meet her. – Hon var enastående. 

A.1.6. No, no we are not playing a game called “Have you met Ted?” 

I det första exemplet har den andra meningen i repliken utelämnats för att spara plats. I 

replikens kontext är den andra meningen inte absolut nödvändig vilket gör att den kan 

utelämnas utan att skapa problem att förstå vad som händer. I exempel A.1.6. har en hel 
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replik utelämnats för att komprimera texten i översättningen. Här antas mottagaren förstå 

innebörden enbart utifrån orden No, no och på det sätt som situationen presenteras visuellt. 

Ett annat sätt där textkomprimeringen är semantisk-pragmatisk är där längre benämningar av 

karaktärer pronominaliseras, alltså att man byter ut den del av meningen, som hänvisar till en 

person, till ett pronomen. Två olika sätt som det här har använts i vårt material ser vi i 

exempel A.2.7 och B.1.5. 

A.2.7. Are sure you are okey giving up your Friday night to hang with an old, almost married 

lady? – Vill du offra en fredagskväll på mig? 

B.1.5. Pictures of all the women that Heckles went out with. – Fotografier på hans tjejer. 

I exempel A.2.7 har den långa beskrivningen an old, almost married lady pronominaliserats 

till mig. I det här exemplet är komprimeringen effektiv då översättaren använder ett ord i 

måltexten för att förmedla fem ord i källtexten. I exempel B.2.18. har ett egennamn, Heckles, 

blivit översatt med pronomenet han. Eftersom ordet han har färre bokstäver än Heckles 

fungerar utbytet som en komprimering. Däremot krävs det att mottagaren vet vem karaktären 

pratar om för att det här ska vara en förståelig komprimering. 

Översättaren kan också utelämna delar av en mening om de inte är nödvändiga för 

förståelsen. Till exempel kan adjektiv och beskrivande ord komprimeras bort i måltexten. 

Något vi kan se i exempel B.2.18. 

B.2.18. Yeah, I'll have the Thai chicken pizza. – Jag tar pizza. 

Här har de beskrivande orden komprimerats bort. Repliken får samma innebörd i måltexten 

även om målspråksmottagaren inte får reda på vilken typ av pizza som karaktären beställer. 

6.2.3. STRUKTURELL KOMPRIMERING 

Strukturell textkomprimering är när översättaren ändrar i den grammatiska strukturen för att 

kunna göra undertexten kortare samtidigt som den viktigaste informationen förmedlas. Ett 

sätt att göra det kan vi se i exempel A.1.8. 

A.1.8. So a week went by and I decided not to call. –  […]så jag ringde inte på en vecka. 

I det här exemplet har meningen, I decided not to call, komprimerats till en sats i föregående 

mening. På så sätt har också den första satsen i exemplet kunnat komprimeras bort helt i en 

semantisk-pragmatisk komprimering. 

En strukturell komprimering kan också göras genom att inbädda två satser till en och samma 

sats, något som framkommer i exempel B.1.3. 

B.1.3. Monica, Monica, look at this lamp. Is this tacky or what? – Monica, kolla in vilken billig 

lampa. 

Här har de två satserna look at this lamp och Is this tacky or what komprimerats till en sats i 

måltexten, kolla in vilken billig lampa. På grund av komprimeringen har flera element i 
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repliken blivit utelämnande och därför gjort repliken kortare samtidigt som den viktigaste 

informationen finns kvar. 

En strukturell komprimering kan också bestå av en förändring av de skriftliga tecknen. I 

exempel A.3.2 kan vi se att ett skriftligt tecken har använts för att komprimera texten. 

A.3.2. For 50 bucks – För $50.   

Översättaren har i det här exemplet bytt ut bokstäver mot ett tecken som representerar den 

amerikanska valutan dollar. På så sätt har repliken komprimerats strukturellt då fem tecken i 

källtexten blivit ett tecken i måltexten. 

6.2.4. STILISTISK KOMPRIMERING 

Den sista kategorin av komprimering som vi utgått ifrån är stilistisk komprimering, vilket är 

när översättaren ändrar stilnivå eller stilistiska drag från källtexten till måltexten för att kunna 

förkorta replikerna. Ett sätt att komprimera stilistiskt är att översätta en längre mening till 

bara ett ord som betyder samma sak eller liknande det som förmedlas i källtexten. Som 

exempel kan vi se C.5.15. 

C.5.15. I’m terribly sorry. – Förlåt. 

Här har meningen förkortats till bara ett ord som förmedlar att en karaktär ber om ursäkt. 

Stilnivån är dock annorlunda eftersom i källtexten förmedlas en högre grad av ursäkten 

medan måltexten bara förmedlar att en ursäkt yttras. 

Ett annat sätt som en översättare kan ändra på texten stilistiskt för att komprimera är att 

arbeta med metaforer. I exempel C.1.20 och B.2.28. finns två olika sätt att förändra stilistiken 

med hjälp av metaforer. 

C.1.20. Cat’s out of the bag now. – Nu vet ni. 

B.2.28. It's on us, all right, so don't worry. It's our treat. – Det är vi som står för fiolerna. 

I det första exemplet, C.1.20, har en metafor i källtexten översatts med ett icke-metaforiskt 

uttryck i måltexten. Det här ändrar stilistiken i repliken i måltexten. På liknande sätt har ett 

icke-metaforiskt uttryck i källtexten översatts till ett metaforiskt uttryck i måltexten. I båda 

fallen har översättningen ändrat stilistiken i repliken. 

Även ändringar i stilnivå kan användas för att komprimera texten i översättningen. I 

exemplen A.1.7 och B.4.9 ser vi hur stilnivån har förändrats mellan källtext och måltext. 

A.1.7. After just one date I was in love with her which made me say something stupid. – Efter 

första träffen var jag kär och sade nåt dumt… 

B.4.9. Ok, how about pilgrim Mockolate mousse? – Maklad-mousse à la Pilgrim, då? 

I det första exemplet har översättaren skrivit det talspråkliga nåt istället för det skriftspråkliga 

något. Den här förändringen i stilnivån finns inte representerad i källtexten utan är därför 

gjord för att komprimera texten, då nåt har färre bokstäver än något. I det andra exemplet har 
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översättaren använt en högre stilnivå i måltexten än vad som förmedlas i källtextens replik. 

Den här förändringen har delvis en komprimerande funktion och delvis en förklarande 

funktion då uttrycket i källspråket är kulturbaserat. Den högre stilnivån i måltexten förklarar 

alltså att det är en maträtt som benämns. 

6.2.5. JAN PEDERSENS ÖVERSÄTTNINGSSTRATEGIER 

Här nedan, under de olika rubrikerna för Jan Pedersens (2007) översättningsstrategier, finns 

resultatet av vår analys. Antalet exempel på de olika strategierna i vårt urval sammanfattas i 

siffror. Vi har valt ut citat som relaterar till frågeställningarna så antalen representerar inte 

alla citat i avsnitten utan bara de som vi har valt ut och transkriberat. Ett exempel kan 

innehålla flera översättningskategorier och ha nyanser av två eller flera kategorier. Om ett 

exempel innehåller till exempel både en utelämning och ett bevarande räknas exemplet med 

två gånger (både under rubriken Utelämning och Bevarande). 

6.2.6. BEVARANDE 

Sammanlagt är det 49 exempel på Bevarande: 15 exempel från How I Met Your Mother, 13 

exempel från Vänner och 21 exempel från Skål. Strategin bevarande används vanligtvis när 

den engelska benämningen är väletablerad i den svenska kulturen, till exempel B.2.29 där 

backstage har bevarats i översättningen.  

  

B.2.29. I gotta run backstage. – Nu ska jag gå backstage. 

  

I exempel A.2.24 används bevarande också på ett fördelaktigt sätt. En direktöversättning av 

cheesecake hade blivit ostkaka vilket är en helt annan efterrätt. Till skillnad från exempel 

A.5.17 där cheeseburgare har översatts till ostburgare vilket är en fungerande 

direktöversättning (se bilaga 1). 

  

A.2.24. If by coffee you mean cheesecake, then yes. – Om cheesecake ingår. 

 

6.2.7. SPECIFICERING 

Sammanlagt är det 18 exempel på Specificering: ett exempel från How I Met Your Mother, 13 

exempel från Vänner och 4 exempel från Skål. Specificering används för att förklara ett 

begrepp till exempel ett kulturspecifikt uttryck som i exempel B.2.19. Strategin kan även 

användas för att förtydliga ett uttryck som i B.1.2 eller användas indirekt för att den svenska 

motsvarigheten är mer specificerad som i exempel B.5.9. 

 

B.2.19.  Rachel: Ok, I will have the uh, side salad. – Jag tar salladen som hör till. 
Servitör: And what will that be on the side of? – Som hör till vad? 

  

Översättaren har använt sig av specificering i form av tilläggning för att förklara för 

mottagaren vad som menas med uttrycket side salad. 

  

B.1.2. You're stomping. – Ni stampar i golvet. 
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Här används specificering i form av tilläggning då orden i golvet har lagts till i måltexten för 

att klargöra var karaktärerna stampar. 

  

B.5.9. You shouldn't call yourself information. – Varför kallar ni er ”nummerupplysning”? 

  

Här har översättaren översatt information med det mer specificerade uttrycket, 

nummerupplysning vilket också är den svenska motsvarigheten. 

 

6.2.8. DIREKTÖVERSÄTTNING 

Sammanlagt är det 20 exempel på Direktöversättning: 9 exempel från How I Met Your 

Mother, 4 exempel från Vänner och 7 exempel från Skål. Direktöversättning används när 

uttrycket direktöversatt är allmänt känt i svenskan som i exempel A. 2.22 och i B.2.14. Ibland 

används strategin trots att uttrycket inte är standardiserat i svenskan som i exempel C.5.4. I 

C.5.4 fungerar dock direktöversättningen, även om allitterationen försvinner, men ibland när 

uttrycket inte är standardiserat i svenskan kan det bli en överöversättning. 

  

A.2.22. Liberty Bell – Frihetsklockan. 

  

Det här är direktöversättning som fungerar fördelaktigt i kontexten. 

  

B.2.14. I just had this weird sense. You know, but that's me. I'm weird and sensitive. – Jag fick en sån 

konstig känsla, bara. Men jag är konstig och känslig. 

  

Det är ett språkskämt, i det här fallet en ordlek, som översatts på ett fördelaktigt sätt som 

fungerar i kontexten med en direktöversättning.  

  

C.5.4. That was a tidy tease. – Det var ett ordentlighetsskämt.  

  

Det är en direktöversättning, tidy tease och ordentlighetskämt är båda påhittade uttryck. 

 

6.2.9. GENERALISERING 

Sammanlagt är det 40 exempel på Generalisering: 19 exempel från How I Met Your Mother, 

13 exempel från Vänner och 8 exempel från Skål. Generalisering har vanligtvis en 

komprimerande effekt på texten som i exempel A.5.7 eller kan användas när en kulturspecifik 

referens, som inte finns på målspråket, används i källtexten som i exempel C.4.10. 

  

A.5.7. What a sad commentary on our national attention span, that we could forget such a turbulent 

time in our political history. – Är det inte trist att vi glömt en sån stormig tid i vår politiska historia? 

  

Det här är en generalisering där källtexten är mer specifik, a sad commentary on our national 

attention span och måltexten mer generell, trist. 
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C.4.10. Is Mammy Yokum going to marry you or not? – Tänker bondmoran gifta sig med dig eller 

inte?” 

  

En kulturspecifik karaktär från en seriestripp har i översättningen generaliserats till en 

generell term. Det här för att målspråkets publik ska förstå innebörden, då den kulturspecifika 

karaktären inte finns i målspråkets kultur. 

 

6.2.10. KULTURELLA SUBSTITUT 

Sammanlagt är det 87 exempel på Kulturellt substitut: 44 exempel från How I Met Your 

Mother, 17 exempel från Vänner och 26 exempel från Skål. Kulturella substitut är den 

strategi som vi har flest exempel på. Kulturella substitut kan bland annat användas för 

metaforer eller idiomatiska uttryck som i exempel A.2.18, A.3.16 och B.2.15. 

 

A.2.18. Any goon so much as looks at you, I’ll sock him in the kisser! No seriously. You girls have a 

good time. – De åker på en propp. Skämt åsido, ha så kul. 

  

Här är ett exempel på ett kulturellt substitut där uttrycket “sock him in the kisser” är 

likvärdigt med “åka på en propp” då båda är ålderdomliga uttryck som betyder att slå någon. 

  

A.3.16. Face to face. – Öga mot öga. 

  

Här används ett kulturellt substitut med samma innebörd.   

  

B.2.15. I'll be right over there on the edge of my seat. – Jag sitter där borta, som på nålar. 

  

Metaforen, the edge of my seat är översatt med ett kulturellt substitut, som på nålar, vilket är 

den svenska motsvarigheten. Översättningen får samma betydelse. 

 

6.2.11. SITUATIONSBASERADE SUBSTITUT  

Sammanlagt är det 85 exempel på Situationsbaserat substitut: 33 exempel från How I Met 

Mother, 28 exempel från Vänner och 24 exempel från Skål. Situationsbaserat substitut är den 

strategi ur vårt material som vi har näst flest exempel på efter kulturellt substitut. 

Situationsbaserat substitut används vanligtvis när uttrycket är påhittat på källspråket som i 

exempel B.4.6, som dessutom i det här fallet är ett översättningsproblem, som en beskrivning 

av en metafor som i exempel A.2.15 eller för att passa i kontexten som till exempel i 

översättningen av språkskämtet från exempel A.5.18. 

  

B.4.6. Mockolate. – Maklad. 

 

Den fiktiva produkten har fått ett försvenskat namn i översättningen med andra ord ett 

situationsbaserat substitut. 

  

A.2.15. Marshall parking only – Endast för Marshall 
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Här används ett situationsbaserat substitut för en engelsk metafor. 

  

A.5.18. Barney: So, what does a fella have to do to get lei’d around here? – Hur gör man för att 

pollinera här? 
         Tjej: Cause I'm wearing a lei. – Du syftar på blommorna. 

  

Här används ett situationsbaserat substitut, pollinera för lei’d. Lei betyder blomsterkrans och 

Barney använder lei som en homonym till laid (att få ligga).  

  

6.2.12. UTELÄMNING 

Sammanlagt är det 41 exempel på Utelämning: 28 exempel från How I Met Your Mother, 6 

exempel från Vänner och 7 exempel från Skål. Utelämning används återkommande i alla 

avsnitt i olika textkomprimeringar. Eftersom textkomprimering används så frekvent har vi 

valt att fokusera på Utelämningar där idiomatiska uttryck som i exempel A.2.13, metaforer 

eller språkskämt utelämnas men även några exempel där hela repliker har utelämnats som i 

exempel A.1.10.  

  

A.2.13. I’m sorry we have to hit and run but we have a plane to catch – Vi måste med planet. 

  

Här används en utelämning av uttrycket hit and run som är en referens till en bilkrock där en 

förare smiter.  

  

A.1.10. Look who I ran in too. 

  

Den här repliken översätts inte. Den förmedlas ändå delvis av att karaktären Lily gör en gest 

med handen. 
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7. DISKUSSION  

Den första delen i avsnittet Diskussion är indelat i tre delar, precis som under resultatet. Först 

diskuteras översättningsproblem, sedan textkomprimeringar och sist översättningsstrategier. 

Diskussionen avslutas med hänvisningar till vilken framtida forskning som kan göras, slutsats 

och slutord. 

7.1. ÖVERSÄTTNINGSPROBLEM  

I vår undersökning har vi hittat flera exempel på hur problem och svårigheter kan uppstå vid 

översättning från engelskt tal till svensk undertext. Vi har delat in problemen i åtta olika 

kategorier som består av både språkliga svårigheter och utomspråkliga svårigheter. Tre av 

kategorierna – ordlekar och språkskämt, rim och sånger samt uttal och läten – består av 

språkliga och grammatiska svårigheter. Fyra kategorier – kulturspecifika referenser, 

svordomar och kraftuttryck, överöversättning samt felaktiga översättningar – behandlar 

utomspråkliga svårigheter. Den sista kategorin, slang och påhittade uttryck, har element av 

både språkliga och utomspråkliga svårigheter. Problemen med översättning manifesteras på 

olika sätt beroende på om de är språkliga eller utomspråkliga svårigheter och måltexten 

påverkas därför också på olika sätt. 

I de kategorier där språkliga översättningsproblem förekommer kan vi se hur svårigheter med 

att översätta grammatiska, fonologiska och lexikaliska företeelser kan påverka måltexten. 

Rune Ingo menar att det är omöjligt att översätta både semantiken och den språkliga 

strukturen då olika språk har olika grammatik. Däremot menar Ingo att man kan översätta 

semantiken och informationen (Ingo 1991:20). Översättning mellan två språk med olika 

grammatiska regler medför därför svårigheten att översätta ord och meningar så att det blir 

exakt samma resultat i både källspråk och målspråk. Exemplen från kategorierna som 

behandlar språkliga svårigheter visar upp hur de här problemen manifesteras och hur 

översättarna har använt olika strategier för att ta sig runt problemen. 

När det gäller språkskämt har det i vissa fall varit lätt för översättaren att översätta då de 

språkliga företeelserna är liknande på källspråket och målspråket, som kan ses i exempel 

B.2.14 (se bilaga 2). I andra fall ser vi att skillnaderna i språkens uppbyggnad hämmar 

översättningsarbetet då ordleken inte går att översätta på ett liknande sätt. Måltexten blir 

därför annorlunda från källtexten och måltextsmottagarna går miste om skämtet, något som 

kan ses i exempel A.2.20 (se bilaga 1). Thorsten Schröter framhäver att en översättare inte 

kan ignorera ordlekar i översättningen då stilgreppet har en effekt i källtexten som på ett eller 

annat sätt borde finnas med i måltexten (Schröter 2005:6). Vi har dock i vår undersökning 

hittat exempel där ordleken som stilgrepp inte har översatts. Det här bidrar till, som Schröter 

framhäver, att måltexten förlorar viss innebörd och effekt. 

Rim och sånger samt uttal och läten har en annan komisk funktion än tidigare nämnda 

ordlekar och språkskämt. Ordlekar och språkskämt är mer baserade på ordens uppbyggnad 

och hur dubbelbetydelser samt andra grammatiska lekar kan skapa skämtsamma repliker. När 

det gäller rim och sånger samt uttal och läten handlar det mer om den språkliga formen vid 

användandet. Det är till exempel rimmet eller uttalet som utgör funktionen vilket gör det 
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lättare att översätta, som kan ses i exempel A.5.13 (se bilaga 1). Rune Ingo tar upp 

svårigheten med att översätta både semantiken och strukturen i rim och ramsor (Ingo 

1991:56). Vid översättning av rim kan översättaren därför välja att anpassa rimmet så att det 

fungerar med målspråkets grammatik och inte behöva tänka på att använda ord som liknar 

dem som används i källtexten, exempel på det här är exempel A.1.31 (se bilaga 1). 

Förekomsten av rim i de sitcomserier vi undersökt har ofta en komisk eller musikalisk 

funktion vilket översättarna strävar efter att behålla i måltexten. I kategorin uttal och läten ser 

vi att exemplen visar upp hur karaktärer pratar eller utnyttjar icke-standardiserat språkbruk 

för en komisk effekt. I översättning av uttal har översättarna i de flesta fallen valt att behålla 

uttalen i måltexten genom att skriva in uttalens funktion i skriftspråket, vilket kan ses i 

exempel B.3.4 (se bilaga 2). 

De utomspråkliga översättningsproblem, alltså problem som går utanför det rent språkligt 

strukturella, som vi ser i undersökningen är till viss del annorlunda från de språkliga 

svårigheterna. Ingo tar upp att en översättning inte bara kan ske på en språklig nivå. 

Översättaren måste ta hänsyn till kontexten i källtexten för att kunna översätta korrekt (Ingo 

1991:27). Utomspråkliga företeelser kan därför bidra till översättningssvårigheter. 

Inom utomspråkliga översättningssvårigheter kan vi se exempel på där kulturspecifika 

referenser har en funktion, som i C.4.7 (se bilaga 3). Det här gör att översättaren måste göra 

en avvägning om hur välkänd referensen är i målspråkskulturen. Om översättaren anser att 

referensen kan fungera i målspråket behöver den inte översättas men om referensen anses 

vara för specifik för källspråkskulturen uppkommer det en svårighet i översättningsarbetet. 

Då får översättaren försöka att förklara eller anpassa referensen så att den fungerar på samma 

sätt i måltexten som i källtexten för att mottagaren ska får samma förståelse för det som 

avses.  

Vid översättning av svordomar och kraftuttryck krävs det att översättaren har en större 

förståelse för vad som menas med uttrycken. Olika språk har olika typer av kraftuttryck och 

många kraftuttryck är metaforiska. Det är därför viktigt att översättaren har kunskap om 

kraftuttrycken i källspråket och vilka kraftuttryck i målspråket som har samma ungefärliga 

styrka. Utifrån vår undersökning har vi sett att det sällan går att översätta kraftuttryck ord för 

ord, speciellt om det är ett metaforiskt uttryck, då innebörden inte blir densamma i 

målspråket. Det här kan vi se i exempel B.5.2 (se bilaga 2). Det är alltså inte den språkliga 

aspekten som är viktig i ett kraftuttryck utan det är den utomspråkliga funktionen och 

innebörden som bör stå i fokus. 

Andrew Chesterman benämner några översättningsnormer som översättare behöver förhålla 

sig till, bland annat de han kallar för de förväntade normerna. De förväntade normerna är hur 

målspråksmottagaren förväntar sig att översättningen ska se ut utifrån målspråkets kontext, 

som till exempel innefattar kultur och konventioner (Chesterman 1997:64–70, se Munday 

2001:118–119). Vid översättning måste därför översättaren ta hänsyn till mottagarna och 

deras förväntningar. I fall som behandlar kulturspecifika referenser samt svordomar och 

kraftuttryck är det här extra viktigt. För att målspråksmottagaren ska får en så komplett bild 
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av källtexten måste översättningar passa ihop med de förväntade normerna, annars finns det 

en risk att måltexten får en annan innebörd för mottagaren. 

Det finns också ett fåtal felöversättningar som har observerats i vårt material. De här är till 

större del kopplade till översättarnas misstolkning av kontexten vilket utgör en del av 

svårigheterna med undertextöversättning. Även överöversättningar är en form av 

översättningsmisstag. Överöversättningar har i flera fall en utomspråklig svårighet då ett ord 

eller en mening blir översatt för bokstavligt och därför förlorar sin innebörd i måltexten. Det 

finns flera utomstående faktorer som kan påverka översättarna i deras arbete och vi kan inte 

utifrån vårt material diskutera eller dra några slutsatser om varför misstag i översättningen 

har skett. Det skulle krävas en djupare undersökning med fokus på översättarnas roll för att 

kunna föra det resonemanget vidare. 

Till sist finns det också de kategorier av översättningsproblem som präglas av både språkliga 

och utomspråkliga faktorer. Hit tillhör slang och påhittade uttryck som, likt svordomar och 

kraftuttryck, i flera fall är metaforiska och därför krävs en förståelse för innebörden i 

kontexten. Samtidigt kan slang eller påhittade uttryck grunda sig i en grammatisk eller 

språklig struktur vilket då gör att översättningssvårigheten blir dubbel. Den här dubbelsidiga 

svårigheten kan vi tydligt se i exempel B.4.6 (se bilaga 2). 

Vi ser i vår undersökning att de fall där språkliga svårigheter förekommer så prioriteras 

vanligtvis bevaring av den komiska funktionen i repliken framför att översätta helt korrekt. 

Ordlekar, språkskämt, rim, uttal och andra språkliga företeelser är lätta att använda för att 

skapa en komisk situation vilket förklarar att de finns många exempel i de sitcomserier som 

vi har undersökt. Svårigheten för en översättare ligger alltså i att försöka hitta sätt att 

förmedla de komiska aspekterna i liknande språkliga företeelser i målspråket som används i 

källspråket. När det gäller utomspråkliga svårigheter baseras de för det mesta på att försöka 

förmedla innebörden av en replik eller betydelsen av en referens. Vi kan därmed se utifrån 

vår undersökning att det finns flera olika typer av översättningsproblem och att de kan 

påverka undertextöversättningsarbetet. 

7.2. TEXTKOMPRIMERING 

Textkomprimering i undertext är både en strategi, som används för att filtrera innehållet i 

källtexten för att förmedla den viktiga informationen, och en översättningssvårighet då det 

krävs att översättaren är medveten om vilken information som är viktig att förmedla samtidigt 

som undertexten ska vara förståelig. Rune Ingo för fram att textkomprimering är nödvändigt i 

undertextöversättning för att måltexten ska visas i bild samtidigt som det den förmedlar sägs i 

källtexten. På grund av att textremsan bara visas i en begränsad tid så måste det som 

förmedlas i texten vara lättförståeligt för mottagaren så att hen kan hänga med i handlingen 

(Ingo 2007:284–285). 

Det finns olika sätt att komprimera i texten, i den här undersökningen har vi utgått från Ingos 

uppdelning i tre olika typer av komprimeringar: semantisk-pragmatisk-, strukturell- och 

stilistisk komprimering. Vi har kunnat se alla tre komprimeringstyper användas i vårt 
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material i olika situationer. Beroende på kontext har vi kunnat se att komprimeringstyperna 

ger olika resultat i måltexten. 

Semantisk-pragmatisk komprimering är när delar av källtexten har tagits bort helt i måltexten 

eller när innehållet har bytts ut till ett motsvarande, men kortare, begrepp på målspråket. Det 

här är ett effektivt sätt att korta ner texten och föra fram det viktigaste i översättningen. I vår 

undersökning kan vi se att semantisk-pragmatisk komprimering fungerar i de flesta fallen och 

den viktiga informationen förmedlas. Däremot finns det en risk att måltextens innebörd 

försvinner på grund av komprimeringen, när vissa meningar och ord tas bort försvinner också 

vissa subtila detaljer som gör källtexten mer semantiskt komplett än måltexten, något som 

kan observeras i exempel B.2.18 (se bilaga 2). Ingo menar att semantisk-pragmatisk 

komprimering är ett av de mest effektiva sätten att förkorta måltexten för att passa i en 

undertextremsa (Ingo 2007:286). Det här kan vi se i vår undersökning då översättaren med 

semantisk-pragmatisk komprimering kan ta bort ord eller meningar helt om de inte anses vara 

relevanta för mottagaren. 

Strukturell och stilistisk komprimering liknar varandra men har ändå olika 

användningsområden. Både strukturell och stilistisk komprimering utgår från att ändra i det 

språkliga, strukturell komprimering innebär ändringar i grammatiken samt textstrukturen 

medan stilistisk komprimering ändrar textens stil. De flesta fall av strukturell komprimering i 

vårt material har varit fall där satser har komprimerats ihop från olika meningar i källtexten 

och skapat en ny omskriven mening i måltexten, B.1.3 (se bilaga 2) är ett exempel på det. Det 

här skapar en betydligt stor skillnad i grammatisk struktur i måltexten även om den relevanta 

informationen finns kvar. Det finns även fall där teckenstrukturen komprimerats för att skapa 

plats i undertexten, som exempel A.3.2 (se bilaga 1).  

När det gäller stilistisk komprimering finns det flera fall i undersökningen där stilistiken har 

förändrats i måltexten för att undertexten ska kunna förkortas. Förändringar i stilistiken kan 

göra att innebörden blir annorlunda i måltexten jämfört med i källtexten, vilket kan ses i 

exempel C.5.15 (se bilaga 3). Ingo framhäver att stilistisk komprimering bara bör göras om 

den stilistiska förskjutningen inte stör mottagaren för mycket (Ingo 2007: 294). De stilistiska 

förändringar som har observerats i vår undersökning är till viss del tydliga och sticker ut om 

man jämför med källtexten men de fungerar som komprimering. Avvägningen ligger därför i 

hur översättare väljer att komprimera texter och om stilistik och struktur eller information är 

det viktigaste att förmedla från källtexten. 

Jenny Mattsson reflekterar över hur översättare ska förhålla sig till att komprimera bort vissa 

delar av en källtext i undertextöversättning. Hennes avhandling lägger fokus på 

diskurspartiklar och hur de översätts. Mattsson för fram att inte alla diskurspartiklar kan eller 

bör översättas, delvis på grund av brist på plats i textremsan. Hon framhåller dock att 

diskurspartiklar spelar en viss roll i förståelsen och uppfattningen av källtexten och därför 

borde finnas med i viss utsträckning i måltexten (Mattsson 2009:267–268). Mattssons 

reflektion kan appliceras på textkomprimering i allmänhet. Det som sägs i källtexten spelar 

roll för mottagaren vilket gör att översättare måste vara medvetna om vad det är som 

försvinner när de komprimerar. Även om den viktigaste informationen finns kvar kan andra 
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delar av replikerna bidra till mottagarens uppfattning av texten. Dock, som både Ingo och 

Mattsson för fram, kan inte allt som sägs i källtexten finnas med i undertexten på grund av 

det begränsade utrymmet som finns. Komprimering är därför nödvändigt, även om det ändrar 

innebörden i måltexten. 

7.3. JAN PEDERSENS ÖVERSÄTTNINGSSTRATEGIER 

Jan Pedersens (2007:127) översättningsstrategier för undertextöversättning finns även 

närvarande i vårt urval av sitcoms. Överssättningsstrategierna används främst vid 

översättning av idiomatiska uttryck och metaforer. Resultatet besvarar inte frågan om 

strategierna används medvetet av översättarna vilket skulle vara intressant att undersöka i en 

vidare analys. Resultatet visar dock att de finns närvarande i alla sitcomsserier ur vårt urval. 

Strategin bevarande används i flera citat när titlar finns i källtexten till exempel filmtitlar och 

artighetstitlar (mr, miss, mrs osv). I C.1.23 demonstreras ett bevarande av tv-serie titeln The 

Brady Bunch (se bilaga 3). Bevarande används vanligtvis när något från källspråket är känt 

även i målspråket som Big Ben från citat C.1.18 (se bilaga 3). The Brady Bunch är däremot 

ett exempel på när strategin bevarande används på ett mindre lyckat sätt. Titeln används i ett 

skämt vilket blir obegripligt för den som inte sett tv-serien eller förstår att a bunch of 

something betyder en hög, hop, drös av något. Skämtet går ut på att en karaktär från Skål ska 

avslöja för en man hon dejtar att hon har fem ungar och en till på väg. Hon antyder det genom 

att nämna The Brady Bunch som handlar om en familj med många barn. The Brady Bunch 

har ingen svensk titel och det är nog därför översättaren har bevarat namnet. Ett kulturellt 

substitut hade dock varit ett annat alternativ i det här fallet men då hade kulturförlust varit 

konsekvensen. 

C.1.23. Have you seen ”The Brady Bunch”?– Har du sett ”The Brady Bunch”? 

Specificering finns det minst antal exempel på i resultatet men när strategin förekommer 

används den ofta för att förtydliga en referens till ett namn på en plats eller sak till exempel i 

citat B.5.10 där Gremlin har specificerats och bilmärket, Ford har lagts till. När strategin 

specificering används tillkommer vanligtvis mer text vilket är problematiskt vid 

undertextöversättning då komprimering är viktigt på grund av att undertextsöversättning är 

begränsad av till exempel tid och utrymme (Ingo 2007:282). Specificeringarna, när de 

förekommer, är därför oftast korta. 

Direktöversättning förekommer både som överöversättning och som en fungerande strategi 

men att bedöma var gränsen kan bli subjektivt. Citat A.5.17 är ett exempel där gränsen 

mellan direktöversättning och överöversättning är snäv. Både cheeseburger och ostburgare är 

adekvata ord för en hamburgare med ost på men nu, i dagens samhälle, då det finns många 

amerikanska snabbmatsrestauranger som McDonalds även i Sverige är cheeseburger ett 

välintegrerat ord i den svenska kulturen. Det blir näst intill en överöversättning att översätta 

cheeseburger till ostburgare. Det här kan dock diskuteras då Språkrådet menar att stavnings- 

och skrivreglerna ska vara korrekta i undertexten (Malborg 2013:143–144). Ordet, 

cheeseburger finns trots allt inte med i svenska akademiens ordlista men ostburgare gör det 
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(Svenska Akademien, 2015). Det förklarar översättarens val och varför vi inte valt att 

klassificera det här som överöversättning.  

A.5.17. This cheeseburger is so […]–  Ostburgaren är så […] 

Generalisering är en strategi som vanligtvis komprimerar texten vilket har en positiv effekt då 

det förkortar undertexten men får som konsekvens att något kulturspecifikt ibland går 

förlorat. I citat A.1.18 är konsekvensen liten då det fiktiva namnet, Rassel Dassel 

supermarket, som generaliseras till stormarknad, inte har någon större betydelse för 

mottagaren mer än att namnet kan låta roligt. Även i B.3.11 finns exempel på generalisering 

med liten konsekvens (se bilaga 2). I C.4.10 däremot blir generaliseringen mer problematisk 

då karaktären, Mammy Yokum, som generaliseras, är en referens till en fiktiv karaktär utanför 

sitcomsserien Skål (se bilaga 3). Genom att generalisera karaktären till bondmora går den 

kulturella referensen förlorad. Konsekvenser av det här skulle kunna prövas i en vidare 

undersökning. 

Kulturella substitut är den strategi som vi har flest exempel på. Översättningarna är inte helt 

likvärdiga eftersom funktionen med kulturella substitut är att ersätta källspråkets kultur med 

målspråkets. A.3.16 är det kulturella substitutet som kommer närmast till att vara helt 

likvärdigt. Då face (ansikte) byts ut mot öga som passar i det svenska idiomatiska uttrycket 

som är väldigt likt det engelska uttrycket. A.2.23 däremot där high school översätts till 

gymnasium har inte exakt samma betydelse (se bilaga 1). Det fungerar i kontexten men 

kulturspecifika high school, som har andra associationer än gymnasium, går förlorat. Likt vid 

generalisering skulle en undersökning av kulturförlust vara intressant att granska i 

förhållande till forskning om undertext.  

A.3.16. Face to face. – Öga mot öga. 

Situationsbaserat substitut är ett alternativ till kulturellt substitut där metaforen eller det 

idiomatiska uttrycket på källspråket vanligtvis beskrivs i ord som i citat C.5.1.  

C.5.1. Carla, might I have a word? - Carla, får jag prata med dig? 

Kulturell förlust kan dock även där vara relevant att undersökas eller kanske snarare stilistisk 

förlust. Sättet som en karaktär uttrycker sig på går förlorat.  

Sist har vi utelämning. Vid analys av utelämning framkom det att stora delar av texten 

utelämnades i textkomprimeringar. Ingos påstående om att översättare skär ner textmassan 

från källtexten med 30 % i undertexten verkar stämma (Ingo 2007:282). Det har däremot 

varit problematiskt att dra tydliga gränser mellan strategierna vilket har påverkat tabellerna. 

En förklaring av problematiken följer här nedan. 

7.3.1. PROBLEM VID KATEGORISERINGEN AV ÖVERSÄTTNINGSSTRATEGIERNA 

Översättningsstrategierna går ibland in i varandra som i exempel A.3.2. Exemplet kan 

egentligen både kategoriseras som ett situationsbaserat substitut och ett bevarande. 

Dollartecknet ersätter slanguttrycket bucks i ett situationsbaserat substitut, $. $ som står för 

dollar är en mer allmängiltig benämning på valutan (för det är den officiella termen). 
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Dollartecknet skulle kunna räknas som en beskrivning av slanguttrycket vilket gör det till ett 

situationsbaserat substitut. Termen kan även kategoriseras som bevarande eftersom dollar 

inte översätts till kronor. Det är ett bevarande av källspråkets kultur. Troligen har 

översättaren haft i syfte att komprimera texten och inte att förklara begreppet bucks, därför är 

det mer av ett bevarande än vad det är ett situationsbaserat substitut. Det går dock att 

diskutera. Dollar kan även vara en översättning då det är det svenska namnet på USA:s valuta 

och då är det inget bevarande. Svårigheterna i att kategorisera begreppet kan skapa olika 

tolkningar. Vi har här valt att kategorisera efter vad vi tror är översättarens intentioner och det 

är att komprimera texten. Mottagaren kan även ha svårigheter att förstå hur mycket $50 är. 

Exempel C.1.3. där en viktenhet får ett kulturellt substitut är ett alternativ till hur valutan har 

översatts i A.3.2. Mottagaren på målspråket förstår då troligen enheten lättare däremot går 

källspråkets kultur förlorad. När det gäller vikt är det inte lika farligt eftersom omvandlingen 

från kilo till pounds är statisk. Valutan däremot är mer kopplad till kulturen, valutor kan stiga 

och falla i värde. Det kan förklara de olika översättarnas avvägningar. Även i serie B har 

valutan bevarats.  

A.3.2. For 50 bucks –  För $50.   

C.1.3. 185 pounds. – 84 kilo. 

B.2.8. Ok, while Ross is on the phone, everybody owes me 62 bucks for his birthday. – Ni är skyldiga 

mig 62 dollar var till Ross födelsedag. 

Situationsbaserat substitut och generalisering är också svåra att särskilja då ett 

situationsbaserat substitut vanligtvis är en generalisering av en metafor. 

C. 5.7. Finally driven him over the edge. – Har blivit för mycket för honom. 

Vi har valt att kategorisera beskrivningar av metaforer endast som situationsbaserat substitut 

men egentligen är de också generaliseringar. Källtexten är mer specifik än måltexten och i det 

här fallet är källtexten mer laddad än måltexten. Har blivit för mycket för honom är en 

underdrift till finally driven him over the edge (som i bokstavlig mening betyder att han har 

ramlat över kanten). Uttrycket skulle vara mer likvärdigt om det översätts till metaforen att 

gå in i väggen.  

7.3.2. ÄR ÖVERSÄTTARNA PUBLIKINRIKTADE? 

Ingo (1991) anser att översättaren måste vara väl förtrogen med kontexten hos den källtext 

hen ska översätta för att kunna anpassa språket och välja de synonymer som motsvarar 

källtexten bäst (Ingo 1991:27). I serie A finns två citat A.5.29 och A. 4.16 som är exempel på 

översättningar som förmedlar informationen korrekt men har ändrat stilnivån. Vajsing och 

sjappar är två slanguttryck men de passar inte in i kontexten. Vi reagerade på de här orden 

som stilistiskt udda kanske främst för att källtexten inte innehöll några slanguttryck i de här 

replikerna. I A. 5.29 hade eventuellt ett situationsbaserat substitut varit att föredra, till 

exempel Är det något fel på mig?. Metaforen i källtexten har ingen större betydelse för 

kontexten och därmed går inte mycket förlorat i en beskrivning.  
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A.5.29. Am I wired wrong or something? – Är det vajsing på mig? 

I A.4.16 används inte ett slanguttryck i källtexten så en motsvarande översättning till He just 

left in the middle of our own party. You don't do that hade varit Man drar inte från sitt eget 

party. 

A.4.16. He just left in the middle of our own party. You don't do that. – Man sjappar inte från sitt eget 

party. 

7.4. FRAMTIDA FORSKNING 

Översättningsstudier, speciellt med fokus på undertextöversättning, är ett relativt nytt ämne 

och det finns flera aspekter som kan vidga forskningsområdet. Vår uppsats har en snävare 

och mer kvalitativ inriktning på några få utvalda sitcomserier och avsnitt. I en framtida studie 

skulle en kvantitativ undersökning av översättningsstrategier i sitcomserier ge ett bredare 

underlag. Genom att utföra en kvantitativ undersökning av sitcomgenren med fokus på 

överssättningsstrategier kan den översättningsstrategi som är vanligast urskiljas även hur 

frekvent strategierna används på ett fördelaktigt sätt.  

En kvalitativ studie med ett större underlag av serier och avsnitt skulle också kunna 

genomföras för att komplettera vår undersökning. Även en undersökning av engelskans 

influens på svenskan med inriktning på översättningsstrategierna kan vara intressant inom 

forskningsfältet. 

7.5. SLUTSATS  

Vårt material visar att överssättningsteorierna används i undertextöversättningen av 15 avsnitt 

från sitcomserierna How I Met Your Mother, Vänner (Friends) och Skål (Cheers). Alla 

översättningsstrategier används i de tre olika sitcomserierna. Strategierna är däremot 

beroende av kontext om de används i fel kontext blir översättningen bristfällig, vilket vi ser i 

exemplen från diskussionen där andra strategier hade varit att föredra. Vi kan också 

konstatera att det finns en del översättningsproblem i vårt material, även problem som inte 

ens översättningsstrategierna kan lösa. Undersökningen har därför visat upp att 

översättningsproblem kan uppstå i en audiovisuell översättning och att det finns flera olika 

strategier som kan tillämpas.  

7.6. SLUTORD 

Undertext är något som vi ofta stöter på i vardagen utan att reflektera över det. Vi tänker inte 

på hur undertexten påverkar hur vi uppfattar en film eller serie samt de kulturella och 

språkliga fenomen som presenteras i det audiovisuella mediet. Under de senaste åren har film 

och tv-serier blivit mycket mer tillgängligt att ta del av mellan olika språkkulturer. Det kan 

ibland vara det första intrycket vi får av en annan kultur. Det är därför viktigt att inte ge 

mottagaren en felaktig eller förvrängd bild av språket eller kulturen ifråga. 

Undertextöversättning borde därför vara lika självklart att undersöka som andra delar av 

språkforskningen då den kan påverka hur vi uppfattar andra språk och kulturer. Vi hoppas 

därför att vår uppsats kommer bidra till att ämnet uppmärksammas mer.  
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Bilagor 

Här nedan följer en redovisning med medföljande kommentarer till de citat från de olika 

sitomsserierna som vi grundat vår undersökning på. En numrering av ett citat kan se ut 

såhär: A. 1.1. Bokstäverna står för vilken sitcomsserie citatet kommer ifrån How I Met 

Your Mother är A, Vänner (Friends) är B och Skål (Cheers) är C. Första siffran står för 

vilket avsnitt citatet kommer ifrån och sista siffran särskiljer citatet från de andra citaten 

från avsnittet. A. 1.1. blir med andra ord det första citatet från How I Met Your Mother 

från avsnittet som heter Purple Giraffe.  

Bilaga 1 

A. How I Met Your Mother  

A.1. Säsong 1, avsnitt 2: Purple Giraffe, översatt av Visiontext.  

A.1.1. Teds son: In excruciating detail 

Översätts inte. Ted förklarar för sina barn. (Kommer efter: Dotter: You were telling us 

how you met mom. – Du berättade hur du träffade mamma.) Replikerna avlöser 

varandra i snabb takt. En förklaring till varför sonens replik inte översätts kan vara för 

att spara utrymme och att repliken inte är viktig för sammanhanget. Här har översättaren 

därför gjort en semantisk-pragmatisk komprimering och inte översatt överflödig 

information.   

A.1.2. ”The year 2030” visas på skärmen men översätts inte heller. Kanske för att man 

förväntas behärska så mycket engelska att man förstår och sammanhanget förtydligas av 

siffror. Texten översätts i pilotavsnittet. (Det som syns behöver man inte alltid översätta. 

Varför? (Ingo 2007:284-285). 

A.1.3. She was incredible. I just knew I had to meet her. – Hon var enastående. 

Resten av meningen översätts inte, “I just knew I had to meet her.”. Antagligen för att 

spara utrymme och för att meningen är överflödig, den förklaras av sammanhanget. Det 

är en en semantisk-pragmatisk komprimering. 

A.1.4. That’s when your Uncle Barney came in – Farbror Barney ingrep… 

Came in och ingrep betyder bokstavligen olika saker men förmedlar samma 

information. Det är ett situationsbaserat substitut utifrån de olika grammatiska 

förutsättningarna i förhållande kontexten.   

A.1.5. I suggest we play a game I like to call ”Have you met Ted? – Nu ska vi leka ”Har 

du träffat Ted? 

Här sticker den svenska översättningen ut i kontexten eftersom play här syftar på ett ord 

närmare spela istället för leka. Översättaren använt direktöversättning utan att ta hänsyn 

till kontexten. 



 

 

 

A.1.6. No, no we are not playing a game called ”Have you met Ted?”. 

Översätts inte. Mottagaren förväntas troligen förstå ”No,no”. Det sparar utrymme att 

inte översätta meningen. Det sker alltså en semantisk-pragmatisk komprimering.  

A.1.7. After just one date I was in love with her which made me say something stupid. – 

Efter första träffen var jag kär och sade nåt dumt… 

Här sker en stilistisk komprimering. 

A.1.8. So a week went by and I decided not to call. – så jag ringde inte på en vecka. 

Här sker en strukturell textkomprimering.  

A.1.9. So you went from I think I’m in love with you to I’m not gonna call her. – Du 

var ju kär i henne. 

Här sker en stilistisk textkomprimering. En generalisering då översättaren har kortat ned 

meningen till det väsentliga av innebörden.  

A.1.10. Look who I ran in too. 

Översätts inte. Förmedlas av att karaktären Lily gör en gest mot Robin. 

A.1.11. Hello sailor! – Hoppsan!  

Det här är ett kulturellt substitut. 

A.1.12. Well, I should get back to the station. – Jag ska tillbaka till jobbet.  

Här har översättaren ändrat ordet station, som syftar till karaktärens jobb på en 

nyhetskanal, till jobb.  Det är en generalisering. Jobbet är än mer allmän term än 

stationen.   

A.1.13. Damn it! – Tusan! 

Här används ett kulturellt substitut som anpassar svordomen till en motsvarighet på 

målspråket. 

A.1.14. I just have this feeling. She is the future mrs Ted Mosby. – Jag känner på mig 

att hon är den blivande mrs Ted Mosby. 

Här har översättaren använt strategin bevarande och behållit ordet mrs istället för att 

översätta det till en motsvarighet på målspråket. 

A.1.15. This flapper, Fort Knox. – Den här truten är låst. 

Här används generalisering från ett kulturspecifikt uttryck till en generell beskrivning på 

målspråket. Fort Knox är en stor amerikansk militärbas (som anses ogenomträngligt.) 

Flapper är här ett slanguttryck för mun. Betydelsen är alltså samma på både källspråket 



 

 

 

och målspråket. Det skulle också kunna vara en utelämning men måltexten är inte bara 

en beskrivning av metaforen från källtexten utan är också en metafor.  

A.1.16. I’m will be a mushroom cloud of casual. – Jag ska vara otvungenheten själv. 

Mushroom cloud står för röken när en bomb exploderat bland annat från en atombomb. 

Här används ett situationsbaserat substitut. Metaforen på källspråket blir en beskrivning 

på målspråket. 

A.1.17. Mack on one girl. – Impa på en tjej. 

Det här är ett kulturellt substitut. 

A.1.18. I’m reporting from the Rassel Dassel supermarket[…] – Jag rapporterar från 

stormarknaden[…] 

Det här är en generalisering med en utelämning. Det fiktiva namnet på stormarknaden 

har utelämnats i översättningen. 

A.1.19 Game on. – Spelet kan börja. 

Översättningen är längre än källtexten. Det är ett situationsbaserat substitut i form en 

specificerande komplettering. Vi kategoriserar det som ett situationsbaserat substitut i 

tabellen under resultatet.  

A.1.20 What are the odds – Vilket sammanträffande. 

Det här är ett situationsbaserat substitut. 

A.1.21. you know, whatever – …typ 

Här har översättaren använt ett situationsbaserat substitut, vilket agerar som en 

semantisk-pragmatisk komprimering. 

A.1.22. Hitting the books. 

Ej översatt.  

A.1.23. showing some foxy young thing all my cool architect stuff. – visar en pudding 

mina arkitektprylar. 

Foxy young thing översatt till pudding vilket är en kulturellt substitut vilket också 

utelämnar young. 

A.1.24. We do it there sometimes. – Vi gökar där uppe. 

“Do it” översätts till “gökar” vilket har samma ungefärliga betydelse men är stilistiskt 

olika. 

A.1.25. Solid plan, my little friend. – Bra plan, plutten. 



 

 

 

Här har översättaren använt ett kulturellt substitut som inte är helt motsvarande, vilket 

gör att måltexten får en annan ton än källtexten. 

A.1.26. Because that is just how we roll. – för så lirar vi…” 

Det här är ett kulturellt substitut då slanguttrycket i källtexten har översatts till ett 

liknande slanguttryck på målspråket. 

A.1.27. Took her back to my place and this morning, took her outside, spun her around 

a couple of times and sent her walking and she will never find her way back- and there 

she is. – Jag fick med tjejen hem i går. Hon hittar mig aldrig- och där är hon.”  

Av undertexten förstår man inte varför tjejen inte skulle hitta honom. Det är en 

generalisering med en del utelämning. Det här är en semantisk-pragmatisk 

komprimering dock så försvinner delar av innebörden som kan vara relevanta för 

mottagaren att veta. 

A.1.28. Come on sweetie I need a drink – Jag behöver en drink, raring.” 

 Sweetie är översatt till Raring vilket är ett kulturellt substitut.  

A.1.29. Everybody had fun. Everybody wanged, everybody chunged. – Alla hade kul – 

alla shejkade, alla brejkade.” 

Generalisering med utelämning av det kulturella skämtet. Referens till en sång från 

1986 "Everybody Have Fun Tonight" by Wang Chung.  

http://www.imdb.com/title/tt0606111/trivia 

A.1.30. Hey, ain't no thing, but a chicken wing, mamacita – Lugna puckar, fröken 

fräken. 

 Det är ett kulturellt substitut men rimmet har förflyttats från första delen till 

smeknamnet. 

A.1.31. Keep it going, bro! Party trifecta! – Kör en trippel! 

Det är en generalisering. Betydelsen är samma men trifecta har en annan komisk ton. 

A.1.32. My name is Rufus and that’s the trufus. – Jag heter Manning och talar sanning. 

Det är situationsbaserat substitut. Båda meningarna förmedlar ett rim om sanning. 

A.1.33. So if you wanna swing by it’s casual. See ya. – Titta förbi om du har lust. Vi 

ses. 

Casual (ledig) används som ett återkommande skämt för att Robin i början av avsnittet 

tyckte Ted var för framfusig. Men ordet tas ibland bort från undertexten och därmed den 

komiska effekten. Det här ett exempel på det. 

A.2 Säsong 1, avsnitt 3 – Sweet Taste of Liberty – Översatt av Visiontext 

http://www.imdb.com/title/tt0606111/trivia
http://www.imdb.com/title/tt0606111/trivia
http://www.imdb.com/title/tt0606111/trivia


 

 

 

A.2.1. MacLaren’s is bore snore. – Det är trist. 

(MacLaren’s utelämnas i översättningen för att det inte behöver nämnas igen. Repliken 

är ett svar på Teds fråga: ”Varför inte MacLaren’s?”.) Trist är ett situationsbaserat 

substitut för rimmet bore snore.  

A.2.2. Phone five! – Telefonkarda! 

Det här ett situationsbaserat substitut vilket också kan kategoriseras som en 

direktöversättning men eftersom uttrycket är påhittat i källspråket så kategoriserar vi det 

som strategin situationsbaserat substitut. 

A.2.3. Barney: You keep going to the same bar. You’re in a rut.  And I am a rut-buster. 

I’m going to bust your rut. 

Ted: It’s not a rut, OK? It’s a routine, and I like it. 

Barney: Ted, what’s the first syllable in ”rut-tine”? 

Barney: Du går alltid till samma bar - det är slentrian. Jag tänker bryta din 

slentrian. 

Ted: Det är inte slentrian, det är rutin. 

Barney: Och vad rimmar på ”rut-ian”? 

Här sker en överöversättning. Skämtet går förlorat i undertexten. Jag tänker bryta din 

slentrian är inte heller ett uttryck i svenskan, så då har översättaren försökt göra ett 

situationsbaserat substitut som inte riktigt fungerar på samma sätt som i källtexten. 

A.2.4. Peace out, suckers! – Morsning, nollor! 

 Kulturellt substitut 

A.2.5. Ted: Okey I’m out of here. – Jag dunstar. 

Barney: Esteban, doors! – Lås, Esteban! 

Teds replik är ett kulturell substitut. Barneys replik är en specificering då översättaren 

har ändrat ordet doors till lås  för att specificera att karaktären menar att Esteban ska 

låsa dörren. 

A.2.6. Snow-suit up  

Översätts inte blir med andra ord en utelämning. 

A.2.7. Are sure you are okey giving up your Friday night to hang with an old, almost 

married lady? – Vill du offra en fredagskväll på mig? 



 

 

 

Här sker utelämning, undertexten nämner inte att Lily är en gammal, nästan gift kvinna. 

Det är också en semantisk-pragmatisk komprimering där en längre benämning har 

förkortats till ett pronomen. 

A.2.8. Oh please, I’m so sick of the meat market scen – Jag är trött på köttmarknaden. 

Det är en direktöversättning men också en överöversättning eftersom köttmarknaden 

inte är ett uttryck för “singelutbudet”. 

A.2.9. Guys are like the subway. If you miss one another one comes along in 5 minutes 

– Killar är som tåg - det kommer alltid ett nytt. 

Det är en semantisk-pragmatisk komprimering i form av en generalisering från subway, 

som betyder tunnelbana, till tåg som har en liknande betydelse. Även another one 

comes along in 5 minutes har generaliseras till det kommer alltid ett nytt. Meningen har 

förkortats ner då viss information som inte är nödvändig har komprimerats. 

A.2.10. Cute girls are not from Buffalo. – Söta tjejer kommer inte från Buffalo. 

Bevarande av staden Buffalo. Mottagaren behöver känna till kulturen för att förstå 

skämtet. 

A.2.11. Time-out. Ten o’clock. – Time-out. Klockan tio. 

Bevarande strategi, uttrycket har behållits i måltexten. Uttrycket time-out har blivit ett 

etablerat uttryck även i svenskan och det fungerar därför att behålla källordet. 

A.2.12. Are you ready to rock this Tedder? – Är du redo att köra? 

Här har översättaren gjort ett situationsbaserat substitut av uttrycket rock this. Hen har 

också utelämnat Tedder. 

A.2.13. I’m sorry we have to hit and run but we have a plane to catch – Vi måste med 

planet. [Barney har puttat Ted på en tjejs bagagevagn]. 

Här sker en utelämning av uttrycket hit and run som är en referens till till exempel en 

bilkrock där en förare smiter.  

A.2.14. Studying Law 

Making a responsible choice for my future 

On a Friday night 

Being a lawyer had better be awesome 

Pluggar juridik 

Ett ansvarsfullt val inför framtiden 

På en fredagskväll 



 

 

 

Bäst att advokatyrket rockar 

Sången är översatt med en anpassning till målspråket.  

A.2.15. Marshall parking only – Endast för Marshall. 

Ett situationsbaserat substitut för en engelsk metafor. 

 A.2.16. you’d have a ton of guys crowdin’ your junk. – skulle massor av killar stöta på 

dig. 

Det är ett situationsbaserat substitut.    

A.2.17. swarming all over my beeswax. – svärmar runt mig? 

Det här är en generalisering av en engelsk metafor. 

A.2.18. Any goon so much as looks at you, I’ll sock him in the kisser! No seriously. 

You girls have a good time. – De åker på en propp. Skämt åsido, ha så kul. 

Här är ett exempel på ett bra kulturellt substitut där uttrycket sock him in the kisser är 

likvärdigt med åka på en propp då båda är ålderdomliga uttryck som betyder att slå 

någon. 

 A.2.19. and a powerbar – och en energikaka. 

Direktöversättning.  

A.2.20. It’s going to be legen…Wait for it. And I hope you aren’t lactose intolerant 

because the second half of that word is…dairy – Det blir legen…och andra delen av 

ordet är…dariskt! 

Det här är en utelämning av språkskämtet som syftar på de engelska homofonerna dary 

och dairy vilket saknar en svensk motsvarighet i kontexten. Det här gör att översättaren 

helt har utelämnat delar av skämtet. 

 A.2.21. Who wants hard lemonade? – Vem vill ha alkoläsk? 

Det här är en generalisering hard lemonade är en specifik alkoläsk.  

A.2.22. Liberty Bell – Frihetsklockan. 

Det här är direktöversättning som fungerar bra i kontexten. 

 A.2.23. high school. – gymnasium. 

Det här är kulturellt substitut. Fungerar bra här. Det syftar på tid: Vi har varit ihop sedan 

gymnasiet. 

 A.2.24. If by coffee you mean cheesecake, then yes. – Om cheesecake ingår. 



 

 

 

Stilistisk komprimering där innebörden blir en annan i översättningen. Karaktären 

menar att hon vill ha cheesecake istället för kaffe men i översättningen verkar hon vilja 

ha båda. Det är även ett bevarande av namnet på efterrätten, cheesecake. 

 A.2.25. Hey, I got that club soda. Let’s see that booty. – Här har vi clubsoda. Hit med 

baken. 

Bevarande av ordet Club soda som inte är ett begrepp som används i svenskan. Borde 

kanske översatts till mineralvatten. 

 A.2.26. You can grab life by the crack and lick the crap out of it. – Du kan ta livet i 

skrevet och slicka skiten ur det.” 

Det här en direktöversättning.  

A.3. Säsong 1, avsnitt 4: Return of the Shirt, översatt av Visiontext 

A.3.1. What? Journalist? You do the fluff pieces at the end of the news. – Du gör 

fjantinslagen efter nyheterna. 

Fluff, som betyder samma på svenska, har blivit ersatt av fjant. Fluffbitarna eller 

fluffinslagen låter ovant på svenska. Därför används ett situationsbaserat substitut, en 

förklaring till vad som menas med fluffinslag.  

 A.3.2. for 50 bucks. – för $50.  

Här sker ett bevarande. Dollartecknet, $ används istället för att omvandla det till kronor. 

Det är även en strukturell och stilistisk komprimering. 

 A.3.3. You’re finally going to watch Goonies again? Sloth love Chunk – Ska du 

äntligen se Goonies igen? `Sloth älskar Chunk´. 

Här sker ett bevarande, Goonies översätts inte. 

 A.3.4. Is it cold in here? Because I can kind of see Robin’s nickels. – Är det kallt här 

inne? För jag ser Robins bröstvårtor. 

Ska vara ett skämt om att Robin sa ”nipples” istället för ”nickels” på nyheterna. Här 

sker en felöversättning. Nickels och bröstvårtor är inte likvärdiga. Nickels och nipples 

är nästan homofoner, vilket utgör skämtet i repliken. Översättningsproblemet är att hitta 

en likvärdig nästan-homofon till bröstvårtor. 

A.3.5. Search your soul, Robin.  

Översätts inte. Här används utelämning.  

 A.3.6. Sure, Metro News 1 pays you jack- – Visst tjänar du småpotatis- 

Här används utelämning av Metro News 1 och ett kulturellt substitut till slanguttrycket, 

jack som ersätts till småpotatis.  



 

 

 

A.3.7. And hey, a little green salad on the side is good for you, me and Mr McGee. – så 

lite klöver smakar bra. 

Här används ett kulturellt substitut till green salad on the side (sallad vid sidan om) och 

en utelämning av den kulturspecifika referensen, me and Mr McGee. Det sker en 

semantisk-pragmatisk komprimering.  

 A.3.8. Oh what baby really likes is the thrill of pulling one over on those bean counters 

who under appreciate you and still haven’t promoted you. – Stumpan gillar att lura 

höjdarna som underskattar dig och inte befordrar dig. 

Här används ett kulturellt substitut till smeknamnet, baby. Smeknamnet översätts till 

stumpan. Det sker även semantisk-pragmatisk komprimering. Thrill of pulling one over 

översätts till gillar att lura höjdarna. Thrill (spänningen, tjusningen) utelämnas. Det 

idiomatiska uttrycket, Pulling one over som i en direktöversättning skulle bli drar 

någon åt sidan ersättas med ett situationsbaserat substitut, att lura och ett kulturellt 

substitut, som gränsar till en generalisering, till on those bean counters. Istället för 

räknenissar, som vore en mer likvärdig motsvarighet används, höjdarna som inte är lika 

specifik.  

 A.3.9. So, for two more hundy sticks, baby will look in the camera and say this – Så för 

tvåhundra bagare tittar stumpan in i kameran och säger… 

Bagare används här som ett kulturellt substitut för hundy sticks. Båda uttrycken är slang 

men bagare är inte ett nutida, frekvent ord för pengar. 

 A.3.10. Did she cry her eyes out? – Grät hon floder? 

Här används ett kulturellt substitut.  

 A.3.11. maybe we should just call it a day.– vi kanske borde sätta punkt. 

Här används ett kulturellt substitut.  

A.3.12. You just didn’t have the sack to face those tears. – Du hade inte stake att se det. 

Här sker utelämning, det ersätter those tears (tårarna). Ett situationsbaserat substitut 

använd också till to face som blir att se. Även ett kulturellt substitut till didn’t have the 

sack som blir hade inte stake.  

A.3.13. Up yours. – Skit på dig. 

Här används ett kulturellt substitut. 

 A.3.14. It seemed like happy ever after wasn’t far off. – Sagoslutet verkade nära. 

Här används semantisk-pragmatisk komprimering. Happy ever after översätts till 

situationsbaserade substitutet, sagoslutet. Det blir en stilistisk komprimering av det 

kulturella substitutet, lyckliga i alla sina dagar som är en nästan likvärdig översättning 

till happy ever after.  



 

 

 

A.3.15. It’s ineffable – Det är nebulöst. 

Ineffable och nebulöst är inte motsvarande ord. Det ena ordet betyder obeskrivligt, 

outsägligt och det andra dimmigt, oklart. Det passar dock bra i situationen då det är en 

kommentar på Teds egen kommentar om sitt förhållande där han borde vara kär fast inte 

är det. Problemet kan både vara obeskrivligt, outsägligt  och dimmigt, oklart.  Här 

används med andra ord ett situationsbaserat substitut.  

 A.3.16. Face to face. – Öga mot öga. 

Här sker ett kulturellt substitut.  

A.3.17. It’s a classic. It’s the ”Stairway to Heaven” of break-up lines. – Nej det är en 

klassiker som ”Stairway to Heaven”. 

Här används utelämning av uttrycket Break-up lines och bevarande av namnet på låten 

“Stairway to Heaven”.   Semantisk-pragmatisk komprimering används.  

A.3.18. The Ickey Shuffle. – Icke-dansen. 

Här sker ett situationsbaserat substitut. Ickey är egentligen smeknamnet på en känd, 

spelare i amerikansk fotboll (American football) och uttrycket, the Ickey Shuffle är 

namnet på segerdansen han gör vid thouchdown.  

A.3.19. Then, as you do it, you say this: Elbert Ickey’ Woods Bengals were fools to cut 

you in ’91. Your 1,525 rushing yards and 27 touchdowns will not be forgotten. So, 

Coach Dave Shula, screw you and your crappy steakhouse. – Och säg: Elbert ’Ickey’ 

Woods Bengals skulle inte kickat dig -91. Din 1525 rushing yards och 27 touchdowns 

är oförglömliga. Så coach Dave Shula, fan ta dig och ditt sketna stekhus. 

Här används bevarande av flera engelska uttryck, rushing yards, touchdowns och coach. 

Generalisering av fools och direktöversättning av So, Coach Dave Shula, screw you and 

your crappy steakhouse.  

 A.3.20. Aunt Robin. – Tant Robin. 

Här används ett kulturellt substitut.  

A.3.21. my mom throws these huge crawfish boils. – så har min mamma enorma 

kräftskivor. 

Här används ett kulturellt substitut till Crawfish boils. Uttrycket översätts till kräftskivor 

som har en annan kulturell innebörd i Sverige än vad Crawfish boils har i USA.  

A.3.22. And she’s just dying to meet you, by the way.  

Översätts inte. Här används utelämning.  

A.3.23. Ted: It’s ineffable – Det är nebulöst. 

Natalie: I’m not F-able – Är jag inte amorös?  



 

 

 

[Ted förklarar att ineffable betyder svårfattlig.] 

Det här är ett situationsbaserat substitut.  

A.4. Säsong 1, avsnitt 5: Okay Awesome, översatt av Visiontext: Susanna Wikman 

 A.4.1. Robin: Say you’re my bitch. – Säg att du är min slav. 

Ted: I’m you’re bitch, why this time? – Jag är din slav. Hur så? 

Här används kulturellt substitut till att vara någons bitch som översätts till att vara 

någons slav.  

A.4.2. Robin: I’m getting us all into Okay. – Jag ska få in oss på Okay. 

Barney: Okay? Awesome! – Okay? Sanslöst! 

Bevarande av det engelska ordet, okay som betyder okej. (Awesome översätts till 

sanslöst men ett mer likvärdigt ord hade varit till exempel grymt eller fantastiskt.)  

A.4.3. Did I just have a stroke? – Fick jag slaganfall? 

Här har stroke översatts till slaganfall trots att ordet, stroke även används i svenskan 

och är ett mer komprimerat ord.  

A.4.4. You know, quiet time with the fiancé. – Jag myste med pojkvännen. 

Här sker en generalisering av ordet fiancé (fästman) till pojkvän. Generaliseringen kan 

ha gjorts för att pojkvän är ett kulturellt substitut i svenskan eftersom fästman inte 

vanligtvis, i modern tid, används om en kille som är förlovad.  

 A.4.5. Yeah, but it wasn't classy – Det var för snaskigt. 

 Här sker ett situationsbaserat substitut.  

A.4.6. She's ugly, she's ugly, she ugs into ugly. – Hon är alltså ful, ful och superful. 

Här har används ett situationsbaserat substitut till det påhittade uttrycket, ugs into ugly 

(superful). 

 A.4.7. All right, Tin Man. Let's hit it – Vi lättar, Plåtmannen. 

Här används ett kulturellt substitut för Tin Man (Plåtmannen). Tin Man är en karaktär 

från Trollkarlen från OZ. Tin Man kallas Plåtmannen i den svenska versionen av 

Trollkarlen från OZ.  

 A.4.8. My, oh, my! There are some ferocious looking cutlets here tonight. – Vilka 

grymma godingar. 

Här används strukturell komprimering och även stilistisk komprimering. Översättaren 

använder sig av det kulturella substitutet, godingar för cutlets (kotletter). Hen använder 



 

 

 

också det situationsbaserade substitutet, grymma för ferocious (vildsinta, blodtörstiga, 

våldsamma).  

A.4.9. No, I think we're gonna wait on the baby thing. – Knoddarna får nog vänta. 

Här har översättaren använt sig av ett kulturellt substitut, knoddarna för the baby thing 

(bäbisgrejen). Stilistisk komprimering. 

A.4.10. But it's dipping stuff in hot cheese with boring people. – Men vi måste doppa 

saker i smält ost med torrbollar. 

Här används ett kulturellt substitut, torrbollar för boring people (tråkiga personer).  

A.4.11. Uncle Marshall – Farbror Marshall. 

Här används ett kulturellt substitut.  

A.4.12 I have been in tons of VIP rooms. Not exactly a VIP room virgin. – VIP-rum är 

vardagsmat för mig. Jag är knappast en VIP-jungfru. 

Här använder översättaren bevarande av uttrycket VIP (very important person). Här 

används också ett kulturellt substitut för, I have been in tons of VIP rooms  som 

översätts till VIP-rum är vardagsmat för mig. Ett kulturellt substitut till virgin  används. 

Det översätts till jungfru trots att oskuld kanske hade varit en mer likvärdig översättning 

då Robin syftar på att hon har varit i VIP-rummet tidigare.  

A.4.13. Coat wench, do not uncheck that man’s jacket. – Garderobsugglan, stopp! 

Här används stilistisk komprimering do not uncheck that man’s jacket förkortas till 

stopp i översättningen. Wench betyder ung tjej och Coat betyder kappa, rock. Coat 

wench är ett påhittat ord i How I Met Your Mother för en kvinna som jobbar i 

garderoben på en nattklubb. Översättaren har inte använt sig av direktöversättning utan 

ett situationsbaserat substitut, Garderobsugglan. Garderobsugglan är också ett påhittat 

ord.  

 A.4.14. Earlier that day, Marshall went to the dentist and got a temporary crown put in. 

– Tidigare den dan hade Marshall fått en temporär tandkrona. 

Översättaren använder även strategin utelämning då dentist (tandläkare) inte översätts. 

A.4.15. I'd take a P in the gutter over Julia Roberts any day. – Hellre p-lisa än Julia 

Roberts. [Lilys svar på Robins skämt om att hon bara är ett P i VIP]  

Fungerar nästan. Källtexten är mer relevant för att det har med situationen att göra, 

måltexten är inte lika kopplad till kontexten. P-lisa har inte lika mycket med situationen 

att göra. Här används det kulturella substitutet, p-lisa för a P in the gutter (P låter som 

pee (kiss) på engelska). Det skulle även kunna räknas som ett situationsbaserat substitut 

då substitutet anspelar på P:et i VIP. Vi har valt att kategorisera repliken som en 

användning av båda strategierna.  



 

 

 

 A.4.16. He just left in the middle of our own party. You don't do that. – Man sjappar 

inte från sitt eget party. 

Här används det kulturella substitutet, sjappar för just left. Även stilistisk komprimering 

används.  

A.4.17. you can't move backwards. You can only go forward. – man kan inte köra i 

samma hjulspår. 

Här används ett kulturellt substitut. Uttrycken är dock inte likvärdiga. Källtextens 

metafor gestaltar att du inte kan ändra på saker som redan hänt och måltextens metafor 

gestaltar att du inte kan göra samma saker om och om igen.  

A.4.18. Hey big guy! – Biffen! 

Här används ett kulturellt substitut.  

A.4.19. That’s a handy new trick. – Det gjorde susens. [Ted om att få Barney att dricksa 

tjejen i garderoben på nattklubben.] 

Här används semantisk-pragmatisk komprimering. (Källtexten syftar på att det är en 

handling han kan göra om och måltexten syftar bara på att handlingen fungerade.) Här 

använder översättaren generalisering.  

A.4.20. I’d so much rather go to your fruity little wine-tasting! – Jag föredrar fjolliga 

vinprovningar. 

Här används ett kulturellt substitut, fjolliga för fruity. Båda uttrycken är slang men de är 

inte exakta motsvarigheter. 

A.5. Säsong 1, avsnitt 6: Slutty Pumpkin, översatt av Visiontext: Susanna Wikman 

 A.5.1. And she called it The Tootsie Roll – Och hon kallade den ”Tootsie Roll”. 

Här används bevarande av namnet, Tootsie Roll. 

A.5.2. Because it tastes like an alcoholic Tootsie Roll – Den smakade som en spetsad… 

[Svar på replik A. 5.1]. 

Fortsättningen krm inte i undertexten. Utelämning av namnet Tootsie Roll och 

eventuellt en generalisering där en spetsad ersätter an alcoholic Tootsie Roll (en 

alkoholhaltig Tootsie Roll).  

 A.5.3. Happy Halloween. – Ha en rolig Halloween. 

Här används ett situationsbaserat substitut, ha en rolig Halloween för Happy 

Halloween. 

A.5.4. the perfect woman. – drömtjejen. 

Översättaren använder ett kulturellt substitut, dröm- för perfect.  



 

 

 

 A.5.5. Ted, is your world ready to be rocked? – Ska vi gunga din värld? 

Här används ett kulturellt substitut.  

A.5.6. …she knows me as a hanging chad. – …en ogiltig röstsedel. 

Här används en generaliseringen, en ogiltig röstsedel  för a hanging chad. Ted bär en 

utklädnad i form av en hanging chad. Skämtet och kulturreferensen går förlorad i 

måltexten dock förstår mottagaren vad han är utklädd till. Generaliseringen i måltexten 

gör att kulturreferensen försvinner och termen blir mer allmän med andra ord kan det 

vara vilken ogiltig röstsedel som helst och inte en ogiltig röstsedel från det amerikanska 

presidentvalet 2000.  

A.5.7. What a sad commentary on our national attention span, that we could forget such 

a turbulent time in our political history. – Är det inte trist att vi glömt en sån stormig tid 

i vår politiska historia? 

Det här en generalisering där det i källtexten är mer specifik, a sad commentary on our 

national attention span och måltexten mer generell med ett adjektiv, trist. 

A.5.8. Står ”Ballot” på skylten, översätts inte utan utelämnas. Mottagaren anses förstå 

utifrån karaktärernas dialog. (Ballot – Val, omröstning.) 

A.5.9. No, no, not again. Not this year. You're going as my wingman. Flightsuit up. – 

Inte igen! DU ska vara min rote-tvåa. 

Här används ett kulturellt substitut, rote-tvåa för wingman. I den här repliken har 

wingman två betydelser. Den ena betydelse är rote-tvåa men står också för en person 

som hjälper någon att flörta. Den betydelse finns däremot inte i rote-tvåa och går 

förlorad i måltexten. Även en utelämning används, flightsuit-up översätts inte. 

Strukturell komprimering.  

A.5.10. Oh, you're dangerous, Maverick. Your ego's writing checks your body can't 

cash. – Du är illa ute, Maverick. Ditt ego är för uppblåst. 

Andra meningen är ett citat från filmen Top Gun. Här används ett kulturellt substitut, 

Ditt ego är för uppblåst översätts från Your ego's writing checks your body can't cash. 

Citatet går förlorat i undertexten. Även ett syftningsfel då en beskrivning, you’re 

dangerous (du är farlig) har översatts till en situation, du är illa ute. 

 A.5.11. Your chad will not be hanging. – Du kan stansa andra hål. [Om varför Ted ska 

följa med till Victoria Secrets-party.]  

Här används ett situationsbaserat substitut. Repliken anspelar på ett skämt om Teds 

utklädnad.  

A.5.12. Hey Chad. How's it hanging?–  Valet och kvalet? 



 

 

 

Likt 5.11. anspelar repliken i källtexten på ett skämt om Teds utklädnad. Här andvänds 

ett kulturellt substitut i form av ett rim, Valet och kvalet för ordleken, Hey Chad. How's 

it hanging?. Valet och kvalet? är en mindre lyckad översättning då det inte passar 

situationen, där Robin kliver in i lägenheten och hälsar på Ted. Referens till Teds 

kostym finns dock i måltexten.  

A.5.13. Marshall: What be a pirate's favorite kind of sweater? – Vilken är piratens 

favorittröja? 

            Lily:Arrrr-gyle. – Arrrr-gyle. 

Här används generalisering av sweater som översätts till det mer generella ordet, tröja. 

A.5.14. Marshall: And what be a pirate's favorite fast food restaurant? – Och piratens 

favoritrestaurang? 

                    Lily: Arrrr-by’s. – Arrrr-by’s 

Här används en generalisering av fast food restaurant (snabbmatsrestaurang) som 

översätts till (favorit)resturang. Här används även bevarande av namnet på den 

amerikanska restaurangen, Arby’s.  

A.5.15. Twould think it would be Arby’s. But actually it's Long John Silver’s. – Ja, man 

skulle kunna tro det, men det är Long John Silver’s. 

Här används bevarande av restaurangen, Arby’s – likt i repliken från A. 5.16. – och 

bevarande av namnet på den amerikanska restaurangen, Long John Silver’s.   

A.5.16. I’m starrrving. – Jag är hungrrrig. 

Här används ett situationsbaserat substitut.   

A.5.17. This cheeseburger is so… – Ostburgaren är så… 

Här används dirkektöversättning av cheeseburger som blir ostburgare i översättningen. 

 A.5.18. Barney: So, what does a fella have to do to get lei’d around here? – Hur gör 

man för att pollinera här? 

          Tjej: Cause I'm wearing a lei.– Du syftar på blommorna. 

I den här scenen försöker Barney ragga upp en tjej som är utklädd till en hulahula-tjej 

och som bär en blomsterkrans runt halsen. Här använder översättaren utelämning av 

fella. (Det är slang och en ungefärlig översättning är snubbe på svenska.). Här används 

ett situationsbaserat substitut, pollinera för lei’d. (Lei betyder blomsterkrans och Barney 

använder lei som en homofon till laid (få ligga) 

 A.5.19. And what will be sticking to that yacht? The Barnacle. – Och vem härskar där? 

Bocken. 



 

 

 

Här använder översättaren ett situationsbaserat substitut. Barnacle betyder ungefär en 

stalker, kardborre, igel, gås och låter som namnet, Barney. Även Bocken fungerar som 

smeknamn då längden på ordet och första bokstaven är samma som namnet, Barney. 

Bock kan associeras till kåtbock och fungerar därmed i sammanhanget  

 A.5.20. Barnacle out.–  Tack och bock. 

Här används en ordlek som kulturellt substitut för ett idiomatiskt uttryck i källtexten.  

 A.5.21. None of these other costumes even come close to ourrrs. – Vi är grrrymmast. 

Här används stilistisk komprimering.  

A.5.22. Lilypad – Min lilja. 

Här används ett kulturellt substitut, Min lilja för Lilypad som betyder näckrosblad. 

Smeknamnet är för Lily Aldrin.       

A.5.23. Let me guess. Every guy's used the lei-ed line on you tonight, huh? – Alla har 

väl försökt pollinera dig i kväll? 

Här används semantisk-pragmatisk komprimering. Översättaren använder utelämning 

av Let me guess och line. 

 A.5.24. I’m also a horny devil – Och jag kan spetsa dig. 

Här använder översättaren ett situationsbaserat substitut.  

 A.5.25. RS: Brain freeze… – Köldchock… 

Här används generalisering.  

 A.5.26. Victoria Secrets party now. – Modellparty. Nu! 

Innan har de skrivit Victoria Secrets. Här används generalisering.  

 A.5.27. I'm flippering you off – Ger dig flippran. 

Här används en direktöversättning i form av en överöversättning. I’m flippering you off 

anspelar på I’m flipping you off och flipper som betyder simfot. De associationerna 

finns inte i måltexten.   

A.5.28. I have sex with my parrot all the time. – Jag pippar jämt min goja. 

Här används ett situationsbaserat substitut, pippar för have sex (har sex). Stilistiken är 

även ändrad. 

A.5.29. Am I wired wrong or something? – Är det vajsing på mig? 

Är det något försökt till direktöversättning? Vajer betyder stållina. Wired betyder 

ungefär snörd, lindad om. Am I wired wrong är ett idiomatiskt uttryck för att fråga om 



 

 

 

det något fel på en själv. Vajsing är ett vardagligt ord för fel, trassel, strul men frågan är 

om ett annat ord passat bättre? 

Bilaga 2 

B. Vänner – Friends 

B.1. Säsong 2, avsnitt 3: The One Where Heckles Dies – Den där Heckles dör, översatt 

av Helen Hellgren  

B.1.1. Hello, Mr. Heckles. – Mr Heckles… 

Översättaren har använt bevarande på den språkspecifika, engelska benämningen Mr 

istället för att översätta det till en svensk motsvarighet. Hello har också komprimerats 

bort med strukturell komprimering. 

B.1.2. You're stomping. – Ni stampar i golvet. 

Specificering i form av tilläggning då orden i golvet har lagts till i måltexten för att 

klargöra var karaktärerna stampar. 

B.1.3. Monica, Monica, look at this lamp. Is this tacky or what? – Monica, kolla in 

vilken billig lampa. 

Tacky är ett adjektiv som betyder smaklös, att använda billig kan fungera men ger en 

annan innebörd av repliken. Lampan skulle kunna vara hur dyr som helst och 

fortfarande vara tacky. Översättningen är ett situationsbaserat substitut men 

översättningen är inte likvärdig med källtexten. Översättningen har också översatts med 

strukturell komprimering. 

B.1.4. Heckles' high school yearbook. – Heckles skolkatalog från high school. 

Här har översättaren blandat kulturspecifika fenomen. High school är ett amerikanskt 

kulturspecifikt fenomen som har bevarats i måltexten. Däremot har yearbook blivit 

översatt med ett kulturellt substitut till skolkatalog, trots att det finns flera kulturella 

skillnader mellan begreppen. 

B.1.5. Pictures of all the women that Heckles went out with. – Fotografier på hans 

tjejer. 

Ingen felaktig översättning men fotografier har en annan stilistik än pictures. Meningen 

är också en semantisk-pragmatisk komprimering där All the women Heckles went out 

with översätts med det situationsbaserade substitutet, hans tjejer. 

 B.1.6. Bitter Town. Aloneville. Hermit Junction. – Bitterhetens stad, Ensamby, 

Eremitköping. 

Påhittade namn på källspråket har fått påhittade kulturella substitut i översättningen, där 

suffixen har anpassats till målspråkets kultur. 



 

 

 

 B.1.7. Or even worse, what if I've already found her, but I dumped her because she 

pronounces it "supposably"? – Tänk om jag redan dumpat den rätta för att hon sa 

“antakligen”! 

Felsägningen i repliken är översatt med ett kulturellt substitut, ordet är översatt till den 

korrekta betydelsen i målspråket. 

 B.1.8. She was smart, she was pretty, and she honestly cared about me. – Hon var 

skärpt, söt och fäst vid mig. 

Översättningen till skärpt är lite konstig. Fäst vid mig har inte samma innebörd som 

cared about me, det är alltså ett situationsbaserat substitut som inte är likvärdigt med 

källtexten. Texten i helhet är översatt med semantisk-pragmatisk komprimering. 

 B.1.9. Monica just broke my seashell lamp. – Monica har haft sönder min 

skaldjurslampa. 

Felaktig översättning av seashell. Det betyder snäcka och inte skaldjur. 

 B.1.10. If I'm gonna be an old, lonely man, I'm gonna need a thing, you know, a hook 

[…] – Ska jag bli en ensam gammal gubbe måste jag ha nåt att snöa in på. 

Situationsbaserat substitut. Karaktären menar att han behöver ett utmärkande drag, med 

snöa in på menas något att intressera sig för. Betydelsen blir alltså olika i källtexten och 

måltexten. 

B.2. Säsong 2, avsnitt 5: The One with Five Steaks and an Eggplant – Den med fem 

stekar och en äggplanta, översatt av Helen Hellgren 

B.2.1. Man, I sure miss Julie. – Jag saknar verkligen Julie. 

Man har inte blivit översatt. Det är en semantisk-pragmatisk komprimering som gör att 

måltexten blir mer formell än källtexten. 

B.2.2. Spanish midgets (…) Spanish midgets wrestling (…) Julie.” – Spanska dvärgar… 

som brottas… och Julie. 

Upprepning av Spanish midgets inte översatt. Ett och har lagts till i översättningen. Det 

är en semantisk-pragmatisk komprimering där upprepningen inte är relevant och därför 

inte blivit översatt. Det tillagda ordet och är en strukturell komprimering. 

 B.2.3. No, see, I'm trying this new screening thing. You know, I figure if I'm always 

answering the phone, people'll think I don't have a life. – Svarar jag jämt kan ju folk tro 

att jag inte har nåt liv. 

Första meningen översätts inte. Diskurspartikeln You know översätts inte. Det här är en 

semantisk-pragmatisk komprimering. 

 B.2.4.    My god, Rodrigo never gets pinned. – Men Gud! Hur kan Rodrigo acceptera 

det där? 



 

 

 

Pinned är en brottningsterm som har översatts till en generell fråga dock är det inte en 

generalisering eftersom översättningen inte är motsvarande källtexten. Syftningsfel men 

bidrar inte till brister i förståelsen, översättningen blir då en slags situationsbaserat 

substitut. 

 B.2.5. I don't know if you're still at this number, but I was just thinking about us, and 

how great it was, and, well, I know it's been three years, but, I was kinda hoping we 

could hook up again. – Jag kom bara att tänka på oss och hur bra vi hade det. – Det har 

ju gått tre år men jag hoppades att det kunde bli vi igen. 

Första satsen är inte översatt vilket resulterar i att but inte översätts, vilket är en 

semantisk-pragmatisk komprimering. Well översatt till ju, vilket är ett situationsbasert 

substitut. Hook up again översatt till bli vi igen. Hook up är kulturellt sett en mindre 

seriös term än bli vi. Måltexten får därför en annan innebörd än källtexten och tonen i 

dialogen blir annorlunda. 

 B.2.6. Bob here! – Ja, det är Bob! 

Det här är en specificering i form av en tilläggning, där översättaren har lagt till ord och 

bildat en längre mening för att specificera vad som menas inom replikens kontext. 

 B.2.7. Do you know uh, Central Perk in the Village, say, five-ish? – Vet du var Central 

Perk I Greenwich Village ligger? Vid femtiden? 

Den kulturspecifika förkortningen the Village har blivit översatt med komplettering 

vilket specificerar att det är stadsdelen Greenwich Village i New York som benämns. 

Här används även bevarande av namnen på stadsdelarna och ett situationsbaserat 

substitut, femtiden för five-ish.  

 B.2.8. Ok, while Ross is on the phone, everybody owes me 62 bucks for his birthday. – 

Ni är skyldiga mig 62 dollar var till Ross födelsedag. 

Här används bevarande av den amerikanska valutan. En alternativ kategorisering kunde 

ha varit situationsbaserat substitut. Slanguttrycket “bucks” har blivit ersatt med standard 

uttrycket “dollar” i översättningen.  

 B.2.9. Chandler: Look guys, I know it's a little steep. 

Rachel: Yeah, whoosh! (Med en tillhörande handrörelse) 

Chandler: But it's Ross. 

Chandler: Jag förstår att det är lite häftigt…men det är ju Ross. 

Rachels svar är inte översatt, utan man förväntas förstå sammanhanget i det fysiska 

svaret, det här är en semantisk-pragmatisk komprimering som gjorts för att den fysiska 

handlingen talar för sig själv. Översättaren använder utelämning.  



 

 

 

 B.2.10.  Well I guess I gotta start savin' up for Ross's birthday, so I guess I'll just stay 

home and eat dust bunnies. – Jag måste börja spara till Ross födelsedag, så jag får äta 

dammråttor. 

Dust bunnies har översatts med ett kulturellt substitut till den svenska motsvarigheten 

dammråttor. 

B.2.11. All of a sudden, Leon, the manager, calls me into his office. It turns out they 

fired the head lunch chef, and guess who got the job. – Då säger chefen att kökschefen 

fått sparken. Gissa vem som fick jobbet. 

Namnet Leon har försvunnit i översättningen, vilket är en pragmatisk komprimering. 

The manager, som är en specifik referens inom restaurangbranschen har blivit översatt 

till med en generalisering termen chef. Det här är inte en felaktig översättning men 

betydelsen som indikerar att det handlar om en restaurang försvinner. The head lunch 

chef har felaktigt blivit översatt till kökschefen, vilket är en generalisering. Översättaren 

har inte översatt lunch vilket ger intrycket att befordran, i den svenska översättningen, 

är större än den egentligen är. 

 B.2.12. And, they made me head of purchasing, thank you very much. – Och jag blev 

inköpsansvarig på kuppen! 

Det språkspecifika uttrycket thank you very much saknar, i kontexten, en svensk 

motsvarighet, det har här översatts med ett situationsbaserat substitut, på kuppen, vilket 

passar in i översättningens sammanhang men originalbetydelsen går förlorad. 

 B.2.13.  Whoever stood you up is a jerk. – Den som svikit dig är en idiot. 

Uttrycket stood you up lägger fokus på att någon inte kommit till en överenskommen 

plats, men har här översatts till svikit vilket är en slags generalisering i form av ett 

situationsbaserat substitut, det här på grund av att det kan syfta på många olika saker. 

 B.2.14. I just had this weird sense. You know, but that's me. I'm weird and sensitive. – 

Jag fick en sån konstig känsla, bara. Men jag är konstig och känslig. 

Det är ett språkskämt, i det här fallet en  ordlek, som översatts på ett bra sätt som 

fungerar i kontexten. Det har skett en semantisk-pragmatisk komprimering och 

översättningen är en direktöversättning.  

 B.2.15.  I'll be right over there on the edge of my seat. – Jag sitter där borta, som på 

nålar. 

Ordspråket the edge of my seat är översatt med ett kulturellt substitu  till den svenska 

motsvarigheten som på nålar. Översättningen får samma betydelse. 

 B.2.16. Yeah, these are pretty cha-ching. – Ja, det klirrar till rätt ordentligt. 

Det onomatopoetiska och kulturspecifika uttrycket cha-ching, som används för indikera 

pengar eller inkomst, har översatts med en kulturellt substitut men källtextens 



 

 

 

idiomatiska uttryck har gått förlorat. På målspråket har det blivit klirrar som kommer 

från det svenska uttrycket det klirrar i kassan som har samma ungefärliga betydelse. 

 B.2.17.  The message she left you on my machine. – Meddelandet hon lämnade på min 

svarare. 

Slanguttrycket machine, som används istället för answering machine, har blivit översatt 

med ett kulturellt substitut till ett liknande slanguttryck, svarare istället för 

telefonsvarare. 

 B.2.18. Yeah, I'll have the Thai chicken pizza. – Jag tar pizza. 

Alla adjektiv har tagits bort I översättningen, tillsammans med diskurspartikeln vilket är 

en semantisk-pragmatisk komprimering. Översättningen blir därför en generalisering 

där bara själva rätten finns kvar när de beskrivande orden fallit bort. 

 B.2.19.  Rachel: Ok, I will have the uh, side salad. – Jag tar salladen som hör till. 

Servitör: And what will that be on the side of? – Som hör till vad? 

Side salad är ett uttryck som inte finns på svenska. En del av skämtet utgår från att 

salladen ska vara vid sidan av något. Översättaren har därför översatt uttrycket till 

salladen som hör till för att etablera skämtet. Hon använder ett situationsbaserat 

substitut för att innebörden ska bli motsvarande till källtexten. Översättaren har också 

använt sig av specificering i form av tilläggning för att förklara för mottagaren vad som 

menas med uttrycket side salad. Ändringen gör också att texten blivit en strukturell 

komprimering. 

B.2.20.  Yes, how 'bout a verse of Killing Me Softly. – En vers från “Killing Me 

Softly”? 

Killing Me Softly är en låttitel, därför har översättaren valt att använda den bevarande 

strategin och inte översätta låttiteln utan bara satt den inom citationstecken. 

B.2.21. Ok, everyone owes 28 bucks. – Det blir 28 dollar var. 

Se punkt 8. 

B.2.22.  Whoa, whoa, prom night flashback. – Det väcker minnen från studentbalen. 

Prom night översatt till studentbalen vilket är ett kulturellt substitut då en amerikansk 

prom händer i slutet av high school, medan en svensk studentbal sker i slutet av 

gymnasiet. High school och gymnasiet används här som motsvarigheter till varandra 

eftersom USA och Sverige har olika skolsystem. Översättaren har också gjort en 

specificering med ett tillägg som förklarar vad ordet flashback betyder istället för att 

översätta det till en svensk motsvarighet som till exempel tillbakablick. 

B.2.23. 30 something bucks. – 30 dollar 

Se punkt 8. 



 

 

 

B.2.24.  Ross: I, I just never think of money as an issue. – Jag ser aldrig pengar som nåt 

problem. 

Rachel: That's ‘cause you have it. – Det är bara för att du har pengar. 

Här har översättaren använt en specificering av ordet it, som syftar till det tidigare 

uttryckta money, genom att explicit upprepa ordet pengar igen. 

B.2.25.  Hootie and the Blowfish. – Hootie and the Blowfish. 

Flera gånger i avsnittet refererar de till bandet Hootie and the Blowfish, som inte blir 

översatt i undertexten. Översättaren använder alltså bevarande. 

B.2.26.  Five steaks, and an eggplant for Phoebe. – Fem biffar, och en aubergine till 

Phoebe! 

Titeln på avsnittet översattes tidigare i avsnittet till Den med fem stekar och en 

äggplanta, vilket är en felaktig direktöversättning, alltså en överöversättning. Det här är 

på grund av att svenskas stekar inte är samma som engelskans steaks. Men nu är steaks 

översatta till, det korrekta, biffar och eggplant är översatt till aubergine. Vilket är en 

korrekt direktöversättning. Man skulle kunna hävda att översättningen av eggplant till 

aubergine är ett situationsbaserat substitut då direktöversättningen skulle vara 

äggplanta. 

B.2.27.  By the way, this didn't seem so dorky in the hall. – Det här var inte lika töntigt 

när vi övade. 

Meningen har blivit översatt från subjektiv (seem)  till objektiv (var) vilket är ett 

situationsbaserat substitut på hela meningen. Utelämnandet av By the way är en 

semantisk-pragmatisk komprimering. Översättaren har också specificerat att in the hall 

syftade på att de övade ute i korridoren. 

B.2.28. It's on us, all right, so don't worry. It's our treat. – Det är vi som står för fiolerna. 

Meningen är en stilistisk komprimering. Här har översättaren översatt ett icke-

metaforiskt uttryck med en svensk metafor. Det här är ett situationsbaserat substitut, 

dock hade det inte varit nödvändigt. Översättningen Det är vi som bjuder hade haft 

samma komprimerande effekt samtidigt som det hade varit mer likt källtexten. 

B.2.29.  I gotta run backstage. – Nu ska jag gå backstage. 

Backstage är ett engelskt uttryck som har kommit in i det svenska språket, därför har 

översättaren valt bevara ordet i översättningen. Meningen i sig är översatt med ett 

situationsbaserat substitut då run översatts med gå. 

B.2.30.  Oh, yeah, my firm represents the band. – Advokatbyrån har bandet som 

klienter. 



 

 

 

Här har översättaren utelämnat ordet my som indikerar vilken advokatbyrå som menas, 

däremot har översättaren valt att använda specificering förr visa att det med firm menas 

en advokatbyrå. 

B.2.31.  We're just like, sitting at home, trying to guess Joey's fingers[…] - Vi sitter 

hemma och gissar hur många fingrar Joey håller fram[…] 

Här har översättaren använt tilläggning för att specificera vad som menas med guess 

Joey´s fingers. Meningen är också en strukturell komprimering. 

B.2.32.  What, as part of your poor friends outreach program? – Som en del i ert 

bidragsprojekt? 

Outreach program är ett kulturspecifikt begrepp som här översätts med ett kulturellt 

substitut i form av det svenska ordet bidragsprojekt vilket har en liknande innebörd. 

Meningen i sig är också översatt med utelämning av orden poor friends. 

B. 2.33.  You got five bucks? – Har du fem dollar? 

Se punkt 8.  

B.3. Säsong 2, Avsnitt 6: The One with the Baby on the Bus – Den med barnet på 

bussen, översatt av Helen Hellgren 

 B.3.1. Don't be silly. Ben loves you. He's just being Mr. Crankypants. – Nej då. Ben är 

bara Herr Kinkig. 

Här har översättaren kombinerat tre meningar till två och ändrat innehållet en del, vilket 

är en stilistik komprimering. Här har också den fiktiva titeln Mr. Crankypants blivit 

översatt till Herr Kinkig, som är ett situationsbaserat substitut. 

 B.3.2. Oh my god. – Gudars. 

Uttrycket Oh my god kan översättas på flera sätt till svenskan. I den här kontexten 

verkar Gudars lite underlig. Det är ett kulturellt substitut.  

 B. 3.3. Jacket now. – Hämta kavajen genast! 

Översättningen är en specificering i form av en tilläggning då ordet Hämta lagts till för 

att förtydliga begreppet. Här har Jacket blivit felaktigt översatt till kavaj när det är en 

jacka som menas, vilket man ser senare i avsnittet. 

 B.3.4. I don't think so [uttalat tho]. – Knappascht. 

Här har översättaren valt att stava ordet knappast på ett annorlunda sätt för att imitera 

att karaktären har en svullen tunga och därför uttalar s-ljud konstigt i det talade språket. 

Det är ett situationsbaserat substitut.  

 B.3.5. Well, I was looking forward to playing basketball, but I guess that's out the 

window. – Jag hade tänkt spela basket …men det är ju bortkastat. 



 

 

 

Här reflekterar repliken ett visuellt skämt som hände tidigare i avsnittet, när Monica 

kastade ut Chandlers basketboll genom fönstret. Därför har översättaren valt att 

översätta out of the window med det lite felaktiga, men ändå relevanta, 

situationsbaserade substitutet bortkastat för att även på svenska reflektera det tidigare 

skämtet. Översättningen är också en semantisk-pragmatisk komprimering. 

 B.3.6. Did you forget to pack the baby's anvil? – Har du medicinen? 

Här har översättaren hört fel på repliken, förmodligen trodde hon att karaktären sa Advil 

som är en smärtstillande tablett. Dock så är skämtet, i kontexten, att de tagit med för 

mycket saker att släpa på att de lika gärna kunnat ta med sig ett städ (anvil). Repliken är 

också översatt med en stilistisk komprimering. 

 B.3.7. Quick, aim him at that pack of babes over there. – Fort, rikta in honom mot det 

där gänget med praliner. 

Här har översättaren översatt babes med ett kulturellt substitut, alltså praliner. 

 B.3.8. No, I'm not some like sloppy second, you know charity band. – Jag är faktiskt 

inte nån välgörenhetsinrättning. 

Charity band har översatts med ett situationsbaserat substitut, välgörenhetsinrättning, 

som inte är en exakt motsvarighet. Översättningen är en strukturell komprimering. 

 B.3.9. My brother, the PhD,[…] - Min bror, läkaren[…] 

PhD är en titel för en filosofisk doktor och är därmed inte samma som en läkare, vilket 

också är det skämtet syftar på då det sägs till en riktig läkare. Översättningen har 

felöversatts. 

 B.3.10. Ok, can you tell him that, because he thinks he looks too pink. – Säg det till 

honom. Han känner sig så bebisaktig. 

Översättningen är en strukturell komprimering. Översättningen av too pink till så 

bebisaktig är ett slags situationsbaserat substitut men är inte helt likvärdig. Betydelsen 

blir densamma men översättningen gränsar till en överöversättning. 

B.3.11. Terry's a jerk, and he won't let me work, and I hate Central Perk! – Terry är en 

sälle och jag hatar det här stället. 

Central Perk har blivit översatt till stället, vilket är en generalisering. Försök till rim i 

översättningen men låter klumpigt. Översatt med stilistisk komprimering som inte 

riktigt fungerar då betydelsen blir helt annorlunda och mycket information försvinner. Å 

andra sidan så är repliken (låten) i sig inte relevant för förståelsen av handlingen. 

 B.3.12. And I know it's not you know a big money song, but it's my favorite. – Det är 

ingen låt man blir rik på, men jag gillar den. 



 

 

 

Inte en felaktig översättning men finns en värderingsskillnad på favorite och gillar den, 

det blir alltså en slags generalisering.  

 B.3.13.  Hi. Uh, did I accidentally drop a condom in your case?” – “Har jag möjligtvis 

tappat en kondom i ditt gitarrfodral? 

Specificering i form av komplettering av ordet case  som i översättningen har blivit 

gitarrfodral.  

 B.3.14. How come it says Property of Human Services on his butt? – Varför står det 

sjukvårdsförvaltningen på hans bak? 

Human services är inte samma som sjukvårdsförvaltningen, utan snarare en 

samlingsterm där sjukvårdsförvaltningen skulle kunna ingå i. Det är därför ett 

situationsbaserat substitut utan att vara helt likvärdig med källtexten. 

B.4. Säsong 2, avsnitt 8: The One with the List – Den med listan, översatt av Helen 

Hellgren 

 B.4.1. All right, check out this bad boy. – Kolla in den här grymma datorn. 

Det här är ett situationsbaserat substitut där ordet datorn har lagts till för att specificera 

vad som syftas på med bad boy. 

 B.4.2. How’d you make out last night? – Hur gick det i går kväll? 

Ett språkligt skämt har försvunnit i översättningen, make out syftar både till hångel och 

till att fråga hur det gick. I översättningen har det blivit en generalisering. På svenska 

finns det inget bra sätt att översätta dubbelformuleringen så översättaren valde att 

utelämna skämtet helt. 

 B.4.3. That is painfully funny. No, wait. Wait, yeah, that's just painful. – Det var 

fruktansvärt roligt. Eller… bara fruktansvärt. 

Översättaren har använt ett situationsbaserat substitut då painful och fruktansvärd inte 

har samma betydelse men får en liknande effekt. Översättningen är också en strukturell 

komprimering. 

B.4.4. There was a girl, we'll call her Betty, 

And a guy let's call him Neil. 

Now I can't stress this point too strongly, 

This story isn't real. 

Now our Neil must decide, 

Who will be the girl that he casts aside. 

Will Betty be the one who he loves truly? 



 

 

 

Or will it be the one who we'll call Lulie? 

 

Det var en tjej, låt saga Betty 

Och en kille, låt säga Neil 

Det här måste ni ha i minnet: 

Historien är inte sann 

Nu måste Neil ge ett svar 

Vem kan han inte ha kvar? 

Blir det Betty som blir hans kära 

Eller den andra, som heter Sära. 

Här har översättaren valt att översätta en sångtext. Hon har varit lite inkonsekvent i sitt 

förhållningssätt till att översätta rim. Hon valde i början av låten att bevara 

originalnamnen, trots att låten då inte rimmar på samma sätt, Neil/real Neil/sann. Men 

samtidigt har hon ändrat i översättningen så att den ska passa till melodin, genom att till 

exempel helt ändra rad tre till ett situationsbaserat substitut. I slutet av låten har hon 

dock valt att ändra ett namn för att passa med ett rim, truly/Lulie kära/Sära.  

 B.4.5. Muy impressivo. – Mäkta imponerande. 

Karaktären säger här ett uttryck på spanska, men pratar engelska annars, vilket betyder 

att språkändringen är en del av karaktäriseringen. I undertexten försvinner den genom 

att översättas till svenska vilket kan ses som en slags generalisering och en utelämning 

av det spanska uttrycket. Vi har inte med här exemplet i tabellen. 

 B.4.6. Mockolate. – Maklad. 

Den fiktiva produkten har fått ett försvenskat namn i översättningen,alltså ett 

situationsbaserat substitut. Dock så har originalordet en språklig uppsättning som har en 

innebörd och är sammansatt av orden mock som betyder fejk och chokolate. Den här 

innebörden har gått förlorad i översättningen. 

 B.4.7. Well, anyhoo, we should be getting our F.D.A. approval any day now[…] – “Vi 

väntar på godkännande från livsmedelsverket. 

Här har översättaren använt den svenska motsvarigheten till F.D.A. (The Food and Drug 

Administration), vilket är ett kulturellt substitut. Repliken är också översatt med en 

stilistisk komprimering. 

 B.4.8. It's not, it's not very Thanksgiving-y. – Inte särskilt Thanksgiving-aktigt. 

Suffixet är anpassat till målspråket vilket är ett kulturellt substitut. Ordet Thanksgiving 

har dock bevarats. 



 

 

 

 B.4.9. Ok, how about pilgrim Mockolate mousse? – Maklad-mousse à la Pilgrim, då? 

Stilistisk komprimering.Förändring i översättningen med ett kulturellt substitut.  

 B.4.10.  You know, for a hotline you are not so hot. – Och det här ska föreställa en 

hotline?! 

Hotline har bevarats i måltexten men markerats i fetstil och kursiv. Samtidigt har 

språkskämtet gått förlorat i översättningen och översättaren har då använt 

generalisering. Det är också en stilistisk komprimering. 

 B.4.11. Are you watching Star Trek? – Tittar ni på Star Trek?! 

I undertexten har de markerat Star Trek med fetstil och kursiv på den bevarade engelska 

titeln. 

 B.4.12. I've indicated four cups of coconut[…] – Det ska vara en liter kokos[…] 

Mått översatta för att passa målspråkets kultur, alltså ett kulturellt substitut. 

B.5 Säsong 2, avsnitt 9: The One with Phoebe’s Dad – Den med Phoebes pappa, 

översatt av Niklas Hellgren 

 B.5.1. Hey, how much did you guys tip the super this year? – Hur mycket gav ni vaktis 

i år? 

Slang/smeknamnet the super har blivit översatt till vaktis, vilket är ett kulturellt 

substitut. Även utelämning av tip vilket gör att det blir en generalisering i måltexten. 

 B.5.2. Actually is bite me bite me bite me bite me. – ska bli “Bit mig bit mig”. 

Förolämpningen bite me har här blivit översatt med direktöversättning, trots att det på 

svenska inte betyder samma sak. Det är därför en överöversättning. 

 B.5.3. The next thing you know, your lords are a leaping and your geese are a laying. – 

i nästa hoppar Jesus omkring och gässen lägger ägg. 

Här har översättaren översatt en kulturspecifik referens med direktöversättning. 

Originalrepliken refererar till en engelsk jullåt utan svensk översättning. Betydelsen och 

referensen utelämnas därför i översättningen. 

 B.5.4. Happy Christmas Eve Eve. – God jul, Eve. 

Originalrepliken är ett kulturspecifikt språkskämt, som syftar till att önska en glad 

dagen innan Julafton, som ibland kallas Christmas Eve Eve (Aftonen innan Julafton). I 

översättningen försvinner skämtet och eftersom ordet Eve blir bevarat, och agerar som 

ett namn, så kan bli förvirrande då ingen i gruppen heter Eve. 

 B.5.5. I smell smoke. Maybe that's cause someone's pants are on fire. – Det luktar 

rök…när nån skarvar så! 



 

 

 

Ett kulturspecifikt ordspråk har översatt till en motsvarande kulturspecifik metafor. Det 

är därför ett kulturellt substitut. 

 B.5.6. Last I heard, he was a pharmacist somewhere upstate. – Han är farmaceut 

nånstans norröver. 

Upstate är en specifik geografisk term i USA för att beskriva den norra delen av en 

delstat. Här har översättaren översatt det med en generalisering. Repliken har också en 

semantisk-pragmatisk komprimering. 

 B.5.7. I don't think the mailman liked your cookies. – Postisen gillade nog inte dina 

kakor. 

Standardbenämningen mailman har här översatts till det påhittade ordet postis. Det är ett 

situationsbaserat substitut men en stilistisk ändring. 

 B.5.8. You liked me for what, a year, you didn't do anything about it. – Vi var ihop I ett 

år utan att du kunde slå till. 

Här har översättaren gjort ett misstag, Ross gillade Rachel i ett år (liked me) men de var 

inte ihop som översättaren antyder. Det här är en stilistisk komprimering som inte 

fungerar på samma sätt som i källtexten.  

 B.5.9. You shouldn't call yourself information. – Varför kallar ni er 

“nummerupplysning”? 

Här har översättaren översatt information med det mer specificerade  

nummerupplysning vilket också är den svenska motsvarigheten. 

 B.5.10. and stole her Gremlin. – och tog hennes Ford Gremlin. 

Översättaren specificerar en kulturspecifik referens med komplettering. 

 B.5.11. If you hit the Dairy Queen […] – Ser du Dairy Queen […] 

Bevarande av den kulturspecifika restaurangkedjan, men skriven i fetstil och kursiv. 

Också ett exempel på stilistisk komprimering. 

 B.5.12. I forgot about your ability to fuse metal. – Du kan ju svetsa utan svets. 

Intressant översättning, inget misstag men betydelsen blir lite annorlunda. Man skulle 

kunna kalla det här för ett situationsbaserat substitut. Också en strukturell 

komprimering. 

 B.5.13.  Hey, it's Funny's cousin, Not Funny. – Herr roligs kusin: Herr Tråkig! 

Intressant översättning. Det är ett kulturellt substitut och en specificering då ordet Herr 

har lagts till för att visa att det är metaforiska “personer” som omnämns. Också Herr 

rolig skrivet utan versal men Herr Tråkig skrivet med versal. 

 B.5.14.  Monica, Monica, your guest are turning into jerky. – Dina gäster börjar smälta. 



 

 

 

Jerky är en kulturspecifik referens som här har översatts till en mer allmängiltig 

referens, med ett situationsbaserat substitut, för att passa in i målspråket. 

 B.5.15.  You mean hardball? – Du menar hardball. 

En kulturspecifik metafor som bevarats i måltexten, alltså anpassas den inte till 

målspråket vilket kan göra att referensen och innebörden går förlorat hos mottagaren. 

Också intressant att repliken går från en fråga till ett påstående i måltexten, stilistisk 

komprimering fast utan komprimering. 

 B.5.16. Alright, we're getting closer. – Det börjar brännas. 

Översättningen skulle kunna fungera men i kontexten så syns det att getting closer 

syftar till att fysiskt komma närmare ett ställe, därför får den metaforiska översättningen 

en annan innebörd. Det är en parafras och ett situationsbaserat substitut. 

Bilaga 3 

C. Skål – Cheers 

 C.1. Säsong 3, avsnitt 13: Whodunit?, Översatt av Annie Nilsson 

 C.1.1. Just to help you pass the time away[…]  – Som underhållning medan ni 

väntar[…] 

Här används ett situationsbaserat substitut till det idiomatiska uttrycket, pass the time 

away som är översatt till underhållning medan ni väntar. Frasen syftar på att de ska få 

en alkoholhaltig drink medan de väntar.  

 C.1.2. never fails to leave the people with their mouths wide open. – som alltid får folk 

att tappa hakan. 

Här används ett kulturellt substitut.  

 C.1.3. 185 pounds. – 84 kilo. 

Här används ett kulturellt substitut.  

C.1.4. Please stay with me, will you. – Ha lite tålamod. 

Här används ett situationsbaserat substitut. 

 C.1.5. Yeah, I didn’t realize I had to carry a number. – Ja, jag måste ju flytta upp en 

siffra. 

Här används ett situationsbaserat substitut, flytta upp en siffra för carry a number. 

 C.1.6. Talent-scout for a geekshow – En talangscout för en nördmässa. 

Här används direktöversättning av talent-scout och geekshow. Orden översätts till 

talangscout och nördmässa.  



 

 

 

 C.1.7. I turn to jelly when I’m in the present of my mentor, dr Ludlow. – Jag blir helt 

skakis av att träffa min mentor, dr Ludlow. 

Här används ett situationsbaserat substitut, blir helt skakis för metaforen, turn to jelly 

(bli gelé). 

C.1.8. You heard about him, Coach? – Känner du till honom, Coach? 

Här används bevarande av karaktärens engelska smeknamn, Coach (tränare).  

 C.1.9. Hey pigpen! What’s that thing? Are you trying to catch pigeons?  –  Hör du, 

grisen, vad är det där? Försöker du fånga duvor? 

Carla tar bort matbit från mans slips i den här scenen. Här används ett kulturellt 

substitut, grisen för pigpen.  

 C.1.10. You have a spot…in my heart. – Att ni har en fläck…i mitt hjärta. 

Dr. Frasier försöker påpeka för sin chef att han har en fläck på slipsen men upptäcker 

mitt i yttrandet att fläcken är borta. Här används direktöversättning men det blir 

överöversättning. Uttrycket finns inte på svenska och skämtet går förlorat. Sista delen 

av meningen blir inte logisk.   

 C.1.11. While you are staring at my zoomers – Medan du stirrar på mina tuttar. 

Här används ett kulturellt substitut, tuttar för zoomers .   

C.1.12. Thank you for pointing that out. – Tack för upplysningen. 

Här används kulturellt substitut.  

C.1.13. Oh boy, am I exhausted – Gud, vad trött jag är. 

Här används ett kulturellt substitut, Gud för oh boy.  

C.1.14. No, no I slept like a baby. – Nej, jag sov som en stock. 

Här används ett kulturellt substitut.  

C.1.15. When you asked how to throw a knuckleball. – När du frågade hur man kastar 

knuckleball. 

Här används bevarande av knuckleball. 

 C.1.16. Especially that first night when we made such buffoons of ourselves – Speciellt 

den första kvällen när vi klantade till det så. 

Här används ett situationsbaserat substitut, klantade till det så för made such buffoons of 

ourselves (buffons betyder pajasar, stollar).  

 C.1.17. It’s harebrained. – Det är befängt. 



 

 

 

Här används ett situationsbaserat substitut.  

 C.1.18. Well, that’s how me and Big Ben wanted it. – Jag och Big Ben ville ha det så. 

Här används bevarade av smeknamnet, Big Ben som både kan vara en referens till den 

kända slagklockan i London (Storbritannien) och på grund av att karaktären är storväxt 

samt heter Bennett i förnamn. (Big Ben är även en alliteration. Det kan vara svårt att 

hitta en exakt motsvarande översättning.) 

 C.1.19. Cat’s out of the bag now. – Nu vet ni. 

Här används ett situationsbaserat substitut. 

C.1.20. I’m going to ask ms Tortelli to marry me. – ska jag fria till ms Tortelli. 

Här används bevarande av titeln, ms. 

C.1.21. Couldn’t help noticing you aren’t exactly leaping for joy. – Du verkar inte 

direkt överförtjust. 

Här används ett situationsbaserat substitut, överförtjust för det idiomatiska uttrycket, 

leaping for joy.  

C.1.22. When you were in high school and you took hygiene – När du gick i high 

school och läste hälsolära… 

Här används bevarande av high school och ett kulturellt substitut, läste hälsolära för 

took hygiene.  

 C.1.23. Have you seen ”The Brady Bunch”? – Har du sett ”The Brady Bunch”? 

Repliken är ett skämt som följs upp av att CT ska förklara att hon har fem barn och en 

på väg. Här används bevarande av namnet på tv-serien, The Brady Bunch.  

 C.1.24. You bet your buns you will, Benny baby. – Det är nog bäst, Benny baby. 

Här används ett situationsbaserat substitut, Det är nog bäst för You bet your buns you 

will. Även bevarande av smeknamnet, baby används. (Det finns också mer 

allitterationer i källtexten.)  

C.2. Säsong 3, avsnitt 14: The Heart Is A Lonely Snipehunter, översatt av Annie 

Nilsson 

 C.2.1. Holy coyote! – Jösses! 

Här används ett kulturellt substitut.  

C.2.2. I rented ”Porkys 2” och ”Splash”. – Jag hyrde ”Porkys 2” och ”Splash”. 

Här används bevarande av de två engelska filmtitlarna.  



 

 

 

C.2.3. No wonder, look at the hell he puts them through. – Inte konstigt, med tanke på 

vad han utsätter dem för. 

Här används en generalisering där hell har blivit ersatt med vad. 

C.2.4. Wanna play Red Sox trivia? – Ska vi ha frågesport om Red Sox? 

Bevarande av namnet på basebollklubben, Red Sox.   

C.2.5. What over 300 hitter was called... – Vilken slagman med över 300 homeruns 

hette… 

Här används specificering av 300 som översätts till 300 homeruns i måltexten. 

Bevarande av homeruns.  

 C.2.6. What Red Sox-shortstop… – Vilken Red Sox-shortstop… 

Här används bevarande.  

C.2.7. Who was the only man to pinch-hit… – Vem gjorde en pinch-hit… 

Här används bevarande av pinch-hit och utelämning av the only man (den enda 

mannen). Det är en semantisk-pragmatisk komprimering.  

C.2.8. He is snipe hunting – Han jagar snäppa. 

Snipe, här översatt till Snäppa, är en vadarfågel. Snipe hunting refererar däremot till ett 

historiskt, nordamerikanskt narrstreck där någon lurar någon annan att jaga ett påhittat 

djur kallad en Snipe. Jagar snäppa blir därför en överöversättning av snipe hunting. 

Den kulturella aspekten översätts inte. Däremot fungerar översättningen som en 

fungerande direktöversättning i kontexten då en karaktär senare förklarar vad en snipe 

hunt är.  

 C.2.9. These lemmings don’t have minds of their own. – De här lämlarna kan inte tänka 

själva. 

Lämmel är inte ett skällsord på svenska. Här används direktöversättning.  

 C.2.10. Frasier is a sensitive and trusting man – är Frasier känslig och godtrogen. 

Trusting är ett mer positivt ord än godtrogen. Här är stilistiken ändrad. 

 C.2.11. Thank you for that brief lash of humanity.  – Tack för den gnuttan mänsklighet. 

Här används ett situationsbaserat substitut, gnuttan för brief lash of. 

C.2.12. When I told you that you weren’t invited to the Red Sox alumni dinner this 

year? – Minns du när jag sa att du inte var bjuden på Red Sox elevträff i år? 

Här används ett kulturellt substitut och en generalisering, elevträff för alumni dinner 

och bevarande av Red Sox. 



 

 

 

 C.2.13. Jeez, what a… boo…boo…bootiful guy he is. – Jisses, 

vilken…du…du…dunderkille han är.” 

Här används ett situationsbaserat substitut.  

 C.2.14 That’s what guys do, darling. We screw each other to the wall. – Killar gör så. 

Vi sätter varandra mot väggen! 

Utelämning av darling. Även ett situationsbaserat substitut som nästan är en 

direktöversättning. Vi kategoriserar det som det första.  

C. 3 Säsong 3, Avsnitt 17: The Mail Goes To Jail, översatt av Helena Johansson 

 C.3.1. But you've been trying for quite a few weeks now and you've yet to strike 

paydirt. – Men ni har försökt i flera veckor utan att få till det. 

Målspråkets metafor har inte blivit översatt utan har i måltexten blivit ett 

situationsbaserat substitut. 

 C.3.2. Not really, but every now and then I get this urge to charge a Jeep. – Inte direkt, 

men då och då längtar jag efter att köra Jeep. 

Skämtet på källspråket utgår ifrån, om man ser till kontexten, är att karaktären skulle 

vara en noshörning och charge(attackera) en Jeep (på en förmodad safari). 

Översättningen får därför ett syftningsfel.  

 C.3.3. If Cheers were burning […] – Om Skål brann […] 

Översätter barnamnet med en direktöversättning. 

 C.3.4. It was warmer in the mountains and we were au natural. – Det var varmare i 

bergen och vi var au natural. 

Det icke-engelska uttrycket har bevarats i undertexten, men står i kursiv.  

 C.3.5. BU? That's Boston University, isn't it, Bambi? – BU? Det är väl Boston 

University? 

University har bevarats i måltexten istället för att översätta det till det svenska ordet 

universitet. 

 C.3.6. I'm going to be part of a fraternity stunt. – Jag är med i ett studentspex. 

Fraternity stunt är ett kulturspecifikt begrepp som saknar en svensk motsvarighet. 

Därför har översättaren översatt det till ”studentspex” som är ett kulturellt substitut, 

dock får det en lite annan betydelse. 

 C.3.7. Well, I suppose it's better than Dumbo or Goofy. – Jag antar att det är bättre än 

Dumbo eller Långben. 



 

 

 

Goofy är inte bara det engelska namnet på Långben utan också ett adjektiv, även om 

översättningen inte är felaktig så försvinner dubbelbetydelsen i skämtet. I kontexten 

skulle inte Långben ses som en lika stor förolämpning som Goofy. Seriefigurerna är 

översatta med kulturella substitut.  

 C.3.8. Dumb as a post. – Dum som en åsna. 

Metaforen är översatt med ett kulturellt substitut. 

 C.3.9. The guy is sick as a dog. – Han är riktigt vissen. 

Metaforen är översatt med ett kulturellt substitut. 

 C.3.10. we go shoot some stick. – Vi spelar lite biljard. 

Slanguttryck översatt till det konventionella. Det är en specificering för att mottagare 

ska förstå vad som menas.  

C.3.11. Cliff: But my career hangs in the balance. – Men min karriär är i farozonen. 

       Carla: I'd like to see you hang in the balance. – Du kan fara och flyga. 

Här har ett språkskämt översatts med ett situationsbaserat substitut där översättaren har 

försökt att anpassa skämtet till målspråket. Språkskämtet blir dock inte lika tydlig i 

översättningen och betydelsen blir därför lite annorlunda. 

 C.3.12. Cliff: but it's got to be anonymous. – men det blir anonymt. 

                 […] 

             Coach: It’s unanimous. – Alla är helt ense. 

Skämtet här är att anonymous och unanimous låter lika men betyder olika saker. 

Skämtet har inte förmedlats till undertexten och betydelsen blir därför annorlunda. 

 C.3.13. Sam: You say the word, I don’t care the cost, I will rip this floor up to get you 

out of there. – Säg bara till så sliter jag upp golvet och tar ut dig. 

Diane: Oh do it, Sam, please. – Gör det, Sam, snälla. 

Sam: That's not the word. – Du sa inte “till”. 

Kulturellt substitut i översättningen, skämtet är kvar men adapterat till målspråket. 

Första repliken innehåller också en semantisk-pragmatisk komprimering. 

 C.3.14. You're off the clock, sweetheart. – Du jobbar över, gumman. 

Det är ett situationsbaserat substitut. 

 C. 4 Säsong 3, Avsnitt 18: Bar Bet, översatt av Helena Johansson 

C.4.1. I wish Coach were here, he'd know who he was. – Om ändå Coach vore här. 



 

 

 

Coach är ett smeknamn, men behandlas som ett namn och bevaras därför i måltexten. 

 C.4.2. You know how good I am at thinking on my feet. – Jag kan ju tänka på stående 

fot. 

Kulturellt substitut, metaforen översatts till en liknande metafor. 

 C.4.3. About a year ago you bet me your bar you could marry Jacqueline Bisset […] – 

För ett år sen slog vi vad om att du kunde gifta dig med Jacqueline Bisset […] 

En generalisering från bet me your bar till slog vi vad. Att ordet bar har försvunnit i 

översättningen gör att innebörden blir annorlunda och mindre allvarlig. Om man inte 

kan engelska eller hänger med i den talade dialogen så blir karaktären Sams 

efterföljande reaktion inte logisk. Hela avsnittet baseras på att Sam har satsat baren i ett 

vad, man kan därför säga att det viktigaste ordet i hela avsnittet inte har översatts. 

 C.4.4. You've thought about serving those little crab puffs? – Har du funderat på 

krabbor i smördeg? 

Att utelämna serving  i översättningen ger en annan betydelse. Crab puffs har blivit 

översatt med en specificering då det saknas en riktig benämning i svenskan. 

Översättaren förklarar istället i texten vad crab puffs är.  

 C.4.5. Do you know of one, or did you finally pass the Massachusetts bar using the pity 

clause? – Känner du någon eller tog du juridikexamen via “stackars dig”-klausulen? 

The Massachusetts bar är ett kulturspecifikt begrepp som har översatts med en 

generalisering och ett kulturellt substitut. Pity clause har blivit översatt med ett 

situationsbaserat substitut.  

 C.4.6. What do you think there, Mr. Witless for the prosecution? – Vad tror du, herr 

Dumbom för åklagarsidan? 

Öknamnet har översatts med ett situationsbaserat substitut. Mr. har blivit översatt till det 

kulturella substitutet herr. 

 C.4.7. So much for the Sun Belt. – Det var solstaterna. 

Sun Belt är en kulturspecifik geografisk plats, som har översatts med ett 

situationsbaserat substitut på ett specificerande sätt. Översättaren har alltså förklarat i 

översättningen vad som menas. 

 C.4.8. When's your ex-wife-to-be to be here? – När kommer din blivande föredetta? 

Generalisering och kulturellt substitut. Ett språkskämt har försvunnit i översättningen. 

 C.4.9. This is Cheers, Miss Bisset. – Det här är Skål, miss Bisset. 

Här har översättaren bevarat det engelska uttrycket miss i den svenska översättningen. 

Intressant att jämföra med tidigare i avsnittet när Mr. översattes till herr. 



 

 

 

C.4.10. Is Mammy Yokum going to marry you or not? - Tänker bondmoran gifta sig 

med dig eller inte? 

En kulturspecifik karaktär från en seriestrip har i översättningen generaliserats till en 

generell term. Det här för att målspråkets publik ska förstå innebörden, då den 

kulturspecifika karaktären inte finns i målspråkets kultur. 

C.5. Säsong 3, Avsnitt 16: Teacher’s Pet,  översatt av Annie Nilsson  

C.5.1. Carla, might I have a word? – Carla, får jag prata med dig? 

Det är ett situationsbaserat substitut. 

C.5.2. without you razzing me all the time – utan att du ska reta mig. 

Det är en generalisering, ett slanguttryck på källspråket har blivit ett allmängiltigt 

uttryck på målspråket. 

C.5.3. make my life a living hell – lämnar mig ifred.  

Det är ett situationsbaserat substitut. Uttrycket på målspråket är inte lika laddat. 

C.5.4. That was a tidy tease. –  Det var ett ordentlighetsskämt.  

Det är en direktöversättning, tidy tease och ordentlighetskämt är båda påhittade uttryck. 

C.5.5. He has done that two or three times this week, Diane. – Han har gjort det flera 

gånger den här veckan.  

Det är en generalisering där two or three times har blivit det mer generella flera gånger. 

C.5.6. He never made a sound – Han har varit knäpptyst.  

Ett kulturellt substitut.  

C.5.7. finally driven him over the edge. – har blivit för mycket för honom. 

Det här är ett situationsbaserat substitut.  

C.5.8. It’s noble and fine and I think it’s very inspirational. – Det är ädelt och 

inspirerande. 

Här används semantisk-pragmatisk komprimering och utelämning av adjektivet, fine. 

C.5.9. You’re not doing this to impress me and win me back, are you? – Du gör väl inte 

det här för att få mig tillbaka? 

Här används utelämning av frasen, impress me och ett situationsbaserat substitut, få mig 

tillbaka för win me back. 

C.5.10. Someone in our little Cheers family is doing something to improve himself. – 

Någon på Skål försöker förbättra sig. 



 

 

 

Här används utelämning av, little family och är en semantisk-pragmatisk komprimering. 

C.5.11. Our Sammy is going to attain his bachelor of what? Arts and sciences? – Vår 

Sammy ska ta sin fil. vadå? Kand.? 

Här används en utelämning av, Arts and sciences.  

C.5.12. High School – High School 

Här används bevarande.   

C.5.13. In my senior year I got a contract to play Class A ball – Det sista året fick jag 

kontrakt för att spela i A-ligan. 

Här används två kulturella substitut, sista året för senior och A-ligan för Class A ball. 

C.5.14. I spent a year of my life being defiled by Dobie Gillis – I ett år av mitt liv blev 

jag vanhelgad av Dobie Gillis. 

Här används bevarande av karaktären, Dobie Gillis. 

C.5.15. I’m terribly sorry. – Förlåt.  

Här används ett situationsbaserat substitut och en stilistisk komprimering. 

C. 5.16. I just assumed you meant college. – Jag antog att du menade college. 

Här används bevarande.  

C. 5.17. According to “The Book Of Lists – Enligt “The Book Of Lists 

Bevarande av boktiteln, men den är satt i citationstecken.  

C. 5.18 Tomorrow I go under the knife. – I morgon ligger jag på operationsbordet.  

Det är en generalisering av slanguttrycket och ett situationsbaserat substitut.   

C. 5.19. Miss Purdy – Miss Purdy 

Bevarande. 

C.5.20. You know the old saying: The best laid plans of mice and scum. – “De bästa 

planer smidda av möss och avskum…” 

Det är en direktöversättning av en fras på källspråket som refererar till dikten To the 

Mouse av Robert Burns, och har satts inom citationstecken i måltexten. 

C.5.21. I’ve been wearing my buns to the bone.  – när jag har jobbat häcken av mig. 

Här används ett kulturellt substitut. 

C.5.22. I know what creek you’re up. – Jag vet var Helsefyr ligger. 



 

 

 

Här används kulturellt substitut. I källtexten används däremot inte ett motsvarande 

idiomatiskt uttryck. Uttrycket är påhittat.  

C.5.23. You border on the Adriatic. – Du gränsar till Adriatiska havet. 

Här används en specificering i form av komplettering.  

C.5.24. But you have street smart. – Men du är världsvan. 

Här används ett kulturellt substitut, världsvan för street smart.  

 


