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1. Inledning 

Att engelska och svenska böcker skulle skilja sig så mycket hade jag ingen aning om, ifall man läst 

den svenska varianten [sic] innan man har sett ett stycke från den engelska, tror jag att man anser 

att den svenska är hyfsat bra, det är mer när man har  båda [sic] texterna framför sig som man inser 

att den engelska är mycket bättre.
1 

När jag till ungdomarna lämnade ut uppgiften om att granska en svensk översättning av 

en passage i en engelsk fiktionstext, önskade jag att de skulle få en aha-upplevelse. Jag 

hoppades att de skulle inse att översättning är en komplicerad verksamhet och att 

resultatet är avhängigt av ytterligare ett mellanled mellan läsare och författare, vilket 

kan komma att påverka texten på ett sätt som man måhända aldrig har ägnat en tanke åt, 

men som man kanske borde göra. Vid närläsning av olika texter har jag själv upplevt 

denna aha-upplevelse och upphör aldrig förvånas över variationerna mellan de olika 

texterna. Därför har jag haft en önskan om att se om fler än jag skulle reagera på dylika 

texter, i synnerhet ungdomar som spenderar stora delar av sin vakna tid uppkopplade 

mot nätet där engelskan ständigt är närvarande. Med tanke på ungdomarnas 

mottaglighet inför detta främmande språk var jag ytterst nyfiken på huruvida de och jag 

skulle reagera olika inför en översatt text. Dessutom skulle det vara intressant att 

didaktiskt använda översättningar i undervisningen för att medvetandegöra detta arbete. 

Genom att låta elever översätta texter skulle det hos dem krävas en eftertanke kring hur 

man skapar en god text och vad en god text är, samtidigt som denna ska representera en 

redan existerande text.  

1.1 Syfte och metod 

Som jag nämnde ovan fanns det hos mig en nyfikenhet kring reaktionerna hos 

ungdomarna vid insikten av hur mycket en översättning kan skilja sig från 

originaltexten. Detta blev min utgångspunkt för arbetet och därmed även det 

övergripande syftet. För att konkretisera denna övergripande intention valde jag härmed 

att dela in syftet i ett antal underliggande frågeställningar: den primära frågan i 

uppsatsen handlar om hur personer som varken har erfarenhet eller nämnvärt intresse 

reagerar på att jämföra översatta texter med varandra. Därefter  följer ytterligare frågor: 

kan elevernas reflexioner liknas vid diskussionerna som förs inom översättningsteorier? 

Kan eleverna utan tidigare kunskaper utläsa olika faktorer som gör en god översättning? 

Kan man över huvudtaget jämföra skolelevers reaktioner med översättningsskolorna?  

                                                 
1
 Bilaga B: Elev 6 
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För att nå resultat har jag studerat olika teoretiska skolor kring översättning och satt 

mig in i hur översättningsarbete kan gå till. Jag lät ett antal elever ta del av en text i sin 

originalversion och i en översatt version till svenska genom en kvalitativ undersökning. 

Jag skapade ett underlag kring vilket jag önskade att eleverna enskilt skulle reflektera 

utifrån öppna frågor med hänvisning till en litterär text. Genom att använda mig av en 

kvalitativ undersökning kunde jag ta del av de studerades egna perspektiv och hur deras 

uppfattning råder i det aktuella ämnet.
2
 Jag utformade fem frågor som de skulle fundera 

över och skriva ned utifrån deras egna tankar och uppfattningar i ämnet (se bilaga A). 

De skulle därigenom kunna jämföra dessa bägge texter och reflektera kring hur de 

reagerade och kände inför det faktum att olikheter kan uppkomma. Hade jag istället valt 

att använda mig av kvantitativ forskning med flervalsfrågor eller dylikt hade jag inte fått 

samma svar utan styrt dem alltför mycket i en riktning, dessutom hade det varit 

nästintill en omöjlighet att utläsa huruvida deras reflexioner skulle kunna jämföras med 

översättningsskolornas begreppsvärld. Genom att ta del av dessa reflexioner hos en 

mindre grupp som är relativt enhetlig ifråga om bland annat utbildning, geografisk 

hemvist och utbildningsambitioner kan denna undersökning inte gälla för samtliga 

likvärdiga studier, resultatet skulle med stor sannolihet bli annorlunda om jag delat ut 

samma diskussionsuppgift till en annan grupp gymnasieelever.  

För att fånga gymnasieelevernas intresse och möjligen skapa igenkänning valde jag 

att utgå från bokserien The Hunger Games av Suzanne Collins från år 2008, översatt till 

svenska av Lena Johansson samma år.  

Jag hade inga förutfattade tankar om den aktuella texten då jag själv varken har läst 

eller sett filmatiseringarna av The Hunger Games. Jag har förstått succén kring dessa, 

och att många i den aktuella åldern har tagit del av böckerna på ett eller annat sätt. När 

jag valde utdrag ur dessa böcker ville jag att ungdomarna genomgående skulle bibehålla 

sitt intresse för textpassagerna. Dessutom att de skulle kunna genomföra uppgiften 

under en begränsad tid. Likaså önskade jag att jag skulle kunna använda samtliga 

intressanta delar av deras resonemang utan att det skulle bli mig övermäktigt eller 

kännas alltför nedkortat och därmed riskerar att vissa resonemang kunde att gå 

förlorade. Med detta i åtanke sökte jag efter stycken där gestalterna inte skulle nämnas 

vid namn då det skulle kunna göra att de som besvarade enkäten skulle tala mer om 

textens innehåll snarare än utformning, det vill säga, de skulle kunna ana sig till 

sekvensen i handlingen. Jag ville helt enkelt avleda dem från intrigen. För att kunna ge 

                                                 
2
 Alan Bryman: Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning, Lund 1997, s .77f 
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exempel och väcka ungdomarnas nyfikenhet valde jag textdelar som innehöll enklare 

men uppenbara olikheter, såsom stor/liten bokstav och pluraländelse, då jag förmodade 

att samtliga elever skulle se skillnaderna i åtminstone dessa exempel. Jag har 

fortfarande inte läst böckerna utan öppnade dem slumpvis för att  inte heller jag skulle 

bli uppslukad av innehållet, och utifrån önskade premisser fann jag sedermera passande 

stycken.   

1.2 Diskussionsuppgiften 

Den verksamhetsförlagda praktiken under min utbildning genomfördes på en 

gymnasieskola och uppgiften hade enbart denna åldersgrupp i åtanke. Eleverna som 

genomförde reflexionerna går i andra respektive tredje året på denna gymnasieskola. 

Uppgiften var uttalat frivillig och icke betygsgrundande vilket med stor sannolikhet 

gjorde att jag inte fick 100% respons på min förfrågan om genomförande. 

Förutsättningarna för att få fullvärdiga svar på uppgiften haltade något då höstens 

planering redan var väldigt intensiv, vilket gjorde att det var svårt att finna tid till 

uppgifterna. Dessutom var det relativt hög frånvaro just veckan före höstlovet, en period 

med flera stora inlämningar för eleverna, och de valde därmed bort denna frivilliga. 

Uppgiften presenterades för cirka 30 elever, 10-12 av dessa gjorde uppgiften under 

lektionstid, de övriga informanterna gjorde sina reflexioner hemma på sin fritid och 

skickade sedermera in svaren till mig. Totalt har jag 17 användbara svar. Samtliga 

återfinns i bilaga 2.  

 Samtliga respondenter är anonyma och anges enbart med en siffra vilket de 

informerades om i förväg. Jag har därigenom följt kraven på bland annat anonymitet 

enligt Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer för humanistisk-samhällvetenskaplig 

forskning. Respondenterna indelas inte utifrån ålder eller kön då detta inte är intressant 

utifrån frågeställningen, måhända skulle detta kunna vara en intressant infallsvinkel i ett 

annat arbete. Denna studie som jag har gjort kan anses vara ett förarbete till en mängd 

spännande frågeställningar som man vid intresse skulle kunna vidareutveckla med andra 

syften och avgränsningar. Även materialet skulle kunna vara mer vidlyftigt, men med 

hopp om att kunna använda huvuddelen av det insamlade, ville jag inte skapa en alltför 

bred undersökning.  

 Frågorna utformades utifrån olika element för att ge ungdomarna exempel på vad de 

kunde komma att söka efter. Inledningsvis efterfrågades deras uppmärksamhet till en 

mening med uppenbara och basala grammatiska skillnader, för att därefter fokusera på 
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enskilda ord och huruvida det fanns ytterligare bortfall av ord samt hur detta i så fall 

lösts. I det följande exemplet ombads eleverna se till en hel mening och hur de olika 

översättningarna kunde skilja sig åt i nyanser. Avslutningsvis efterfrågades hur de 

uppfattade texten i sin helhet utifrån samtliga element, stora som små. Jag erkänner att 

jag instinktivt fann svaren något tunna, men med en vidare bearbetning ansåg jag trots 

allt att det fanns en mängd matnyttigt att finna i dem. Eleverna fann kärnan i vad som 

diskuteras inom olika översättningsskolor trots att de inte var insatta i detta sedan 

tidigare, vilket var en positiv överraskning.  

1.3 Disposition, avgränsningar och tidigare forskning  

Denna uppsats kommer att genomlysas av hur min arbetsgång har gått till, vilket jag tror 

kommer att leda till en större förståelse hos läsaren för det förda resonemanget och hur 

reflexionsuppgiften är utformad. Inledningsvis kommer ett kort avsnitt rörande 

översättning i stort, vilket består av korta redovisningar för olika teoretiska skolor inom 

vetenskapen som har dominerat från 1900-talet och som fortfarande i viss mån är de 

rådande. Därefter följer ett avsnitt kring tillvägagångssätt för hur man kan genomföra en 

översättning.  

Underlaget som ungdomarna tog del av är utformad utifrån fem olika 

diskussionsfrågor, vilka även utgör upplägget för min analys kring ungdomarnas tankar 

i ämnet. Utifrån reflexionsfrågorna kan man följa olika resonemang och syftet görs då 

mer överskådligt för läsaren. Därefter följer avsnittet i vilket jag sammanfattar mina 

slutsatser utifrån syftet och ungdomarnas respons på enkäterna i jämförelse med olika 

teoretiska skolor och tillvägagångssätt.  

Slutligen har jag valt att ha två bilagor för att läsaren ska kunna finna mina 

utgångspunkter: elevernas diskussionsuppgifter och en total sammanställning av 

samtliga svar jag fick av eleverna.  

Översättning är numera ett ämne som vinner allt större mark och intresse, varpå det 

finns en stor mängd litteratur kring ämnet rent teoretiskt sett. De existerande skrivna 

texterna handlar ofta om vilken roll översättarens har, vad en översättning är och hur 

arbetet bör genomföras etcetera. Ännu har det faktiska arbetet inte blivit teoretiserat, 

inte heller läsarens reaktioner på detta arbete, varpå skrivna texter i denna del av ämnet 

ännu lyser med sin frånvaro. Tidigare forskning såsom empirirska studier med 

utgångspunkt i läsarens perspektiv har jag därmed inte kunnat finna. Jag ser dock fram 

emot att ta del av dessa studier när de tillkännages.  
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2. Översättningsteorierna   

”Att översätta är att tjäna två herrar. Alltså kan ingen det.”
3
 

Översättning har alltid diskuterats, olika skolor har uppstått, dess betydelse och syfte 

har ifrågasatts.  

Originaltexten, kallad källspråkstexten, ska genom en översättning föras in i ett nytt 

sammanhang, till en målspråkskultur. Detta nya sammanhang har andra kulturella och 

historiska preferenser i jämförelse med källspråkskulturen. Vilken sorts text som 

slutligen når publiken beror på om den översatts utifrån källspråkskulturens 

jämförelseramar eller om den har anpassats till målspråkskulturen. Om texten faktiskt 

förändras vid översättning, kan den då anses vara samma text Man kan då även 

ifrågasätta vilken funktion den översatta texten har. Finns det något man kan kalla en 

översatt text eller är det mer korrekt att kalla det för en helt ny text som kan länkas 

samman med en annan text, det vill säga den ursprungliga? Vilken roll har då 

översättaren? Walter Benjamin menar att arbetet som översättare kan liknas vid att vara 

en budbärare som ska framföra kärnan i källspråkstexten och därmed agera länk mellan 

de två olika kulturerna.
4
 För att kunna vara en framgångsrik budbärare ska man finna de 

kanaler, de gemensamma beröringspunkterna, som för närvarande är tillgängliga mellan 

de olika kulturerna. 

Jiri Levy menar att de översatta texterna blir utarmade, blekare versioner genom att 

översättarna till stora delar använder sig av mindre känslotyngda ord och fler generella 

begrepp. Översättare översätter till sitt modersmål och känner därmed inte till samtliga 

nyanser i källspråket, de finner inte ordens känsloton eller nyans. Ofta använder 

översättare mer generella ord och därmed alltmer färglösa synonymer. De nyttjar det 

begrepp som ligger närmast till i medvetandet, delvis för att göra källspråkstexten mer 

tillgänglig för målspråksläsaren.
5  

2.1  Formalism och tjeckisk strukturalism  

Den ryska formalismen liksom den tjeckiska strukturalismen fokuserar på textens 

formelement. Detta gör att de inte prioriterar det exakta innehållet på samma ingående 

vis som de prioriterar de yttre ramarna av texten. Enligt formalister och strukturalister 

anses en översatt text vara en vidareutveckling av originaltexten alternativt en text som 

                                                 
3
 Lars Kleberg (red), Med andra ord, Stockholm 1998,  s. 7 

4
 Kleberg, s. 139 

5
 Kleberg, s. 157f 
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har fått eftermogna.
6
 Att tala om att en text har fått eftermogna kan exempelvis handla 

om en ålderdomlig text i översättning, eller en nyöversättning, som har anpassats till 

målspråkskulturen, dess samtid och språk. Läsare kan då på ett lättare sätt ta till sig 

källspråkstexten utan att hindras av exempelvis ett ålderdomligt språk eller av måhända 

en kultur som ligger fjärran från deras egen. 

Den ryska formalismen vill även tillföra en historisk dimension till en översatt text, 

att denna version ska betraktas utifrån sin samtid men även i sitt historiska sammanhang, 

det vill säga synkront och diakront. De tjeckiska strukturalisterna Jiri Levy och Anton 

Popovic är framstående inom translation studies med rötterna i rysk formalism.
7
 De 

menar att översättningen i sig är ett eget verk, som har skapats i ett nytt sammanhang 

och som läses i detta nya sammanhang. Särskilt Levy har varit tongivande i att 

omformulera översättarens roll. Denne ska inte enbart fokusera på att översätta en 

skriven text, utan ska dessutom agera uttolkare av dess budskap och utifrån sina 

kunskaper om källspråkskulturen anpassa texten för de nya läsarna.
8
 Popovic går ännu 

längre och menar att översättaren till viss del är oberoende gentemot originalet och kan 

genomföra ändringar i texten för att skapa litteratur som ligger nära målspråkskulturen.
9
 

2.2  Strukturalism och poststrukturalism  

Strukturalismen hade sina glansdagar i 1960-talets Frankrike men utgör likafullt 

grunden för dagens översättningsmetoder. Idag har strukturalismen vidareutvecklats och 

har flera förgreningar.  Inom strukturalismen menar man att det är en omöjlighet att 

genomföra en ordagrann översättning, eftersom originalet präglas av en känsloton. 

Översättarens roll blir därmed att i huvudsak överföra denna känsla vidare till 

målspråksläsaren. Inom tjeckisk strukturalism utgjorde översättningen ett nytt verk med 

anspelningar till originalverket. I poststrukturalismen, som är en senare variant, handlar 

översättningsarbetet om att bibehålla närheten till det ursprungliga. Man kan dock tillåta 

vissa förändringar, som handlar om att förtydliga och förenkla målspråkstexten. Den 

nyöversatta texten ska underlätta för läsarens förståelse av texten och dess innehåll, men 

ska dock bibehålla närheten till originaltexten.  

Poststrukturalisterna menar att översättningar är avgörande för att skapa förståelse 

mellan olika kulturer. Översättningen bygger broar. Lawrence Venuti hävdar att en 

originaltext kan vara en viktig del i skapandet av maktstrukturer. Han går även så långt 

                                                 
6
 Kleberg, s. 142  

7
 Christina Gullin, Översättarens röst, Lund 1998, s. 36 

8
 Ibid, s. 34ff 

9
 Ibid, s. 35ff 
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att han emellanåt utför så kallad ”interpretive translation” genom att tolka de 

underliggande tankarna i texten, för att tydliggöra och utsätta dessa för granskning. 

Denna slags översättning förtydligar, utöver språket, också innehållet och kanske till 

och med gör det övertydligt och tolkar på ett sätt som läsaren inte skulle gjort själv.  

Samtidens klimat kring översättningar handlar i huvudsak om översättarens roll 

snarare än om vilken roll översättningen faktiskt har. Det eftersträvansvärda idag 

handlar om att skapa transparens, vilket handlar om att göra författaren närvarande i 

målspråkstexten. Man ska som läsare kunna förnimma författaren genom att höra 

dennes särpräglade röst och genom att det finns ett flyt i texten. 

2.3  Olika metoder att genomföra översättningar  

Inom samtliga översättningsteoretiska skolor finns en handfull grundläggande 

översättningsprinciper, hur man går tillväga med arbetet. De exakta begreppen kan 

variera mellan olika teoretiker och teorier, men grundtanken är densamma. Olika 

arbetssätt kan dock härska inom vissa skolor.  

 Man kan översätta parafraserande, literalt, lexikalt, och dessutom finns den så 

kallade fria översättningen. Den lexikala översättningen ska kunna genomföras av en 

maskin som översätter varje enskilt ord för sig. Den lexikala översättningen leder till att 

meningsbyggnaden, sammanhanget och samtliga övergripande delar som skapar 

helheten blir lidande och att texten blir svårförstådd. Både vid literalt och 

parafraserande översättningsarbete försöker översättaren agera så troget som möjligt 

gentemot källspråkstexten. Vid literalt arbete utgår översättaren från den kontextuella 

betydelsen och vid parafraserande arbete från fraser, meningsbyggnad och 

styckeindelning. Metafraserande är en vanligt förekommande teknik, som består av 

såväl literal som parafraserande metod för att arbeta med en text.
10

 Slutligen finns det 

den fria översättningen som i huvudsak handlar om att vidarebefordra ett budskap som 

ska lämpa sig för målspråkspubliken. 
11

 

 Fluency är ett begrepp som handlar om att skapa ett flyt i texten för att göra 

läsningen behaglig. För att skapa fluency kan man som översättare domesticera 

alternativt främmandegöra (foreignisera) texten.
12

 Genom att domesticera en 

översättning för man istället texten till målspråkskulturen, vilket gör att man ger läsaren 

en känsla av igenkänning. Genom att främmandegöra gör man det motsatta, man skapar 

                                                 
10

 Jeremy Munday, Introducing Translation Studies,  New York 2001, s. 18ff 
11

 Kleberg, s. 182 
12

 Lawrence Venuti, The Translator’s Invisibility, London 2008, s. 15 
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en distans mellan läsare och översättning för att påminna mottagaren om att texten 

utspelar sig i en annan kultur, i en annan tid eller på en annan geografisk plats.  

3. Analys utifrån ungdomarnas svar  

Nedan följer en sammanställning av de resonemang som eleverna fört under respektive 

exempel som gavs dem. För att upprätthålla logiken disponeras analysen och 

diskussionerna utifrån ordningen som uppgifterna gavs dem. För att lättare förstå vad 

som kommer att diskuteras, följer nedan den engelska samt den svenska texten som är 

underlag för jämförelsen.  

The weapons give me an entirely new perspective on the Games. I know I have tough opponents 

left to face. But I am no longer merely prey that runs and hides or takes desperate measures. If 

Cato broke through the trees right now, I wouldn't flee, I'd shoot. I find I am actually anticipating 

the moment with pleasure. 

But first, I have to get some strength back in my body. I'm very dehydrated again and my water 

supply is dangerously low. The little padding I was able to put on by gorging myself during prep 

time in the Capitol is gone, plus several more pounds as well. My hip bones are and ribs are more 

prominent than I remember them being since those awful months after my father's death. And then 

there are my wounds to contend with – burns, cuts and bruises from smashing into the trees, and 

three tracker jacker stings, which are as sore and swollen as ever. I treat my burns with the 

ointment and try dabbing a bit on my stings as well, but it has no effect on them. My mother knew 

a treatment for them, some type of leaf that could draw out the poison, but she seldom had cause to 

use it, and I don't even remember its name let alone its appearance.
13 

 

Det här vapnet förändrar definitivt mina utsikter i spelen. Naturligtvis är motståndet fortfarande 

hårt. Men jag är inte längre bara ett villebråd som springer och gömmer sig eller tvingas till 

desperata åtgärder. Om Cato dök upp bland träden nu skulle jag inte fly, jag skulle skjuta. Jag 

märker att jag faktiskt ser fram emot den stunden med nöje. 

Men först måste jag få tillbaka styrkan i kroppen. Jag är uttorkad igen och mitt vattenförråd är 

farligt litet. Det lilla hull jag lyckades lägga på mig genom att göda mig själv i huvudstaden är 

borta tillsammans med ytterligare några kilon. Mina höfter och revben sticker ut värre än jag 

någonsin kan minnas att de har gjort sedan de där hemska månaderna efter fars död. Och dessutom 

har jag fått massa skador jag måste få bukt med – brännsår, skärsår och blåmärken efter att ha 

krockat med träd och tre getingsting som fortfarande är ömma och svullna. Jag behandlar mina 

brännskador med salvan och försöker badda lite på getingbulorna också,  men det hjälper inte alls. 

Min mor kände till ett botemedel, någon sorts blad som drog ut giftet, men hon hade sällan 

anledning att använda det. Jag kan inte ens minnas vad växten hette, än mindre hur den såg ut.
14 

 

3.1  Diskussionsfråga 1: basala skillnader 

 

Den inledande frågeställningen som eleverna ombads besvara var följande: ”Närläs den 

allra första meningen i den engelska såväl som i den svenska texten. Hur skiljer de sig åt? 

                                                 
13

 Suzanne Collins, The Hunger Games, New York 2008, s. 197f 
14

 Suzanne Collins, Hungerspelen, övers. Lena Johansson, Stockholm 2008, s. 161  
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Hur tycker du att de olika versionerna skapar olika bilder av situationen?”
15

 Många av 

respondenterna valde att kommentera hela första stycket då de snart under läsningens 

gång insåg att det uppkom fler skillnader än de jag hade bett dem undersöka, varpå 

frågan kring den första meningen utvecklades till att bli en diskussion kring det initiala 

stycket.   

Nästintill samtliga ungdomar har noterat de uppenbara skillnaderna, såsom ’the 

weapons’ – ’det här vapnet’ och ’the Games’ – ’spelen’. Många påtalar felaktigheten i 

detta, men menar att det samtidigt inte förändrar innebörden avsevärt. Olikheterna 

skapar dock en nyansskillnad mellan de bägge texterna. Någon har till och med uttalat 

sig om att målspråkstexten tycks vara genomförd av google translate, det vill säga en 

lexikal översättning som genomförts ord för ord så att sammanhanget blivit lidande. Vid 

mindre avvikelser som ovan skulle slarvfel eller den mänskliga faktorn kunna vara 

orsaken eftersom ett översättningsprogram förmodligen hade angett plural och 

inledande kapitäl.  

Flera av eleverna hävdar att engelskan ger en mer detaljerad beskrivning av förloppet. 

I den första meningen har flera respondenter begrundat valet att översätta det engelska 

ordet ’perspective’ till svenskans ’utsikter’. De har gett exempel på hur de skulle välja 

att översätta ordet på ett bättre sätt för att återskapa samma känsloläge som finns i 

källspråkstexten. Ungdomarna anser att sammanhanget blir lidande av denna 

översättning då källspråkstexten påvisar en känsla av tvekan och tvivel medan 

målspråkstexten istället är mer direkt utan rädsla. 

Den engelska meningen [sic] säger mycket mer om situationen och fångar mig som läsare direkt. 

Jag som författare hade inte valt översättningen “utsikter”  utan isåfall ett ord som exempel 

“möjligheter”, utsikter är ett ord som är lite svårt att förstå och möjligheter hade flytit in bättre i 

texten. Den engelska [sic] texten är mer laddad, och känsligare än den svenska då den är mer rak, 

[...].
16

  

I ovanstående citat påtalas flera av diskussionerna som man för i fråga om översättning: 

bland annat vilka ord man som översättare ska använda för att fånga känsloläget i 

källspråkstexten. Som översättare enligt den poststrukturalistiska skolan ska dessa i 

synnerhet förmedla nyanserna i originalet och agera transparent för att låta författarens 

röst komma till tals vilket respondenten menar att översättaren missat. Johansson har 

snarare valt att använda mer allmängiltiga termer och agerat övertydligt (interpretive 

translation) vilket har gjort att en stämning och spänning har gått förlorad. Andra 
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ungdomar har angett att den engelska versionen exempelvis är mer mystisk, att den ger 

huvudkaraktären mer grubblande och tvivlande personlighetsdrag, medan den svenska 

texten beskriver en målmedveten person som utan tvekan skulle agera drastiskt. Apropå 

denna inledande mening har ett fåtal elever öven funderat kring ordvalet ’entirely’ – 

’definitivt’, vilket är något jag inte tidigare har skänkt en tanke. Detta visar återigen hur 

definitionerna av enskilda ord kan variera mellan olika individer samt vilka 

överväganden som måste tas under översättningsarbetet när lämpligheten av enskilda 

begrepp börjar diskuteras. 

De få respondenter som påtalat skillnader i den andra meningen i detta initiala stycke 

(”I know I have tough opponents left to face.”  - ”Naturligtvis är motståndet fortfarande 

hårt.”
17

)  menar att den svenska texten blivit mindre intressant när delar av texten inte 

översatts. Någon har menat att denna mening borde översättas mer rakt av för att inte 

innehållet ska ändras så mycket. Spänningen hade funnits kvar i den svenska texten om 

Johansson valt att översätta samtliga element i meningen. Ingen av eleverna har 

uttryckligen kommenterat ordvalet ’naturligtvis’, i målspråkstexten även om en av dem 

kommer nära i sina funderingar kring hur huvudkaraktären uppfattas i de olika 

versionerna. Denne menar att personen beskriven i källspråkstexten blir mer komplex, 

medan målspråkstexten inte avslöjar karaktärens tankar eller ens så mycket om 

situationen. Man skulle kunna påpeka att Johansson här har arbetat utifrån en 

metafraserande arbetsmetod, där hon har sett till den kontextuella kärnan i texten utifrån 

orden men inte sett till dessa på detaljnivå utan valt att förmedla budskapet såsom hon 

läste det i meningen.  

3.2  Diskussionsfråga 2: bortfall av enstaka ord 

Översättaren Johansson har valt att bortse från engelskans ’prep time’ i den svenska 

versionen vilket har gett en något annorlunda målspråkstext. Detta bad jag ungdomarna 

att fundera kring i den andra uppgiften: ”På rad 7 i den engelska versionen står det ”prep 

time”, finner du det i den svenska versionen? Tycker du att det fungerar eller skapar det 

en annorlunda stämning i meningen? Kan man göra på ett annat sätt? Ge gärna 

exempel!”
18

 Att i målspråkstexten inte nämna ordet förberedelsetid, utan att fokusera på 

matintaget har gjort att flertalet respondenter påtalat att stora skillnader i texterna har 

uppkommit, och att stora delar därmed saknas, liksom allvaret i spelen som 

huvudkaraktären deltar i.  
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Kombinationen "prep time" finns inte med i den svenska versionen, det ersätts inte ens. Prep time 

för mig är en tid där du förbereder dig, där du slipar vapen, tränar både fysiskt och rent taktiskt. 

Men istället blir det på svenska "det lilla hull jag lagt på mig genom..... genom att göda mig". Det 

blir två helt olika saker.
19 

Johansson har valt att tolka ’prep time’ som enbart en tid då huvudkaraktären skulle öka 

i kroppsvikt vilket kan vara en metod att rationalisera texten, att använda sig av 

interpretive translation där översättaren övertolkar budskapet och därmed inte ger 

målspråksläsaren en möjlighet till vidare tolkningar. Bokserien The Hunger Games 

anges vara ungdomslitteratur, filmatiseringarna har 11-årsgräns på biograferna. 

Måhända har Johansson i sitt arbete som översättare valt att målgruppsanpassa 

målspråkstexten utifrån dessa kriterier. Genom tolkande översättning/interpretive 

translation kan hon ha gjort målspråkstexten mer lätthanterlig för målspråksläsarna än 

vad källspråksförfattaren egentligen hade för avsikt. Genom att exempelvis ta bort ordet 

’prep time’ förklarar Johansson vad som kan ske under denna tid utan att ange alltför 

dramatiska omständigheter som egentligen skulle kunna  försiggå om hon istället angett 

’förberedelsetid’ vilket skulle kunna ha varit svårförståeligt om hon utgått från att det är 

11-åringar som ska läsa texten. Genom att Johansson gjort på detta vis har hon på sätt 

och vis domesticerat texten. Hon har fört texten till läsaren istället för att låta densamma 

närma sig källspråkstexten och därmed utmanas i sin förståelse och vidare insikt i 

textens faktiska innebörd. Några elever har just uppmärksammat att språket i den 

svenska respektive den engelska versionen skiljer sig åt nivåmässigt: ”Engelska texten 

är mer vuxen, svenska texten ger en mer barnsligt dramatiskt flyt. Personligen är 

engelskan roligare att läsa för det får ett bättre djup. [...] Sedan är svenskan mer lättläst 

då engelska versionen har ett mer komplext språk. ”
20

 Ungdomarna som tog del av 

enkäten går på gymnasiet och måhända är denna åldersgrupp inte den avsedda för 

målspråkstexten. Dock når ungdomsböcker numera samtliga åldrar, även de som inte 

längre är ungdomar. Detta kan vara direktiv som översättaren har fått av förlaget 

alternativt hennes egna val utifrån texterna och genren, men det har av eleverna påtalats 

att det finns en skillnad i språknivån vilket kan bero på målgruppsanpassning. 

3.3  Diskussionsfråga 3: nyansskillnader i meningar   

Min tredje uppmaning handlade om huruvida eleverna kunde finna nyansskillnader: 

”Jämför  nyanserna i raderna ”If Cato broke through the trees right now” (rad 3)  och 
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den svenska versionens ”Om Cato dök upp bland träden nu” (rad 3). Hur tycker du att 

översättningen blir och hur skulle du gjort istället? Tycker du att tonen ändras i de olika 

versionerna?”
21

 Flera respondenter har funnit denna mening löjeväckande genom att ge 

exempel på hur en mer passande översättning skulle kunna se ut. De har dessutom med 

andra ord försökt ge en förklaring på vilken känsla de har fått av detta exempel: ”Låter 

som att Cato smyger runt i skogen och letar svamp ungefär. Ger inte alls samma 

effekt.”
22

 och ”den svenska är så platt, plötsligt stod bara Cato där liksom.”
23

 Denna 

svenska målspråkstext kan jämföras med hur de uppfattade originaltexten ”Ger en 

känslan att någon verkligen skall dyka upp och ta träd och grenar med sig. Med fart och 

kraft. Med betoning på BROKE.”
24

 

Ungdomarna har påtalat hur den svenska versionen omedelbart tappar 

spänningshalten i texten, likaså att den är mesigare: ”Tonen ändras verkligen om man 

jämför meningen på engelska och svenska då den inte är lika laddad, har inte samma 

’power’”
25

. Målspråkstexten anses sakna nyansrikedomen hos orden vilket gör att den 

dramatiska känslan och intensiteten som finns underliggande i källspråkstexten går 

förlorad: ”den engelska versionen är mer mystisk och på ett sätt smidigare.” 
26

 Även 

tidigare har nämnts att ungdomarna påvisar hur allvaret i situationen förbigås i den 

svenska texten. Respondenten har i citatet även uppmärksammat smidigheten, hur 

språket flyter. Denne är kritisk till flytet i målspråkstexten när denna text har kunnat 

jämföras med originalet och därmed ursprungstanken på hur texten var avsedd att te sig.  

Lena Johansson kan anses ha fallit i fällan som Jiri Levy talat om, att man som 

översättare lättare använder mer allmänna termer och därmed förlorar delar av 

nyansrikedomen från källspråkstexten. Genom att använda begrepp som ligger nära till 

hands i det mer vardagliga språkbruket, snarare än att söka en motsvarighet till 

källspråkstexten, utarmar översättaren därmed texten och målspråksläsaren läser en 

blekare variant av originalet. Vid jämförelse har ungdomarna utläst en avsaknad av 

känsloord i målspråkstexten, vilket upprepade gånger har lett till att eleverna menar att 

det finns en större möjlighet till inlevelse i källspråkstexten: ”Något jag skulle ändra på 

är att välja mer känsloladdade ord. Så att man som läsare kan få en liten inblick hur de 
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skulle vara att vara i just den situationen.”
27

 I detta fall skulle man kunna fundera över 

huruvida Johansson, i enlighet med den tjeckiska strukturalismen, egentligen har skapat 

ett självständigt verk utifrån originalverket. Hon har på ett subtilt sätt agerat budbärare 

av texten och omformulerat den till litteratur för en yngre ungdom än källspråkstexten 

avsett: ” Dök upp bland träden känns som en mening tagen ur en barnbok.”
28

  

3.4  Diskussionsfråga 4: övriga uppmärksammade detaljer   

Med tanke på att ordet ’prep time’ hade rationaliserats bort tidigare i texten undrade jag 

härnäst i enkäten, om ungdomarna kunde se andra ord och begrepp som de tyckte hade 

ändrats, alternativt fallit bort, i den svenska översättningen. (”Jämför  nyanserna i 

raderna ”If Cato broke through the trees right now” (rad 3)  och den svenska 

versionens ”Om Cato dök upp bland träden nu” (rad 3). Hur tycker du att översättningen 

blir och hur skulle du gjort istället? Tycker du att tonen ändras i de olika 

versionerna?”)
29

 

Många av eleverna fastnade kring getingsticken som beskrivs, men även kring 

getingarna. I källspråkstexten nämns getingar vid namn ’tracker jackers’ och ’tracker 

jacker stings’ översätts till ’getingsting’. Denna översättning skapar ungefär en liknande 

melodi som finns i den ursprungliga texten. Vad som fallit bort är att dessa getingar i 

originalet har en utökad betydelse. Detta är getingar som enbart kan återfinnas i denna 

romanserie, vilka däri är skapade genom ingenjörskonst.
30

 Genom Lena Johanssons 

översättning av detta fristående stycke uppfattar inte målspråksläsaren denna innebörd i 

getingsticken, och därmed måhända även allvaret i situationen. Personligen fann jag 

detta på en så kallad fansite, det vill säga en hemsida skapad av och för dedicerade 

läsare av just dessa böcker. Uppenbarligen har någon av respondenterna sett filmerna 

eller läst böckerna på originalspråk eftersom denne hade kunskaperna kring bortfallet:  

Man har enkelt översatt “tracker jacker stings” till getingsting, geting heter ej tracker jacker på 

engelska utan det är en speciell getingart från boken som ej finns på riktigt, dock fanns det ingen 

översättare som var kreativ nog att översätta det så istället tog man den enkla vägen och översatte 

till “getingsting”. Man hade ju iaf kunnat skriva tracker jacker getingsting, då hade man visat lite 

tydligen att det inte är vanliga getingsting hon fått.
31

 

Man kan nästan ana en viss irritation i elevens kommentar. Översättaren har bortsett 

från fakta som påvisar det särpräglade  i texten och i denna fiktiva värld. Detta kan vara 
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ytterligare ett exempel på att Johansson har valt mer allmänna ord istället för att finna 

en synonym som kan påminna än mer om det ursprungliga.  

Utöver faktiska faktafel angående getingar specifika för The Hunger Games menar 

ungdomarna även att beskrivningen av stingen framställs olika i källspråkstexten 

respektive målspråkstexten. Dessa olikheter gör att dramatiken försvinner, likaså 

medlidandet för huvudkaraktären som blivit utsatt. Överlag planas texten ut och förlorar 

drivet:  

Jag tycker att den engelska verionen är mer dramatisk. och den korrekta engelska meningen till 

den svenska skulle varit ''wich are still sore and swollen''. Men så står det ju inte, därför borde den 

svenska översättningen varit ''som är mer svullna och ömma än någonsin''. Jag tycker att det blir 

mer dramatiskt och ger samma känsla av att nu gör det mer ont än vad det någonsin gjort innan. 
32 

Enligt respondenterna förminskar målspråkstexten omfattningen av stingens smärta men 

även förståelsen för hur detta skulle kunna påverka huvudkaraktären i spelsituationen, 

vilket torde vara avgörande för utgången, men även för den vidare översättningen. Har 

Johansson exempelvis valt att konsekvent undvika att nämna namnet på dessa getingar?  

Huvudkaraktären sköter om sina övriga sår med hjälp av salvor tillverkade av olika 

blad. I källspråkstexten anges ”that could draw out”, medan den svenska översätttningen 

istället blivit ”som drog ut.”
33

 I den engelska versionen återfinns vid flertalet ställen en 

viss tvekan, som för att skapa spänning och tvivel på huvudkaraktärens vidare framgång 

i spelen. Johansson har eliminerat dessa tvivel och många elever har angett att den 

svenska texten utstrålar mer självsäkerhet. (”Den svenska är mer kaxig och 

självsäker.”
34

, ” den svenska delen är mer rak på sak.”
35

,  ”[...] svenska översättningen 

är mer enkel och säger inte lika mycket om hennes tankar eller om situationen.”
36

) 

3.5  Diskussionsfråga 5: texterna i sin helhet 

Slutligen ombads ungdomarna att ge en åsikt över vad de ansåg i stort om texterna de 

just hade läst: ”Läs texterna i sin helhet, jämför dem. Vad reagerar du på (tex ord, punkt 

och kommatecken, en känsla som skapas).”
37

 

Språket i källspråkstexten uppfattas av flera respondenter som närvarande och 

intensivt. Som läsare får de en känsla av att de är deltagare i skeendet och att texten drar 

in läsaren som med enkelhet fastnar i det berättade.  Orden som används i 
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källspråkstexten är ”bredare och mer offensiva. På så sätt så tänker man mer när man 

läser engelska. Scenariot i huvudet blir mer detaljrikt.”
38

 Språket i de olika versionerna 

är uppenbarligen olika. En elev menar att man omedelbart kan se vilken text författaren 

har skrivit då denna har en större närvaro, medan översättningen anses var mer 

distanserad och ”lite mer frånvarande.” Den ”svenska texten ligger ett steg bakom. 

Känns mer återberättande.”
39

 Författaren har måhända högre pretentioner med sin text, 

medan översättaren genomfört sitt arbete utan lika högt satta ambitioner. Johansson har 

snarare hemfallit åt vad Jiri Levy skulle anse vara det mediokra översättarspråket,
40

 

vilket leder till att målspråkstexten blir den bleka kopian av originalet. Genom att ta till 

orden som ligger närmst till hands använder översättaren också de mest generella orden 

som kan sakna en känsloton (”Kan inte direkt sätta ord på vad som ger det större effekt 

men kanske beror på att vi svenskar är så vana vid de svenska vanliga, tråkiga 

uttrycken, vi har hört dom i så pass många olika sammanhang att dom inte längre utgör 

någon effekt.”
41

).  

Källspråkstexten har, enligt ungdomarna, ett bra flyt som inte återfinns i den svenska 

målspråkstexten, vilken istället uppfattas som klumpig och frånvarande. Samtliga 

översättningsskolor talar om att det ska finnas ett fluency (flyt) för att skapa en behaglig 

läsning. Vissa elever angav den svenska texten som bra, men att man vid en jämförelse 

fann brister däri. Men någon har uttryckligen angett att målspråkstexten flyter på och att 

läsningen därmed går fort utan att man som läsare behöver stanna upp och tänka.
42

 I 

detta fall är respondenterna något oense; en annan ifrågasätter om vissa ord är 

målgruppsanpassade, till exempel ”villebråd” och ”göda”.
43

 Flera har stannat upp just 

vid ordet ’villebråd’ och ansett det vara felöversatt i sammanhanget. Några ålderdomliga 

ord i ett sammanhang som flera i övrigt finner enkelt, och till och med barnsligt, kan 

vara ett grepp av Johansson som översättare att främmandegöra (foreignisera) texten. 

Genom att emellanåt välja svårare ord kan detta vara ett sätt att påminna läsaren om att 

det inte är litteratur för den yngre ungdomen utan för en något äldre tonårspublik. I 

övrigt har Johansson valt att domesticera texten genom att förenkla den och föra 

författaren närmre läsaren för att den senare lättare ska förstå skeendet och 

sammanhangen. Man skulle till och med säga att Johansson har valt att gå så långt i sitt 
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domesticerande att hon istället agerar budbärare. Informanter har menat att Johansson 

har förkortat och rationaliserat bort innehåll som har betydelse för textens utveckling: 

”Om jag skulle bestämma så tycker jag man bör översätta texten mer rakt av och inte 

förändra så mycket. Risken med att ändra ord och meningar allt för mycket är att läsaren 

kan få en annan uppfattning av textens innebörd.”
44

 De anser alltså inte att 

målspråkstexten för fram samma detaljer och betydelse som källspråkstexten.  

Vissa elever menar att de finner källspråkstexten mer vuxen, intensiv och spännande 

på grund av att den är skriven på ett främmande språk snarare än deras modersmål. De 

tycks anse att detta främmande språk är mer prestigefyllt än det svenska. ”Engelskan ger 

mig gåshud dvs bättre känsla i den. Engelskan använder sig av ett finare språk, finare 

ord.”
45

 Dessutom har det nog att göra med ungdomarnas vana av att läsa de svenska 

orden. 

 

4. Slutsats  
Avslutningsvis kan man se att eleverna som besvarade diskussionsuppgifterna hade en 

god känsla för vad som är kärnan inom översättning, trots att dessa ungdomar inte hade 

nämnvärda förkunskaper inom ämnet. De fann begrepp som påminner om de faktiska 

termerna inom de olika skolorna. Ungdomarna har en mycket god känsla av hur en god 

text byggs upp samt vilka faktorer som är avhängiga för ett lyckat slutresultat. Genom 

att didaktiskt använda sig av översättningar krävs det även av studenterna att de 

analyserar fler delar i sina egna texter. Genom att låta elever översätta skulle deras 

vokabulär inom svenskan såväl som i engelskan utvecklas och ifrågasättas. Det skulle 

krävas av eleverna att de skulle söka nyanserade synonymer och skapa en text som 

speglar den ursprungliga. Eleverna skulle få arbeta med flertalet delar inom 

kunskapskraven för det skriftliga arbetet inom gymnsieskolans mål.  

I den aktuella studien favoriserade eleverna källspråksversionen och var nästan 

odelat kritiska till den svenska versionen. I detta sammanhang bör man också vara 

medveten om att det mellan raderna framkommer en prestigefylldhet i att läsa på 

engelska snarare än på svenska, det främmande framstår som mer exotiskt och 

intressant. Inom engelskan besitter de dessutom inte samma känsla för nyanser och 

känslostämningar som inom sitt första språk. Eleverna ifrågasatte den tänkta 

målgruppen för målspråkstexten då de fann den översatta texten barnsligare än 
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källspråkstexten, vilket återigen kan bero på deras kunskaper i respektive språk. Men 

det kan också vara så att det är olika språknivåer i de olika varianterna.  

Johansson har i sin översättning använt sig av ett mer allmänt språkbruk än 

källspråkstexten, vilket har lett till att ungdomarna har funnit målspråkstexten mindre 

detaljerad än originalet. När eleverna hade läst de olika texterna gjorde vissa av eleverna 

det så noga att det har visat sig att de har analyserat de enskilda orden, vilket har gjort 

att man kommer till insikt att alla har olika uppfattningar om ett ords exakta betydelse. 

På grund av denna insikt kan man samtidigt förstå en översättares val av ett mer allmänt 

språkbruk. Men det kan även göra att källspråkstexten förlorar sin särprägel. 

Exempelvis har Johansson valt att inte översätta ’tracker jacker’ till den specifika 

ingenjörskonst de är, utan istället förenklat dem till vanliga getingar, vilket gör att den 

svenska målspråksläsaren berövas vissa element i originalet. Inom samtliga 

översättningsskolor påtalas vikten av fluency, ett flyt i texten, vilket ofta skapas med 

hjälp av de mer allmänna ordvalen, men även genom att översättaren domesticerar 

texten, att man för texten till läsaren och gör läsningen bekväm för dessa snarare än att 

utmana dem genom motsatsen. Johanssons getingexempel kan vara ett bevis på detta.  

Eleverna anser likaså att det finns en något annorlunda ton i den översatta texten, 

vilket visar sig huvudsakligen i hur huvudkaraktären och dennes personlighetsdrag har 

framställts. I den svenska texten är huvudkaraktären mindre tveksam och mer direkt, 

medan samma person utmålas som tvivlande och reflekterande i originalet. I och med 

denna inläsning av känslor kan man fundera över huruvida översättaren Johansson har 

använt sig av interpretive translation (övertydlig översättning), vilket innebär att 

underliggande budskap i texten läses in av översättaren som sätter ord på företeelsen.  

Det finns uppenbara skillnader mellan käll- och målspråkstexterna vilket 

ungdomarna har uppmärksammat. Johansson har använt allmänna termer, förenklat 

vissa särdrag specifika för The Hunger Games, använt sig av ett metafraserande 

arbetssätt som fokuserar på meningar och stycken men inte individuella ord. Detta leder 

till att man kan anse att Johansson är huvudsakligen hemmahörande inom den tjeckiska 

strukturalismen i vilken man i rollen som översättare i huvudsak är budbärare av 

budskapet. Ungdomarna har måhända inte funnit de exakta begreppen för att beskriva 

Johanssons gärning eller översättning i stort, dock kan man påstå att de funnit kärnan 

inom översättningsmetoderna och att ungdomarnas funderingar har stora likheter med 

översättningsskolor varpå dessa kan jämföras och resoneras kring.  
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5. Sammanfattning  

Omkring 30 elever i de senare åren av gymnsieutbildningen fick av mig 

diskussionsuppgifter i vilka de skulle jämföra en svensk översatt text med dess 

originalversion på engelska. Sammanlagt svarade 17 elever på uppgifterna. Genom 

frågor för enskilda reflexioner inom ämnet, samlade jag mycket information vilket 

jag sedan kom att använda för att resonera kring min huvudsakliga fråga. Frågan 

behandlar hur personer utan nämnvärda förkunskaper eller intresse inom 

översättningsteori reagerade på en översatt text i jämförelse med dess originalversion. 

Diskussionsuppgiften genererade goda reflexioner hos ungdomarna som kan liknas 

vid dem som förs inom de teoretiska skolorna. Eleverna fann vissa nyckelbegrepp 

och kom även med nya idéer som jag inte hade funderat över. Genom elevernas 

funderingar kunde jag sedermera skapa jämförelser mellan dessa och de teoretiska 

skolornas begreppsvärld och innehåll. Man kan dock påstå att även utan att vara 

initierade i ämnet kunde ungdomarnas resonemang jämföras med de teoretiska 

skolornas diskussioner.    
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Bilagor 

5.1 Nedan följer tidigare nämnda bilagor. Det är två stycken, den 
första består av uppgiften som ungdomarna tilldelades och 
den andra, bilaga B, är samtliga ungdomars svar.  

5.2  

5.3 Bilaga A:  

5.4  

5.5 Dina tankar kring en översättning för Johannas läraruppsats 

För att jag, Johanna, ska kunna avsluta min lärarutbildning och komma ut och jobba 

som lärare, måste jag skriva en uppsats. I denna uppsats har jag valt att skriva om 

översättningar eftersom jag tycker att det är intressant att se hur man gör, vilka problem 

som kan uppkomma och hur det påverkar läsarens uppfattning av texten. 

Ni tillhör en generation som ständigt utsätts för och använder er av engelska 

parallellt med svenskan. Därför vill jag ta del av era tankar och funderingar kring 

översättning. Uppgiften är frivillig och kommer inte att vara betygsgrundande. Men jag 

skulle vilja be er att genomföra den seriöst så att jag kan använda den i mitt arbete. Om 

du vill lämna till mig på fredag alternativt under lovveckan via mail: 

neidmark@gmail.com så är jag OÄNDLIGT TACKSAM! 

Du ska närläsa de två texterna på följande sida; det är en text på engelska och samma 

stycke på svenska från boken The Hunger Games. Jag vill att du tittar på dem och 

jämför dem. Ord för ord, mening för mening samt om du har tankar på hur de skiljer sig 

åt i ton eller atmosfär; det vill säga känslan som du kan tänkas få när du läser dem. Jag 

kommer att ge exempel och vissa fenomen som jag vill att du ska titta på, därefter 

önskar jag att du själv letar efter saker som skiljer sig mellan originalet och 

översättningen, vilken känsla du får av de olika texterna och ett resonemang kring 

översättning i stort. Skriv fritt - alla tankar du kan tänkas få, ge exempel, diskutera vad 

som kan vara bra och dåligt mm.  Jag har beräknat att detta kan ta dig cirka en timme. 

- Närläs den allra första meningen i den engelska sväl som i den svenska texten. Hur 

skiljer de sig åt? Hur tycker du att de olika versionerna skapar olika bilder av 

situationen? Skriv, berätta, ge gärna exempel på hur du menar!  

- På rad 7 i den engelska versionen står det ”prep time”, finner du det i den svenska 

versionen? Tycker du att det fungerar eller skapar det en annorlunda stämning i 

meningen? Kan man göra på ett annat sätt? Ge gärna exempel!  

-  Jämför  nyanserna i raderna ”If Cato broke through the trees right now” (rad 3)  och 

den svenska versionens ”Om Cato dök upp bland träden nu” (rad 3). Hur tycker du att 

mailto:neidmark@gmail.com
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översättningen blir och hur skulle du gjort istället? Tycker du att tonen ändras i de olika 

versionerna?  

- Hittar du ytterligare ord som har utgått? Hur tycker du att översättaren har löst detta? 

- Läs texterna i sin helhet, jämför dem. Vad reagerar du på (tex ord, punkt och 

kommatecken, en känsla som skapas). Vad skulle du göra annorlunda och varför? 

 

 The weapons give me an entirely new perspective on the Games. I know I have tough 

opponents left to face. But I am no longer merely prey that runs and hides or takes 

desperate measures. If Cato broke through the trees right now, I wouldn't flee, I'd shoot. 

I find I am actually anticipating the moment with pleasure. 

But first, I have to get some strength back in my body. I'm very dehydrated again and 

my water supply is dangerously low. The little padding I was able to put on by gorging 

myself during prep time in the Capitol is gone, plus several more pounds as well. My 

hip bones are and ribs are more prominent than I remember them being since those 

awful months after my father's death. And then there are my wounds to contend with – 

burns, cuts and bruises from smashing into the trees, and three tracker jacker stings, 

which are as sore and swollen as ever. I treat my burns with the ointment and try 

dabbing a bit on my stings as well, but it has no effect on them. My mother knew a 

treatment for them, some type of leaf that could draw out the poison, but she seldom 

had cause to use it, and I don't even remember its name let alone its appearance. 

Suzanne Collins The Hunger Games, New York: Scholastic Press (2008), sid 197-198 

 

Det här vapnet förändrar definitivt mina utsikter i spelen. Naturligtvis är motståndet 

fortfarande hårt. Men jag är inte längre bara ett villebråd som springer och gömmer sig 

eller tvingas till desperata åtgärder. Om Cato dök upp bland träden nu skulle jag inte fly, 

jag skulle skjuta. Jag märker att jag faktiskt ser fram emot den stunden med nöje. 

Men först måste jag få tillbaka styrkan i kroppen. Jag är uttorkad igen och mitt 

vattenförråd är farligt litet. Det lilla hull jag lyckades lägga på mig genom att göda mig 

själv i huvudstaden är borta tillsammans med ytterligare några kilon. Mina höfter och 

revben sticker ut värre än jag någonsin kan minnas att de har gjort sedan de där hemska 

månaderna efter fars död. Och dessutom har jag fått massa skador jag måste få bukt med  

brännsår, skärsår och blåmärken efter att ha krockat med träd och tre getingsting som 

fortfarande är ömma och svullna. Jag behandlar mina brännskador med salvan och 

försöker badda lite på getingbulorna också,  men det hjälper inte alls. Min mor kände till 
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ett botemedel, någon sorts blad som drog ut giftet, men hon hade sällan anledning att 

använda det. Jag kan inte ens minnas vad växten hette, än mindre hur den såg ut. 

Suzanne Collins i översättning av Lena Johansson, Hungerspelen, Falun: Bonnier 

Carlsen (2008),  sid 161 

 

5.6  

5.7 Bilaga B:  

5.8  

5.9 Elevernas svar – total sammanställning 

I detta dokument finns svaren från samtliga respondenter sammanställda. Ungdomarna 

anges som elever med ett efterföljande nummer. Samtliga är helt köns- och ålderslösa, 

då detta inte är en del utav undersökningen, vilken enbart behandlar läsarens 

uppfattning av texterna vid en jämförelse.  

 

Elev 1: 
Det första som man ser är ju att de har översatt vapnen fel och att istället för att det ska 

stå perspektiv så stod det utsikter så tolken har gjort ganska stora feltolkningar på orden. 

När man läser på engelska så får man en känsla där det känns att man är inne i boken 

eller stycket medan på svenska så känns det inte likadant eftersom själva texten är inte 

översatt bra och då är det inte samma ord som berör känslorna. 

 

Elev 2:  
Angående första stycket. Den engelska delen ger mig ett intryck som är mer mystiskt. 

Känns som att personen är väldigt tankefylld och grubblar. Personen har blivit mer 

säker och den övertalar sig själv mer om hur den skulle reagera om en motståndare 

skulle dyka upp.  

Lena, som skriver den svenska delen är mer rak på sak. Det känns som att personen 

som tänker i denna delen är mer bestämd. Det är en målmedveten person som inte skulle 

tveka en sekund på att döda. Lite mer brutal.  

När den engelska versionen skriver "prep time" tänker jag att det är perioden då de 

fick förbereda allt, inte bara maten. I den svenska versionen så nämner de inte 

förberedelse tiden, de säger bara att personen hade tid att äta upp sig. Vilket gör att 

meningarna i sig skiljer sig ganska mycket. Den svenska tar bara upp maten. Men 

egentligen förberedde det mycket annat också under förberedelserna. Jag skulle ha 

skrivit så här "det lilla hull som jag lyckades lägga på mig under förberedelserna i 

huvudstaden innan spelet är helt borta".  

Angående punkt tre. Där tycker jag som jag sagt tidigare att den engelska versionen 

är mer mystisk och på ett sätt smidigare. Den svenska låter mer som att Cato skulle dykt 

upp helt slumpmässigt. Just att säga "dök upp" låter ganska klumpigt, man kanske mer 

skulle kunna säga, "om jag skulle skymta Cato mellan träden nu så.."  

Rad 10- När hon beskriver sina getingstick. Suzanne beskriver sticken som att de 

aldrig har varit mer svullna och ömma. I den svenska versionen så får man inte samma 

känsla av medlidande. Även när lena uttrycker sig krockat med ett träd där får man 

också känslan av klumpighet. Den engelska texten ger mer en känsla av att grenarna 
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ifrån träden har skapat såren, den svenska känns mer som att hon körde in i ett träd med 

en moped.  

Man märker verkligen vilken text som författaren har skrivit, den känns mer nära 

händelsen och mer på riktigt, det känns mer som att man är där. Den svenska texten är 

lite mer frånvarande, man förstår när man ser dem så här bredvid varandra att den 

svenska texten ligger ett steg bakom. Känns mer återberättnde. 

 

Elev 3: 
Jag skulle säga att de olika texterna ger ut samma budskap MEN i detalj skiljer sig åt.   

Som du sa att redan vid första meningen är det stora skillnader. "The weapons give me 

an entirely new perspective on the Game", och översättningen  "Det här vapnet 

förändrar definitivt mina utsikter i spelen".  Om man kollar på de olika meningarna får 

man samma ytliga information om båda. Pga av vapen så fick hon en annan syn på 

spelen. Men det är så detaljer som gör att känslan ändras. I detta fall hade tolkaren 

ändrat weapons till ett vapen det vill säga att den svenska verisionen belyser ett 

specifikt vapen, att själva svärdet förändrade hennes syn på spelet. Men i själva verket 

tror jag författaren menar att vapnen som de delat ut i spelet fick henne att se spelen 

annorlunda och mer rått. Jag hade också ändrat "förändrar definitivt mina utsikter" till 

"ger mig ett nytt perspektiv".  

If Cato broke through the trees right now eller Om cato dök upp bland träden nu, jag 

tycker att första meningen ger mer power och beskriver hur hon "bryter igenom träden" 

lite mer attack känsla som ett hot för personen som berättar. Medan "hon dök upp bland 

träden" mer låter som att hon bara skulle kunna komma fram i skogen men utan några 

aggressiva avsikter.  

Rad sju. "Prep time" jag hade generellt sett översatt det till "förberedelse tiden". Sen 

om det inte låter bra så behövs det kanske omformuleras. De har valt under tiden i 

huvudstaden. I första meningen kan man ju tänka sig att hon verkligen kämpade att 

lägga på sig lite extra hull för att kunna överleva här, dvs verkligen förbereda sig. 

Medan den andra meningen känns mer spontan att hon råkade lägga på sig några extra 

kilo efter dagarna i huvudstaden. Ger en speciell inblick i spelen, hur seriöst det faktiskt 

var.  

Jag tycker den engelska versionen drar i en mer. Att man liksom fastar och att det är 

mer spännande. Kanske tycker jag så för att det är ett främmande språk för mig.  Men 

det är en mer mystisk nyans i den engelska texten. Den flyter på bättre och har ett mer 

realistiskt sammanhang. Den svenska texten framstår som klumpig. Dök upp, krockade 

in i ett träd, få bukt med osv. Den engelska texten är mycket mer här och nu och man 

känner verkligen att man lär känna huvudpersonen, mer levande. Medans densvenska 

texten är ett "steg bort". Hon har ont i sina getingstick men inte så ont att man kan 

känna det alltså inte tillräckligt nära för att känna medlidande i den svenska versionen. 

 

Elev 4: 
I rad ett används plural som exempel ”the weapons” och i svenskan blir det ”vapnet”  

I engelskan blir det mer detaljerat beskrivet än i svenskan. I vissa stunder känns 

svenskan som google translate. Vissa ord känns inte anpassade till målgruppen 

tex ”villebråd”, ”göda”. Det är inte många 15-20-åringar som behärskar det språket  

Beskrivning och användning av adjektiv är likvärdig i språket. I engelska versionen står 

det ”i know i have tough opponents left to face” men i svenskan står det ”naturligtvis är 

motståndet fortfarande hårt” det gör att engelskan har en helt annan betydelse. Även 

första meningen är ”fel”. ”perspective” skulle jag inte  översätta till ”utsikter” utan säga 

perspektiv.  
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Elev 5: 
Efter att ha läst igenom sidan med översättningar så skiljde det sig ganska mycket mer 

än vad jag trodde. Det är först när man jämför det såhär som jag verkligen såg att den 

svenskan texten var väldigt enkel och tråkigt översatt då man hoppat över vissa ord och 

även översatt vissa ord med en helt fel översättning för och därmed så kan det göra en 

mening mycket mindre intressantare  

På den allra första meningen på sidan så ändras det andra ordet, på den engleska 

texten står det “The weapons” vilket är plural men i den svenska texten har man istället 

översatt det till vapnet och lite senare i samma mening så översätter man “ new 

perspective” till “mina utsikter”, skulle jag ha fått göra en översättning där så hade jag 

skrivit “nya perspektiv”, då det är den korrekta översättningen enligt mig. jag tycker 

även att det skulle ha passat in bättre i texten då det funkar bättre till sammanhanget. 

Även i den andra meningen så har man översatt det så att det blir mindre intressant, 

man tappar spänningen lite när man förkortar översättningen och inte tar med alla ord. I 

andra meningen så skriver man “I know I have though opponents left to face” medans 

översättningen bara blir “Naturligtvist är motståndet fortfarande hårt”. Orden “left to 

face” försvinner helt från översättningen. Hade jag fått välja ifall jag hade velat läsa 

boken på svenska eller engelska efter denna meningen så hade jag valt engelska då den 

meningen var en mening som jag vill ha en ny mening på direkt efter då det blir som en 

fortsättning när man skriver “left to face” 

“If Cato broke through the trees right now”  är översatt till “Om Cato dök upp bland 

träden nu” och där tappar man spänningen ännu en gång. Jag vet inte helt hur jag skulle 

ha översatt den meningen och kanske hade jag översatt likadant men hur som helst så 

tycker jag att den engelska texten istället får det att låta som att det kommer hände 

vilken sekund som helst så var på vakt, så får den svenska meningen det istället att låta 

som “Cato kanske dyker upp men vad gör det?  

På rad 7 så har man skrivit “during prep time in the Capitol” medans den svenska 

översättningen “i huvudstaden”, jag hade tagit med “förberedelse tiden”, då man kanske 

inte kopplar direkt att det var tiden som hon var i staden “Capitol” innan spelen började. 

Man har enkelt översatt “tracker jacker stings” till getingsting, geting heter ej tracker 

jacker på engelska utan det är en speciell getingart från boken som ej finns på riktigt, 

dock fanns det ingen översättare som var kreativ nog att översätta det så istället tog man 

den enkla vägen och översatte till “getingsting”. Man hade ju iaf kunnat skriva tracker 

jacker getingsting, då hade man visat lite tydligen att det inte är vanliga getingsting hon 

fått. 

Jag har tagit upp de översättningar som jag tyckte ändrades mest och som jag 

stannade till på, jag håller även fast vid min åsikt att jag hellre skulle läst den engelska 

boken än den svenska. Det är inte konstigt att böcker på orginalspråk är bättre skrivna 

än svenska översatta böcker och detta är för att det är svårt att översätta rätt och vissa 

ord som är påhittade är inte det lättaste så som “tracker jacker”. 

 

Elev 6: 
Redan den första mening skiljer sig från den svenska översättningen. “The weapons 

give me an entirely new perspective on the Games” Den engelska mening säger mycket 

mer om situationen och fångar mig som läsare direkt. Jag som författare hade inte valt 

översättningen “utsikter”  utan isåfall ett ord som exempel “möjligheter”, utsikter är ett 

ord som är lite svårt att förstå och möjligheter hade flytit in bättre i texten. Den engelsa 

texten är mer laddad, och känsligare än den svenska då den är mer rak, inte så utförlig.  

Ett till exempel är mening nummer två som lyder, I know I have toughs opponents left 

to face är mycket mer gripande och jag får en annan känlsa än den svenska 

översättningen som säger, naturligvis är motståndet forfarande hårt. Den engelska 
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förklarar att HON vet, och att det finns motståndare fortfarande, det svenska 

översättningen är mer enkel och säger inte lika mycket om hennes tankar eller om 

situationen.  

Den svenska meningen ‘om Cato dök upp bland träden nu så skulle jag inte fly’ jag 

tycker att meningen “dök upp bland träden” hade kunnat utformas  bättre och med andra 

ord som ger en mer inlevelse. Dök upp bland träden känns som en mening tagen ur en 

barnbok. Precis som Cato bara skulle kliva fram bakom ett träd, jag antar att han mer 

gömmer sig/smyger sig fram. Tonen ändras verkligen om man jämför meningen på 

engelska och svenska då den inte är lika laddad, har inte samma “power”.  

En till mening jag reagerade på var “smashing into the trees” och översättningen 

“krockat med träd”. Jag tror inte precis att hon har krockat med ett träd, utan mer 

sprungit in/snuddat vid grenar som fått henne att få smärtor. Översättningen är väldigt 

bokstavlig. För mig låter krockat med ett träd som om hon haft en bil kört av vägen och 

in i ett träd.  

I helhet kan jag väl summera att den engelska texten är fylld med mycket mer 

känslor, kraft/betoning  och inlevelse. Den svenska översättningen är enligt mig rättså 

dålig och väldigt bokstavlig. Den beskriver situationen men inget mer, inte med samma 

känsla eller invecklat. Den engelska boken får nog en att bilda en bättre bild i sitt huvud 

när man läser eftersom den flyter på bättre, och beskriver saker mer utförligt. Efter att 

ha sätt dessa två texter bredvid varandra skulle jag valt att läsa den engelska variationen 

eftersom den svenska har tappat en hel del när det kommer till känslan, och jag anser att 

en bok ska kunna fånga en läsare på ett bra sätt, ifall man bara ska läsa meningar som är 

dåligt översatt och som inte beskriver detaljer om situationen så är den ju inte kul att 

läsa och man tappar därför intresset och förståelsen.  

Att engelska och svenska böcker skulle skilja sig så mycket hade jag ingen aning om, 

ifall man läst den svenska variationen innan man har sett ett stycke från den engelska 

,tror jag att man anser att den svenska är hyfsat bra, det är mer när man har  både 

texterna framför sig som man inser att den engelska är mycket bättre. 

 

Elev 7: 
Första meningen anser jag är har en del likheter och fler olikheter. Likheten mellan 

"give me an entirely new (perspective)" och "förändrar definitivt...", tycker jag är lika 

och ger samma innebörd. I slutet av första meningen står det i den engelska 

översättningen "the Games" med stort G och i  den svenska står det "spelen" med litet s. 

Detta anser jag inte har någon betydelse. Till och med i de första två-tre orden märker 

jag skillnad i plural och singular, "the weapons" och "det är vapnet". Eftersom 

engelskan är orignalspråket tycker jag den svenska översättningen borde vara "Dessa 

vapen.. " eller liknande. När jag läste den första meningen riktades mina ögon direkt till 

ordet perspective som hade översatts till utsikter. Det engelska perspective har en 

väldigt enkel översättning till det svenska perspektiv. Detta är nästintill en miss av Lena 

Johansson som har översatt boken. Resten av första stycket tycker jag översätts 

översiktligt bra, förutom i andra meningen. De låter inte bra om man jämför med den 

engelska översättningen, jag hade antagligen översatt andra meningen till "Jag vet att 

jag har tufft motstånd kvar att möta". I tredje meningen är villebråd ingen bra synonym 

till merely prey.  

Jag tycker att rad 7 missar innebörden av "prep time". Gorging och göda har i princip 

samma betydelse men man missar förståelse varför dem är i huvudstaden. Under "prep 

time" förbereder man sig för the Games, man göder inte sig bara under den tiden.  

Jag tycker definitivt att nyanserna skiljer sig åt i rad 3, "If Cato broke through the 

trees right now" låter det som han bryter sig fram från skogen medan den svenska 

översättning dyker han bara upp bland träden. I den engelska ska Katniss skjuta honom 
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om han "broke through" dvs attackerar från träden. Den svenska är mesigare översatt.  

 

Elev 8: 
5 "but first, I have to get some strength back in my body" 

men detta betyder egentligen: 

"men först måste jag få lite styrka tillbaka i min kropp" 

9 " And then there are my wounds to contend with- burns, cuts and bruises from" 

och detta betyder egentligen: "Och sedan finns det mina sår brottas med- brännskador, 

skärsår och blåmärken från"  

11 "but it has no effect on them"  

brtyder: "men det har ingen effekt på dem" 

12 "some type of leaf that could draw out the posion" på svenska: "någon typ av blad 

som kan dra ut giftet" 

 

Elev 9: 
I den första meningen på engelska står det perspecive, på svenska har de översatt den till 

utsikter. Jag tycker inte det är rätt ord att använda, hade jag läst enbart den svenska 

delen hade jag nog förstått vad de menar. Men enligt mig är just utsikter en väldigt 

konstig översättning, vilket gör att man stannar och tänker på det och kanske till och 

med stör sig lite på det, vilket jag gjorde.  

På femte raden står det "... I have to get some strength..." på den svenska står det 

"...jag få tillbaka styrkan i kroppen." Some strength och styrkan är för mig inte samma 

sak. I den svenska låter det som hon vill få tillbaka all sin styrka för att kunna fortsätta 

och sedan vinna hela spelet. Men i den engelska tycker jag att det istället låter som hon 

bara behöver lite styrka för att kunna klara sig en tid framöver. Den svenska är mer 

kaxig och självsäker.  

På rad tolv står det "...but it has no effect on them." i den svenska står det "... men det 

hjälper inte alls". Jag tycker här att man har underlättat för svenska läsare. Skulle jag 

översatt skulle jag skrivit "men det har ingen effekt på dem." Man får ut samma 

innebörd med det lättare och jag tycker den lättare är bättre eftersom läsandet flyter på 

mer. jag uppskattar när det är lite enklare ord osv eftersom jag tycker att det ska gå fort 

när man läser och man ska inte behöva tänka på så mycket. Detta är vad jag tycker men 

jag är inte säker på att mer vana eller erfarna läsare håller med.  

Enligt mig är den svenska översättning en lättare version än den engelska. En del 

engelska ord är mycket svårare eller "finare" än de svenska som är valda. Under varje 

översättning står det från vilka sidor översättningen är tagen, den engelska på sidorna 

197-198 och de svenska från sida 161. Det betyder att den engelska historian har tagit 

nästan 30 längre än den svenska, kan detta vara ett tecken på att den svenska är en 

lättare eller mindre översättning, där man lämnat ute saker som är onödiga.  

 

Elev 10: 
’- Perspecitve och utsikter tycker jag inte alls har samma betydelse. Om jag hade 

översatt den meningen själv så hade jag skrivit: Det här vapnet ger mig en ny syn (eller 

synvinkel) på spelen.  

- Det finns ingen svensk version av prep time. Man förstår att hon ätit mycket och 

försökt göda sig själv i huvudstaden, men inte att det var under träningen. Det ger en lite 

annan syn och meningarna har inte samma betydelse.  

- Den engelska versionen ''if cato broke through the trees right now'' tycker jag låter mer 

brutal och aggressiv än ''om Cato dök upp bland träden nu''. Det skulle varit bättre med 

något som: om Cato kom stormandes genom träden eller om Cato kom brakande genom 
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träden, för att få in samma känsla av att han kommer springandes med en kniv i näven 

och inte smyger fram. 

- Hon (Lena Johansson) har översatt ''wich are as sore and swollen as ever'' till ''som 

fortfarande är svullna och ömma''. Jag tycker att den engelska verionen är mer 

dramatisk. och den korrekta engelska meningen till den svenska skulle varit ''wich are 

still sore and swollen''. Men så står det ju inte, därför borde den svenska översättningen 

varit ''som är mer svullna och ömma än någonsin''. Jag tycker att det blir mer dramatiskt 

och ger samma känsla av att nu gör det mer ont än vad det någonsin gjort innan.  

- Hon har även översatt orden ''that could draw..'' till ''som drog ut''. Dessa meningarna 

är helt olika. Det engelska påstår att löven kanske kan dra ut giftet men den svenska 

påstår att de definitivt gör det. Helt fel.  

 

Elev 11: 

 The weapons give me an entirely new perspective on the Games – Det här vapnet 

förändrar definitivt mina utsikter i spelen. Enligt mig har meningarna inte exakt samma 

betydelse och uppfattas inte likadant. För det första, i den engelska meningen stor det 

vapen med plural medan i den svenska versionen står vapen i singular. För det andra, 

orden entirely och definitivt tycker inte jag matchar eller har samma betydelse. När jag 

läser ordet entirely tänker jag mer på helt/fullständigt. Samt efter ordet entirely i den 

engelska delen står det ”new” som inte finns med överhuvudtaget i den svenska 

versionen. Perspective och utsikter tycker jag inte heller har samma betydelse. Utan det 

ger helt olika förståelse för texten. Perspective tycker jag betyder perspektiv och inte 

utsikt. Den bilden jag får av den engelska meningen är att vapnet ger han/hon en helt ny 

uppfattning av spelen. Medan den svenska säger något helt annat. 

 Nej, prep time finns inte beskrivet i den svenska texten. På sätt och vis skapar det en 

annorlunda stämning, i den engelska versionen förstår jag det som att de hade en viss tid 

på sig då möjligheten att äta en massa för att ha det som hjälp under spelen. Men i den 

svenska versionen nämns inte detta och därför förstår man inte heller hur situationen 

verkligen var.  

 Den engelska meningen verkar lite mer intensiv och aggressiv än vad den svenska är. 

Den svenska är lite snällare och mer harmonisk. För att skapa en annan känsla skulle 

man kanske kunna skriva: ”Om Cato plötsligt bröt sig igenom träden”.  

 Ett annat exempel är den andra meningen: ”I know I have tough opponents left to face”, 

istället för den svenska översättningen som är ”Naturligtvis är motståndet fortfarande 

hårt” tycker jag att det borde översättas mer rakt av och inte ändras så mycket. Alltså: 

Jag vet att jag har flera tuffa motståndare kvar att möta. Liknande exempel finns på flera 

ställen igenom hela texten. 

 Om jag skulle bestämma så tycker jag man bör översätta texten mer rakt av och inte 

förändra så mycket. Risken med att ändra ord och meningar allt för mycket är att läsaren 

kan få en annan uppfattning av textens innebörd. Jag uppfattar den engelska versionen 

som mer "grov" och känslomässig, jag tycker det är enklare att uppfatta känslor och 

mening med texten i den englska jämfört med den svenska.    

Elev 12: 
1.  "The weapons" blir "det här vapnet". 

     "perspective" blir "utsikter".  

Jag tycker båda översättningarna ovan är mycket dåliga. "The weapons" borde väl 
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översättas "dem här vapnen" och "perspective" borde översättas "perspektiv". Engelska 

meningen fångar mer spänning än vad svenskan gör. Svenskan känns aningen mesig i 

dessa sammanhangen. 

2. Jag hittar ingen svensk version av "prep time" i texten. Man tappar ju en 

beskrivningsform i översättningen eftersom man inte anger "tid". Ex. "genom att göda 

mig under tiden för förberedelser i huvudstaden." Meningen blir aningen utdragen men 

det ger ändå en funktion till översättningen.  

3. Ja jag tycker absolut att tonen förändras. "broke through the trees"   -     Ger en 

känslan att någon verkligen skall dyka upp och ta träd och grenar med sig. Med fart och 

kraft. Med betoning på BROKE. "dök upp bland träden"      -      Låter som att Cato 

smyger runt i skogen och letar svamp ungefär. Ger inte alls samma effekt. Ex. Om Cato 

dundrade genom träden nu.    -      Ger en mer dramatisk effekt än tidigare mening. 

Beskriver allvaret i situationen.  

4.   
5.  Engelskan ger som sagt större effekt och skapar en tydligare och mer spänd stämning 

än vad svenskan gör. Kan inte direkt sätta ord på vad som ger det större effekt men 

kanske beror på att vi svenskar är så vana vid de svenska vanliga, tråkiga uttrycken, vi 

har hört dom i så pass många olika sammanhang att dom inte längre utgör någon effekt. 

 

Elev 13: 
1. Engelska texten är mer vuxen, Svenska texten ger en mer barnsligt dramatiskt flyt. 

Personligen är engelskan roligare att läsa för det får ett bättre djup. Svenskan klämmer 

in massa fula "fyllar" ord som får det att se dumt ut. Sedan är svenskan mer lättläst då 

engelska versionen har ett mer komplext språk.  

2. Det finns ingen översättning av "prep time". Jag tycker att när det inte finns en bra 

översättning eller en översättning alls förstör fruktansvärt och ger ett flow som känns 

skit. 

3. Jag tycker det låter med i engelska texten såsom Cato skulle slå sig igenom ett 

buskage medans svenska tydligt berättar att hon skall springa igenom skogen och bara 

dyka upp.  

4. Nej jag hittar inga yttligare ord.  

5. Engelskan ger mig gåshud dvs bättre känsla i den. Engelskan använder sig av ett 

finare språk, finare ord. 

 

Elev 14: 
1 - The weapons give me an entirely new perspective on the games. 

"De här vapnet förändrar definitivt mina utsikter i spelet. "I know I have tough 

opponents left to face". Jag vet att jag har tuffa motståndare som kvarstår. Den Engelska 

meningen ger mer en blick av att hon har uppfattat/fått ett nytt perspektiv på vapnena 

kring hela spelet medans den Svensk versionen av meningen ger mer en blick av att hon 

anser att vapnena förändrar hennes situation i spelet. 

Den fungerar inte "Prep time" kan inte översättas till göda mig själv tycker jag. Det 

borde översättas till förberedningstid. Det skapar en väldigt fel översättning av hela 

bilden. Man får bilden att hon "äter upp sig" på svenska medans på engelskan låter det 

mer som att det omfattar hela förberedningstiden. Man kan ändra om den Svenska 

meningen. 

Översättningen var bra 

 

Elev 15: 
-Jag tycker att det första stycket i engelska samt svenska texten är helt olika. För mig ger 
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den svenska varianten mig en känsla om en mjuk dunkudde, medans engelska ger mig 

en bild av skog och krig. "I'd shoot" och "Jag skulle skjuta" känns som två helt olika 

grejer, de förstnämda är mer hårdkokt. 

-Kombinationen "prep time" finns inte med i den svenska versionen, det ersätts inte ens. 

Prep time för mig är en tid där du förbereder dig, där du slipar vapen, tränar både fysiskt 

och rent taktiskt. Men istället blir det på svenska "det lilla hull jag lagt på mig genom..... 

genom att göda mig". Det blir två helt olika saker. 

-I den engelska varianten känns det som att Cato plötsligen dyker upp mellan träden, 

hoppar fram genom löven som pryder träden ungefär. Men på svenska blir det att Cato 

bara plötsligt är vid träden. Båda meningarna innefattar ingen överdrift av känslor, men 

den engelska varianten får en att tänka till ett scenario om att det faktiskt dyker upp en 

plötsligt ut genom löven mellan träden. Medans den svenska är så platt, plötsligt stod 

bara Cato där liksom. 

Jag tycker generellt att engelska varianten är bättre, det är kanske inte alltid mer 

förklarat i rena ord, men orden de använder är bredare och mer offensiva. På så sätt så 

tänker man mer när man läser engelska. Scenariot i huvudet blir mer detaljrikt. 

 

Elev 16: 
”De här vapnen förändrar definitivt min syn på spelet” istället för ”Det här vapne ” = 

The weaponS give me an entirely new perspectiv on the Games. kom ihåg S, står för 

flera vapen. I know I tough opponents left to face= Jag vet att jag har ett tufft motstånd 

kvar att möta.  

But I am no longer merely prey that runs and hides or takes deperate measures.= Men 

jag är inte längre ett byte som springer och gömmer sig eller tvingas till desperata 

åtgärder.  

But first, i have to get some strenght back in my body= Men först, måste jag få 

tillbaka lite styrka i kroppen. 

My hip bones are and ribs are more prominent than I remember them being since 

those awful moths after my fathers death= Mina höftben och revben är mer synliga än 

vad jag kommer ihåg ända sen de hemska månaderna efter fars död. 

But it has no effect on them= Men det har ingen effekt på dem. Översättningen var : 

men de de hjälper inte alls.  

My mother knew a treatment for them= Min mamma visste en behandling mot dem, 

Något sorts blad som drog ut giftet. 

Jag tycker att översättningen överlag var bra, det var bara några små fel (enligt mig ). 

Annars tycker jag absolut det var en bra översättning.  

Något jag skulle ändra på är att välja mer känsloladdade ord. Så att man som läsare 

kan få en liten inblick hur de skulle vara att vara i just den situationen. 

Med känsloladdade ord menar jag exempel istället för ”han är väldigt arg, jag visste 

inte om han skulle gå på mig”, . Kan man skriva något liknande med. ”Man såg på 

honom hur han kokade inombords, jag var rädd att han inte skulle kunna kontrollera 

ilskan.” 

Några ord som jag ser i texten:  

Villebråd= byte ska de vara enligt mig.  

Some type of leaf= något sorts blad.   

 

Elev 17. 
I den svenska texten så säger hon i den första meningen att vapnet ändrar “utsikten” i 

spelet, men i den engelska texten så förändrar det perspektivet. Detta ger 2 helt olika 

uppfattningar, i den svenska så verkar det som om hon får en utsikt över något, och i den 
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engelska så verkar det som om hon får ett perspektiv.  

“If Cato broke through the trees right now, I wouldn’t flee, I’d shoot.” Om Cato dök 

upp bland träden nu skulle jag inte fly, jag skulle skjuta. Här är det skillnad, i den 

engelska versionen så förklaras det som om hon skulle ta sig förbi träden, eller bryta sig 

igenom. Men i den svenska så kan cato bara dyka upp, som om träden inte vore ett 

hinder.  

“Plus several more pounds as well” och “Det lilla hull jag lyckades lägga på mig” 

låter också olika, i den engelska versionen så låter det som om hon har gått upp en del i 

vikt och fått i sig mycket, men i den svenska knappt någonting. Vilket gör skillnad.  

“Wich are as sore and swollen as ever” och “som fortfarande är ömma och svullna”. I 

den engelska versionen låter det mycket värre och hemskare, svullnaren någonsin. I den 

svenska bara lite ömma och lite svullna. 

 

 


