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Spanska sjukan 
Lämnar spansk syntax spår i svenska översättningar?



 

   

Sammandrag 
Denna uppsats försöker besvara frågan om spanskans syntax efterlämnar spår i texter som 

översätts till svenska. Undersökningens hypoteser är två: dels att det finns syntaktiska 

skillnader mellan spanska och svenska, dels att en svensk text översatt från spanska kommer 

att skilja sig från en svensk originaltext, på grund av påverkan från spanskan. Analys-

materialet är hämtat ur en spansk roman och dess översättning, samt ur en svensk roman som 

används som jämförelsematerial. Hypoteserna prövas främst genom en metod som bygger på 

att meningar indelas i kärnsatser. Därefter klassificeras dessa som tillhörande en av sex sats-

grader. Genom att studera skillnader i användningsfrekvens för olika satsgrader kan skillnader 

mellan texterna påvisas. Resultatet visar att vissa satsgrader är betydligt vanligare i den 

översatta texten än i det svenska originalet. För andra satsgrader syntes inte samma tydliga 

skillnad. Slutsatsen blir att vissa språkliga konstruktioner tycks överföras och att spanskans 

syntax lämnar spår i svenska översättningar 
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1 Inledning 
Lämnar ett språk spår efter sig i översättningar till andra språk? Skulle man, om man var 

tillräckligt uppmärksam, kunna se på en text att den är översatt? Dessa är de frågor jag 

huvudsakligen hoppades få svar på när jag påbörjade den undersökning som presenteras här.  

   Min C-uppsats i spanska behandlade hur svenska sammansatta ord hade översatts till 

spanska. Som utgångspunkt för undersökningen hade jag en svensk roman, och dess spanska 

översättning. När jag arbetade med de två böckerna, noterade jag att det fanns intressanta 

skillnader mellan dem även när det gällde syntax. Den spanska översättaren valde många 

gånger att slå samman flera svenska meningar till en enda på spanska, och hon stuvade om 

innehållet och presenterade det genom andra språkliga konstruktioner än i originalet. Jag blev 

nyfiken på om det gick att se sådana tendenser även i översättningar från spanska till svenska, 

och om det gick att urskilja något system i förändringarna. Men jag blev också nyfiken på om 

det ibland är tvärtom; att sådana förändringar inte görs, utan att konstruktioner som i normala 

fall inte förekommer i målspråket, eller som är ovanliga där, överförs från källspråket? Det 

skulle innebära att det går att se på en text att den är översatt från ett visst språk, genom att 

vissa konstruktioner är vanligare än de annars skulle vara. 

   Översättning är något som har blivit allt viktigare i takt med globaliseringen. För Sveriges 

del har mängden översättningar ökat inte minst genom EU-samarbetet, men också skön-

litteratur översätts i stor omfattning. Större delen av den litteratur som utkommer i Sverige 

under ett år är översatt från något annat språk, i de flesta fall från engelska. Detta gör att vi 

måste fråga oss vad det är som ska definieras som svenska? Är det bara originalsvenska texter 

som ska vara utgångspunkt för den definitionen, eller ska vi också inkludera de stora 

mängderna översatta texter? Och om det då är så att översättningssvenska är annorlunda än 

originalsvenska – vad innebär det då för bilden av språket? Även om vi utesluter de översatta 

texterna bör det ändå vara ofrånkomligt att de så småningom kommer att påverka språket så 

att konstruktioner som först kommit in i svenskan via översättningar börjar uppträda även i 

originalsvenska texter. 

   Jag är inte språkprotektionist och är inte ute efter att stämpla översättningar som ”dålig 

svenska”, men jag tycker att frågan är av stor vikt, i synnerhet som mängden översättningar i 

framtiden troligen kommer att växa. Jag gör heller inga anspråk på att komma med svaret på 

hur svenskan kommer att påverkas av översättningen. Översättningssvenska är ett mycket 

stort område som består av många pusselbitar. Frågan gäller både om den finns och hur den i 

så fall kan se ut. Först när pusslet är lagt kan slutsatser börja dras kring vilka konsekvenser 
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översättningen kan få på språkets utveckling. Den forskning som tidigare gjorts kring 

översättningssvenska har främst utgått från engelska texter. Studier där svenska jämförs med 

andra språk är ovanliga. Bland tidigare studier har de flesta också fokuserat på lexikal 

påverkan, medan överföring av syntax har uppmärksammats mindre. Jag hoppas därför att 

med denna undersökning kunna bidra med en liten, tidigare saknad, bit till pusslet. 

 

1.1 Syfte 
Syftet med undersökningen är att försöka ta reda på om spanskans syntax lämnar spår efter 

sig när spanska texter översätts till svenska, jämfört med de syntaktiska strukturer som finns i 

texter ursprungligen skrivna på svenska. Finns det skillnader vad gäller meningslängd eller i 

bruket av huvudsatser, bisatser, particip, infinitiv, nominaliseringar eller olika typer av 

attribut? Kan skillnaderna förklaras av hur dessa drag används i översättningens källspråk, 

spanska? 

 

1.2 Hypoteser 
Undersökningen utgår från två hypoteser: den första är att det finns syntaktiska skillnader 

mellan spanska och svenska, den andra är att där sådana skillnader finns så kommer den 

översatta texten att skilja sig mindre från den spanska än vad den svenska originaltexten gör. 

Det spanska och det svenska originalet bör enligt hypotesen alltså utgöra ytterligheterna på en 

skala, där den svenska översättningen av det spanska originalet placerar sig någonstans 

mittemellan dessa. 

 

 

2 Forskningsöversikt 
Översättning, och de problem den kan medföra, har diskuterats ända sedan antiken och den 

litteratur som finns kring ämnet är mycket omfattande. Denna uppsats ska dock inte handla 

om själva översättningsprocessen, utan om hur resultatet av översättningen förhåller sig till 

icke översatt text. Först presenteras här några studier kring översättning ur olika perspektiv 

som är relevanta för undersökningen, därefter riktas fokus mot litteratur som berör just 
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översatt text i förhållande till andra målspråkstexter. Med målspråk menas det språk en text 

översätts till. Motsatsen, källspråk, är det språk texten översätts ifrån. 

 

2.1 Studier kring översättning 
Yvonne Lindqvist skriver i boken Högt och lågt i skönlitterär översättning till svenska 

(Lindqvist 2005) om skillnader mellan översättningar av hög- och lågprestigelitteratur. Hon 

konstaterar att det finns en klar skillnad mellan översättningarna av de två texttyperna. 

Översättningarna av lågprestigelitteratur bedöms efter en helt annan måttstock än 

översättningarna av högprestigelitteratur. Slutsatsen blir att svaret på vad som kännetecknar 

en god översättning beror på vem man frågar. 

   Även Christina Gullins Översättarens röst (Gullin 2002) fokuserar på översättarens 

betydelse för det färdiga resultatet, men betonar det personliga språkets roll, snarare än vilken 

typ av litteratur som översätts. Gullin konstaterar att texterna har påverkats av att bli 

översatta, att det har ”tillkommit en röst” (a.a. s. 189). Slutsatsen blir att en översättning bör 

betraktas inte enbart som en representation av en annan text utan också som en egen text för 

att en tolkning av den ska bli givande. 

   Rune Ingos bok Konsten att översätta (Ingo 2007) är i första hand tänkt för studenter inom 

översättar- och tolkutbildningar. Författaren försöker identifiera de problem som översättning 

kan innebära och tillhandahålla modeller för hanteringen av dessa. Framställningen utgår från 

det Ingo kallar för översättningens fyra grundaspekter: grammatisk struktur, språklig varietet, 

semantik och pragmatik. Eftersom en översättning som helt stämmer överens med källspråket 

på alla dessa fyra nivåer samtidigt inte är möjlig att göra, menar Ingo att översättaren ständigt 

måste avgöra vilken av de fyra aspekterna som är viktigast vid varje enskilt tillfälle. Den 

metod Ingo använder för analys av grammatisk struktur har legat till grund för min egen 

analys och presenteras därför närmare i metodkapitlet. 

   Syntax i engelska respektive svenska tas upp i Christer Platzacks ”Sex översättningar till 

svenska av Lewis Carrolls ’Alice in Wonderland’” (Platzack 1983). Den behandlar 

syntaktiska skillnader mellan den engelska texten och dess olika svenska översättningar och 

Platzacks slutsats blir att det finns individuella skillnader i översättarnas sätt att arbeta som får 

konsekvenser för översättningens utformning. 
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2.2 Studier kring translationese 
För studier av translationese, eller översättningssvenska saknas forskning på språkparet 

spanska – svenska nästan helt. Inger Enkvist berör ämnet, men snarast som ett bispår. Studier 

av translationese har vanligen engelska som källspråk. Här presenteras först ett antal 

undersökningar av översättningssvenska, och därefter också ett par studier av translationese i 

norska och danska. 

 

2.2.1 Svenska studier 

I ”Translationese in Swedish novels translated from English” (Gellerstam 1986), skriver 

Martin Gellerstam om skillnader på lexikal nivå mellan romaner författade på svenska, och 

romaner översatta till svenska från engelska. Gellerstam drar slutsatsen att engelska, 

åtminstone på den lexikala nivån, lämnar spår efter sig i svenska översättningar och att spåren 

är tydliga nog för att det ska gå att avgöra om en text är ett svenskt original eller en 

översättning. 

   I ”Om svenskan i översättningar från engelskan” (Gellerstam 1989) tar Gellerstam även upp 

skillnader på syntaktisk nivå mellan engelska och svenska. Basen för undersökningen är 

densamma som i den föregående och resultaten visar att det finns syntaktiska skillnader som 

följer med i översättningarna. Gellerstam menar dock att översättningssvenskan inte främst 

består av syntaktiska avvikelser, utan att det är ordförrådet och den lexikala nivån som 

påverkas mest. 

   Margit Bönnemark presenterar i artikeln ”Definitness in English, Swedish, and in Swedish 

Translations from English” (Bönnemark 1998) en undersökning som också fokuserar på 

syntaktiska mönster. Hon ställer upp två hypoteser. Den ena är att de engelska texterna ska ha 

färre bestämda artiklar, men fler possesiva och demonstrativa pronomen än de svenska. Den 

andra är att där dessa skillnader finns, så kommer svenska översättningar att skilja sig mindre 

från engelskan än originalsvenska texter. Resultaten bekräftar i stort sett båda hypoteserna. 

Skillnader finns mellan engelska och svenska och de engelska originaltexterna tycks överföra 

syntaktiska mönster till sina översättningar. 

   I Helena Palms artikel, ”Den smittsamma förlagan” (Palm 1997) diskuteras hur svenskan 

kan påverkas när viktiga texter utgörs av översättningar av texter skrivna på andra europeiska 

språk, bland annat franska. Palm menar att de svenska översättningarna tydligt präglas av 

originalens språkbruk. Särskilt intressant är att de svenska översättningarna i sin tur har visat 
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sig påverka dokument som senare skrivs på svenska inom samma ämnesområde. Många 

sådana texter låter därför översatta, trots att de inte är det. 

   Också Inger Enkvist utgår från ett annat källspråk än engelska. I boken Om litterär 

översättning från spanska (Enkvist 1991) behandlas översättningar till franska, engelska och 

svenska av två av Mario Vargas Llosas romaner. Enkvists fokus ligger framför allt på det 

litterära, på om textens budskap förvrängs eller blir mer svårbegripligt genom översättningen, 

och på hur läsarna av översättningarna upplever och bedömer dem. Därigenom kommer hon 

också in på translationese och hur läsarna har reagerat på den. Ett intressant resultat är att de 

franska översättningarna, till skillnad från de svenska och engelska, anses ligga alltför nära 

originalet, med resultatet att texten blir ”ofransk”. Det skulle kunna tyda på att risken för 

källspråkspåverkan ökar när källspråk och målspråk är nära besläktade. Enkvists slutsats har 

dock föga med translationese att göra, utan handlar om vikten av att översättaren förmår att 

smidigt infoga sådan information om kultur och samhällsliv som en icke-källspråksläsare kan 

behöva. 

 

2.2.2 Skandinaviska studier 

I ”Anglicisms and Translation” (Gottlieb 2005) diskuterar Henrik Gottlieb hur danskan har 

påverkats av den stora mängden översättningar från engelska, och vad som kan ligga bakom 

utvecklingen. Slutsatsen blir att engelskans inflytande på danskan är starkt, och dessutom 

växer, och att en stor del av inflytandet beror på den stora mängd översättningar som 

människor dagligen möter, framför allt genom teves undertexter. 

   Anglicismer behandlas även i artikeln ”Anglicisms in Norwegian: When and Where?” 

(Johansson & Graedler 2005). Den fokuserar på engelska lånord i norskan och tar upp när och 

inom vilka språkliga områden de uppträder. Johansson och Graedler finner att graden av 

lånordsanvändning skiljer sig åt mellan olika genrer. I texter om film eller modern musik är 

frekvensen engelska ord hög, medan den är mycket låg i exempelvis texter om klassisk musik. 
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3 Metod 
Här presenteras först den metod som varit utgångspunkt för större delen av undersökningen. 

Därefter redovisas de definitioner som har använts och hanteringen av de problem som 

uppstått kring vissa konstruktioner. 

 

3.1 Kopplingsanalysen 
Den metod som använts har ytterst sin grund i den generativt-transformationalistiska 

grammatiken. Den form av metoden som har använts här presenteras av Rune Ingo i boken 

Konsten att översätta (2007). Ingo kallar den för kopplingsanalys. Metoden är tänkt som ett 

verktyg för översättare, men fungerar bra även för mina syften. Den bygger på att varje 

mening delas upp i ett antal kärnsatser. Dessa kärnsatser klassificeras sedan som tillhörande 

olika satsgrader och därmed kan kopplingarna mellan kärnsatserna beskrivas. Nedan förklaras 

först begreppet kärnsats, därefter satsgraderna. 

   Ingo menar att varje text bygger på en samlad mängd realiakunskap som kan tänkas i form 

av ett semantiskt eller kognitivt nät. Varje enskild uppgift som detta nät består av utgör basen 

för en kärnsats. En kärnsats är ”en enkel sats som inte kan härledas ur en annan sats och som 

inte innehåller satsmotsvarigheter eller andra kvasisatser” (a.a. s. 33). Det innebär att kärn-

satsen enbart innehåller subjekt och predikat samt eventuellt adverbial och eventuellt objekt 

eller predikativ. Kärnsatsen kan inte innehålla exempelvis particip, nominaliseringar eller 

attribut. Med utgångspunkt i det kognitiva nätet, formulerat som kärnsatser, byggs texten upp 

genom att kärnsatserna får olika form samt grupperas och kopplas till varandra på olika sätt. 

Meningen i exempel 1 består av tre kärnsatser. 

 
(1) Flickan som sitter i den stora bilen är lärarinna 
  kärnsatser: Flickan är lärarinna 
   Flickan sitter i bilen 
   Bilen är stor (a.a. s. 40) 
 
Samma kärnsatser skulle också kunna ges en annan form, och därmed bilda en mening som 

överför samma information men är annorlunda formulerad. Till exempel skulle ”den stora 

bilen” kunna bytas ut mot ”bilen som är stor”. En mening kan bestå av en enda kärnsats eller 

av många, beroende på meningens längd och komplexitet. 
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   Nästa steg i kopplingsanalysen är att studera vilken form kärnsatserna fått och därmed hur 

de har kopplats till varandra. Ingo talar om tre övergripande satsgrader: huvudsatser, bisatser 

och kvasisatser, även kallade inbäddningar. Kvasisatserna är inte fullständiga satser. Den 

fullständiga satsens ursprungliga satsstruktur syns inte längre utan kärnsatsen representeras av 

exempelvis ett infinitiv eller ett attribut. Kvasisatserna kan, med Ingos terminologi, delas in i 

fyra undergrupper: particip, infinitiv, nominalisering och predikatslösa. De fyra under-

grupperna har bevarat olika mycket av kärnsatsens struktur. Participuttrycken har bevarat 

mest. De kan fortfarande uttrycka tidsrelationer (springande – sprungen) och kan negeras 

(ovetande). Infinitiven har också viss förmåga att uttrycka tidsrelationer (att springa – att ha 

sprungit). Vid nominaliseringar finns inte den möjligheten kvar, och vid de predikatslösa 

finns inte längre något spår av kärnsatsens ursprungliga predikat. Satsgraderna kan alltså ses 

som en skala, från huvudsatser ner till de predikatslösa kvasisatserna. Kopplingsanalysen, 

utförd på exempelmeningen ovan, ser ut som följer: 

  
(2) Flickan som sitter i den stora bilen är lärarinna. 
 
Huvudsatsen står i rak stil, bisatsen är kursiverad och fetstilen markerar en predikatslös kvasi-

sats. För analysen har den finare indelningen av kvasisatserna använts, vilket ger sex möjliga 

former för kärnsatserna: huvudsats, bisats, particip, infinitiv, nominalisering och predikatslös. 

   Vinsten med satsgradsindelningen är att den ger möjlighet att studera meningarnas struktur. 

Därigenom kan skillnader mellan två språks struktur förhoppningsvis synliggöras. Olika språk 

använder nämligen de olika satsgraderna olika mycket. Ingo har med hjälp av metoden 

jämfört strukturen för svensk text med strukturen i franska, engelska och finska texter och 

funnit skillnader mellan språken. Om skillnader finns mellan svenska och spanska ska 

analysen förhoppningsvis kunna få fram dessa, liksom eventuella skillnader mellan den 

originalsvenska texten och översättningen.  

 

3.2 Meningslängd 
Den definition av grafisk mening som har använts är hämtad ur Gymnasistsvenska (Hultman 

& Westman 1977). ”En grafisk mening är det som ryms mellan (meningsbörjande) stor 

bokstav och (meningsslutande) punkt, frågetecken eller utropstecken.” (a.a. s. 180) Denna 

tämligen enkla definition räcker för det material jag har haft att arbeta med. Några oklarheter 

kring meningsgränserna förekommer inte i någon av texterna. 
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3.3 Satsdefinition 
En indelning i huvudsatser respektive bisatser kräver först en definition av vad en sats är. Det 

finns många olika satsdefinitioner. Den som har använts här baseras på Sven Engdahls 

definition i Studier i nusvensk sakprosa (1962), men har modifierats för att fungera 

tillsammans med kopplingsanalysen. Engdahls definition utgår från den traditionella skol-

grammatiska regeln om att en fullständig sats kräver både subjekt och predikat. Om antingen 

subjekt eller predikat saknas räknas den som fullständig sats ”om den kommer att stå som 

överordnad sats i en satsfogning” (a.a. s. 16), det vill säga om den har en bisats knuten till sig. 

Den kommer även att räknas som en sats om den står självständigt, men däremot inte om den 

står som underordnad i en satsfogning. Det sista gäller för konstruktioner som, om de hade 

varit satser, skulle ha varit bisatser. I mitt material har kravet på utsatt subjekt slopats. Om det 

finns ett finit verb räknar jag alltså konstruktionen som en sats. Anledningen är att det finita 

verbet är en kärnsats som inte passar in i någon av kvasisatsgrupperna. Om ett ensamt finit 

verb inte kan räknas som en fullständig sats, och därmed inte som huvudsats eller bisats, 

skulle ett mycket stort antal kärnsatser helt falla utanför satsgradsskalan. Analysmodellen 

skulle då bli ohanterlig. För spanskans vidkommande är utsatt respektive icke utsatt subjekt 

inte ett problem. Eftersom predikatet personböjs finns subjektet alltid med i satsen, utan att 

skrivas ut. 

   Det enda avsteg som gjorts från kravet på utsatt predikat är när hjälpverbet har eller hade 

har uteslutits, som i följande exempel: 

 
(3) Förutom tvillingarna hade de fått en mellandotter som dött 

i sömnsjuka [...] (Krönika s. 39) 
 
Ovanstående mening har ansetts bestå av två satser, en huvudsats och en bisats, trots att hade 

har utelämnats i bisatsen. Varken meningen eller satsen blir begriplig utan ett underförstått 

hade. Enligt Maria Bolander (2001) gäller inte heller kravet på subjekt och predikat ”när vi i 

bisats utelämnar hjälpverbet har eller hade” (a.a. s. 144). 

 

3.4 Spanska sammansatta ord 
Sammansatta ord har orsakat vissa problem under analysarbetet. Jag har valt att se dem som 

sammanhållna enheter. Ett ord som ”hustak” har alltså inte analyserats i sina beståndsdelar, 

trots att en konstruktion motsvarande ”tak på huset” är tänkbar.  Då hade ”på huset” räknats 
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som prepositionsattribut, och därmed ingått i gruppen predikatslösa. Valet att inte analysera 

detta baseras på min uppfattning att det då snarare handlar om ordbildning än om syntax. För 

svenskans vidkommande är detta val okomplicerat. Sammansatta, det vill säga ihopskrivna, 

ord analyseras som enheter. När det gäller den spanska texten skapar detta emellertid 

problem. Spanskans frihet att bilda sammansatta ord är betydligt mer begränsad, och även när 

sådana ord bildas skrivs sammansättningen sällan ihop grafiskt. Ett exempel är ”coche cama”, 

’sovvagn’ (ordagrant ”vagn säng”), som består av två fristående substantiv men otvivelaktigt 

måste räknas som ett sammansatt ord. Problemet blir därmed att avgöra när ett ordpar (eller 

en flerordskonstruktion) i den spanska texten ska räknas som ett sammansatt ord, och när ett 

(eller flera) ord ska räknas som attribut. För att få ett så icke-subjektivt kriterium som möjligt 

för detta har jag valt att utgå från den spanska ordlistan CLAVE (1999). De ordkombinationer 

CLAVE tar upp som självständiga ord har räknats som sammansättningar men inte de övriga. 

Det i Crónica förekommande ”fiebres crepusculares”, översatt till ’sömnsjuka’, räknas 

exempelvis inte som en sammansättning, medan däremot ”guerra civil” gör det. Trots att 

konstruktionerna är identiska ses bara den ena som en sammansättning.  

 

3.5 Adjektiv eller particip 
Ett särskilt problem visade sig vara hur adjektiv och perfekt particip skulle åtskiljas. Form-

mässigt ser de ofta likadana ut och predikaten kan fylla en adjektivisk funktion. Min strävan 

var att finna en så objektiv klassificering som möjligt och SAOL (2006) fick därför bli 

utgångspunkt för klassificeringen. De ord SAOL betecknar som adjektiv, har räknats som 

sådana, övriga har räknats som particip. För spanskan fyller CLAVE samma funktion.  

 

3.6 Verbkombinationer 
När flera verb följer på varandra (ett eller flera hjälpverb + ett huvudverb) räknas 

konstruktionen bara som en kärnsats. En infinitiv som följer på ett böjt hjälpverb tillhör 

således inte satsgraden infinitiv. 

   På svenska är konstruktioner som ”satt och läste” och ”står och stryker” vanliga. Dessa 

består av två tidsböjda verb och borde därför, vid en strikt tillämpning av analysmetoden, 

räknas som två kärnsatser. Jag har emellertid valt att istället se dessa verbpar som en enda 

kärnsats, eftersom det första verbet inte uttrycker en aktivitet, utan istället anger att skeendet 
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ska ses som pågående. Ett uttryck som ”går och badar” analyseras som två kärnsatser 

eftersom båda verben då uttrycker en handling som subjektet utför. I det senare fallet kan och 

bytas ut mot för att. 

 

 

4 Material 
De tre texter som huvudsakligen har använts för analysen är hämtade ur en spansk roman och 

dess svenska översättning, samt ur en svensk roman. Jag ska här först kommentera valet av de 

första två, eftersom de av naturliga skäl hänger samman. Därefter kommer valet av den 

svenska texten att kommenteras. För beräkningen av meningslängd har också bitar ur två 

andra svenska romaner använts. Dessa kompletterande texter presenteras sist. 

 

4.1 Spanskt original och svensk översättning 
Den spanska roman som har valts ut är Crónica de una muerte anunciada. Romanen kommer 

fortsättningsvis att benämnas endast Crónica. Den är skriven av Gabriel García Márquez och 

kom ut 1981. Valet har baserats främst på möjligheterna att finna en god översättning av 

romanen. De tydliga skillnader som finns mellan hur lågprestige- respektive högprestige- 

-litteratur översätts (jfr Lindqvist 2005) gjorde det önskvärt att finna en roman som ansetts 

höra till högprestigelitteraturen eftersom den därmed troligen också har översatts med större 

noggrannhet än vad som hade varit fallet med en roman ur lågprestigelitteraturen. García 

Márquez fick sitt stora genombrott 1967 och då den aktuella romanen kom ut var han sedan 

länge en erkänd författare. Detta bekräftas också av att han år 1982 tilldelades Nobelpriset i 

litteratur. 

   Ur Crónica har 2213 ord excerperats, hämtade från sidorna 33–43. Valet att inte påbörja 

excerperingen på första sidan grundades på uppfattningen att inledningen inte alltid är 

representativ för språket i boken som helhet. En bit in i boken är sannolikheten större för att 

berättelsen ska flyta på, sedan presentationer av platser och personer är avklarade. 

   Översättningen, som är gjord av den erkänt skicklige översättaren Peter Landelius, gavs ut 

1982 på Wahlström & Widstrands förlag. Den svenska titeln är Krönika om ett förebådat 

dödsfall, fortsättningsvis kallad Krönika. Landelius har översatt flera av García Márquez 

romaner men även böcker av andra spansktalande författare, som till exempel César Vallejo, 
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Benito Pérez Galdos, Julio Cortázar och Mario Vargas Llosa. 1993 tilldelades Landelius Elsa 

Thulins översättarpris som är ett av flera priser och stipendier som delas ut till särskilt 

skickliga översättare (Lindqvist 2005:82). Valet av en text som översatts av en skicklig 

översättare var viktigt för att i största möjliga mån undvika att en mindre lyckad översättning 

skulle påverka resultatet. Att helt utesluta påverkan från översättaren är emellertid omöjligt. 

Även den skickligaste översättare lämnar avtryck av sitt eget språk i den översatta texten, 

eftersom det finns skillnader i de strategier olika översättare väljer för att lösa de problem som 

uppkommer under arbetets gång och konsekvent olika val av strategi påverkar textens stil 

(Gullin 2002: passim). Detta faktum bör inte underskattas, men problemet går knappast att 

undgå genom ett annorlunda texturval. En studie av ett större antal texter med tillhörande 

översättningar skulle troligen minska betydelsen av varje enskild översättares språk, men en 

sådan undersökning är inte möjlig för mig att genomföra inom den tidsram jag har till mitt 

förfogande. Det skulle heller inte undanröja problemet. Faktum kvarstår att studier av 

översättning alltid inbegriper även översättaren och dennes tolkning och formulering av 

texten. 

   Ur Krönika har excerperats motsvarigheten till det parti som hämtats ur Crónica. Detta parti 

omfattar här 2141 ord på sidorna 32–42. 

 

4.2 Svenskt original 
Som jämförelsematerial har romanen Sorgemusik för frimurare av Lars Gustafsson valts ut, 

framöver kallad Sorgemusik. Urvalet baserades främst på att boken skulle vara så stilistiskt 

likvärdig det spanska originalet som möjligt, vilket med nödvändighet innebar subjektiva 

bedömningar. Ett mer objektivt kontrollerbart krav var att boken tidsmässigt skulle ligga så 

nära originalet och översättningen som möjligt. Boken kom ut 1983 och uppfyller därmed väl 

detta krav. Generationsmässigt ligger också de båda författarna relativt nära varandra, García 

Márquez är född 1928 och är alltså åtta år äldre än Lars Gustafsson som är född 1936. 

   Den stil som García Márquez skriver inom brukar kallas magisk realism. Stilen är väldigt 

typisk för just Latinamerika och det finns egentligen inga svenska författare som använder sig 

av den. Detta bidrar till att göra det svårt att finna ett bra svenskt jämförelsematerial. I 

Crónica är den magiska realismen dock väldigt nedtonad och språket är förhållandevis 

avskalat jämfört med andra av Márquez böcker, vilket gör att problemet bör vara mindre än 

det hade varit om en annan av hans romaner varit utgångspunkten.  
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   Samma invändning som fanns när det gällde översättningen kan resas också för jämförelse-

texten. Crónica och Sorgemusik är trots allt två helt olika romaner. Hur mycket av 

skillnaderna kan hänföras till skillnader mellan språken och hur mycket är istället avhängigt 

den enskilde författarens stil? Svaret är också här detsamma: invändningen är väsentlig, men 

det är inte möjligt att undkomma problemet genom ett annat urval. Utifrån de förutsättningar 

som har funnits har valet gjorts så noggrant och genomtänkt som möjligt. Jag har gått igenom 

ett stort antal svenska romaner och gjort en, förvisso subjektiv, stilistisk bedömning av dessa. 

Sorgemusik valdes sedan ut såsom närmast överensstämmande med stilen i det spanska 

originalet. Även här hade det naturligtvis, om tidsutrymmet för undersökningen hade varit 

större, varit önskvärt att kunna utgå från flera texter, skrivna av olika författare, för att minska 

det genomslag som en enskild skribents (författare eller översättare) språk får på slut-

resultatet. Tidigare undersökningar av den här typen, exempelvis Martin Gellerstam (1986 

och 1989), har utgått från en korpus bestående av ett relativt stort antal romaner, istället för en 

enda. Ett så omfattande material har inte kunnat användas för denna begränsade 

undersökning. Att välja kortare partier ur fler romaner hade inte heller varit ett alternativ, 

eftersom dessa partier då hade blivit alltför korta för att kunna sägas vara representativa för 

den roman de hämtats ur. 

   Ur Sorgemusik har ett parti omfattande 2165 ord excerperats från sidorna 19–28. Framför 

allt för det här materialet har det betydelse att excerperingen påbörjats först en bit in i 

romanen, då inledningskapitlet här skiljer sig stilistiskt från resten av texten. Av dessa 2165 

ord har sedan sammanlagt 102 ord uteslutits. Dels har ett något längre dialogparti uteslutits, 

eftersom det saknar motsvarighet i den spanska texten, dels har två dikter i romanen uteslutits. 

Kvar blir då 2063 ord som har analyserats.  

 

4.3 Övriga svenska romaner 
Som ytterligare jämförelsematerial vad gäller meningslängden har 2732 ord excerperats ur 

Värddjuret, skriven 1995 av Marie Hermansson. Det aktuella utdraget är hämtat från sidorna 

23–31. Från romanen Hohaj, som utkom 1997 och är skriven av Elisabeth Rynell, har 4125 

ord excerperats från sidorna 16–32. Dessa två romaner har valts ut i samråd med 

bibliotekarier, för att de stilistiskt ligger nära García Márquez. 
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5 Resultat 
Här redovisas först de resultat som räkningen av meningslängd har gett, därefter resultaten av 

kopplingsanalysen (för presentation av denna – se metodkapitlet). Kopplingsanalysens 

resultat kommer också att jämföras med de siffror som Ingo presenterar och som baseras på 

undersökningar utförda med samma metod. Hans undersökningar är gjorda på svenska, 

franska, engelska och finska texter. Framför allt kommer siffrorna för svenska att vara 

intressanta, men även resultaten för den franska texten kommer att användas för jämförelser 

med det spanska materialet. 

 

5.1 Meningslängd 
Antalet ord i en mening är intressant eftersom det säger något om hur mycket information vi 

lägger i varje mening. Meningslängden i svenskt skriftspråk har sjunkit kraftigt under senare 

delen av 1800-talet och under 1900-talet, delvis som en konsekvens av att vi frigjort oss från 

äldre latinska och tyska mönster (Mårtensson & Svensson 1988:190). Svenskans tolerans för 

långa meningar är alltså begränsad. Frågan är hur svenskans meningslängd förhåller sig till 

spanskans, och om skillnaden i så fall kommer till uttryck i översättningen, till exempel 

genom att långa meningar delats upp i flera. 

   Det excerperade materialet ur Crónica består av 2213 ord, fördelat på 101 meningar. Snitt-

meningslängden blir då 21,91 ord. Det svenska jämförelsematerialet består av 2063 ord och 

150 meningar. Snittmeningslängden för Sorgemusik blir därmed 13,75 ord. För materialet ur 

Krönika, bestående av 2141 ord fördelade på 99 meningar, är meningslängden 21,63 ord. 

Spanskan tycks alltså ha längre meningar än svenskan, och de tycks förbli långa även i svensk 

översättning. Det finns dock ett flertal komplicerande faktorer att ta hänsyn till. De viktigaste 

är dels vilken betydelse det har hur analytiskt eller syntetiskt respektive språk är, dels vilken 

roll den enskilde skribenten spelar för resultatet. Dessa två faktorer ska diskuteras närmare här 

nedan. 

 

5.1.1 Analytiskt kontra syntetiskt språk  

En viktig faktor är de grundläggande skillnader som finns mellan spanska och svenska när det 

gäller graden av syntes. Detta skulle nämligen kunna ligga bakom den stora skillnaden mellan 

Crónica och Sorgemusik. Jämfört med spanska är svenska ett mer syntetiskt språk, och 
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behöver därigenom inte alltid lika många ord för att uttrycka något. Spanskan har exempelvis 

fria bestämda artiklar, medan svenskan har en ändelse. Det som på svenska uttrycks med en 

sammansättning kräver på spanska ofta flera ord. Sådant leder lätt till att spanska meningar 

innehåller fler ord, trots att innehållet är detsamma. Exempel finns också på motsatsen, det 

vill säga att svenskan ibland behöver fler ord. Till exempel måste svenskan ha ett utsatt 

subjekt, medan subjektet i spanskan finns inbakat i predikatet eftersom detta personböjs. 

Svenskans tendens att i högre grad föredra fullständiga satser (se avsnittet om kopplings-

analys) kan också öka ordantalet. Dessa skillnader gör det svårt att jämföra värdena för de två 

materialen. Fler ord behöver inte alltid innebära mer information. För att kunna göra en helt 

rättvisande jämförelse hade det krävts en betydligt mer komplicerad metod för ordräkning, 

där hänsyn hade tagits till dessa skillnader, såväl de ovan nämnda som andra av samma slag. 

En sådan undersökning hade krävt alltför mycket tid i förhållande till den information den 

kunnat ge, och har därför valts bort. 

   Det faktum att meningslängden i översättningen ligger så nära den i det spanska originalet 

tyder emellertid på att denna skillnad mellan språken inte skulle ha så stor betydelse. Om 

skillnaderna mellan Crónica och Sorgemusik helt orsakades av skillnader i språkstruktur 

borde denna skillnad ha synts även i översättningens värden. Detta tyder på att skillnader 

orsakade av språkens olika grad av syntes ändå inte har haft någon större betydelse för 

resultatet, utan att siffrorna speglar en faktisk skillnad i hur skribenter på respektive språk 

föredrar att bygga sina meningar. 

 

5.1.2 Betydelsen av skribentens idiolekt 

En andra komplicerande faktor är det redan diskuterade problemet med att avgöra om 

skillnader mellan det spanska och det svenska originalet verkligen går att hänföra till 

skillnader mellan de två språken. Kanske bör de snarare ses som en konsekvens av att de båda 

författarnas personliga språk skiljer sig åt. Att översättningens meningslängd ligger så nära 

det spanska originalets skulle kunna tala för detta. En analys på innehållsnivå visar att 

meningar varken har delats upp eller slagits samman i översättningen. En spansk original-

mening och dess svenska översättning innehåller samma information, men tycks trots detta ha 

översatts tämligen ordagrannt. Översättaren verkar inte ha sett något problem med att föra 

över formuleringarna till svenska. 

   Å andra sidan är det just detta som brukar kallas för översättningssvenska, att en 

översättning ligger så nära originalet att resultatet avviker från vad som annars brukar vara 
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normen för målspråket. Uttalade brott mot normen är ovanliga (och ses då snarare som 

felöversättningar), men större eller mindre avvikelser och glidningar förekommer, både på 

lexikal och syntaktisk nivå (Gellerstam 1989). Drygt 20 ord per mening är inte någon 

omöjlighet på svenska men brukar då snarare återfinnas inom facklitteratur än i skönlitteratur. 

Svensk skönlitteratur brukar ha en meningslängd på runt 15 ord per mening (Melin & Lange 

2000:166). Översättaren har därför möjlighet att följa originalets struktur, men stilnivån på 

svenska kan då bli en annan än på spanska, eftersom modern svenska har lägre tolerans för 

långa meningar. 

   En mindre excerpering har också gjorts ur två andra svenska romaner och resultatet av den 

analysen stödjer tanken att svenskan har kortare meningar. Värddjuret av Marie Hermansson 

har för det undersökta partiet en snittmeningslängd på 11,83 ord. Motsvarande siffra för 

Hohaj av Elisabeth Rynell ligger på 11,33 ord. I båda dessa är meningarna ännu kortare än 

hos Gustafsson, vilket ger visst stöd för antagandet att Gustafssons siffror inte är extremt låga. 

Inte heller i relation till medeltalet 15 ord per mening för svensk skönlitteratur avviker 

Gustafsson kraftigt, även om han där ligger drygt ett ord lägre. Påverkan från skribentens 

idiolekt kan aldrig helt uteslutas, men någon tydlig förekomst finns inte här. 

   Sammanfattningsvis tyder alltså resultaten beträffande meningslängden på att svensk skön-

litterär text översatt från spanska har längre meningar än skönlitterär text ursprungligen 

skriven på svenska, även om hänsyn måste tas till att undersökningen utförts på ett så 

begränsat material. 

 

5.2 Kopplingsanalys 
Resultaten av kopplingsanalysen visas först i form av en övergripande tabell, där resultaten 

för varje text presenteras i absoluta tal och i procent. (Samtliga procentsiffror är avrundade 

och summan blir därför inte alltid 100.) Därefter diskuteras resultaten närmare för varje 

enskild kategori under respektive rubrik. 
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Tabell 1: Kopplingsanalysens resultat 

 Crónica Krönika Sorgemusik 

 Antal % antal % antal % 

huvudsats 149 26,5 156 29 186 34 

bisats 109 19,5 147 27,5 122 22,5 

particip 25 4,5 13 2,5 5 1 

infinitiv 45 8 20 4 14 2,5 

nominalisering 10 2 8 1,5 3 0,5 

predikatslös 230 41 199 37 210 38,5 

oanalyserad 1 0,5 2 0,5 9 1,5 

Total 560  536  547  

 

Innan en djupare diskussion inleds kring ovanstående ska skillnaden i antal kärnsatser mellan 

det spanska originalet och dess översättning kommenteras, då den eventuellt kan tyckas 

märklig. Orsakerna till den relativt stora skillnaden kan vara flera. En av dem är att 

översättaren kan ha uteslutit viss information. Skulle detta ha förekommit är det dock 

sannolikt i mycket begränsad omfattning och det bör därför inte förklara mer än en liten del 

av skillnaden ovan. Den huvudsakliga förklaringen står istället troligen att finna i spanskans 

högre siffror för gruppen predikatslösa. Dessa siffror förklaras till stor del av svenskans större 

bruk av sammansatta ord. Förhållandet kommenteras närmare i samband med resultat-

presentationen för de predikatslösa. För tillfället konstateras endast att skillnaden tycks 

påverka antalet kärnsatser. 

 

5.2.1 Huvudsats 

Tendensen för huvudsatserna är tydlig. Det spanska originalet har 149 huvudsatser. De utgör 

därmed 26,5 % av kärnsatserna vilket är den lägsta andelen för något av materialen. 

Översättningens 156 belägg utgör 29 % och det svenska originalet ligger klart högst med 186 

belägg som utgör 34 % av kärnsatserna. Den högre frekvensen för den svenska texten beror 

främst på ett mer frekvent bruk av ensatsmeningar, men också på en större andel meningar 

med sidoordnade huvudsatser, som i följande exempel: 

 
(4) Det var nere vid Gustavianum, och smältvattnet rann i trottoarkanten. 

(Sorgemusik s. 20) 
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Denna typ finns förstås representerad även i Crónica, men är inte alls lika vanlig där. Den bild 

materialet ger stämmer väl med synen på svenskan som ett språk som i hög grad använder sig 

av hela satser för att förmedla information (Ingo 2007:49). Vad som förvånar är snarare att 

den översatta texten ligger närmare originalet än den gör i förhållande till den svenska texten. 

Detta kan ha flera olika förklaringar. 

   En av dessa förklaringar är att skillnaden kan hänga samman med den för översättningen 

stora andelen bisatser. När kärnsatser på inbäddningsnivå har lyfts upp till satsnivå genom 

översättningen verkar det sannolikt att det har legat närmare till hands att göra dem till 

bisatser än till huvudsatser. Detta kommenteras och exemplifieras närmare under avsnittet om 

bisatser. Naturligtvis finns också exempel på när en inbäddning har omvandlats till en 

huvudsats, som i exempel 5, där en spansk participkonstruktion har ersatts av en huvudsats i 

den svenska texten. Detta är dock inte lika vanligt som omvandling till bisats. 

 
(5) Andaba por los treinta años, pero muy bien escondidos […] (Crónica s. 33) 
  

Han var närmare trettio, men det märktes knappt […] (Krönika s. 32) 
 
Motsatsen förekommer också. Exempel 6 visar att en huvudsats på spanska inte alltid 

motsvaras av en fullständig sats i den svenska översättningen. Det spanska finita verbet är 

markerat med fetstil i exemplet. På svenska saknas motsvarande verb. Här beror detta på att 

informationen på svenska fått formen av ett meningsfragment. Meningen är dock att betrakta 

som ett undantag.  

 
(6) Tiene el nombre bien puesto ―dijo. (Crónica s. 37) 
  
 ”Ett mycket passande namn”, sade han. (Krönika s. 36) 
 
Ett försök att jämföra resultatet för huvudsatser med Ingos siffror för språkparet svenska ─ 

franska ger ett till en början mycket förvånande resultat. Ingos procentsiffror för huvudsatser 

ligger på 6,29 % för den svenska texten och 0,56 % för den franska (Ingo 2007:197). 

Differensen mellan hans siffror och mina måste dock bero på skillnad i studerad genre. Ingos 

jämförelse är gjort på en ”tung och komplicerad internationell avtalstext” (a.a. s. 197), som 

språkmässigt bör skilja sig avsevärt från de skönlitterära texter som har analyserats här. Ingo 

har även genomfört en motsvarande analys av språkparet svenska ─ finska på både skön-

litteratur och lagtext. För svenskans vidkommande får Ingo där fram siffrorna 11,2 % 

huvudsatser i svensk lagtext, och 34,2 % i skönlitterär text (a.a. s. 49). Den senare siffran 

ligger alltså mycket nära mitt resultat. Det faktum att den svenska lagtexten även den har 
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större andel huvudsatser än den internationella avtalstexten, som också var skriven på 

svenska, skulle kunna ses som ett tecken på att avtalstexten var färgad av ett icke-svenskt 

språkbruk, kanske av en utländsk förlaga (jfr Palm 1997). För språkparet svenska ─ franska 

finns ingen analys av skönlitteratur och någon jämförelse kan därför inte göras på den 

punkten. Ingos undersökning omfattar inte heller någon översättning, varför siffrorna för 

Krönika inte kan ställas i relation till hans resultat. 

   Sammanfattningsvis kan konstateras att huvudsatserna uppvisar ett förväntat och relativt 

tydligt mönster. Crónica och Sorgemusik bildar skalans ytterkanter, men Krönikas placering 

på skalan, rätt långt från Sorgemusik förvånar något. Materialet ger stöd för att tolka detta 

som att översättaren syntaktiskt sett har lagt sin text så nära originalet som möjligt. Vad gäller 

uppsatsens frågeställning, huruvida man kan se på en text att den är översatt eller inte, skulle 

man därmed kunna se resultatet för huvudsatser som ett tecken på att det är möjligt. En 

mindre andel huvudsatser skulle då indikera att en text är översatt. 

 

5.2.2 Bisats 

Resultatet för bisatserna är mer splittrat än resultatet för huvudsatserna. Crónica har 109 

bisatser som utgör 19,5 % av kärnsatserna. Sorgemusik har 122 bisatser, vilket ger 22,5 %, 

medan siffran för Krönika ligger på 147 bisatser och därmed hela 27,5 %. I Ingos material 

ligger antalet bisatser i den franska texten på 8,94 % medan bisatserna i den svenska texten 

utgör hela 13,71 % (Ingo 2007:197). Skillnaden mellan texterna i mitt material är alltså liten i 

jämförelse med Ingos siffror, men mängden bisatser är istället högre än i hans material. En 

möjlig förklaring till differensen, utöver det faktum att franska och spanska trots allt är olika 

språk och därmed kan skilja sig åt, är att de studerade materialen tillhör olika genrer. För en 

”svårare” text, som den avtalstext som legat till grund för Ingos fransk-svenska siffror, tycks 

skillnaderna mellan språken accentueras. För språkparet finska ─ svenska, där både skön-

litterär text och lagtext har studerats, menar Ingo nämligen att ”skillnaderna i användningen 

av satsgrad [framhävs] i samma mån som textens struktur blir mer komplicerad (avtalstext). I 

det skönlitterära materialet […] är skillnaderna mindre” (a.a. s. 49). 

   Att Ingos siffror i absoluta tal är så låga kan också delvis förklaras av skillnaden i det 

studerade materialets genretillhörighet. För svensk skönlitterär text har Ingo högre siffror än 

för avtalstexten. Förklaringen är dock inte tillräcklig eftersom hans resultat även för det skön-

litterära materialet ligger så lågt som 18,3 % bisatser (a.a. s. 49). Det är fortfarande långt 

under de 22,5 % som mitt svenska material uppvisar, och är till och med lägre än siffran för 
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mitt spanska material. Den förklaring som ligger närmast till hands är att det är stilistiska 

skillnader mellan enskilda texter som kommer till uttryck här. Då jag inte har tillgång till 

Ingos text har jag inte möjlighet att själv göra någon stilistisk bedömning av den, men givet 

det stora spann som skönlitteraturen omfattar finns gott om utrymme för avvikelser. Därmed 

skulle den slutsatsen kunna dras, att den enskilda texten och dess stil kan ge stort utslag på en 

undersökning av det här slaget. Detta leder tillbaka till problemet med jämförelsetexten och 

understryker ytterligare vikten av att denna överensstämmer stilistiskt med originalet. 

Däremot finns det i Ingos siffror inga direkta tecken på att jämförelsetexten inte skulle 

överensstämma med originalet vad gäller mitt material. Den större skillnaden mellan Ingos 

franska respektive svenska text skulle kunna tala för att så är fallet, men som har visats här 

ovan kan den skillnaden även ha andra orsaker, såsom genretillhörigheten hos texterna och 

det faktum att spanska ändå delvis skiljer sig från franska. Även om de båda är romanska 

språk finns det skillnader mellan dem, bland annat vad gäller bruket av olika grammatiska 

konstruktioner, något som Inger Enkvist tydligt har visat (Enkvist 1991: passim). 

   Oavsett hur siffrorna för Crónica och Sorgemusik tolkas strider resultatet för bisatserna mot 

hypotesen att Krönika skulle placera sig mellan dessa två. Här är det istället Crónica och 

Sorgemusik som ligger närmast varandra och avståndet till Krönika är sedan stort. Som 

tidigare nämndes under avsnittet om huvudsatser, kan en förklaring vara att många av 

spanskans kvasisatser (participkonstruktioner, infinitiv, nominaliseringar och predikatslösa) 

vid översättning till svenska har lyfts upp och då blivit bisatser, för att möta svenskans krav 

på fullständiga satser. Ett närmare studium av de två texterna visar att så också tycks vara 

fallet och exemplen på detta är flera. I exempel 7 har den spanska infinitiven, ”rifar” 

(ordagrant ungefär ”att lotta”), ersatts av bisatsen ”skulle lottas ut” i den svenska 

översättningen. Också i exempel 8 har infinitiven, ”darse cuenta”, ’lägga märke till’, på 

svenska fått bisatsform; ”blev varse”. 

 
(7) Ella le contestó que no estaba para la venta sino para rifar. (Crónica s. 37) 
  

Hon svarade att den inte var till salu, utan skulle lottas ut. (Krönika s. 37) 
 
 
(8) No fue la única que lo pensó, ni tampoco la última en darse cuenta de que 

Bayardo San Román no era un hombre de conocer a primera vista. 
(Crónica s. 34) 
 
Det var hon inte ensam om att tycka, och inte heller blev hon den sista som blev 
varse att Bayardo San Román inte var lätt att förstå sig på. (Krönika s. 32) 
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På samma sätt har det predikatslösa ”en la calle”, ’på gatan’, ersatts av den svenska bisatsen 

”när de var ute” i exempel 9. 

 
(9) […] y dos años después seguían guardándole un luto aliviado dentro de la casa 

pero riguroso en la calle. (Crónica s. 39) 
 

[…] och två år senare bar de fortfarande sorg, lätt modifierad inomhus men 
strikt när de var ute. (Krönika s. 39) 

 
Exempel av detta slag är många och förklaringen till den stora ökning av antalet bisatser som 

översättningsprocessen tycks ha medfört finns troligen här. Skillnaden mellan Sorgemusik och 

Krönika förklaras då med att den förra istället har en högre frekvens huvudsatser. Det ändrar 

emellertid inte det faktum att hypotes nummer två inte stämmer i det här fallet. Krönika utgör 

inte ett mellanting mellan de båda andra texterna vad gäller bisatser. Däremot skulle den stora 

skillnaden kunna tolkas som ett tecken på att det ändå är möjligt att se på en text att den är 

översatt. Ett stort antal bisatser skulle då tyda på att en text är översatt från ett språk som 

använder mer kvasisatser än svenskan, exempelvis spanska. Detta är dock något som skulle 

behöva undersökas närmare för att med säkerhet kunna säga att så är fallet. En sådan 

undersökning ryms inte inom ramen för denna uppsats utan överlåts åt framtida forskning. De 

här funna resultaten kan emellertid anses peka i den riktningen. 

 

5.2.3 Particip 

För participkonstruktionerna är tendensen mycket tydlig, även om antalet exempel i absoluta 

tal av naturliga skäl är lägre än för huvudsatser och bisatser. I materialet ur Crónica återfinns 

25 particip, vilka utgör 4,5 % av samtliga kärnsatser. De 13 participen i Krönika utgör 2,5 % 

av kärnsatserna i det materialet. Sorgemusik har endast 5 belägg och dessa utgör därmed cirka 

1 % av kärnsatserna. Översättningen har alltså i procent räknat mer än dubbelt så många 

particip som den svenska originaltexten. Det ligger nära till hands att se det som påverkan 

från det spanska originalet som har 2 procentenheter fler particip än översättningen. Även om 

antalet belägg inte är så stort kan materialet därför anses visa både att det finns en skillnad 

mellan de två originaltexterna, och att det spanska originalet här har påverkat översättningen i 

riktning mot en frikostigare användning av particip. 

   Skillnaden mellan det spanska originalet och dess översättning förklaras till stor del av 

spanskans användning av presens particip. När det gäller presens particip har svenskan inte 

bara en lägre frekvens utan konstruktionen är många gånger helt omöjlig och översättaren 
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väljer därför en annan formulering. Exempel 10 visar på detta. Spanskan har använt en 

presens particip som ordagrant översatt skulle motsvaras av ”försökande”. Eftersom svenskan 

inte tillåter denna konstruktion har översättaren valt att omformulera meningen helt och 

verbet har i den svenska versionen plockats bort helt. 

 
(10) […] que lo habían visto en Pernambuco, tratando de medrar con una pareja de 

osos amaestrados […] (Crónica s. 41) 
 
 […] att han blivit sedd i Pernambuco som marknadsgycklare med två tama 

björnar […] (Krönika s. 41) 
 
Även preteritum particip har ibland uteslutits eller omformulerats i översättningen, bland 

annat i exempel 11 och 12. I exempel 11 har det spanska participet ersatts av en svensk bisats, 

vilket ger en smidigare svensk mening. I exempel 12 har originalets particip strukits helt. 

 
 (11) Bayardo San Román llegó a la verbena y fue derecho al mostrador atendido por 

la rifera lánguida cerrada de luto hasta la empuñadura […] (Crónica s. 37) 
 

Bayardo San Román kom till festen och gick rakt fram till den disk där den loja 
lottdragerskan stod insvept i sorg från topp till tå […] (Krönika s. 36-37) 

 
 
(12) […] y mi madre decía que había nacido como las grandes reinas de la historia 

con el cordón umbilical enrollado en el cuello. (Crónica s. 40) 
 
 […] och min mor sade att hon var född som de stora drottningarna i historien, 

med navelsträngen om halsen. (Krönika s. 40) 
 
Det finns förstås också meningar där participet har följt med i översättningen till svenska, som 

i exempel 13 och 14 nedan.  

 
(13) Llevaba la medalla de valor en la solapa y un bastón con el escudo nacional 

esculpido en el pomo. (Crónica s. 42) 
 
 Han bar tapperhetsmedaljen på rockslaget, och en käpp med republikens vapen 

skulpterat på handtaget. (Krönika s. 42) 
 
 
(14) Esa noche, cuando volvió a su casa, Ángela Vicario encontró allí la ortofónica 

envuelta en papel de regalo y adornada con un lazo de organza. (Crónica s. 38) 
 

När hon kom hem den kvällen, fann Angela Vicario fonografen inslagen i 
presentpapper och prydd med ett sidenband. (Krönika s. 37) 

 
Den finns alltså exempel i materialet på att particip undviks på svenska, genom omskrivning 

eller uteslutning, men också exempel där participet överförs till svenska. Inte i något av de 
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senare fallen blir konsekvensen att meningen låter direkt osvensk. Particip är alltid ett möjligt 

val i de fall där de används. Det som talar för influenser från spanskans satsstruktur är just 

skillnaden i frekvens mellan de båda svenska materialen. 

   Överraskande är att det i översättningen uppträder ett antal preteritum particip som inte 

stammar ur en spansk participkonstruktion. Nedan ges två exempel. Det svenska participet 

står i fetstil, i exempel 15 också den spanska motsvarigheten. I exempel 16 saknas 

motsvarande ord i originaltexten. 

 
(15) En ese tiempo no estaba permitido comulgar de pie y sólo se oficiaba en latín 

[…] (Crónica s. 35) 
 

På den tiden fick man inte ta emot nattvarden stående, och mässan framfördes 
bara på latin […] (Krönika s. 34) 

 
 
(16) Llegó con una chaqueta corta y un pantalón muy estrecho, ambos de becerro 

natural, y unos guantes de cabritilla del mismo color. (Crónica s. 33) 
 

Han kom iförd en kort jacka och mycket snäva byxor, båda av äkta kalvskinn, 
och mjuka getskinnshandskar i samma färg. (Krönika s. 32) 

 
Exempel 16 representerar ett återkommande mönster, nämligen att ”llegar [eller motsvarande 

ankomstverb] con”, det vill säga ”komma med”, ofta översätts med ”komma” + particip. 

Detta förekommer upprepade gånger, med svenska particip som ”försedd” eller ”iförd”. I 

exempel 15 är ”stående” otvivelaktigt en riktigare översättning än det mer ordagranna ”till 

fots” skulle ha varit, eftersom uttrycket på svenska är tämligen begränsat till att uttrycka 

förflyttning, vilket det inte är fråga om här. De bakomliggande orsakerna till meningar som de 

ovanstående är emellertid av sekundär betydelse. Konsekvensen blir att antalet participbelägg 

för Krönika dras upp, utan att detta kan hänföras direkt till antalet particip i Crónica. Att 

particip förs över har redan visats, men de sistnämnda exemplen kan bidra till att accentuera 

skillnaden mellan Krönika och Sorgemusik. 

   En jämförelse med Ingos siffror ger avslutningsvis stöd för att det är fråga om en faktisk 

skillnad. Ingos siffror för språkparet franska – svenska visar för kategorin particip upp ett 

liknande mönster. Franskan ligger där på 8,38 % particip, medan svenskan har 4,57 % (Ingo 

2007:197), jämfört med 4,5 % för mitt spanska material och 1 % för det svenska. Också i 

jämförelse med finskan har svenskan färre particip, även om skillnaden är mycket mindre 
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(Ingo 2007:49).1 Svenskan tycks överlag vara sparsam med denna typ av konstruktion och 

den har också minskat i användning under 1900-talet (Oestreicher 2000:18). Ingos högre 

siffror förklaras troligen av genreskillnaden. Däremot är skillnaden mellan hans material 

mindre, något som inte kan förklaras på samma sätt. Som nämndes tidigare syns skillnader 

mellan språken tydligare i mer komplicerade texter och därför borde skillnaden alltså snarare 

ha accentuerats i Ingos texter. Förklaringen kan ligga i skillnader mellan författarnas språk, 

men det kan också vara så att franskan och spanskan inte är helt lika här (se även avsnittet om 

bisatser).  

   Slutsatsen blir att även om det relativt låga antalet belägg måste tas med i beräkningen så 

pekar resultaten ändå mot att det faktiskt finns en skillnad i användningsfrekvens för particip. 

En hög andel particip tycks därför vara ett kännetecken på att en text översatts till svenska 

från spanska. 

 

5.2.4 Infinitiv 

Även infinitiven visar upp ett tydligt mönster, som också är något starkare än för participen 

vad gäller antalet belägg. Crónica har 45 infinitiver, vilket är 8 % av kärnsatserna. Krönika 

har 20 belägg som utgör 4 % av kärnsatserna och de 14 beläggen i Sorgemusik utgör 2,5 % av 

kärnsatserna. Antalet infinitiver verkar närmare halveras mellan de olika materialen. Precis 

som för participen står Crónica och Sorgemusik långt ifrån varandra, medan Krönika intar ett 

tydligt mellanläge. Resultatet pekar mot att det mer frekventa bruket av infinitiver i spanskan 

har färgat av sig på översättningen, och att detta har lett till att infinitiver där används mer än i 

den originalsvenska texten. Exempel 17 visar på när en spansk infinitiv också motsvaras av en 

svensk sådan. 

 
(17) Sin embargo, a los que se casaron con las dos mayores les fue difícil romper el 

cerco […] (Crónica s. 40) 
 
 Men de som gifte sig med de båda äldsta fick svårt att bryta banden […] 

(Krönika s. 39) 
 
Precis som för participen gäller dock att de överförda infinitiven inte orsakar direkta fel på 

svenska. I de fall där de skulle ha gjort det har översättaren alltid valt en annan lösning, som i 

exempel 18, där infinitiven har uteslutits, och i exempel 19 där den ersatts av ett tidsböjt verb. 

                                                 
1 Även i jämförelsen mellan svenska och engelska ligger svenskan lägre, men Ingos siffror är för det språkparet 
svåra att använda på den här punkten, eftersom han där har valt att slå ihop grupperna particip och 
nominaliseringar (Ingo 2007:176). 
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(18) Los hermanos fueron criados para ser hombres. (Crónica s. 39) 
 
 Bröderna fostrades till män. (Krönika s. 39) 
 
 
(19) Ella le contestó que no estaba para la venta sino para rifar. (Crónica s. 37) 
 
 Hon svarade att den inte var till salu utan skulle lottas ut (Krönika s. 37) 
 
En ordagrann översättning hade för exempel 18 varit ”Bröderna blev fostrade för att vara 

män”, vilket inte hade varit en bra mening på svenska. Samma sak gäller för exempel 19, där 

en ordagrann översättning skulle lyda ”Hon svarade honom att den inte var till salu utan för 

att lottas ut”. Den typen av brott mot svenskans struktur begår översättaren inte. I de fall där 

svenskan kan ha infinitiv tycks han dock använda denna konstruktion oftare än Gustafsson 

gör i Sorgemusik. Eftersom det fortfarande rör sig om olika skribenter kan detta naturligtvis 

bero på att Gustafssons idiolekt för med sig ett lågt nyttjande av just infinitiv. Det verkar dock 

osannolikt att detta enskilt skulle få så stort genomslag som är aktuellt här. 

   De siffror som Ingo presenterar stöder också mitt resultat. Han har för franskans del 4,47 % 

infinitiv medan hans svenska material har 2,86 % (Ingo 2007:197). Att siffrorna är högre kan 

troligen förklaras av att infinitivkonstruktioner är vanligare i mer komplicerade texter, som till 

exempel Ingos avtalstext. Förhållandet mellan de två siffrorna ligger emellertid relativt nära 

förhållandet mellan mina siffror. Det hade kunnat väntas att skillnaden i Ingos material skulle 

vara något större, på grund av vad som tidigare sagts om accentuering av skillnader i mer 

avancerade texter. Så tycks inte vara fallet här utan skillnaden är istället något mindre i avtals-

texterna, av okänd anledning. Sammantaget måste Ingos resultat ändå anses peka i samma 

riktning som föreliggande undersökning. 

   Resultaten för gruppen infinitiv tycks alltså tyda på både en klar skillnad mellan Crónica 

och Sorgemusik, och också på att Krönika tydligt placerar sig mellan de båda. Resultatet är 

också säkrare än för participen på grund av större antal belägg. Den invändning som kan resas 

gäller den enskilde skribentens påverkan, men överensstämmelsen med Ingos siffror talar för 

att det inte är en sådan påverkan som ligger bakom resultatet. För infinitivernas vidkommande 

kan konstateras att dessa i mitt material tenderar att överföras i översättningen från spanska 

till svenska. De blir därmed vanligare i den översatta texten än i den originalsvenska. 
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5.2.5 Nominaliseringar 

Resultaten för gruppen nominaliseringar baseras på mycket få belägg och blir därför osäkra. 

Crónica har 10 belägg, som utgör omkring 2 % av kärnsatserna. Sorgemusik har 3 belägg, 

vilket är omkring 0,5 %. Denna grupp tycks ansluta sig till det tydliga mönstret för particip 

och infinitiv, med högre användningsgrad i den spanska texten. Ingos siffror ger också visst 

stöd för den slutsatsen även om hans fransk-svenska siffror för gruppen nominaliseringar till 

en början tycks vara svåra att jämföra med mitt material. Nominaliseringsfrekvensen för de 

svenska och franska avtalstexterna är många gånger högre än för skönlitteraturen, något som 

troligen förklaras av genreskillnader. Mer förvånande är att han för franska och svenska 

redovisar 9,50 % respektive 9,71 % nominaliseringar, vilket tycks visa på motsatt tendens, 

med en högre andel nominaliseringar i den svenska texten (Ingo 2007:197). Sannolikheten är 

dock stor att också detta förhållande är avhängigt den studerade genren, avtalstext. I 

jämförelsen mellan finska och svenska, där både skönlitteratur och lagtext har undersökts 

konstaterar Ingo att ”[n]ominaliseringar verkar vara ett typiskt drag i svensk lagtext [...], i 

övriga texter finns det däremot nominaliseringar i något högre grad i finskspråkiga texter” 

(a.a. s. 50). Trots att finska skiljer sig avsevärt från spanska skulle det ändå kunna förklara att 

förhållandet mellan Ingos och mina siffror är omvänt. Ingos siffror för svensk skönlitteratur är 

0,4 % vilket ligger mycket nära nivån för Sorgemusik (a.a. s. 197). 

   Krönika intar mellanläget, med 8 belägg motsvarande 1,5 % av kärnsatserna. Ett närmare 

studium visar emellertid att förklaringen inte är så enkel som att nominaliseringarna överförts 

från spanska till svenska. De uppträder ofta på olika ställen i de två texterna. I exempel 20 har 

den spanska nominaliseringen (ordagrant ”skälvning”) översatts med en svensk infinitiv. I 

exempel 21 och 22 har nominaliseringarna tvärtom tillkommit genom översättningen. Spansk 

motsvarighet är i exempel 21 en infinitiv, medan motsvarighet i exempel 22 saknas helt. 

 
(20) […] y que sus ojos de oro le habían causado un estremecimiento de espanto. 

(Crónica s. 35-36) 
 
 […] och att hans gyllene ögon fått henne att skälva av skräck. (Krönika s. 35) 
 
 
(21) [...] durante una verbena de caridad en la que ella estuvo encargada de cantar 

las rifas. (Crónica s. 37) 
 
 [...] under en välgörenhetstillställning där hon skötte dragningen i 

nummerlotteriet. (Krönika s. 36) 
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 (22) [...] y dejó rezagados a los mejores con veinte brazadas de ida y vuelta a través 
del río. (Crónica s. 35) 

 
 [...] och han lämnade de snabbaste tjugo simtag bakom sig i en kappsimning 

över floden och tillbaka. (Krönika s. 34) 
 
Något exempel förekommer också där en nominalisering översatts med samma konstruktion 

på svenska, men för majoriteten av beläggen är så inte fallet. Frågan är vad som då förklarar 

att Krönika och Crónica hamnar så nära varandra vad gäller antalet belägg. Ingos siffror 

ligger som redan nämnts mycket nära nivån för Sorgemusik, något som talar emot påverkan 

från Gustafssons personliga språk. Påverkan från översättarens språkbruk kan däremot inte 

uteslutas, men här bör också en annan möjlighet övervägas, nämligen den så kallade 

adekvansstrategin (Lindqvist 2005:93). Lindqvist menar att detta är en strategi som 

högprestigelitteraturöversättarna använder sig av, och också Ingo rekommenderar den i sin 

bok, fast under en annan benämning. Den adekvansinriktade översättningsstrategins syfte är 

att ”i möjligaste mån respektera källtextens form, innehåll och funktion” (a.a. s. 116). 

Strategin innebär att översättaren kompenserar förlusten av exempelvis en metafor med ett 

metafortillägg på annan plats i texten. Lindqvists undersökning rör främst bildspråk och 

talspråk och visar därför inte om strategin även gäller för sådant som nominaliseringar, men 

den skulle kunna innebära en sådan hantering också av en enskild satsgrad. Det bör i så fall 

dock ifrågasättas varför översättaren skulle ha valt att följa denna strategi just för 

nominaliseringarna, och inte för andra satsgrader. Några bevis för att den höga frekvensen 

nominaliseringar skulle vara ett resultat av en sådan strategi finns inte heller, utan detta ska 

endast betraktas som en möjlighet. 

   Det finns också ytterligare förklaringsmöjligheter. I det översatta materialet ökade andelen 

bisatser för att kvasisatser lyftes upp på satsnivå. På samma sätt skulle också nominaliseringar 

kunna öka på bekostnad av andra kvasisatser. Materialet visar att den förklaringen kan vidgas 

ytterligare. Översättaren tycks använda nominaliseringar när den spanska formuleringen inte 

är möjlig att överföra intakt, oavsett formuleringens satsgrad. Exemplen nedan visar på två 

sådana meningar. I det första har ”el luto de la hermana”, ordagrannt ’sorgklädseln för 

systern” omformulerats som nominalisering. I det andra skulle spanskans ”cuando cantó la 

rifa” ordagrant lyda ”när hon räknade upp lotteriet”. Istället har översättaren valt ”förrättade 

dragningen”, vilket är en bättre svensk konstruktion. 
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(23) De pronto, poco antes del luto de la hermana, la encontré en la calle por primera 
vez, vestida de mujer [...] (Crónica s. 40-41) 

 
Plötsligt, strax före systerns bortgång, mötte jag henne på gatan, för första 
gången klädd som en vuxen kvinna [...] (Krönika s. 40) 

 
 
(24) Su contrariedad fue mayor cuando cantó la rifa de la ortofónica [...] 

(Crónica s. 38) 
 

Än mer irriterad blev hon när hon förrättade dragningen på fonografen [...] 
(Krönika s. 37) 

 
Ovanstående exempel utesluter inte påverkan från översättarens idiolekt. Att lösningen som 

väljs är just nominaliseringar kan bero på hans personliga språkbruk. Det tycks emellertid 

vara klart att det är fall som de ovanstående som medför att nominaliseringarna dyker upp i 

översättningen där de saknar motsvarighet i originalet. 

   Avslutningsvis konstateras att nominaliseringarna visar upp det förväntade resultatet och 

därmed skulle kunna anses stödja mina hypoteser. Beläggen är emellertid så få att resultatet 

måste ses med viss skepsis. Problemen med att tolka siffrorna för Krönika skapar också 

osäkerhet. Den enda helt säkra slutsats som kan dras är därför att nominaliseringar är ett 

mycket lågfrekvent drag i både svenska och spanska. För att få ett tolkbart resultat skulle 

krävas att analysen utfördes på ett betydligt större material. 

 

5.2.6 Predikatslösa 

Satsgraden predikatslösa är den som står längst ifrån den fullständiga satsen. Beteckningen 

kommer av att satsens predikat inte längre syns (se även metodkapitlet). De predikatslösa 

utgörs ofta av attribut av olika slag. Crónica har 230 belägg för denna grupp, vilket är hela 

41 % av kärnsatserna för det materialet. Sorgemusik ligger något lägre med 210 belägg som 

utgör 38,5 % av kärnsatserna. Ingos siffror för den svenska respektive franska avtalstexten 

ligger betydligt högre, på 62,86 % respektive 68,15 % (Ingo 2007:197). För svensk skön-

litteratur redovisar han emellertid 35,3 % predikatslösa (a.a. s. 49). Avtalstextens högre 

värden är troligen genreberoende. Tendensen är dock densamma, med högre värden för 

franskan än för svenskan, vilket stöder mitt resultat. 

   Skillnaden mellan Crónica och Sorgemusik står troligen till stor del att finna i skillnaderna 

mellan spanska och svenska vad gäller bruket av sammansatta ord. (De klassificerings- 

-problem som detta orsakade har diskuterats i metodkapitlet.) Svenskan har nästan 

obegränsade möjligheter att bilda sammansättningar, medan spanskans möjligheter är små. En 
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svensk sammansättning motsvaras på spanska ofta av en ordkombination, exempelvis ett 

substantiv + ett adjektiv. Vissa av dessa ordkombinationer ses utifrån olika kriterier som 

sammansättningar, trots att de inte skrivs ihop grafiskt. De har en fast, egen betydelse och 

adjektivet ses där inte längre som en bestämning till substantivet. (För en närmare diskussion 

av kraven på spanska sammansättningar, se Holgersson 2006:3–4.) Dessa har naturligtvis 

räknats som ett ord, precis som svenska sammansättningar. De fallen är dock få och i övriga 

ordkombinationer har adjektivet analyserats som en predikatslös kärnsats. Många av de 

spanska predikatslösa ”försvinner” därför i översättningen till svenska, på grund av att 

översättaren väljer ett sammansatt ord, och beläggen för gruppen blir därför fler i den spanska 

texten. Här finns en klar och tydlig skillnad mellan språken. Resultaten för gruppen 

predikatslösa kan alltså sägas bekräfta uppsatsens första hypotes, att spanska och svenska ska 

skilja sig åt syntaktiskt.  

   Däremot ger materialet inte stöd för den andra hypotesen, att översättningen genom 

påverkan från originalet ska inta en mellanställning. Precis som för gruppen bisatser avviker 

resultatet för de predikatslösa från det förväntade mönstret, om än endast marginellt. Krönika 

har 199 belägg, vilka utgör 37 % av kärnsatserna. Sorgemusik hade som ovan nämnts 38,5 % 

predikatslösa. Här bildar alltså Crónica och Krönika ytterligheterna, medan Sorgemusik 

placerar sig i mitten. Skillnaden mellan Krönika och Sorgemusik är endast 1,5 procentenhet, 

men dock motsatt vad som hade förväntats. På ett så begränsat material som det analyserade 

kan en så liten skillnad bero på slumpen. Det är också möjligt att den speglar en viss stilistisk 

skillnad mellan författaren Gustafsson och översättaren Landelius. Siffrorna skulle i så fall 

peka antingen på att Gustafsson använder mer attribut och därmed skulle kunna tänkas ha ett 

mer beskrivande språk, eller på att Landelius använder sammansättningar i högre grad. 

Resultatet skulle också kunna tyda på en tendens hos svenskan att förmedla information i 

substantivisk form. Det skulle kunna medföra en högre andel attribut, medan spanskan förlitar 

sig mer på verb. De attribut spanskan ändå har skulle då framför allt finns i ordkombinationer. 

Om dessa på svenska ersätts av sammansättningar skulle resultatet kunna bli färre attribut i 

översatt text än i originalsvensk. Det senare måste dock betraktas som en spekulation som inte 

har stöd i materialet och det skulle krävas en djupare prövning för att kunna uttala sig med 

mer säkerhet i frågan. 

   Resultaten för gruppen predikatslösa tycks bekräfta uppsatsens första hypotes, däremot inte 

hypotes nummer två. Skillnaden mellan den spanska och de två svenska texterna är tydlig, 

men det inbördes förhållandet mellan de senare är mer oklart. Översättningen har mindre 

andel predikatslösa kärnsatser än det svenska originalet, vilket förvånar, men skillnaden är så 
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liten att några säkra slutsatser om orsakerna till den inte kan dras. Andelen predikatslösa är 

dock inte en säker indikator på att en text är översatt. 

 

5.2.7 Oanalyserade 

De kärnsatser som inte kunnat analyseras är få. Högst ligger Sorgemusik, med 9 oanalyserade 

kärnsatser. Det beror på att utrop som ”Herre Gud!” och meningsfragment som ”Många 

gånger” förekommer flera gånger, något som knappast kan tolkas som något annat än uttryck 

för författarens personliga stil. De oanalyserade kan av naturliga skäl inte säga något om 

uppsatsens hypoteser, men de kan visa på idiolektskillnader mellan författarna till de två 

undersökta originalen. Där Gustafsson gärna använder sig av meningsfragment, föredrar 

García Márquez hela meningar. Detta hindrar dock inte att Gustafsson har en högre andel 

fullständiga satser, så som ovan har visats. 

 

5.3 Sammanfattning 
De resultat som presenterats här är delvis splittrade. Vissa tendenser kan skönjas för några av 

satsgraderna, men det finns också flera frågetecken, inte minst orsakade av undersökningens 

begränsade omfattning. Uppsatsens första hypotes kan dock, om än med hänsyn till 

materialets ringa omfång, anses ha blivit bekräftad. Det finns syntaktiska skillnader mellan 

den svenska och den spanska texten som visar sig i alla de undersökta satsgraderna samt i 

meningslängden. I undersökningens originalsvenska material används huvudsatser och 

bisatser mer än i det spanska materialet, medan tendensen är den motsatta för övriga sats-

grader; particip, infinitiv, nominaliseringar och predikatslösa. Gemensamt för de fyra 

sistnämnda är att de inte är satsformade. Snittmeningslängden är längre i det spanska 

materialet än i det svenska. 

   För uppsatsens andra hypotes ger undersökningen inte lika tydliga svar. När det gäller 

meningslängd, huvudsatser, particip och infinitiv tycks siffrorna bekräfta hypotesen att det 

översatta materialet, Krönika, ska placera sig mellan de båda originalen. Också resultaten för 

nominaliseringar kan sägas peka i samma riktning, även om de är betydligt mer osäkra. Men 

för bisatserna och de predikatslösa är resultatet ett annat. Där bildar Krönika och Crónica 

istället ytterkanterna på skalan, och Sorgemusik intar mellanläget. Vad gäller bisatserna finns, 

som nämndes, troligen en förklaring till detta vilket gör att resultatet ändå skulle kunna tala 

för påverkan från det spanska originalet, även om påverkan i detta fall tar sig ett annat uttryck 
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än det förväntade. Mer tveksam att förklara är skillnaden mellan Krönika och Sorgemusik vad 

gäller de predikatslösa. Att skillnaden är mycket liten gör inte att den helt kan bortses ifrån, 

men det gör det svårt att uttala sig om vad den beror på och vilka konsekvenser den får för 

synen på det övriga resultatet.  

   Sammanfattningsvis kan undersökningens första hypotes anses vara helt bekräftad, medan 

hypotes två bekräftats delvis. Att det finns syntaktiska skillnader mellan spanska och svenska 

i de undersökta texterna är tydligt. Det går också att se spår av dessa skillnader i den översatta 

texten, även om de inte visar sig i samtliga satsgrader. Slutsatsen blir att längre meningar, en 

lägre andel huvudsatser samt en större andel andel bisatser, particip, och infinitiv är tecken på 

att en text är översatt. Frågan om spanskans syntax lämnar spår i översättningar till svenska 

kan för det undersökta materialet därmed besvaras med ja. 

 

 

6 Diskussion 
Den undersökning som har gjorts är, som tidigare understrukits, begränsad till sitt omfång 

vilket innebär att några generella slutsatser är svåra att dra ur det material som här fåtts fram. 

Undersökningen har dock visat att kopplingsanalysen är en användbar metod för att 

identifiera skillnader i syntaktisk struktur mellan olika texter. Därigenom kan den också 

användas för att studera en eventuell överföring av sådana strukturer i samband med 

översättning. Även om resultaten inte kan generaliseras visar de att ett vidgat studium, och ett 

studium av andra typer av texter vore värt att genomföra. Jag tänker här nämna tre texttyper 

som jag anser skulle vara av stort intresse att titta närmare på. En av dem är EU-texter, det vill 

säga texter översatta inom EU. De främsta skälen till att just dessa texter är viktiga är dels den 

stora mängd av sådana texter som produceras idag, dels den påverkan de tycks ha på senare 

producerade originalsvenska texter (se Palm 1997). Det är också möjligt att accentueringen av 

skillnader i satsgradsanvändning, som Ingo menar sker i takt med att texterna blir mer 

komplicerade, skulle innebära att EU-texterna uppvisar tydligare skillnader än det skön-

litterära material som varit utgångspunkten här. Andra texter som vore intressanta att studera 

är tidningstexter som översatts från utländska förlagor, exempelvis texter från utländska 

nyhetsbyråer. Dessa översätts ofta under stor tidspress, och ofta av journalister, som inte är 

utbildade översättare. Frågan är vad detta får för effekter på en eventuell överföring av 

syntaktiska strukturer. Tidningstexter når också väldigt många människor, vilket även det är 
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ett skäl till att de är viktiga att studera. Den tredje intressanta gruppen hör till den skönlitterära 

sfären. Där vore en studie av ”massöversatt” lågprestigelitteratur intressant, som motpol till 

den högprestigeroman som analyserats i denna undersökning. Det tycks vara en rimlig tanke 

att en skicklig översättare, som får tid att arbeta med materialet, överför syntaktiska drag i 

mindre omfattning än den översättare som arbetar under stor tidspress och med kanske andra 

kvalitetskrav. Frågan är om tanken håller även för en närmare prövning. I sammanhanget är 

det dock intressant att notera att skillnader framkommit i det studerade materialet, trots den 

mycket höga nivån på översättningen. Detta talar för att metoden visar på en överföring av 

språkliga konstruktioner som även en skicklig översättare tycks vara omedveten om. 

   Oavsett material skulle analysen dock behöva genomföras på ett större material för att ge ett 

mer tillförlitligt resultat. Det är också viktigt att materialet då inte innehåller endast en 

författare för respektive språk, eller endast en översättare. Genom att sprida materialet 

minskar risken att en enskild skribents idiolekt påverkar resultatet och möjligheten att dra mer 

generella slutsatser utifrån en sådan undersökning ökar. 

   Eventuell påverkan från författarnas och/eller översättarens idiolekt har varit en av de stora 

frågorna för den här undersökningen. Med det begränsade material som legat till grund för 

analysen måste sådan påverkan ses som i högsta grad möjlig. Men det finns också tecken på 

att skribenternas personliga språk inte har spelat någon avgörande roll för undersökningens 

resultat. Att tendensen pekar i samma riktning för flera olika satsgrader talar emot idiolekt-

påverkan. I synnerhet som mönstret i stora drag också stämmer överens med det mönster Ingo 

funnit för skillnaderna mellan svenska och franska, som liksom spanskan är ett romanskt 

språk. Individuell variation kan ha påverkat enskilda siffror, men troligen inte i så stor 

utsträckning att det övergripande resultatet har påverkats. 

   Naturligtvis är det inte bara genom kopplingsanalysen som intressanta skillnader mellan 

originalsvenska och översättningssvenska kan upptäckas. Det finns flera andra aspekter som 

kan vara värda att undersöka. Bisatsdjupet är en av de saker som skulle kunna studeras 

närmare. Ovanstående undersökning har visat att svenskan har en högre andel bisatser, men 

finns det skillnader i antalet nivåer bisatserna återfinns på? I arbetet med undersökningen har 

jag också tyckt mig se tendenser till att spanskans pronomenbruk har förts över till den 

svenska översättningen. I en mening som ”Hon sade (till mig) att klockan var fyra” kan 

svenskan välja att ha ett pronomen, men vi skulle många gånger också kunna utelämna ”till 

mig” om den informationen är överflödig. I motsvarande mening på spanska, ”Me dijo que 

eran las cuatro”, sätts dock pronomenet regelmässigt ut och detta mer frekventa 

pronomenbruk tycks alltså överföras till svenska översättningar. En systematisk genomgång 
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skulle kunna visa om sådan överföring är en genomgående tendens. Det finns alltså många 

fler ingångar till ämnet än den som har valts som utgångspunkt för denna undersökning. 
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