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Sammandrag 

Syftet med denna uppsats är att spegla skillnaderna mellan norsk och svensk dialektkultur 

genom att undersöka översättningar av dialektala inslag i skönlitteratur. I Norge är dialekterna 

inte lika utjämnade som i Sverige. Dessutom har de hög status och används både i vardagslivet 

och i offentliga sammanhang. I studien undersöks huruvida norska översättningar av romaner 

som innehåller dialektala inslag är mer dialektala än svenska översättningar på grund av 

dialekternas särskilda ställning i Norge. 

Undersökningen består för det första av en kvalitativ och en kvantitativ analys av ett urval 

dialektala repliker, samt deras översättningar till norska och svenska. För det andra analyseras 

intervjuer med två av översättarna som utförde översättningarna ifråga. Analysen tar även 

hänsyn till talspråk, som ligger mellan dialekt och standardspråk i ett tänkt kontinuum och som 

kan användas för att översätta dialekt. 

Uppsatsen undersöker dessutom ifall översättningar mellan grannspråk är mer dialektala 

än översättningar från ett främmande språk på grund av deras språkliga och kulturella närhet. 

Därför excerperas de dialektala replikerna ur en norsk och en svensk översättning från 

italienska, en svensk översättning från svenska samt en norsk översättning från svenska. 

Analysen visar att de två översättningarna mellan grannspråk innehåller dialekt, medan de 

två översättningarna från ett främmande språk inte innehåller någon dialekt. Trots detta visar 

båda de norska översättningarna en större medvetenhet om dialekternas identitetsbärande roll. 

Den norska översättningen av den svenska boken innehåller ett stort antal dialektala markörer, 

än mer än den originella källtexten. Detta tyder på att texten anpassas till den norska 

dialektkulturen, som värdesätter användning av dialekt i alla sammanhang, och att läsaren 

förväntas förstå ett stort och varierat antal dialektala markörer. 

 

Nyckelord: översättning, översättare, dialekter, dialektkultur, dialektsituation, dialektmarkör, 

dialektologi, nynorska, talspråk, repliker  
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1. Inledning

Enligt Nationalencyklopedin är språk en kulturyttring (Nationalencyklopedin 2019, språk). 

Kultur definieras i samma källa som olika ”levnadssätt, seder och traditioner inom en större 

folkgrupp, till exempel inom ett land” (Nationalencyklopedin 2019, kultur). De språkvarieteter 

som kallas för dialekter är uttryck just för ett lands historia och traditioner. De utvecklas 

tillsammans med olika folkgrupper samtidigt som olika attityder mot dialekter utvecklas i 

samhället. Med ordet dialektkultur vill jag i uppsatsen betona den koppling som finns mellan 

dialekterna och människornas historia samt attityder. 

Som utlänning och språkstudent i både Norge och i Sverige har jag förvånats över hur 

mycket dialektsituationen och dialektkulturen skiljer sig mellan de bägge länderna trots deras 

geografiska, språkliga och kulturella närhet. I Norge har dialekterna en särskild ställning och 

ett av de två standardspråken, nynorskan, har en dialektal bas (se kap. 2.3). Slagordet för 

nynorskrörelsen har länge varit att tala dialekt men att skriva nynorska (Hege Myklebust 2008). 

I Sverige är de lokala dialekterna i regel inte lika starka som de var i början av 1900-talet, i och 

med att de har undergått en utjämning och blivit mer standardiserade (Hallberg 2005). 

Situationen i dessa bägge skandinaviska länder kan jämföras med den i mitt hemland 

Italien. Där finns det en utvecklad tradition att använda regional variation i både tal och skrift. 

Även om unga italienare inte längre talar de traditionella dialekterna används fortfarande ett 

regionalt färgat språk. Ett regionalt präglat språk används också i litterära texter. 

En stor del av den litteratur vi läser är översatt. Av de böcker som 2017 gavs ut i Sverige 

var mer än en tredjedel översatta (37%; Svenska Förläggarföreningen 2018). Även inom 

Skandinavien, där man i olika grad kan förstå varandra, läser flertalet skönlitteratur i 

översättning. En fråga som har diskuterats inom översättningsvetenskapen är hur översättare 

hanterar dialekt. Översättarens syfte är att uppnå ekvivalens, dvs. att hitta 

översättningsmotsvarigheter på målspråket till källspråkstexten (Ingo 1991:82). Idealet är att 

en översättning ska ge samma föreställningar som läsaren av originalverket får. Sådan 

ekvivalens kan uppnås på många olika sätt, men innebär att en översättning kan fylla sitt syfte 

utan att vara ordagrann. Översättarens användning av översättningsstrategier beror på 

individuella val och på de normer som styr översättningsverksamheten i målspråkets kultur. 

Utgångspunkten för denna uppsats är att ett lands dialektkultur spelar roll för hur översättaren 

förhåller sig till källtexten. Tanken är att ett stickprov av översättningar ska kunna användas i 

undersökningen som mätare för att se vilken skillnad det finns i dialektkulturen mellan Sverige 

och Norge.  

I denna uppsats studerar jag hur en översättare återger dialektala inslag till norska 

respektive svenska. Undersökningen av materialet är både kvalitativ och kvantitativ och sker 

från olika synpunkter. Den första analysvinkeln gäller översättningar från ett främmande språk 

till svenska och norska. Analysobjektet är en bok av den italienska författaren Andrea Camilleri, 

vars verk har översatts till ungefär 120 språk. Boken heter Il ladro di merendine, bokstavligen 

Tjuven av mellanmål, som översattes till Smörgåstjuven på svenska och Matpakketyven på 

norska. Denna bok är en del av deckarserien om kommissarie Montalbano, som utspelar sig på 

Sicilien. Jag anser att Camilleris böcker är särskilt intressanta när det gäller dialektsituationen 

i Italien, eftersom han genom sina deckare har blivit förmedlare av den sicilianska kulturen. 
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Han har med stor språklig medvetenhet skapat ett språk som man kan kalla för modern litterär 

sicilianska.  

Den andra analysvinkeln gäller översättning mellan svenska och norska som grannspråk. 

Med grannspråk anses två språk som är nära besläktade och vilkas talare från början förstår 

varandra bättre än hur de förstår ett främmande språk (Rekdal 2002:14). Denna analysnivå 

handlar om två böcker, en svensk och en norsk, samt deras översättningar till norska respektive 

svenska. Den ena är första boken i Kerstin Ekmans trilogi Vargskinnet, Guds barmhärtighet 

(1999), översatt till norska som Guds barmhjertighet, där barnmorskan Hillevi Klarin från 

Uppsala flyttar till Svartvattnet i Jämtland och möter inte bara nya människor utan också deras 

språk. Den andra är Roy Jacobsens De usynlige (2013), översatt till svenska som De osynliga, 

som utspelar sig på en ö i Helgeland i Nordnorge, i en fiskarby där gestalterna talar ett fåordigt 

och dialektalt språk, som består av bokmål med inslag av den norska Dønna-dialekten från 

landsdelen Helgeland. Böckerna översatts till svenska 2015 respektive till norska 2000. Den 

del av analysen som gäller de tre romanerna och dess översättningar gäller dialektala inslag i 

replikerna i ett urval av kapitel ur romanerna. Denna del av materialet analyseras både 

kvalitativt och kvantitativt. 

En annan analysvinkel gäller själva översättarna. Dessa gäller enbart den italienska boken, 

eftersom översättarna av den norska och den svenska boken inte var tillgängliga. Ytterligare en 

kvalitativ analys utförs på de två intervjuer med den norska respektive den svenska översättaren 

av Il ladro di merendine. Denna del av analysen syftar till att bättre förstå översättarnas val och 

deras strategier och bidrar till att tolka observationerna som gjorts i analysen av romanerna om 

valet av översättningsstrategier. 

Trots översättning från sicilianska inte är den enda som behandlas i uppsatsen valde jag 

som titel ett citat ur Matpakketyven. Att översättaren definierar boken som ”oversatt fra 

siciliansk” anser jag vara representativt för hur norska översättare värdesätter dialekter. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med denna uppsats är att bidra till förståelsen av hur dialektkulturen i 

Sverige respektive Norge avspeglas i hanteringen av dialekt i skönlitterära översättningar från 

främmande språk respektive från ett grannspråk. Till exempel: Gör den norska översättaren 

annorlunda val än den svenska? Är tendensen till standardisering mindre i Norge?  

Uppsatsen har sin utgångspunkt i Sveriges respektive Norges dialektkultur (se kap. 2) och 

i teorier om tendenser i översättning av dialektala inslag (se kap. 4). Tidigare forskning har visat 

att dialektala inslag ofta översätts till en språklig varietet som ligger närmare standardspråket. 

Denna tendens kan kopplas till the law of growing standardisation, vilken innebär att måltexten 

blir mer utjämnad och standardiserad än källtexten (Gideon Toury 2012:305-6, Axelsson 

2016:37). 

Uppsatsens analys tar hänsyn till tre romaner och deras översättningar till svenska och 

norska. På grund av det begränsade urvalet utgör uppsatsen ett stickprov som kan bidra till att 

identifiera och ange exempel av olika tendenser i norska och svenska översättningar av 

dialektala inslag. 
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Min huvudhypotes är att dialekten i behålls i större utsträckning i den norska än i den 

svenska översättningen på grund av inställningen till dialektbruket i Norge. Med andra ord 

skulle norska översättningar av dialektala inslag, både från främmande språk och från 

grannspråk, enligt denna hypotes uppnå en högre ekvivalensgrad än svenska översättningar. 

Detta kan uppnås genom användning av målspråksord på dialekt eller ord som ligger närmare 

dialekt än standardspråk i ett kontinuum mellan dialekt och standardspråk (se 4.4). Denna 

hypotes skulle innebära att den allmänna inställningen mot dialekterna i Norge avspeglas i en 

högre tendens att behålla ett dialektalt språk i översättningarna. 

Ytterligare en hypotes är att dialekten behålls i större utsträckning i översättningar mellan 

grannspråk än i översättningar mellan främmande språk. Sverige och Norge är grannländer och 

ligger närmare varandra både kulturellt och språkligt, och tidigare forskning (Norberg & Stachl-

Peier 2014) visar att likheterna kan förenkla översättningsprocessen i vissa avseenden. 

De två hypoteserna i uppsatsen tar hänsyn till norska och svenska som grannspråk från två 

olika perspektiv. Den ena undersöker de skillnader som finns i deras respektive dialektkulturer, 

medan den andra undersöker om den språkliga och kulturella närheten av de två grannspråken 

ger flera översättningsmöjligheter än översättningen mellan två främmandespråk. Följande 

frågeställningar gäller för analyserna av översättningarna: 

1. Uppnår de norska översättningarna en högre ekvivalensgrad än de svenska 

översättningarna när det gäller dialektala inslag? Med andra ord, ligger de norska 

översättningarna av dialektala inslag genomsnittligt närmare dialekt i ett kontinuum 

mellan dialekt och standardspråk? Innehåller de norska översättningarna en rikare, 

dvs. mer varierad, dialekt än de svenska? 

2. Uppnår de två översättningarna från norska och svenska en högre ekvivalensgrad än 

de två översättningarna från italienska när det gäller dialektala inslag? Med andra 

ord, erbjuder grannspråksförhållandet mellan norska och svenska en möjlighet till att 

uppnå en högre ekvivalensgrad i översättningen av dialekt? 

Översättarintervjuerna används för att svara på följande fråga: 

3. Vad är anledningen eller anledningarna bakom översättningsvalet kring dialekter av 

den norska och den svenska översättaren av den italienska boken? Påverkar 

dialektkulturen översättarnas val? 

1.2 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen inleds med en bakgrund. I kapitel 2 belyses språksituationen i Norge respektive 

Sverige och dialekternas roll i de två länderna. De tre följande kapitlen utgör uppsatsens 

teoretiska del. I kapitel 3 redogörs för dialektens roll som stilmedel i skönlitteratur och i kapitel 

4 tas sådana problem upp som är särskilt förknippade med dialekt i översättning, både allmänt 

och i Norge och Sverige. I kapitel 5 beskrivs materialet och metoden som används för analysen. 

I kapitel 6 presenteras analysen och dess resultat. Analysen kan indelas i tre delar. Den 

första är en kvalitativ analys av den svenska och den norska översättningen av Andrea 



8 
 

Camilleris roman Il ladro di merendine, en översättning från svenska till norska (Kerstin 

Ekmans Guds barmhärtighet) och en från norska till svenska (Roy Jacobsens De usynlige). Den 

andra är en kvalitativ analys av intervjuer genomförda med den svenska respektive den norska 

översättaren av Il ladro di merendine. Den tredje är en kvantitativ analys av replikerna i Guds 

barmhärtighet och i De usynlige. 

Diskussionen av resultatet och slutsatserna presenteras i kapitel 7 och 8. 

2. Dialekt i Sverige och i Norge  

Detta kapitel ger bakgrundsinformation om språksituationen i Sverige och Norge, när det gäller 

hur de två länderna förhåller sig till varandra som grannspråk och hur dialektkulturen ser ut och 

skiljer sig åt i de två länderna. Med dialektkultur avses seder och traditioner kring dialektbruk 

samt attityderna mot dialekter som råder inom ett visst land. 

Begreppet grannspråk bygger på språkens nära släktskap och den typologiska likheten 

mellan dem. De likheter som finns mellan två grannspråk gör att talarna har fördelar när det 

gäller ömsesidig förståelse. De som har svenska som modersmål kan genomsnittligt förstå 

mellan 70 % och 90 % av norska, och därför undervisar man i Sverige norska som grannspråk 

från en annan synpunkt än den man använder för att lära ut främmande språk (Rekdal 2002:14). 

I dag betraktar man svenska, norska och danska som grannspråk inom den nordiska 

språkgemenskapen (Rekdal 2002:14). 

Norska och svenska har tillsammans med danska, isländska och färöiska sitt ursprung i det 

fornnordiska språket. Dessa två språk utvecklades ursprungligen från fornnordiskan i två olika 

grenar: en västnordisk språkgren som inkluderade norskan, och en östnordisk som inkluderade 

svenska och danska. Denna indelning, som är baserad på genetiskt släktskap, är inte lika 

självklar när det gäller de moderna skandinaviska språken, på grund av de språkförändringar 

som har skett under flera århundraden – inte minst på grund av danskans inflytande på norskan 

(Torp 2004:45). En mer modern indelning placerar svenskan och norskan tillsammans i grenen 

nordskandinaviska språk (Torp 2004:46), mot danskan som ensam utgör de sydskandinaviska. 

Förutsättningen för denna inledning är att svenskan och norskan på grund av sin geografiska 

närhet har mycket fler likheter i uttal sinsemellan än de har med danskan. Om man betraktar 

ordförrådet ligger dock norskan närmaren danskan på grund av att Norge under lång tid tillhörde 

Danmark och då hade danska som gemensamt skriftspråk (Torp 2004:46). 

När det gäller talspråk kan varieteter av norska och svenska ses som en del av ett 

dialektkontinuum, dvs. ”ett geografiskt område, där talspråket varierar på ett sådant sätt att 

grannar alltid kan tala med varandra med hjälp av modersmålet och så att ingen av parterna 

behöver speciell träning eller undervisning för att förstå den andra” (Torp 2004:35). Att tala om 

ett språkkontinuum kan hjälpa att förstå hur nära varandra svenska och norska ligger, även när 

det gäller deras standardiserade varieteter, och hur deras förhållande som grannspråk skiljer sig 

från den mellan två främmande språk.  
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Vad som betraktas som ett språk eller en dialekt och var gränsen går mellan svenska och 

norska beror inte i första hand på språkliga skillnader eller likheter. De faktorer som bidrar till 

att avgränsa en varietet, t.ex. olika dialekter eller officiella språk, är varietetens normering i 

skrift och tal samt samhälleliga och politiska förhållanden (t.ex. varietetens status, nationell 

självständighet). Om en dialekt ska räknas som svensk eller norsk beror därför på sociala och 

politiska orsaker. Dessa har orsakat förändringar i de politiska gränserna mellan de två länderna: 

Till exempel har de nuvarande svenska landskapen Jämtland och Härjedalen varit norskt 

område fram till 1645 (Arvidsson 2012:15; Börestam & Huss 2001:16). 

Trots att Sverige och Norge är grannländer och delar av ett dialektkontinuum är 

språkförståelsen idag inte lika god som för trettio år sedan. En undersökning har visat att 

språkförståelsen i Norden har försämrats, på grund av bl.a. globalisering – t.ex. utomnordisk 

invandring och inflytandet av engelskspråkig kultur (Delsing & Lundin-Åkesson 2005:1). 

Resultatet tyder dock på att försämringen huvudsakligen gäller Danmark, i mindre mån Sverige, 

men möjligen inte Norge (Delsing & Lundin-Åkesson 2005:133). 

2.1 Vad är dialekt? 

Termen dialekt härstammar enligt Nationalencyklopedin från ett grekiskt ord som betyder 

’samtal’ eller ’sätt att tala’. En dialekt skiljer sig från andra varieteter, som standardspråket eller 

andra dialekter, på de olika språkliga nivåerna – fonologisk, morfologisk, lexikal, syntaktisk. 

Enligt samma källa talas dialekten av ”invånarna inom ett avgränsat geografiskt område, t.ex. 

ett landskap eller en socken”. Denna definition är klart kopplad till den geografiska faktorn. 

Dialekt brukar sättas i motsättning till standardspråket, som är ”den form av ett språk som i 

motsats till dialekter och andra varianter är allmänt accepterad och stilistiskt neutral” 

(Nationalencyklopedin 2019, dialekt). 

Dialekt och standardspråk kan identifieras som olika språkliga varieteter inom ett 

kontinuum. Inom svensk dialektologi brukar man efter Dahlstedt (1978) räkna med ett 

kontinuum mellan fyra grader: lokal dialekt (som motsvarar de traditionella dialekterna), 

regional dialekt (som är den utjämnade varieteten), regionalt standardspråk och neutralt 

standardspråk (Svahn & Nilsson 2014:28). Situationen i Norge är dock mer komplex (se 2.3). 

Alla språk förändras dock och det gäller inte minst dialekterna. De lokala, mer traditionella 

dialekter som talades ända fram till slutet av andra världskriget i Sverige och i största delen av 

Europa uppvisade skillnader gentemot standardspråk på alla språkliga nivåer (Svahn & Nilsson 

2014:202). Under efterkrigstiden blev dock de geografiska gränserna mindre tydliga. 

Sociopolitiska och demografiska förändringar som skedde i Europa under sista hälften av 1900-

talet påverkade språksituationen (Svahn & Nilsson 2014:39), och de traditionella dialekterna 

undergick en utjämningsprocess som innebar en gradvis förskjutning mot standardspråket 

(Svahn & Nilsson 2014:27). En vanlig uppfattning är att dialekterna är på väg att försvinna 

(Thelander 1996:170). Man kan dock hävda att de inte försvinner utan att de förändras. Därför 

har själva innebörden av begreppet dialekt diskuterats under de senaste årtiondena. Forskarna 

har uppmärksammat hur dialekt finns i olika former och i olika grader, och sammanhänger även 

med faktorer som kön, ålder och social ställning. Termen sociolekt används idag för att specifikt 

beteckna en varietet som är särskilt kopplad till sociala faktorer (Thelander 1996:164).  
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Akselberg (2003:198) identifierar två typer av dialektutjämning. Den första kallar han för 

vertikal utjämning, där utjämningsprocessen pågår i vertikal riktning. Detta innebär en hierarki 

mellan varieteterna, och den mest typiska processen innebär att standardspråket påverkar 

dialekterna. Den andra kallar han för horisontal utjämning, där utjämningsprocessen pågår i 

horisontal riktning, dvs. mellan varieteter som har samma sociala ställning (t.ex. mellan olika 

dialekter). 

 Även om en dialektutjämning har pågått i stora delar av Europa under hela 1900-talet 

(Svahn & Nilsson 2014:17) kan språksituationen skilja sig i olika länder. Detta är en av 

förutsättningarna för uppsatsen, som kopplar skillnaderna i den norska respektive den svenska 

dialektkulturen till översättning av dialekt i skönlitteratur. 

2.2 Dialektsituationen i Sverige  

I slutet av 1800-talet kom den industriella revolutionen till Sverige vilket på sikt kom att 

förvandla landet från jordbrukssamhälle till en urban och industriell nation (Hallberg 

2005:1691). Detta innebar en ökad rörlighet och en stark migration från landsbygden till 

tätbefolkade platser, som först ledde till mindre industriella orter och senare till växande 

bebyggelser runt de större städerna. 

Enligt Akselbergs teori kan dialektutjämningen i Sverige beskrivas som en vertikal 

utjämning. Utjämningen började i Europa under 1900-talet och speciellt efter andra världskriget 

på grund av olika fenomen som urbanisering, regionalisering, ökad mobilisering, ökade 

utbildningsmöjligheter och social utjämning (Akselberg 2003:198). Tillsammans med en social 

utjämning skedde en dialektutjämning i det svenska talade språket som innebar en tendens mot 

standardisering av dialekterna (Hallberg 2005: 1691).  

Standardiseringstendensen medför att språkbrukarna ofta anpassar sitt språk och använder 

en varietet som ligger nära standardspråket, speciellt för att kommunicera med svenskar som 

kommer från andra regioner eller i offentliga sammanhang. I några fall kan det förekomma en 

sorts tvåspråkighetssituation, eller snarare diglossi, som innebär en växling inte mellan två 

standardspråk utan mellan en lokal respektive en regional varietet. Trots de senaste årens 

projekt för revitaliseringen av vissa dialekter (t.ex. älvdalskan) har de traditionella dialekternas 

roll över huvud taget minskat under 1900-talet och numera talas lokala dialekter oftast av 

människor av den äldre generationen (Hallberg 2005:1692). 

Även om lokala dialekter inte är lika starka som tidigare, är det dock numera en betydande 

användning av regionala varieteter i vardagslivet. Det är därför fortfarande möjligt att lokalisera 

en individ geografiskt. Regional variation är fortfarande en viktig del av den samlade repertoar 

en talare kan använda som identitetsmarkör (Bijvoet 2013:129). 

2.3 Dialektsituationen i Norge 

Norges språksituation skiljer sig åt från den i de flesta europeiska länder och för övrigt även 

från resten av Skandinavien, både när det gäller dialekter och skriftspråk. 
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Den speciella språksituationen i Norge framgår inte bara av bruket av och attityderna mot 

dialekterna, utan också av förekomsten av två standardspråk. Medan det i Sverige och i de flesta 

europeiska länder endast finns ett standardiserat skriftspråk, har Norge två på grund av de 

historiska omständigheterna. Fram till 1905 hade landet i femhundra år varit under först dansk 

och sedan svensk överhöghet. I flera sekler var danska statens och religionens språk, medan de 

norska dialekterna behöll sin traditionella form (Vikør 2012:4). Efter självständigheten från 

Danmark 1814 började en diskussion om att Norge skulle få eget skriftspråk.  

Efter 1830-talet tog diskussionen om ett norskt standardspråk två riktningar, som 

resulterade i två olika officiella standardvarieteter. Den ena, norskt bokmål, baserades på danska 

och (särskilt när det gäller uttalet) på dialekterna i östra Norge. Bokmålet dominerar idag med 

ett bruk i skrift på 90 procent (Vikør 2012:9). I Østlandet och i synnerhet i Oslo är en 

talspråkvarietet som liknar bokmålet dominant. Den andra standardvarieteten, nynorska 

motsvarar närmast dialekterna i den västra delen av landet, och i detta avseende kan den närmast 

liknas vid ett minoritetsspråk. 

Även om uppsatsen ska fokusera på litteratur med inslag av dialekt och inte på nynorskan 

i sig är det viktigt att beröra nynorskans betydelse som bakgrund för förståelsen av Norges 

dialektkultur. Nynorskan är ett skriftspråk som skapades genom en historisk rekonstruktion 

med utgångspunkt i 1800-talets västländsnorska dialekter. Den norska språkforskaren och 

diktaren Ivar Aasen (1813–96) dokumenterade dialekterna i olika landsdelar under sina resor 

1842–46 och konstruerade en ny varietet. Nynorskan fick sedan en egen grammatik och ordbok. 

Språket jämställdes i lagstiftningen med danska 1885 och blev undervisningsspråk i 

”barneskolen” 1892. År 1929 fick nynorskan, som innan hade kallats ”landsmålet”, sitt idag 

officiella namn. Den står nu ”sterkt innanfor skjønnlitteratur, i humanistiske fag, i 

primærnæringane, og har ei rimeleg sterk stilling i offentleg forvaltning, etermedia og pressa 

(særleg i ‘kjerneområdet’ på Vestlandet), i kyrkja, i lokalt næringsliv, og i skolen [...]” (Vikør 

2012:9). Denna varietet har stor betydelse för många norrmäns identitet, tradition och kultur. 

Nynorskan är ett standardiserat skriftspråk som motsvarar vissa muntliga dialektala varieteter. 

En slogan från 1970-talet säger: ”snakk dialekt – skriv nynorsk!” (Hege Myklebust 2008). Även 

i områden där bokmål är det primära språket lär de norska ungdomarna i skolan att skriva 

nynorska (Rekdal 2002:20). 

Det var just i slutet av 1960-talet och början av 1970-talet som många norrmän började 

intressera sig för dialekter. Dialekterna var viktiga för deras identitet, både den lokala och den 

personliga (Akselberg 2005:1708). Ungdomar skapade på 1970-talet en särskild ”dialect 

movement” och stödde dialektbruket genom att använda dialekten mer aktivt även i formella 

situationer (Akselberg 2005:1711). Typiskt för andra europeiska länder är att man har ett 

etablerat officiellt standardspråk som används i den offentliga sektorn och i formella situationer. 

I Norge råder det däremot ingen begränsning av bruket av dialekter. Dessa används i dagliga 

sociala situationer, både offentliga och privata, formella och informella, i media och på 

institutioner, och det finns ingen förväntan att de anpassas till standardvarieteten. I skolan får 

lärarna inte heller rätta elevernas talade språk (Akselberg 2005:1707). 

 Den positiva attityd som man generellt har till lokala varieteter i Norge ger dem en stark 

position i samhällslivet. Man är stolt över sin egen dialekt och respekterar andras. Man kan 
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därför hävda att Norge är präglat av en levande dialektkultur. Språk och identitet är ett centralt 

tema när det gäller historia, kultur, samhälle och politik i Norge. 

Även i Norge har dock samtidigt dialekterna utjämnats. För det första har de ovannämnda 

sociala och tekniska utvecklingar som skedde i Europa under 1900-talet orsakat en vertikal 

utjämning av dialekterna mot standardspråket. Dialektutjämningen i Norge skiljer sig dock från 

den i största delen av Europa, inklusive Sverige. Utjämningen går nämligen även i horisontal 

riktning, där olika dialekter – både rurala och urbana – påverkar varandra. Regionaliseringen 

har kommit längst i Østlandet, medan den är svagare i Vestlandet och andra platser i landet 

(Akselberg 2003:197-8). 

2.4 Jämförelse mellan Sverige och Norge 

Den tendens mot dialektutjämning som spridit sig i hela Europa under 1900-talet (Svahn & 

Nilsson 2014:17) är en del av språkutvecklingen i Sverige och Norge. De två skandinaviska 

länderna har efter andra världskriget undergått liknande samhällsutvecklingar, med bl.a. 

urbanisering och industrialisering. En betydande skillnad mellan de två länderna är dock den 

politiska situationen, eftersom Norge blev politiskt självständigt först i början av 1900-talet. 

Detta har påverkat Norges språkliga utveckling. Idag finns det i Norge två officiella skriftspråk, 

den mest använda, bokmålet, samt nynorskan, som baseras på västnorska dialekter, medan det 

i Sverige bara finns ett standardiserat svenskt skriftspråk. 

Den dialektala situationen skiljer sig mellan de två länderna. I Sverige sker 

dialektutjämningen i vertikal riktning och därför är tendensen mot standardisering av dialekter 

starkare, medan i Norge är standardiseringen av dialekter svagare samt utjämningen sker både 

i både vertikal och horisontal riktning. Dessutom kan man hävda med hänsyn till kontinuumet 

mellan lokal dialekt och neutralt standardspråk (Svahn & Nilsson 2014:28) skulle Sveriges 

respektive Norges genomsnittliga dialektbruk placeras vid två olika punkter. Man rör sig i regel 

närmare neutralt standardspråk i svenska än i norska. 

Dialekter har i båda länderna en viktig identitetsbärande funktion. I Sverige finns det dock 

en tendens att anpassa språket i officiella sammanhang eller till personer från andra landsdelar.  

I dessa tillfällen används det en standardiserad varietet baserad på språket i Mellansverige. I 

Norge är det en högre acceptans av dialekter, som används i båda formella och informella 

sammanhang. Ett tecken på den starka ställningen som dialekter har i Norge är att ungdomar 

använder dem i fler situationer än de äldre gör (Akselberg 2005:1707).  
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3. Dialekt och talspråk i skönlitteratur  

Den språkliga varietet som vanligtvis används i skriven text är standardspråket (även kallat 

riksspråket), dvs. en varietet som inte ”avslöjar skrivarens geografiska ursprung” (Liljestrand 

1993:42). Emellertid kan texter av olika genrer, bl.a. skönlitteratur, i vissa fall innehålla 

dialektala drag, som används som stilmedel med olika syften. Enligt Sara Ramos Pinto 

(2009:290) är litterära dialekter viktiga stilistiska element som tillägger innehållsligt och 

kommunikativt värde till en text.  

Författaren använder sig av dialektala inslag för att uppnå olika stilistiska syften, t.ex. ge 

texten karaktär av ”muntlighet och språkspecificitet” (Englund Dimitrova 2012:102). Enligt 

den norska skönlitterära översättaren Ika Kaminka (2015) är dialektens primära funktion 

estetisk. Den är ofta ”eit reint stilistisk, estetisk verkemiddel som framfor alt skal tilføra teksten 

ein viss rytme, tone eller klang, fordi forfattaren tykkjer at nett dette tek seg godt ut” (Kaminka 

2015). Man kan jämföra dialekt som ”formcentrerat” stilistiskt medel (Norberg 2010:1) med 

stilfigurer som onomatopoetiska ord eller allitteration (Englund Dimitrova 2001:9). Kaminka 

menar att dialekt används för att bryta förväntningarna och stilkänslan. 

Dessutom kan dialekt räknas som ett kulturspecifikt element, nämligen ett element i texten 

vilkets förståelse beror på kunskaper inte bara i källspråket utan också i källtextkulturen 

(Axelsson 2016:79). Omfattningen av dialektala inslag i skönlitteratur kan variera. 

Dialektbruket kan omfatta antingen hela texten eller bara vissa delar, vanligast dialogerna (se 

kap. 5.1). I vissa romaner, som t.ex. Irvine Welshs Trainspotting, är hela berättelsen eller texten 

på en viss dialekt eller sociolekt. I de fall där ett standardspråk saknas är dialekt den enda 

möjligheten, och dialekten kan ligga till grund för ett standardspråk. Om ett standardspråk redan 

finns kan författaren genom dialekten sträva efter att skapa ett alternativ till standardspråket. I 

andra fall kontrasteras de dialektala dragen medvetet mot standardspråkliga drag i texten. De 

dialektala dragen kan då skapa en kontrast mellan olika delar av texten för att understryka vissa 

centrala teman (Englund Dimitrova 2012:102) 

Användningen av en markerad språkvarietet säger mer än bara själva ordens betydelse, 

formen tillägger alltså något mer till det slutliga budskapet (Kaminka 2015). Dialekten blir 

därför en väsentlig och oskiljbar del av berättelsen. I andra fall används dialekt för att öka 

textens trovärdighet. Kaminka (2015) skriver i en bloggartikel att dialekt ger det ”lokalkoloritt, 

slik at lesaren vert overtydd om at det som skjedde faktisk gjekk føre seg på den og den staden”. 

Den kan också vara en textuell resurs för karakteriseringen av gestalter, ett sätt att förmedla 

information om en eller flera personer genom vissa geografiska eller sociala associationer 

(Ramos Pinto 2009:290). Denna kulturella och sociala funktion hos dialekten innebär att läsaren 

använder utomspråklig kunskap i sin värdering av varieteterna (Ramos Pinto 2009:291). Enligt 

den norska översättaren Tommy Watz (2013) kan dialekten också i vissa fall användas för att 

representera det språk som lägre socialskick talar med det stilistiska syftet att skapa en komisk 

effekt. 

Dialekt i litteratur kan dock vara mer än ett rent estetiskt medel. Standardspråket har en 

normgivande position i relation till alla andra varieteter av historiska och politiska skäl. Därmed 

får dialekterna också, när de blir ett tecken på motstånd mot den nationella standarden, en mer 

eller mindre explicit politisk funktion (Kaminka 2015). Bruket av dialekt är med andra ord ett 
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sätt att markera kontrast eller opposition till den dominerande världen som den mer neutrala 

och standardiserade standardspråksnära varieteten står för. Nynorskan tillkom just för att fylla 

en sådan funktion. När den litterära dialektens funktion kopplas till standardspråkets roll i 

landet, får dialektbruket med andra ord även en språkpolitisk funktion (Kaminka 2015, Englund 

Dimitrova 2001:10–1). Detta var särskilt relevant inom s.k. arbetarlitteratur eller 

proletärlitteratur. 

3.1 Litterär dialekt 

Dialekt som stilistiskt medel har vanligtvis en hög grad av muntlighet och en låg grad av 

kodifiering (Englund Dimitrova 2012:101). Litteratur är dock språk i skrift, därför präglas den 

litterära dialekten av en mindre grad av muntlighet än den som präglar den talade dialekten. 

Den litterära dialekten kan inte återge autentisk dialekt, på samma sätt som talspråk i skrift inte 

är detsamma som autentiskt talspråk. Om man inte tar hänsyn till landsbygdslitteratur skriven 

på dialekt i sin helhet, är dialekt i skrift vanligtvis inte helt genomförd. Snarare än en detaljerad 

återgivning av muntlig dialekt blir det ett konstnärligt medel, en fiktion (Ramos Pinto 

2009:291). 

För att återge ett dialektalt språk använder författaren sig därför av olika dialektala 

markörer, som identifieras av läsaren som annorlunda jämfört med standard- och 

talspråksformer (Englund Dimitrova 2012:101). På det sättet får läsaren ett intryck av dialekt 

och muntlighet. Författarna utnyttjar vanligtvis stereotyper som läsaren känner igen, och skapar 

gestalterna inte bara genom det som de säger utan också genom den språkliga varietet de 

använder (Ramos Pinto 2009:290). Graden av utförlighet i dialektåtergivning beror på 

författaren och dennes estetiska, narrativa, stilistiska och funktionella mål (Ramos Pinto 

2009:291–292). En detaljerad återgivning av dialekt i litterära texter prioriteras vanligtvis inte, 

eftersom detta möjligtvis skulle drabba läsarnas förståelse (Ramos Pinto 2009:290). Dessutom 

är det inte möjligt utan ett fonetiskt alfabet att återskapa alla de fonologiska drag som präglar 

en dialekt; därför måste författaren göra ett urval (Norberg 2010:4). Enligt Liljestrand 

(1997:160) måste författaren kompromissa i återgivningen av dialekt för att göra texten 

begriplig för läsarna, vilket kan orsaka inkonsekvenser. 

Dialekt i litteratur kan som sagt användas i olika utsträckning. Dialektmarkörer kan finnas 

i både relationen – dvs. berättelsen – och dialogerna, men är generellt vanligare i replikerna 

dialogen består av (se 5.1). Tidigare forskning om dialekt som stilmedel och som 

översättningsproblem har därför ofta fokuserat just dialog, något som även jag valt att göra.  

Englund Dimitrova (2001:13) talar om ”dialektala markörer”, element som en författare 

använder för att ge illusion av dialektalt talspråk i skrift. Englund Dimitrova (2001:13) samt 

Andersson (2013:43) skiljer mellan tre typer av dialektala markörer i litteratur, beroende på 

vilken grammatisk nivå det gäller. 

1. Fonologiskt-ortografiska markörer. T.ex. kort i som blir e som i fesk i stället för fisk. 

2. Morfo-syntaktiska markörer. T.ex. bestämd form pluralis av neutrala substantiv, som 

husen/husena eller markerad ordföljd. 

3. Lexikala markörer. T.ex. jämte i stället för bredvid. 
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På grund av Sverige och Norges geografiska och kulturella närhet har litteratur på dialekt i 

dessa två länder haft en parallell utveckling, sedan de första exemplen förekom under 1600-

talet tills 1900-talet. Nedan redogör jag kort för detta. 

3.1.1 Dialektala inslag i svensk litteratur 

Enligt Nationalencyklopedin (Lars-Erik Edlund, 2017) förekom de äldsta kända exemplen på 

svensk dialektlitteratur eller litteratur med dialektala inslag (landsmålslitteratur) på 1600-talet. 

Dialekten användes oftast i bondescener i skoldramer och hade där primärt en komisk effekt, 

men i senare dramer kom den också att ha en mer utpräglad social innebörd. Vid slutet av 1600-

talet förekom dialekt också i tillfällighetsdikter, (t.ex. bröllopsdikter). Under 1700-talet 

minskade intresset för dialektal dikt i centrala Sverige, men i vissa regioner, bl.a. Skåne, var 

det fortfarande en levande tradition. 1800-talet var ett viktigt århundrade för dialekterna, som 

blev utforskade av nationella och antikvariska skäl. Därför författades under samma period ett 

stort antal litterära verk på dialekt. På 1900-talet karakteriserades landsmålslitteraturen oftast 

av dialekt bara i kortare avsnitt, vanligtvis repliker, och hade då en komisk-humoristisk eller 

autentisk-realistisk stilfunktion (Lars-Erik Edlund, 2017).  

På 1930-talet fick skönlitteratur på dialekt stor publik i Sverige genom arbetarförfattare 

som Vilhelm Moberg, Moa Martinson och Eyvind Johnson. Användningen av fonologisk 

stavning blev hos dem mer och mer vanlig. Senare avtog intresset för dialekt som stilmedel, 

men det finns även nutida författare som använder dialektala drag i stor utsträckning, bl.a. P.O. 

Enquist och Torgny Lindgren (Norberg & Stachl-Peier 2014).  

3.1.2 Dialektala inslag i norsk litteratur 

Redan under den danska tiden författades i Norge skriven litteratur på dialekt (Store Norske 

Leksikon 2015). På 1600-talet skapades folkvisor och ordspråk på dialekt. Under första 

halvdelen av 1700-talet var många tillfällighetsdikter skrivna på lokala dialekter, bl.a. 

bröllopsdikter och dikter för kungen. Under 1800-talet anns det även i Norge under romantiken 

en strävan efter återuppväckning och användning av dialekter, till exempel med diktarna Henrik 

Wergeland och Ivar Aasen. Från andra delen av 1800-talet till det andra världskriget blev 

dialektlitteratur i Norge mindre populär. 

I efterkrigstiden blev litteratur på dialekt särskilt populärt, och med den nya dialektala 

medvetenheten som kom på 1970-talet kan man tala om en ”renässans” som gäller skönlitteratur 

på dialekt och även sångtexter på dialekt i modern musik (Store Norske Leksikon 2015). 

Typiskt från denna period är den norska arbetarlitteraturen. Ett exempel är den norska 

grovarbetaren och författaren Johan Falkberget, som kommer att omnämnas i 4.4.2 

(Ridderstrøm 2017). 
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3.2 Litterärt talspråk 

Kategorin litterärt talspråk kommer tillsammans med litterär dialekt att vara relevant under 

analysen av replikerna. Eftersom bakgrundslitteratur som definierar de formella kännetecknen 

av talspråk i skönlitteratur på markörnivå saknas, kommer jag utgå ifrån den generella 

definitionen av talspråk som finns i Svenska Akademiens Ordbok (SAOB). Här anges att ”språk 

som används i tal, talat språk; särsk. om sådant språk betraktat ss. en egen, av omständigheterna 

vid talandet betingad form (inom ett land o.d.); motsatt: skriftspråk; i sht i sg. (särsk. sg. best.)”. 

Talspråkliga drag kan därmed identifieras som drag som är typiska för talat språk och som kan 

sättas i motsättning till standardspråk. 

Med avseende på uppsatsens analys definierar jag litterärt talspråk som de markörer 

avsedda att återge talat språk i skriftlig form i skönlitteratur. Eftersom bakgrundslitteratur om 

sådana talspråkliga inslag saknas kommer jag själv i detta avsnitt att utifrån egna observationer 

operationalisera begreppet talspråk och lista de typer av drag som jag kategoriserar som 

talspråkliga. Dessa används som kriterium för kategoriseringen av talspråkliga inslag i 

materialet. 

Som nämnt i 3.2 är talspråkliga drag enligt SAOB de drag som är typiska för muntligt 

språk. Jag tillämpar begreppet vidare till skönlitteratur och definierar kategorin litterärt språk, 

som består av drag som avspeglar talat språk i skrift i skönlitteratur. Kategorin kan anses som 

parallell till litterär dialekt: Precis som litterär dialekt ger en illusion av dialekt och därför inte 

sammanfaller med en autentisk dialekt, ger det skönlitterära talspråket en illusion av talat språk 

och inte sammanfaller med autentiskt talspråk. 

Både dialekt och talspråk innebär ett element av muntlighet. För att hitta ett kriterium för 

att skilja mellan de två kategorierna använder jag mig av den traditionella definitionen av 

dialekt, vilken påstår att en dialekt är en språklig varietet som används i ett specifikt geografiskt 

område. Litterärt talspråk har därmed inte en koppling till ett område, utan avspeglar muntlig 

kommunikation i hela landet. 

En definition av typiska talspråkliga drag har utformats under analysens gång. Det finns 

flera sätt att skapa talspråk i skrift i de examinerade romanerna, och dessa typer av talspråkliga 

markörer sammanfaller med de typer av dialektala markörer som presenterades i 3.1: 

1. Fonologiskt-ortografiska markörer. De kan vara förkortningar på ordnivå som 

återspeglar uttal (ex. 1) eller andra sätt att återspegla uttal av enstaka ord (ex. 2) eller 

sammandrag av meningar med apostrof och sammanskrivning (ex. 3). 

(1) Så allvarli du e. 

(2) Du kommer ihôg å ta utå dej klärna. 

(3) De e’nte falit […] 

2. Morfo-syntaktiska markörer. De kan vara t.ex. konstruktioner och markerad ordföljd 

som finns i talspråk (ex. 4) 

(4) Å inte ä huset tomt 

3. Lexikala markörer. Det handlar om särskilda ord eller uttryck som vanligtvis används i 

tal och ej i skrift, som svordomar eller interjektioner (ex. 5). 
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(5) Jovars, […] 

4. Dialekt i översättning  

Det finns en omfattande forskning kring översättning av dialekt. Detta kapitel syftar till att 

problematisera temat, ge en översikt över de olika strategier som översättaren kan använda samt 

redogöra för vilka tendenser man kan finna i översättarnas val av strategier. 

4.1 Vad är översättning? 

Nationalencyklopedin definierar översättning som ”överföring av ett budskap från ett språk till 

ett annat” (Lars Wollin 2017). Det italienska ordet för översättning, ”traduzione”, kommer från 

det latinska ordet ”traductio-onis” ’överföring’ och har samma bokstavliga betydelse som den 

skandinaviska termen (Enciclopedia Treccani). Rune Ingo (2001:15) ger följande definition: 

”översättning är att på målspråket uttrycka det som uttryckts på källspråket på ett pragmatiskt, 

stilistiskt, semantiskt och strukturellt välfungerande och även med hänsyn till situationella 

faktorer så långt som möjligt likvärdigt sätt”. Formuleringen kopplas till ett av de centrala 

begreppen inom översättningsvetenskap: ekvivalens eller översättningsmotsvarighet. 

Huvudsyftet med översättningsprocessen är nämligen ”att finna riktiga och ändamålsenliga 

översättningsmotsvarigheter till originaltexten” (Ingo 1991:82). Överföringsprocessen i 

översättning enligt NE innebär en strävan efter balans mellan ekvivalens i form och ekvivalens 

i innehåll (Wollin 2017). 

Översättningsprocessen involverar nödvändigtvis två språk – källspråket och målspråket – 

som har olika grammatiska system och olika lexikala strukturer. Därför innebär översättning en 

”språklig omformning av vidare räckvidd än det enkla utskiftet av enstaka ord eller fraser”. Det 

är inte en formell identitet som man strävar efter utan ”ekvivalens” i budskapet (Wollin 2017). 

Ett ords innehåll eller betydelse är inte bara fast och inneboende. Den befinner sig också i 

en viss text och kontext, som också ska tas hänsyn till i en översättning (Ramos Pinto 2009:289). 

Dessutom måste en översättning anpassas så att den blir begriplig för läsarna (Nida & Taber 

2003:2). 

Översättaren kan välja olika strategier och uttryck som inte nödvändigtvis motsvarar 

källspråket på en formell nivå. Översättarens val beror på olika faktorer, både individuella och 

sådana som styr översättningsverksamheten i målspråkets kultur. 

4.2 Översättning mellan närbesläktade språk 

En särskild fråga inom skönlitterär översättning som enligt Norberg & Stachl-Peier (2014) inte 

har utforskats särskilt mycket är översättning mellan närbesläktade språk. Detta är fallet med 

översättning mellan de tre skandinaviska språken svenska, norska och danska. 
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De språkliga och kulturella likheterna mellan grannspråk kan å ena sidan förenkla 

översättningsprocessen och å andra sidan göra den mer utmanande och problematisk. 

Översättare som arbetar med en text skriven på ett närbesläktat språk har enligt Ingo (2011:16) 

bättre möjligheter att överföra strukturella och stilistiska egenskaper till målspråket. Emellertid 

kan närheten leda till översättningar som är för bokstavliga, ett fenomen som kan betecknas 

som interferens (Norberg & Stachl-Peier 2014:65). Interferens innebär att översättaren 

använder sig av några grammatiska eller lexikala språkdrag som tillhör källspråket men bryter 

mot målspråkets normer, konventioner eller diskurs. 

Ett exempel på interferens hämtar Norberg & Stachl-Peier från en analys utförd av Gyde 

Hansen av studenters översättningar mellan danska och tyska (Norberg & Stachl-Peier 

2014:65). Undersökningen visar att interferens förekommer mellan danska och tyska. Om 

interferens mellan dessa två besläktade språk uppstår, kan ännu större risk av interferens finnas 

mellan de ännu närmare besläktade norska och svenska. Översättaren kan förledas att tro att de 

två språken och deras respektive kulturer är mer lika än de i verkligheten är. Resultatet är att 

läsarnas förståelse drabbas (Norberg & Stachl-Peier 2014:65). Utifrån ekvivalensbegreppet 

skulle jag beskriva interferens som en obalans mellan formell och innehållslig ekvivalens.  

Ytterligare en forskare som har undersökt översättning mellan närbesläktade språk är 

Marianne Hægermark (1997:120). Hon ställer den kontroversiella frågan huruvida 

översättningen mellan närbesläktade språk verkligen behövs. Norberg & Stachl-Peier (2014:69) 

menar att översättningar har en positiv effekt som guide, inspiration och uppmuntran för ny 

litteratur. De menar att denna önskan att främja ny litteratur gör att författare och forskare mer 

än specialiserade översättare översätter skönlitterära verk från grannspråken danska och norska 

till svenska. Detta har nackdelen att de möjligen kan ha mindre kunskap om källspråket och 

grannlandet än vad utbildade översättare har (Norberg & Stachl-Peier 2014:69). I praktiken är 

det ändå så att översättningar efterfrågas. Enligt Nationalbibliografin i siffror 2017 gavs det ut 

152 böcker översatta till svenska från norska bokmål respektive 114 översatta från danska, 

ungefär 22 respektive 16 gånger mer än de som gavs ut i Sverige på originalspråket (7 vardera 

på både danska och på bokmål). 

4.3 Problem vid översättning av dialekt i skönlitteratur 

Flera forskare ser återgivning av dialekt som ett klassiskt problem vid översättning, eftersom 

det ”tangerar många av de centrala frågeställningarna inom översättningsforskningen” 

(Englund Dimitrova 2001:9). Dialektala inslag i källspråket kan vara svåra att överföra till 

målspråket eftersom de har konnotationer utan direkt motsvarighet i måltexten. Dessa 

konnotationer är både kulturspecifika – geografiskt kopplade till vissa områden i 

källspråkslandet – och språkspecifika – kopplade till själva källspråket (Englund Dimitrova 

2001:9). Dialekt i litteratur kan därför vara en utmaning för översättaren som vill behålla en 

hög grad av ekvivalens både när det gäller textens lokalisering i tid och rum och dialektens 

kulturspecifika kommunikativa betydelse (Ramos Pinto 2009, Axelsson 2015). Både vid 

läsningen och vid översättningen krävs utomspråklig kunskap (Ramos Pinto 2009:291). 

Enligt Kaminka är den första frågan som översättaren måste ta ställning till: varför skriver 

författaren på dialekt? Hennes perspektiv som översättare är att det är värt att använda dialekt i 
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t.ex. översättningen i böcker där hela berättelsen är på dialekt i källtexten, eftersom 

dialektinslaget i denna kontext skapar ”ei stemme som seier så mykje meir enn berre det som 

vert sagt”. Olika böcker med dialektala inslag har översatts till norska dialekter av Kaminka 

och andra norska översättare. Vid andra tillfällen används dialekt – som nämnts i kapitel 3 – 

för att göra berättelsen mer trovärdig och intressant, ge lokalkolorit eller bidra till att 

karaktärisera personerna. Enligt Kaminkas mening är det i detta fall lämpligare att hitta andra 

sätt än dialekt att uppnå samma effekt: ”Om dialekta skal vekkja visse assosiasjonar, er det 

ikkje så lett å finna ei norsk dialekt som skapar nett dei samme assosiasjonane som originalen” 

(Kaminka 2015). 

Översättaren har själv genom sina egna erfarenheter, preferenser och strategiska val stort 

inflytande på valet av översättningsstrategier när det gäller språklig variation (Kaminka 2015). 

Därför tar denna uppsats i analysen av översättarintervjuerna hänsyn till enskilda översättarens 

personliga åsikter angående deras inställning till översättning av dialekter och valet av 

strategier. Översättarnas vittnesmål som vi får i intervjuer eller artiklar hjälper oss att förstå 

deras val. 

Ett sådant vittnesmål ges av Watz (2013) i en artikel på sin blogg som beskriver hans 

erfarenheter med översättning av romaner på siciliansk dialekt av den italienska författaren 

Simonetta Agnello Hornby, där han ”ikke ett øyeblikk vurderte å innføre norske dialektale 

former”. Han förklarar att han i sina översättningar aldrig har använt annat än bokmål, i mer 

eller mindre radikala eller konservativa former, eftersom det enligt hans mening inte kan lyckas 

att använda dialekt i norska översättningar. Associationen mellan en norsk dialekt och en dialekt 

från en specifik del av ett annat land är enligt honom mycket störande för läsaren, och svårläst 

för de som inte är bekanta med denna dialekt (Kaminka 2015). Norberg (2010:4) förklarar att 

en dialekt förknippas med ett visst geografiskt område för att lokalisera en scen till ett visst 

område eller förmedla lokalkolorit. Eftersom det ofta finns andra lokaliserande faktorer, t.ex. 

namn och kulturspecifika element, skulle denna avvikande lokalisering förvirra läsaren 

(Norberg 2010:4). Kaminka (2015) menar att dialektbruket i översättningar generellt uppfattas 

som ”irriterande, vanskeleg å lesa, eller det vert for norsk, fordi det bryt med illusjonen om at 

ein er i ’utlandet’”, och därför oftast undviks av översättarna. 

En annan viktig faktor som Watz (2013) nämner är översättarens eget språkliga register. 

Hans egen uppväxt och bakgrund inverkar nämligen på hans vale att använda bokmål: 

Siden jeg er født og har bodd så å si hele mitt liv i Oslo, behersker jeg ikke annet enn standard 

østnorsk og dets mindre varianter. Skulle det noen gang bli aktuelt for meg å benytte en annen 

norsk dialekt i en oversettelse, måtte jeg i så fall hatt ekstern hjelp til dette, og det ville medføre 

en arbeidsform som er fremmed for meg. Ikke vet jeg om jeg ville ha likt det, heller – sær som 

jeg er. (Watz 2013)  

Samtidigt tycker Kaminka att dialekten ändå ska behållas i vissa texter ifall syftet med 

dialektbruket är särskilt relevant i måltexten. Lösningen kan även vara valet av en språklig 

varietet som ligger mellan dialekt och talspråk. Watz använder ibland i sina översättningar en 

språklig varietet som inte är standardspråklig. Ett exempel är hans översättning av Andrea 

Molesinis roman Non tutti i bastardi sono di Vienna, som utspelar sig i en landsby i Veneto 

under första världskriget. Här finns en herrskap–tjänare-tematik, där de förstnämnda talar 

standarditalienska medan de senare använder dialektala ord och uttryck, även om det är 
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sparsamt. Denna kontrast överfördes till norska genom att ge tjänarens språk en mer talspråklig 

prägel (Kaminka 2015). 

4.4 Översättning av dialekt i skönlitteratur 

Detta avsnitt innehåller en genomgång av de olika strategierna som en översättare kan välja vid 

översättning av dialektala inslag. Redogörelsen för de möjliga översättningsstrategierna i 4.4.1 

används som bakgrund. Englund Dimitrovas (2011, 2012) observationer om tendenser i 

översättning av dialekt samt kontinuumet över språkliga varieteter, som presenteras i 4.4.2 

används som teoretiskt ramverk för analysen av materialet. I 4.4.3 presenteras ett typfall av en 

norsk roman översatt till svenska. 

4.4.1 Möjliga översättningsstrategier 

Ramos Pinto (2009:293) ger en översikt över strategier för översättning av dialekt i 

skönlitteratur (se bilaga 1). Hon skiljer i första hand mellan rena översättningar, där översättaren 

väljer att behålla samma tid och plats, och adapteringar, en version av boken där översättaren 

väljer att ändra händelsernas tid eller/och plats för att anpassa boken till målgruppen. Här 

kommer jag inte att ta hänsyn till adapteringar, utan bara till den del av systemet som berör 

översättningarna. Denna del framförs nedan. 

Figur 1. Extrakt från Sara Ramos Pintos system av översättnings- och adapteringsstrategier av 

dialekt i skönlitteratur, som behandlar översättningsstrategierna. Min översättning används. 
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tenderar idag att undvikas eftersom icke-korrekt språk möjligtvis kan associeras med 

invandrares språk, som generellt har en lägre status (Norberg & Stachl-Peier 2014:69–70). Den 

andra innebär att översättaren träder fram och blir synlig i texten för att förklara uttryck och ord 

för läsaren. Denna lösning är dock inte vanlig eftersom den inte följer normerna vad gäller 

översättning och översättarens roll i västerländska kulturer idag (Englund Dimitrova 2001:25). 

4.4.2 Tendenser i översättning av dialekt i litteratur 

Englund Dimitrova (2001:14) talar om ett tänkt kontinuum av språkliga varieteter som kan 

skapas av författare och översättare. Som i Dahlstedts kontinuum mellan lokal dialekt och 

neutralt standardspråk (se 2.1), ligger till vänster i detta kontinuum det mest regionalt färgade 

språket, medan det mest skriftspråkliga återfinns till höger. Det framgår av figur 1.  

Figur 1. Återgivning av Englund Dimitrovas (2001:14) kontinuum av språkliga varieteter som kan 

användas i ett litterärt verk. 
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(4) Även om källtexten innehåller olika slags dialektala markörer (fonologisk-

ortografiska, morfo-syntaktiska och lexikala, se 3.2), tenderar översättningen att behålla 

ett högre antal lexikala markörer. 

Med hänsyn till kontinuumet av de språkliga varieteterna kan man hävda att tendensen är att 

översättaren använder en varietet som ligger längre till höger i skalan än den som finns i 

källtexten. Dessa tendenser stämmer med the law of growing standardisation, som innebär att 

måltexten blir mer utjämnad och standardiserad än källtexten (Gideon Toury 2012, Axelsson 

2016:37). De första tre tendenserna kommer att användas för att tolka analysens resultat, medan 

tendensen (4) inte kommer att fördjupas i uppsatsen.  

Enligt tidigare forskning är det med andra ord sällsynt att en lika starkt dialektal varietet 

används i översättningen som i originalet. Klaus Geyer (2008:170-1) ger följande möjliga 

förklaringar till denna tendens mot standardisering: 

1. Måltextkulturen accepterar inte att dialekt används i skönlitteratur. 

2. En dialekt förknippas med ett visst geografiskt område och används ofta för att 

lokalisera en scen till ett visst område. Användningen av en lokal varietet av 

målspråket i översättningen kan leda till förvirring eller irritation hos läsaren. 

3. Dialekter sammanbinds mycket ofta med sociala kännetecken, och det är lättare för 

översättaren att återge sociolektala kännetecknen i stället för dialektala (t.ex. använda 

”folkliga” och talspråkliga drag som associeras med lägre socialgrupper). 

4. Översättares uppfattning om sin egen status och prestige påverkar stilistiska val.  

Englund Dimitrova (2001:24–25) är inne på samma saker och nämner ytterligare två faktorer: 

5. Översättarnas uppfattning om dialekters konnotationer påverkar stilistiska val. 

6. Den genre texten hör till påverkar stilistiska val. 

Norberg (2010:3) antar att tendensen till standardisering i översättningar av dialektala texter 

varierar i styrka i olika kulturer och genrer. I Sverige finns det en tendens att standardisera 

språket i officiella sammanhang eller om det gäller personer från andra landsdelar, medan det i 

Norge är en starkare dialektkultur. Därför är min hypotes att de tendenser som Dimitrova 

identifierar är starkare i översättningar till svenska än i översättningar till norska. På skalan 

mellan dialekt och standardspråk skulle alltså den norska översättningen ligga närmare dialekt 

och den svenska närmare standardspråk. 

4.4.3 Olika strategier i översättning mellan grannspråk: en fallstudie 

Norberg & Stachl-Peier (2014) analyserar två olika översättningar till svenska av den första 

volymen av den norska romanen Christianus Sextus, skriven av Johan Falkberget och utgiven 

1927. Författaren använder här olika regionala och sociala språkvarieteter, bland annat 

uppträder norska gruvarbetare som talar dialekt från Trøndelag. I boken förekommer svenska 

arbetare från Jämtland, men de talar inte jämtska utan standardsvenska – möjligtvis för att de 

två dialekterna är så lika att det var enklare för läsarna att uppfatta standarsvenskan som 

främmande (Norberg & Stachl-Peier 2014:68). 
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De två svenska översättningarna, utgivna 1927 respektive 1938, visar på två olika 

inställningar till dialekt. Den första översättningen, av Per Nilsson-Tannér, använde sig mest 

av standardsvenska och en icke-regional talspråklig varietet med enstaka norska dialektala ord. 

Översättarens prioritet var att behålla en språklig variation för att efterlikna originaltexten. 

Dessutom är kulturella samt historiska referenser återgivna och ofta förklarade i fotnoter 

(Norberg & Stachl-Peier 2014:71). 

Den andra översättningen, av Hugo Hultenberg, använde sig av dialekten i Jämtland som 

delar gräns med Trøndelag (Norberg & Stachl-Peier 2014:66). Hultenbergs mål var enligt 

Norberg & Stachl-Peier en flytande text, där han inte behövde förklara några kulturella och 

historiska element. Samtidigt använder han dialekt för att spegla personernas sociala ställning. 

Där den högre klassen pratar bokmål i källtexten talar man i översättningen standardsvenska, 

medan de som tillhör den lägre klassen liksom grovarbetarna talar jämtska, oavsett om de är 

norska eller svenska (Norberg & Stachl-Peier 2014:75). Detta kunde enligt Norberg & Stachl-

Peier förvirra tidens läsare eftersom det bara var 80 år sedan Norge överlät Jämtland till Sverige 

(Norberg & Stachl-Peier 2014:77). 

Norberg och Stachl-Peier understryker hur de två olika översättningarna påverkades av 

olika faktorer såsom förlag och översättarens erfarenheter och inriktningar. Den första 

översättningen publicerades av ett litet, vänsterinriktat förlag. Översättaren, Per Nilsson-

Tannér, var drygt 20 år gammal när han översatte boken och, som hans framtida karriär visade, 

var han socialt engagerad och intresserad av kulturhistoria i Jämtland och Trøndelag. Bristen 

på översättningserfarenhet tillsammans med intresset för kulturhistoria kan ha varit grunden till 

hans val att inte försöka översätta dialekt med dialekt, utan bara behålla variationen och återge 

kulturella och historiska referenser. 

Den andra översättningen publicerades av P.A. Nordstedt & Söner, ett stort och erkänt 

förlag som sannolikt ville nå så många läsare som möjligt. Översättaren var Hugo Gultemberg, 

en etablerad översättare i Sverige vid den tiden och mycket erfaren, bl.a. när det gäller 

översättning av fackböcker och politiska essäer (Norberg & Stachl-Peier 2014:71). Denna 

översättning publicerades bara tio år efter den första, möjligtvis just för att tillfredsställa 

förväntningar som Nilson-Tannér inte hade uppfyllt (Norberg & Stachl-Peier 2014:77). Man 

kan därför hävda att de två översättningarna skapades med olika mål vid översättandet. 

Den nära släktskapen mellan norska och svenska tillåter olika lösningar för översättningen. 

Analysen visar att valet av översättningsstrategin påverkas bland annat av den historiska 

kontexten, av tidens normer för översättningskultur, av vilken effekt som översättaren och 

förlaget vill ha samt på den enskilda översättarens intressen, erfarenhet och status (Norberg & 

Stachl-Peier 2014:78). 
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5. Material och metod 

Detta kapitel redogör för valet av materialet samt för den metod som används i analysen. 

Uppsatsens analys består av olika delar. Första delen av analysen är kvalitativ. Först genomförs 

den kvalitativa analysen av de excerperade replikerna från de litterära texterna, därefter 

analyseras två intervjuer kvalitativt. Andra delen består av en kvantitativ analys som tar hänsyn 

till de två källtexterna på norska och svenska samt deras översättningar till svenska respektive 

norska. Denna sista del ska användas för att bekräfta och utvidga vissa observationer som tas 

upp i den kvalitativa analysen av texterna. 

5.1 Material 

Den del av materialet som består av repliker i litterära texter excerperades från sju olika primära 

källor: en italiensk bok och dess översättningar till norska respektive svenska, en svensk bok 

och dess översättning till norska, en norsk bok och dess översättning till svenska. Dessa beskrivs 

i utförligare detalj nedan. Den italienska boken och dess två översättningar används för att 

analysera norska och svenska översättningar från ett främmande språk. Den svenska och den 

norska boken samt deras översättningar till norska respektive svenska används för att analysera 

översättningar från ett grannspråk. Analysen har gjorts av ett förbestämt antal kapitel ur de 

valda romanerna, och studien bygger med andra ord på ett stickprov. 

Valet av den italienska deckarromanen Il ladro di merendine (’Tjuven av mellanmål’) av 

Andrea Camilleri berodde först och främst på att författarens serie om kommissarie Montalbano 

är det mest kända moderna litterära verket på dialekt i Italien, som dessutom har filmatiserats 

och distribuerats utomlands. Just denna bok i serien publicerades 1996 och omtrycktes 2008. 

Översättningen till svenska av Barbro Andersson kom ut 2001 med namnet Smörgåstjuven. 

Översättningen till norska av Jon Rognlien kom ut 2008 med namnet Matpakketyven. 

Valet begränsades också av behovet av en roman som fanns i både norsk och svensk 

översättning. På svenska har 8 av de 25 romanerna samt flera novellsamlingar i Montalbano-

serien publicerats, medan det på norska bara finns de första tre romanerna. Il ladro di merendine 

är den tredje boken med kommissarie Montalbano som huvudperson.  

En egen pilotstudie av Il ladro di merendine och dess översättningar utförd inför denna 

uppsats, som bestod av en analys av kapitel 3, visade att det inte fanns några dialektala inslag i 

översättningarna. Därför ansåg jag det vara lämpligt att lägga till ytterligare en analys som tar 

hänsyn till översättningen av dialektala inslag från norska till svenska respektive svenska till 

norska. Denna språkkombination tycktes erbjuda fler möjligheter till användning av dialekt på 

grund av de två språkens grannspråksförhållande, och detta gav grund till hypotesen om 

ekvivalensgraden i grannspråksöversättning respektive främmandespråksöversättning. De två 

skandinaviska källtexterna valdes enligt följande kriterier: 

1. Texterna har översatts till respektive svenska och norska. 

2. De innehåller dialekt. 

3. Författarna är aktiva, dvs. böckerna är utgivna vid millennieskiftet eller därefter. 
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Den norska boken, De usynlige av Roy Jacobsen, publicerades 2014. Den översattes till svenska 

av Staffan Söderblom som De osynliga 2015. Första upplagan av båda texterna analyserades. 

Den svenska boken, Guds barmhärtighet av Kerstin Ekman, tillhör trilogin Vargskinnet och 

publicerades först 1999. Jag använder upplagan som omtrycktes 2012. Den översattes till 

norska med namnet Guds barmhjertighet av makarna Niels Magnus Bugge och Ragnhild 

Slåttelid Bugge, publicerad först 1999. Jag använder upplagan som omtrycktes 2002. Till 

skillnad från den italienska boken, utspelar sig både den norska och den svenska boken i början 

av 1900-talet, därför kan ålderdomliga drag finnas. 

Inför analysen har ett urval av replikerna genomförts. Från varje källtext excerperades 

ungefär 60 repliker som innehåller dialektala markörer i direkt anföring. Från måltexterna 

excerperades de motsvarande replikerna i deras översättningar samt eventuella extra dialektala 

repliker som inte motsvarar en dialektal replik i källtext. Följande urval gjordes: kapitel 3 till 5 

av Il ladro di merendine som totalt innehåller 61 dialektala repliker, kapitel 2 till 9 av Guds 

barmhärtighet, som totalt innehåller 63 repliker, och kapitel 2 till 32 av De usynlige, som totalt 

innehåller 60 dialektala repliker.  

Eftersom första kapitlet i en bok kan skilja sig från de övriga när det gäller stilen, uteslöts 

det. Kapitlen i De usynlige är väldigt korta och innehåller få dialoger, därför analyseras nästan 

hela boken. 

Förutom de excerperade replikerna utgörs materialet av två översättarintervjuer, en muntlig 

och en skriftlig, som utfördes med den norska respektive den svenska översättaren av Il ladro 

di merendine, Jon Rognlien och Barbro Andersson. 

5.2 Metod i den kvalitativa analysen av repliker 

Här redogörs för uppsatsens metod när det gäller första delen av den kvalitativa analysen, som 

tar hänsyn till de tre romanerna samt deras översättningar. 

I analysen av texterna finns det tre relevanta analysnivåer: de dialektala replikerna, 

dialektala respektive talspråkliga markörer (ord, uttryck eller syntaktiska konstruktioner) inuti 

replikerna och dialektala drag inom ett ord eller en markör. Markörer identifieras i samband 

med ord, fasta uttryck eller syntaktiska konstruktioner. Den tredje nivån innebär att det även 

kan finnas flera dialektala drag inuti samma ord.  

I första hand excerperar jag alla replikerna. Nästa steg i analysen är att med hjälp av en 

norsk och en svensk bedömare klassificera replikerna som antingen dialektala eller icke-

dialektala samt identifiera vilka dialektala och talspråkliga inslag som förekommer i replikerna. 

Att göra detta i form av ett samtal gav de två bedömarna möjlighet att förklara grunden till sina 

val och göra övriga observationer som kan användas till den slutliga kvalitativa analysen, vilket 

utgör sista steget i analysprocessen. Samtalen spelades in. 

5.2.1 Excerpering av repliker 

Nedan redogörs för kriterierna som användes för att identifiera repliker (direkt anföring) och 

klassificera i grammatiskt hänseende olika typer av dialektala markörer. 
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Enligt Birger Liljestrand (1997:153) består en skönlitterär text av tre framställningsformer: 

relation (dvs. berättelsen), återgivning av talade repliker (som kallas vanligtvis för dialog) och 

återgivning av inre tankar. Vanligtvis består merparten av en skönlitterär text av relationen, 

som framställer händelserna ur författarens synvinkel och med författarens ord. I anföringarna 

kommer själva gestalterna till tals (Cassirer 1986:91). På grund av dialekternas muntliga 

karaktär finns de dialektala inslagen i de flesta fall i replikerna. 

Liljestrand skiljer mellan tre typer av repliker. Den första och vanligaste är direkt anföring 

och innebär att repliken återges ordagrant för att efterlikna autentiskt tal (t.ex. ”Jag lägger min 

klocka här”). Den direkta anföringen har en viktig funktion i prosaberättelsen: den kan vara ett 

berättartekniskt hjälpmedel, skapa närhet och verklighetsillusion, framhäva avgörande 

händelser eller skapa omväxling. Beroende på de olika skriftspråkliga konventionerna i olika 

länder markeras de med olika typer av typografiska markeringar och anföringstecken. Den 

andra typen av replik är indirekt anföring, där repliken återberättas i referatform och ett 

anföringsuttryck följs av en bisats som återges replikens innehåll utan dess exakta ordalydelse 

(t.ex. ”Han sa att han lade sin klocka där”). Slutligen finns den tredje som kallas för dold 

anföring eller ”inlevande framställning” (Liljestrand 1997:154). Den utgör en mellanform 

mellan de andra två typerna och används för att förmedla personernas tankar. Ett exempel i 

Guds Barmhärtighet är följande: ”Hon tvekade. Var ankomsten till gästgivargården i Lomsjö 

en stor och viktig tilldragelse i hennes eget liv?” (Ekman 2012:11). 

I uppsatsen fokuserar jag endast på de dialektala inslag som förekommer i replikerna, 

därför kommer bara direkt anföring att ingå. Trots att några av de analyserade romanerna har 

dialektala inslag i relationen (Andrea Camilleris Il ladro di merendine, och i mindre 

utsträckning Kerstin Ekmans Guds Barmhärtighet med enstaka jämtska ord) har jag valt att 

fokusera på den direkta anföringen. Detta möjliggör också en mer direkt jämförelse mellan de 

olika översättningarna. Dessutom är direkt anföring lättast att identifiera bland de tre typerna 

av talåtergivning, eftersom den oftast markeras med anföringstecken och en egen rad. 

Replikerna i Guds barmhärtighet och delvis i De usynlige (samt deras översättningar, som 

återger samma mönster) är svårare att identifiera eftersom de inte är tydligt markerade med 

citattecken. I Ekmans roman är det vare sig citattecken eller anföringstecken som markerar 

skillnaden mellan relationen och replikerna. I Jacobsens roman finns det dock anföringstecken 

i början av varje replik men inget tecken som skiljer repliken från berättarrösten i mitten eller 

slutet av repliken. Exempel följer: 

Kor e jeintungen? sier han overdrevent høyt, han vet at Ingrid har sett ham og gjemt 

seg for at han skal lete etter henne og slenge henne rundt i svære sirkler. (Jacobsen 

2014:11) 

Jag har sett barnmorskor duka under, sa syster Elsa. Under min långa tid i sjukvården 

har jag någon gång till min stora sorg sett det. (Ekman 2012:25) 

För att skilja mellan de olika typerna av anföring har jag använt följande kriterier. Indirekt 

anföring karakteriseras av tre transformationer: växling från första till tredje person, växling 

från presens till preteritum, och ändring av pronominella uttryck som betecknar tid och rum. 

Dold anföring är en mellanform mellan direkt och indirekt, och innehåller element av den 
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direkta anföringen (personliga och affektiva uttryck, utrops- eller frågetecken) men också de 

tre transformationerna. Den saknar dessutom anföringsverb. 

För att identifiera direkt anföring är det lättast, även när berättarrösten inte finns, att se på 

element som pronomen (speciellt första och andra personen) och tempus (oftast presens) samt 

eventuellt förekomsten av interjektioner, utropstecken eller satsfragment (Liljestrand 

1997:154). Ett exempel är repliken: ”Fröken är ju mänsklig!” (Ekman 2012:25). Ett annat 

exempel är repliken: ”Jag hörde att det är en barnsängskvinna här som behöver hjälp”, som 

innehåller ett pronomen i första person. Kontexten är dessutom viktig för att förstå ifall en 

anföring som inte innehåller pronomen i första eller andra personen eller presens är direkt. 

5.2.2 Klassificering av repliker 

Efter excerperingen av replikerna diskuterades de excerperade replikerna med bedömarna i 

kontext. Bedömaren gick igenom replikerna för att identifiera dialektala respektive talspråkliga 

markörer markerade i förhållande till standardspråk. När en dialektal markör identifierades i en 

replik kategoriserades hela repliken som dialektal replik. 

I kategoriseringen av Il ladro di merendine har jag själv rollen av bedömare. Jag valde att 

inte arbeta med den norska och den svenska bedömaren på de två översättningarna av den 

italienska boken eftersom en pilotstudie visade att dialektala inslag inte används i måltexterna. 

Jag har därmed använt mig av mina språkkunskaper som andraspråkstalare i både norska och 

svenska samt en norsk och en svensk ordbok för att identifiera talspråkliga inslag. 

Kategoriseringen av replikerna ur den norska källtexten, De usynlige, samt Guds 

barmhjertighet, den norska översättningen av den svenska boken, utfördes av en norsk 

bedömare. Kategoriseringen av replikerna ur den svenska källtexten, Guds barmhärtighet, samt 

De osynliga, den svenska översättningen av den svenska boken, utfördes av en svensk 

bedömare. Detta steg i analysen skedde i form av inspelade samtal. Att kategoriseringen skedde 

i form av samtal var viktigt för att fastställa med bedömarna vad i uppsatsen som anses vara 

dialekt respektive talspråk. Dessutom gav det möjlighet för mig att kunna ställa frågor om 

grunden till kategoriseringen och till att fördjupa mig i ordens betydelser eller dialektala drag.  

Både den svenska och den norska bedömaren fungerar inte bara som exempelläsare, utan 

de har en speciell fackkompetens inom nordiska språk och dialektologi. Därför har de kunnat 

genomföra en pålitlig kategorisering av replikerna och markörerna samt redogöra för 

anledningarna till deras val. De har även kunnat göra relevanta kommentarer och bidragit till 

problematiseringen av vissa kategoriseringar.  

Diskussionerna med bedömarna räckte i några enstaka fall inte till att ge ett definitivt svar 

om kategoriseringen av markörer. Därför används vid behov även ordböcker som erbjuder olika 

beteckningar för ord som tillhör olika varieteter. För svenskan användes Svenskan Akademiens 

Ordbok (SAOB), vilken betecknar dialektord med förkortningen ”dial.”. Däremot inkluderas 

inte alla dialektord i SAOB, utan de finns bara ”om redaktionen anser att de behövs i 

riksspråket” (Lindbladh 2003:101). En mer utförlig källa för att identifiera dialektord som inte 

finns i SAOB är dialektordböcker eller dialektordlistor, men dessa ansåg jag inte vara 

nödvändiga. Talspråkliga ord betecknas i SAOB som vardagliga (”vard.” eller ”starkt vard.”). 

För att identifiera dessa ord har jag haft hjälp av bedömarna. 
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Inte heller när det gäller norska ansågs det vara nödvändigt att använda dialektordböcker 

eller dialektordlistor. Däremot användes det norska språkrådets ordbok över bokmål och 

nynorska, vilken ger parallella sökningsresultat på både bokmål och nynorska. 

5.2.3 Analys av de utvalda replikerna 

Ur varje källtext excerperades ungefär 60 dialektala repliker, dvs. repliker som innehåller 

dialektala markörer. Från varje måltext excerperades de motsvarande replikerna i deras 

översättningar samt eventuella extra dialektala repliker inom samma kapitel. Dialektala och 

talspråkliga inslag markerades i samtliga replikerna. 

Vid den kvalitativa analysen sammankopplades varje dialektal replik med den motsvarande 

repliken i måltexten. Denna metod brukar kallas coupled pairs. Dessa par innehåller vanligtvis 

en källtextreplik och motsvarande måltextrepliken. I den italienska boken utgörs dock varje 

coupled pair utav tre repliker: den italienska, den norska och den svenska. Coupled pairs är en 

vanlig analysenhet som används för att jämföra två repliker och identifiera shifts, dvs. skillnader 

mellan de två replikerna med hänsyn till översättningsstrategierna (Axelsson 2016:37). 

Jag anser det viktigt att jämföra replikerna i sin helhet och inte bara det dialektala ordet och 

dess motsvarighet på grund av möjliga omformuleringar i översättningen. Dessutom har jag 

bestämt att ta hänsyn till dialektala och talspråkliga inslag överlag och inte endast till 

översättningen av ett visst dialektalt inslag. En anledning till det är att översättningar ibland 

inte är bokstavliga och består av omformuleringar, vilket kan göra det omöjligt att identifiera 

ett ord eller uttryck som översättning av en viss markör. I några fall och speciellt i 

översättningarna till norska och svenska av den italienska källtexten har jag observerat att det 

ord som var dialektalt i källtexten utelämnades i måltexten. En annan anledning till det är att 

språk och dialekter är olika varandra, och översättaren kan välja att infoga dialektala inslag på 

andra ställen än de befinner sig i källtexten. Av denna sista avledning har jag valt att även ta 

hänsyn till dialektala måltextrepliker som inte motsvarar en dialektal replik i källspråket. 

De kategorier som används i analysen representerar en förenklad version av Englund 

Dimitrovas kontinuum (2001:14) som även anpassades till litterärt språk. Kategoriseringen sker 

enligt följande kontinuum av språkliga varieteter som kan användas i ett litterärt verk. 

Figur 1. Den adapterade versionen av Englund Dimitrovas kontinuum av språkliga varieteter som kan 

användas i ett litterärt verk. Kategorierna används i analysen. 

 

Standardspråket anses vara omarkerat, medan litterärt talspråk och litterär dialekt är markerade. 

I återgivningen av coupled pairs i analysen markeras dialektala inslag med fetstil och 

talspråkliga inslag med kursiv. Syntaktiska markörer understryks och ord på källspråket i 

översättningen signaleras med dubbelunderstrykning. 

Jag analyserar materialet kvalitativt med utgångspunkten i det som bedömarna har sagt. 

Fokus i analysen ligger inte på att analysera markörerna i detalj när det gäller dialektala drag, 

Litterär dialekt 

 

Litterärt talspråk Standardspråk 
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utan fokus ligger på dialektala inlägg som stilmarkörer. Typiska drag som används för att skapa 

en viss varietet av litterär dialekt kommer dock att nämnas. 

Här ges exempel på hur analysen går till.  Följande exempel illustrerar processen genom 

vilken en coupled pair gjord utav en replik excerperad från källtexten Guds barmhärtighet samt 

dess översättning till norska i Guds barmhjertighet blir analyserad: 

SV: Ma håll på å gära klobben […] 

Repliken excerperas av mig och kategoriseras sedan av den norska bedömaren som dialektal. 

Fyra dialektala markörer identifieras och förklaras av bedömaren: 

(1) ma, vilken beskrivs som ett dialektalt pronomen med betydelsen ’vi’ 

(2) håll, på standardsvenskan ’håller’, vilken innehåller apokope av ändelsen som är ett dialektalt 

drag, vilket bedömaren identifierar som norrländskt 

(3) gäre, dialektal variant av göra, som innehåller två dialektala drag, nämligen vokalen ä samt 

ändelsen -e. 

(4) klobben klassificeras som ett dialektalt ord eftersom det inte är varken standardspråkligt eller 

talspråkligt, men bedömaren känner inte till den. Utifrån kontexten anser bedömaren att ordet 

ska betyda ”klumpen” och referera till en typ av mat. 

Eftersom repliken kategoriseras som dialektal går jag vidare till översättningen i den norska 

måltexten. 

NO: Æ heill no på å lage klubb, […] 

Den norska bedömaren identifierar tre dialektala markörer i repliken: 

(1) Æ, dialektal variant av pronomen jeg 

(2) heill, dialektal variant av håller, vilket innehåller både palatalisering och apokope av ändelsen 

(3) no, dialektal variant av nå 

Med hänsyn till bedömarnas kategorisering analyseras de bägge replikerna som coupled pair: 

SV: Ma håll på å gäre klobben […] 

NO: Æ heill no på å lage klubb, […] 

I den kvantitativa analysen som jag utför på dessa par jämför jag de två replikerna och 

observerar översättarnas tillvägagångssätt. Den svenska källtextrepliken innehåller mer dialekt 

än översättningen, men översättaren lägger till ett dialektalt ord no ’nu’ som inte finns i 

källtexten. Därför får jag intrycket att norskan inte erbjöd samma möjligheter till att skapa 

dialektala inslag som den svenska källtextrepliken, men ändå försökte översättarna bevara den 

dialektala prägeln genom att lägga till ett ord som de ansåg som lämpligt. 
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5.3 Metod i översättarintervjuerna 

Här redogörs för uppsatsens metod när det gäller andra delen av den kvalitativa analysen, det 

vill säga översättarintervjuerna. Denna del av analysen tar hänsyn till de individuella 

översättarnas synvinkel för att bidra till att besvara frågeställningen. Två intervjuer 

genomfördes med den norska respektive den svenska översättaren av Il ladro di merendine. 

Den svenska översättaren av Guds barmhärtighet och den norska översättaren av De usynlige 

var inte tillgängliga och kunde därför inte delta. 

Den svenska översättaren Barbro Andersson valde att besvara frågorna i skriftlig form. Den 

norska översättaren Jon Rognlien valde att besvara frågorna under ett telefonsamtal, vilken gav 

större möjlighet till diskussion. De frågor som ställdes till översättarna var i stort desamma och 

svaren kan därför jämföras. En komplett lista över frågorna finns i bilaga 5. Frågorna kan 

indelas i följande fyra diskussionsämnen: 

1. Översättarnas inställning till litterär översättning. Andersson och Rognlien 

diskuterar vilket mål de har som översättare och hur en bra översättning enligt deras 

uppfattning ska se ut. 

2. Översättarens individuella språkkunskaper. Andersson och Rognlien pratar om 

deras språkkompetenser när det gäller både målspråket och källspråket. När det gäller 

modersmålet berättade de om sin härkomst, dialekttillhörighet och sin kunskap om de 

olika dialekterna. När det gäller italienskan berättar de om sin utbildning i språk och 

kultur, sina direkta erfarenheter av språket och kunskap om de olika dialekterna. 

3. Den dialektala situationen i Norge, Sverige och Italien. Översättarna förklarar 

vilket intryck de har av den dialektala situationen i de respektive hemländerna samt i 

Italien. Detta gäller t.ex. dialekternas utbredning och variation och de allmänna 

attityderna mot dialekter. De har även möjlighet att jämföra situationen i hemlandet 

och i Italien. Andersson och Rognlien förfrågas slutligen om huruvida den dialektala 

situationen i hemlandet har påverkat översättningsprocessen. 

4. Användning av dialekt i källtexten och måltexten. Översättarna diskuterar vilket 

syfte författaren enligt deras mening hade med användningen av dialekt i boken samt 

valet av deras egen strategi under översättningsprocessen. De förfrågas även om 

huruvida det är lämpligt att använda dialekt i översättning och om det finns specifika 

fall där dialekten är bästa lösning. 

I 6.4 redogör jag för och analyserar svaren enligt dessa fyra huvudteman. 

5.4 Metod i den kvantitativa analysen 

En kvantitativ studie utförs på de utvalda replikerna efter den kvalitativa delen för att bekräfta 

och utvidga de observationer som görs under den kvalitativa delen när det gäller 

ekvivalensgraden som översättningarna uppvisar i förhållande till källtexterna. 

Denna kvantitativa analys hjälper att besvara andra frågeställningen: uppnår de norska 

översättningarna en högre ekvivalensgrad än de svenska översättningarna när det gäller 

dialektala inslag, dvs. ligger de norska översättningarna av dialektala inslag genomsnittligt 
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närmare dialekt i kontinuumet än den svenska? Eftersom dialektala inslag uppvisades bara i 

översättningarna av den norska och den svenska boken har jag valt att kvantitativt analysera 

bara dessa två verk. 

5.4.1 Analysnivåer 

Med hänsyn till materialet finns det tre möjliga analysnivåer: repliker, markörer (dvs. ord, 

uttryck och konstruktioner) och drag. Jag har av två anledningar valt att i den kvantitativa 

undersökningen ta hänsyn till bara de första två nivåerna, dvs. replikerna och markörerna. Den 

första anledningen är jag inte har arbetat med modersmålstalarna för att metodiskt fastställa alla 

dialektala och talspråkliga drag, utan kategoriseringen skedde framför allt på ordnivå – 

dialektala och talspråkliga drag förklarades i flera tillfällen för att motivera kategoriseringen 

eller som fördjupning, men utan målet av att genomföra en konsekvent kategorisering. Detta 

skulle göra att min identifiering av dialektala respektive talspråkliga drag vore ofullständig. 

Den andra anledningen är att den kvalitativa analysen av replikerna visar att det är mycket få 

ord som uppvisar flera dialektala eller talspråkliga drag i ett och samma ord att det kan vara 

lämpligt att ta hänsyn till det bara kvalitativt. 

Inom första undersökningsnivån, det vill säga repliknivå, utförs endast av en typ beräkning, 

vilket innebär att räkna antalet dialektala repliker som finns i de två måltexterna och jämföra 

dem med de respektive källtexterna. 

Inom andra undersökningsnivån, som gäller markörer, har tre synvinklar tagits hänsyn till. 

I första hand räknas antalet dialektala markörer totalt i varje måltext jämfört med den respektive 

källtexten. Detta görs för att räkna hur mycket dialekt det finns i en text med en mindre 

felmarginal. Nackdelen med detta är att den inte tar hänsyn till hur varierade de dialektala 

inslagen är. Den kvantitativa analysen visar att i Guds barmhärtighet finns ett förhållandevis 

stort antal belägg av dialektmarkörerna dä och ä, vilka beskrevs av den svenska bedömaren 

som mindre lokalspecifika och därför ”mindre dialektala” än andra markörer. 

För att få en bild av hur varierad dialekten är i måltexterna i jämförelse med de respektive 

källtexterna har jag valt att utföra ytterligare en beräkning av hur många unika dialektala 

markörer finns i en text. För att identifiera unika dialektala markörer utförs en lemmatisering, 

dvs. en sammanföring av olika böjningsformer och varianter av ett ord (Nationalencyklopedin 

2019, lemmatisering), Lemmatiseringsprocessen bygger på begreppet lemma, vilket enligt 

Nationalencyklopedin (2019, lemma) är grundformen av ett ord. 

En till undersökningsvinkel inom markörernas undersökningsnivå innebär en 

poängsättning av dialektala och talspråkliga inslag. För att göra detta användes den förenklade 

version av Englund Dimitrovas (2001:14) kontinuum av språkliga varieteter som kan användas 

i ett litterärt verk som presenterades i 4.4.2. Kontinuumet operationaliseras för den kvantitativa 

delen genom att tilldela ett visst antal poäng till de olika typerna av varieteter (se figur 1). 

Antalet poäng som tilldelas varje kategori är proportionell mot ekvivalensgraden som gäller 

översättningen av dialektala markörer. Genom att summera poängerna som tilldelas de olika 

markörerna beräknas ett värde som representerar ekvivalensgraden av varje av de två 

översättningarna. Dessa värden kan sedan räknas och jämföras. 
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Figur 1. Den operationaliserade versionen av Englund Dimitrovas kontinuum av språkliga varieteter 

som kan användas i ett litterärt verk som används i analysen. 

 

Eftersom målet är att mäta hur nära texterna är till litterär dialekt i kontinuumet ges två poäng 

till varje dialektal markör och en till varje talspråklig markör. Jag räknar detta värde för litterär 

dialekt och litterärt talspråk även i källtexten, för att skapa en proportion mellan måltexten och 

källtexten som representerar ekvivalensgraden av översättningen i förhållandet med originalet. 

Ifall dialektala och talspråkliga inslag i måltexten hade jämförts endast med dialekt i källtexten 

hade undersökningen varit opålitlig. Översättningarna kan innehålla omformuleringar, 

dessutom erbjuder olika språk olika möjligheter för dialektala och talspråkliga markörer. Därför 

är det omöjligt att avgöra vilka talspråkliga inslag i översättning som används för att avspegla 

dialektala inslag och vilka som används för att avspegla talspråkliga inslag i källtexten.  

Eftersom beräkningen av poängen inte skiljer mellan dialektala och talspråkliga markörer 

valde jag att även räkna antalet talspråkliga markörer som används i jämförelse med antalet 

dialektala markörer i varje översättning. Detta kan hjälpa att förstå ifall talspråk används som 

kompensering för förlusten av dialekt eller som tillägg till dialekten. 

5.4.2 Beräkning av index 

För att jämföra i vilken mån dialekt används i de två översättningarna beräknas olika index 

utifrån antalet dialektala repliker, antalet dialektala markörer respektive antalet poäng i 

källtexterna och översättningarna. En felmarginal kan uppstå på grund av möjliga fel vid 

kategorisering och tolkning av markörerna. 

Ett index definieras i detta sammanhang som ett procenttal som används vid jämförelser 

(Körner och Wahlgren 2007:119). För att räkna fram indexvärdet av användningen av dialekt i 

måltexten görs en proportion mellan värdet som gäller källtexten (antalet dialektala repliker, 

antalet dialektala markörer, antalet poäng osv) och motsvarande måltextvärde för att beräkna 

ett procenttal. 

Körner och Wahlgren (2007:120) räknar procenttalet genom att ta hänsyn till ett basvärde 

och ett jämförelsevärde. Basvärdet i denna analys är, beroende på vilken analysenhet tas hänsyn 

till i olika steg i undersökningen, antingen antalet dialektala repliker, antalet dialektala markörer 

eller antalet poäng i en av de två källtexterna. Jämförelsevärdet är motsvarande värdet i 

motsvarande måltexten. För att räkna måltextvärdets indextal ska jämförelsevärdet 

(måltextvärdet) divideras med basvärdet (källtextvärdet), och resultatet multipliceras sedan för 

källtextvärdets indextal 100. 

Här används ett fiktivt exempel vars resultat inte är relevant för analysen. En 

exempelkälltext sägs innehålla 50 dialektala repliker, och motsvarande exempelmåltexten 25 

dialektala repliker. Antalet dialektala repliker i källtexten tilldelas indextalet 100. Indextalet för 

Litterär dialekt 

(2 poäng) 
Litterärt talspråk 

(1 poäng) 
Standardspråk 

(0 poäng) 
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dialektala repliker i måltexten beräknas genom att dela antalet repliker i måltexten med antalet 

repliker i måltexten och därefter multiplicera med 100: 

25

50
× 100 = 50 % 

Enligt detta resonemang innehåller exempeltextens översättning 50 % av de dialektala 

replikerna jämfört med originalen. 

6. Analys och resultat 

Uppsatsens syftar till att analysera hur dialektala inslag från en kvalitativ och kvantitativ 

synpunkt behandlas i översättningarna av de valda romanerna. 

Huvudhypotesen är att de norska översättarna uppnår en högre grad av ekvivalens än de 

svenska när det gäller dialektala inslag på grund av deras förhållningssätt till norska dialekter. 

Analysen ska även uppmärksamma skillnaden mellan översättningar från ett främmande språk 

och översättningar från ett grannspråk för att styrka den andra hypotesen att översättningar 

mellan grannspråk uppnår en högre grad av ekvivalens av de dialektala inslagen. Detta skulle i 

så fall bero på den gemensamma språkliga och kulturella grunden Sverige och Norge delar. 

Analysen består av fyra delar. Den första delen behandlar den italienska boken Il ladro di 

merendine och dess översättningar till svenska respektive norska. Den andra delen behandlar 

den norska boken De usynlige och dess översättning till svenska, och den tredje analyserar den 

svenska boken Guds barmhärtighet och dess översättning till norska. I fjärde delen av analysen 

ska jag ta hänsyn till intervjuerna till de två översättarna av Il ladro di merendine, svenska 

Barbro Andersson och norska Jon Rognlien. En sista del innehåller sammanfattande 

kommentarer och besvarar uppsatsens frågeställning utifrån den kvalitativa analysen. 

Fokus i analysen av replikerna ligger på översättningsstrategierna som används för att 

hantera de dialektala inslagen i källspråket, snarare än vilken dialekt eller vilka dialektala drag 

som författarna och översättarna använder. Emellertid ska en introduktion till den litterära 

dialekten i källtexterna och i måltexterna ges för att skapa kontext och bakgrund till analysen. 

Den kvalitativa analysen av de insamlade replikerna ska inte bara användas för att besvara 

uppsatsens frågeställning, utan också för att ge en grund för den kvantitativa analysen som 

behandlas i nästa kapitel genom att diskutera problematiska aspekter i kategoriseringen av vissa 

markörer som dialektala, talspråkliga eller standardspråkliga. 

6.1 Översättning från ett främmande språk: italienska 

Nedan redogör jag för analysen av de excerperade replikerna ur Il ladro di merendine och 

översättningarna av dessa till svenska och norska. Den svenska och den norska måltexten 

kommer att jämföras med varandra när det gäller hur översättaren hanterar dialektala inslag i 

källtexten. Först ska källtexten introduceras, därefter kommer jag att lyfta fram frågor och 

iakttagelser som kan vara relevanta för att svara på frågeställningen. 
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Exempel ur texterna kommer att användas. I bilaga 2 finns en förteckning över samtliga 

excerperade belägg med kategoriseringen av inslagen av litterär dialekt samt litterärt talspråk. 

6.1.1 Källtexten 

Andrea Camilleri är en känd författare inom den italienska litteraturen inte bara för sina deckare 

och sina livliga karaktärer, utan också på grund av sin användning av språket. Camilleri visar 

en hög språklig medvetenhet och skapar en slags modern litterär siciliansk dialekt som 

förmedlar och göra den sicilianska dialekten och populärkultur tillgänglig till publiken samt ger 

lokalkolorit. 

Händelserna av Il ladro di merendine, som är en del av Camilleris mest kända deckarserie 

om kommissarie Montalbano, utspelar sig som de flesta andra av hans deckare i den fiktiva byn 

Vigàta i Sicilien. Berättelsen beskriver två mord som visar sig vara kopplade till varandra: den 

första på en tunisisk sjöman som attackeras på en båt, den andra på en pensionerad köpman 

som dödas i hissen i huset där han bor. 

Montalbano och vicekommissarien Domenico ”Mimì” Augello rör sig mycket under 

händelserna: de samtalar tillsammans på deras favoritrestaurang ”Ristorante da Calogero” och 

interagerar med olika personer under utredningen. Språket kan växla mellan ganska informellt 

och humoristiskt språk, ofta med svordomar på sicilianska, och ett mer formellt register. 

Montalbano och Mimì behärskar båda registren, men deras sätt att tala är överlag mer 

standardspråkligt än det hos andra personer i romaner (t.ex. de vittnen som Montalbano träffar). 

Som modersmålstalare har jag märkt att dialekten inte bara är kopplad till informella 

sammanhang, utan den används i viss mån även i mer formella sammanhang. Ett exempel finns 

i femte kapitlet där Montalbano samtalar med en bildad dam som dock använder det sicilianska 

ordet cammaréra ’hushjälparen’, vilket jag tolkar som att vissa dialektala ord är i bruk i alla 

typer av sammanhang. 

Ofta förekommande är även dialektala smeknamn, som byggs genom förkortningar typiska 

för regionen Sicilien: förkortningen Salvo av namnet Salvatore eller Salvù, förkortningen av 

smeknamnet Salvuzzo, Gallù eller Galluzzo, Mimì m.fl. Jag har bestämt att inte räkna dem in i 

kategorin dialektala ord i den kvantitativa analysen, men jag noterar hur dessa hanteras av 

översättarna. 

Camilleri skriver på dialekt huvudsakligen genom att använda fonologiskt-ortografiska och 

lexikala markörer. Syntaxen är mycket lik standardvarianten av italienska, förutom den typiskt 

sicilianska ordföljden som innebär placering av verbet i slutet av meningarna (Cerrato 2012:28), 

som i ”Montalbano sono”, ’Montalbano är (jag)’, som blev ett välkänt slagord i Italien. 

Boken, skriven av en språkintresserad, innehåller inte bara sicilianska: i kap 5 talar 

båtföraren Piovesan sin egen dialekt från regionen Veneto. Den italienska läsaren kan 

omedelbart skilja denna språkliga variant ifrån sicilianskan, och det kan vara intressant att se 

om någon typ av variation finns kvar i översättningarna. 

I replikerna finns även talspråkliga drag som ger ett informellt intryck. Dessa är för det 

mesta lexikala (adjektivet diverso, ’annorlunda’, som används i stället för adverbet 

diversamente ’på ett annat sätt’ eller olika idiomatiska uttryck) samt fonologiska (t.ex. 

förkortningar ch’era för che era och s’imbarcava för si imbarcava). 
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Några andra ord (t.ex. användningen av apparecchio i stället för telefono ’telefon’) eller 

varianter av standardspråkliga ord (datosi che i stället för dato che, ’på grund av att’) ger ett 

ålderdomligt och formellt intryck, som i någon mån präglar alla de sicilianska karaktärernas 

språk. I många repliker märks en användning av den italienska tempusformen passato remoto, 

som är ett ålderdomligt drag vilket bevarades i många italienska regionala varieteter, men inte 

bara i södra Italien och räknas här därför inte som dialektalt drag. De ålderdomliga dragen 

förknippar jag som modersmålstalare med själva orten Vigàta, en by som fortfarande är 

förankrad i traditionen. 

6.1.2 Analys av översättningarna 

Analysen av översättningarna från italienska visar att ingen dialekt används vare sig i den 

svenska eller i den norska översättningen. Översättningarna uppvisar inte ens någon variation i 

kapitlet 5, där källspråket innehåller både dialektala inslag från sicilianska och från dialetto 

veneto. Dessa inslag översätts som resten av texten, med standardspråk och några talspråkliga 

inslag. 

De syntaktiska dialektmarkörerna på litterär sicilianska kan förmodligen inte översättas 

med liknande dialektala uttryck på svenska och norska på grund av skillnaderna mellan 

italienska och de skandinaviska språken. Trots detta visar den norska översättaren en vilja att 

ge ett liknande intryck i målspråket, som han gör i följande exempel: 

(1) IT: Montalbano sono. 

SV: Det är Montalbano. 

NO: Montalbano her. 

”Montalbano sono” – ’Montalbano är (jag)’ – är som jag tidigare nämnt en klassisk siciliansk 

konstruktion som sätter verbet i slutet av meningen och efter objektet i stället för innan objektet 

som man gör i standarditalienskan. Den norska översättningen verkar följa den italienska 

konstruktionen på det närmaste sätt som finns i norskan, samtidigt som meningen låter 

talspråklig. 

De två måltexterna är nästan i sin helhet standardspråkliga, men vissa talspråkliga ord och 

uttryck används, dock i mycket mindre mån än standardspråket. Svenskan verkar använda 

talspråk lite oftare än norskan, som följande exempel visar: 

(2) IT: Quali cosa? 

SV: Vad då för något? 

NO: Vilken bestilling? 

I båda måltexterna finns det lexikala talspråkliga markörer, som t.ex. den sicilianska povirazzo. 

Fonologiska markörer finns nästan uteslutande i den svenska översättningen (t.ex. dom eller 

sånt). En möjlig förklaring till detta är att det ofta rör sig om formorden dom, nån eller nåt, som 

på norska (de, dem, noe, noen) inte kan förkortas. 

Talspråk som strategi för att översätta dialekt förknippas ofta med ett informellt 

sammanhang. Som modersmålstalare av italienska har jag observerat att sicilianska ibland 

används i källtexten även i mer formella sammanhang (se 6.1.1). Därför är talspråk i dessa fall 
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inte lämpligt som översättningsstrategi. Översättarna verkar förstå denna användning av 

dialekten, eftersom de översätter med standardspråk i formella sammanhang. 

En strategi som används flera gånger i båda översättningarna är utelämning av ett visst ord 

som motsvarar ett dialektalt ord i källtexten. I detta exempel gjorde de två översättarna samma 

val: 

(3) IT: Certe volte mi spercia, mi viene il crapiccio 

SV: Ibland får jag ett ryck 

NO: Noen ganger får jeg bare lyst til å prøve noe nytt 

Här använder översättarna ett enda standardspråkligt uttryck för att översätta två synonyma 

dialektala inslag i källtexten. Som bedömare anser jag att detta är ett exempel på en vanlig 

strategi som används av Camilleri, där han först introducerar en lexikal markör som de flesta 

icke-sicilianska läsarna inte skulle förstå (här mi spercia) för att sedan förklara dess betydelse 

genom en synonym som är lättare att förstå (här den fonologiska markören crapiccio en 

lättförståelig variation av det standardspråkliga ordet capriccio). Denna strategi 

uppmärksammar även den norska översättningen Jon Rognlien i intervjun (se 6.4.4). Det är 

sannolikt att översättarna valde att använda bara ett ord i stället för två synonymer just på grund 

av att det inte finns något dialektalt ord som behöver förklaras. 

Ytterligare två exempel visar att utelämningen i andra fall inte är direkt kopplad till 

användningen av dialekt. I exemplen (4) och (5) används den fonologiska markören sira, som 

motsvarar standarditalienskan sera ’kväll’ och därför är möjlig att förstå för alla läsarna. I min 

analys kopplar jag detta till översättarens stilistiska val, vilka kan innebära att de vill begränsa 

replikens längd. Följande visar två olika fall där översättarna översätter ordet till ”kväll” 

respektive utelämnar samma ord: 

 

(4) IT: Niente. Almeno fino alle nove di sira. (‘Åtminstone fram till klockan nio på kvällen’) 

SV: Ingenting. Åtminstone inte fram till klockan nio på kvällen. 

NO: Ingenting. Iallfall fram til ni om kvelden. 

 

(5) IT: Che capitò dopo le nove di sira?  (‘Vad hände efter klockan nio på kvällen?’) 

SV: Vad hände efter klockan nio då? 

NO: Hva skjedde etter klokka ni? 

Analysen visar att inga dialektala markörer finns i översättningarna och att även användningen 

av talspråk är begränsad. Därför har jag tagit hänsyn till de utvalda replikerna i sin helhet för 

att se ifall det finns andra tecken på att en av de två översättningarna strävar efter att uppnå en 

högre ekvivalensgrad än den andra. Det första element jag lade märke till var dialektala namn 

(6) och smeknamn (7), (8), vilka i den svenska texten ändras i två tillfällen: 

(6) IT: Via Caribardi? 

SV: Via Garibaldi? 

NO: Via Caribardi? 
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(7) IT: Gallù 

SV: Galluzzo 

NO: Gallù 

(8) IT: Salvù 

SV: Salvo 

NO: Salvù 

Det dialektala uttalet av efternamnet Garibaldi (Caribardi) bevaras bara i den norska versionen, 

medan den svenska använder standardstavningen, även om de föregående replikerna i den 

italienska och den norska versionen förklarar den dialektala markören för läsaren. Vissa 

dialektala smeknamn (Gallù och Salvù) byts mot andra dialektala smeknamn Galluzzo och 

Salvo som är lite enklare i formen och förekommer oftare i texten. Bakom dessa val av den 

svenska översättaren finns det möjligtvis en vilja att göra översättningen mer begriplig för 

läsaren. Den norska översättaren verkar å andra sidan tycka att dessa inslag just när det gäller 

namn kan vara begripliga för läsaren. 

Även när det gäller delar av källtextrepliker som är standardspråkliga försöker den norska 

översättaren avspegla Camilleris val så mycket som möjligt genom att använda samma 

satsföljd, som exempel (9) visar:  

(9) IT: Siccome che l’ho vista, l’ho chiamata. (‘Eftersom jag såg henne, ropade jag efter henne’) 

SV: Ingenting. Jag ropade eftersom jag fick syn på er. 

NO: Ikke noe, jeg bare så Dem, og derfor ropte jeg. 

Även vissa italienska ord bevaras i översättningarna. Den norska översättningen innehåller 

dock betydligt fler ord, och översättaren ger ofta en förklaring till vad dessa italienska ord 

betyder. I den svenska översättningen finns bara två tilltalsord, signora och cavaliere. I den 

norska finns ytterligare mindre kända tilltalsord (vicequestore, commissario), ord för mat och 

dryck (panino ’smörgås’, alalonga ’tonfisk’, vinet Corvo bianco m.m.), namn på båtar och även 

en låt på dialekten från Rom: 

 

(10) IT: Fulmine, lampo, tuono 

SV: Blixt, vigg, dunder 

NO: Fulmine, Lampo, Tuono, – lyn, blink, torden – sannelig mye uvær i marinen […] 

 

(11) IT: E te lo vojo dì / che sò stato io… 

SV: Jag vill dig säga / att det var jag… 

NO: E te lo vojo dì / che sò stato io… 

 

Exempel (12) visar dessutom att vid användningen av samma ord på italienska avspeglar den 

norska översättningen den italienska meningen och även använder den italienska artikeln il. 

Den svenska förenklar uttrycket, dessutom kunde ”Cavaliere Pandolfo” blandas ihop med ett 

personnamn. 
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IT: Uno. Il cavaliere Pandolfo. 

SV: Ja, en. Cavaliere Pandolfo. 

NO: Én. Il cavaliere Pandolfo. 

En slutsats som kan dras från dessa observationer är att även om de två översättningarna i stort 

behandlar dialektala markörer ungefär på samma sätt, ger den norska översättningen mer plats 

till italienska standardspråkliga ord. Den svenska översättningen verkar prioritera förståelsen 

och använda sig av bara några enkla ord på italienska, medan den norska översättningen mer 

aktivt försöker hitta en balans mellan begriplighet och italiensk kulturkolorit. Detta tema 

fördjupas vidare under översättarintervjuerna (6.4.4). 

Om dialekt uppvisas i översättningarna av De usynlige och Guds barmhärtighet styrker 

detta resultat hypotesen att översättningen av dialektala inslag till ett främmande språk 

innehåller mindre dialekt jämfört med översättningen av dialektala inslag till ett grannspråk. En 

möjlig anledning till det är att avståndet mellan italienska och de skandinaviska språken och 

kulturerna spelar en roll för valet av översättningsstrategierna. I detta fall kan det innebära att 

de norska och svenska översättarna tycker att det inte är funktionellt att associera en norsk eller 

en svensk dialekt till en dialekt från en specifik region av Italien. Detta ska diskuteras vidare 

under analysen av intervjuerna till de två översättarna ifråga. Den norska översättaren uppvisar 

mer uppmärksamhet på hur man kan kompensera dialekt på ett effektivt sätt, och därför verkar 

han värdesätta dialekten. Detta ska utvecklas genom intervjuerna. Detta betyder att det som 

översättaren förväntar av läsarna är att de kan förstå t.ex. dialektala smeknamn och få ett intryck 

av lokalkolorit utav italienska ord. Den svenska översättaren föredrar däremot att skapa en text 

som kan förmodas vara helt begriplig för läsaren. 

6.2 Översättning mellan grannspråk: från norska till svenska 

Nedan redogör jag för analysen av översättningen till svenska av de excerperade replikerna ur 

den norska boken De usynlige. Först ska källtexten introduceras, därefter kommer jag att lyfta 

fram frågor och jakttagelser som kan vara relevanta för att svara på frågeställningen. I bilaga 3 

finns en förteckning över samtliga excerperade belägg med kategoriseringen av inslagen av 

litterär dialekt samt litterärt talspråk.  

6.2.1 Källtexten 

Denna norska bok, författad av Roy Jacobsen, handlar om livet på den fiktiva ön Barrøy på 

Helgelandskusten i Nordnorge. Jacobsen kommer från ön Dønna i samma område. Han 

använder språket för att ge kolorit till det lilla fiskarsamhället som finns på Barrøy. Invånarnas 

livsstil innebär att de lever isolerade och de har en stark identitet som öbor. De talar en litterär 

version av författarens Dønna-dialekt och, när de möter personer som kommer utifrån ön och 

pratar bokmål, lägger dessa märke till deras ”märkliga” dialekt. 

Replikerna är få och särskilt korta, och dialog förekommer sparsamt i boken. Ett antal 

kapitel innehåller inte några repliker. På grund av detta och för att själva kapitlen är kortare än 

genomsnitt har jag tagit hänsyn till 30 kapitel med målet att excerpera ungefär 60 dialektala 
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repliker. De flesta replikerna inleds med tankstreck och innehåller dialekt, medan ett fåtal 

repliker inleds utan något tecken. Dessa repliker ger ett intryck att inte vara i fokus, och 

uppfattas av läsaren – i detta fall jag och den norska bedömaren – som ett samtal som är i 

bakgrund av den scen som beskrivs. Kanske på grund av detta innehåller dessa repliker ingen 

dialekt. 

Den varietet av nordnorska som används i boken kännetecknas av ett antal återkommande 

fonetiska och grammatiska drag som palatalisering och apokope. I några fall kan det även finnas 

flera dialektala markörer i samma ord, (t.ex. palatalisering och apokope i verbet fløtt ’flytter’). 

Det finns tecken som visar att även Jacobsens dialekt är litterär och har vissa begränsningar. 

Forskaren och bloggaren Husby (2014) hävdar att det inte finns någon etablerad ortografi for 

Dønna-dialekten, och att Jacobsen därför har skapat sin egen. Detta orsakar för det första några 

inkonsekvenser i de dialektala dag som används: till exempel används både formerna kjem och 

kjæm ’kommer’ (Husby 2014). För det andra observerar Husby (2014) att ortografin har vissa 

begränsningar, när det gäller t.ex. att representera ljud som tjockt l.  

Jacobsen använder dessutom två olika former för ’jeg’ (æ, e). Den norska bedömaren som 

jag anlitat menar att det kan tyda på att det handlar om två olika dialektala varianter, men 

eftersom det inte finns flera tecken på det finns det en möjlighet att även detta är en 

inkonsekvens. 

Förutom de vanliga lexikala och fonetiska markörerna kan man identifiera några syntaktiska 

markörer i form av dialektal ordföljd:  

(1) Ka det e no? 

(2) Ka du tru’? 

(3) Ka dogger glor på? 

Analysen av källtexten utförd med den norska bedömaren lyfter fram några problem i 

kategoriseringen. För det första innehåller texten inslag av nynorska (t.ex. kor, ka, ikkje). 

Nynorska är inte en dialekt, utan ett standardiserat skriftspråk. Jag har dock av två anledningar 

bestämt att hantera inslag av nynorska som dialektala. För det första används nynorska för att i 

skrift representera de norska dialekterna från Vestlandet, därför är nynorskans användning 

geografiskt begränsad. Dessutom kan man kategorisera nynorska som markerad i förhållande 

till bokmål, som används i relationen och därför har en standardspråksroll i boken. 

Ett annat klassificeringsproblem som diskuterades med bedömaren under analysen är 

kategoriseringen av ordet her. Ett av nordnorskans uttalsdrag innebär att her uttalas [he:r] i 

stället för [hæ:r] som i standardspråket, men det finns inte möjlighet att återspegla det dialektala 

uttalet i skrift. I texten finns det dialektala ordet dar i stället för der vilket enligt den norska 

bedömaren tyder på att her är avsedd att också uttalas som dialekt. Jag har däremot valt att 

klassificera den som dialektmarkör eftersom analysen baseras på en skriven text och de 

dialektala dragen ska påvisas i skrift.  

Talspråk förekommer i texten, dock i mycket mindre mån än dialekt. De talspråkliga 

markörerna är för det mesta fonologiska, samt ett par lexikaliska. Det finns även ålderdomliga 

drag, som tilltalsformen i tredje person i stället för andra person singular: 

(4) Kain ho gan’? 
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6.2.2 Analys av översättningen 

Analysen av översättningen till svenska visar att dialektala markörer används även i 

översättningen. Översättaren Staffan Söderblom kommer från Stockholm och verkar därför inte 

ha en stark dialekttillhörighet. Enligt bloggaren Thomas Nydahl (2015) baserade han dialekten 

i översättningen på dialekten av personen som Samuel Frisk i Evert Taubes Jag kommer av ett 

brusand’ hav från 1952 (Nydahl 2015). Denna person kommer från ön Smögen i Västra 

Götaland, grannlandskap till Norge. 

Måltexten ger generellt intryck av mindre dialekt än i originalet. Den är mindre stiliserad 

än originalet, även om dialektala drag från götamål kan igenkännas (flötter, feck). Flera repliker 

i källtexten som består av mer än ett ord är helt dialektala, medan ingen replik som består av 

mer än ett ord är helt dialektal i översättningen. Det finns flera exempel på repliker där 

måltexten innehåller dialekt, men färre markörer än i källtexten: 

(1) NO: Åt hain bæssfar, åt hain bæssfar… 

SV: Te morfar, te morfar… 

(2) NO: Hut dogger heim, sjer dogger ikkje i veret! 

SV: Packa er hem, ser ni int’väre! 

Bland annat uppvisar analysen att personliga pronomen (æ, e, dogger), som ofta är på dialekt i 

den norska källtexten, inte översätts med dialekt till svenska. 

Dessutom förekommer det inkonsekvenser i valet av markörer: cirkumflex o (<ô>) används 

i ord som hôngri, jäntôngen, nônstans men inte i ord som strömper, flöttar där det fonetiskt 

hade passat in. Den svenska bedömaren observerar att dessa inkonsekvenser även kan förvirra 

läsaren. De används boken igenom som fonologisk talspråklig markör i betydelsen ’det’, medan 

den fonologiska talspråkliga markören di används för ’de’. I exempel (3) behålls den 

standardspråkliga formen av första personen plural de, vilket kan förvirra läsaren som redan har 

associerat de till tredje personen singular ’det’. 

(3) De kunde ju ro te Åsværet me môrten sin å se va de feck där. 

Om källtexten använder betydligt mer dialekt än talspråk visar översättningen en motsatt 

tendens. Det finns flera repliker där översättningen av en replik som är dialektal i källspråket 

inte påvisar någon dialektal markör. I några av dem används litterärt talspråk som medel för att 

kompensera förlusten av det dialektala elementet: 

(4) NO: Va det ikkje det æ sa! 

SV: Var de’nte de ja sa! 

(5) NO: De’ e’kje fali […] 

SV: De e’nte falit […] 

De talspråkliga markörerna är för det mesta fonologiska, samt ett par lexikaliska. Ett 

kännetecken på talspråk i denna text är användningen av apostrofer som möjligtvis vill ge mer 

talspråklig kolorit för att kompensera förlusten av vissa dialektala markörer. Apostrof är i vissa 
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fall inte nödvändigt, och används inte på ett konsekvent sätt, som man ser om man jämför 

exemplen (6) och (7). 

(6) Var’e Barbro? 

(7) Hon e bôrta […] 

 

I flera repliker blir översättningen även helt standardspråkligt, speciellt i korta repliker, som i 

följande exempel: 

(8) NO: Kain ho gan’? 

SV: Kan hon rensa? 

 

(9) NO: Jo, […] – Ho kjæm. 

SV:  Jo, […] Hon kommer. 

(10) NO: Ka før? 

SV: För vadå? 

(11) NO: Kor jævt hår du ha’.  

SV: Så fint hår du har. 

Vid endast ett tillfälle finns en dialektal replik i måltexten som motsvarar en standardspråklig 

replik i källtexten. Repliken består av ett enda ord, grunn, som är grunnmur i källtexten. 

Källtexten innehåller dialektala syntaktiska markörer, och flera av dem innebär en ordföljd 

där verbet kommer efter det interrogativa pronomenet samt subjektet i en fråga. Dessa överförs 

inte till måltexten. Detta kan bero på att detta drag är typiskt för den norska dialektala 

språkvarieteten och inte finns i den svenska.  

(12) NO: Ka dogger glor på? 

SV: Va glor ni på? 

(13) NO: Ka du tru’? […] 

SV: Va tror du? 

(14) NO: Ka det e no? […] 

SV: Va e de nu? 

I bara två fall speglar översättningen strukturen i källtextreplikerna. I det första fallet använder 

översättaren det framförställda possessiva adjektivet som är ett standardspråkligt drag i norska 

men ger dialektal kolorit till en svensk replik. I det andra fallet avspeglar den svenska repliken 

den markerade ordföljden i den norska. Det är inte ett dialektalt drag i svenska, så den 

klassificerades som talspråklig. 

(15) NO: De kuin jo ro i Åsværet med morten sin og sjå ka de fekk dar. 

SV: De kunde ju ro te Åsværet me môrten sin å se va de feck där. 
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(16) NO: […] så sei æ mæ skjellt og fløtte […] 

 SV: Så säjer ja mej skild å flöttar. 

Olika tecken visar att dialekten i källtexten inte bara används mer utbrett, utan också är rikare. 

För det första översätts norska ord med två markörer till svenska ord som innehåller endast en 

dialektal markör (t.ex. fløtt, som innehåller både omljud och bortfall av ändelsen, översätt på 

svenska med flöttar). 

Dessutom avspeglas inte den variation som finns hos norskan i de två formerna av jag:  

(17) NO: Forstår du ka e sei, Barbro? 

SV: Förstår du va ja säjer, Barbro? 

(18) NO: Va det ikkje det æ sa! 

SV: Var de’nte de ja sa! 

Till skillnad från översättningarna av den italienska boken, där det ofta finns omformuleringar, 

är här i stort sett översättningen ordagrann, med några små undantag: 

(19) NO: Næ, mor, no trur æ vi fløtt’ nordover, her e jo’kje varan’s […] 

SV: Nä, mor, nu flöttar vi norrut, här kan en’te leva. 

(20) NO: Gå og vask nævan doggers. 

SV: Gå å tvätta er ôm hänrena. 

I vissa fall, som i exempel (15), ändras formuleringar eller prepositionerna i måltexten. Detta 

kan bero på skillnaden som finns mellan de två dialekterna. 

Trots de många skillnaderna mellan källtexten och måltexten när det gäller 

översättningsval kan man identifiera några likheter i hur författaren och översättaren använder 

dialekt. För det första finns det inkonsekvenser i dialektala markörer i båda texterna, vilket tyder 

på att dialekten är litterär. Den svenska bedömaren observerar dessutom att inkonsekvenser och 

”missade möjligheter” till att använda dialekten tyder på att författaren och översättaren inte 

vill göra texten för svår till läsaren. 

Ålderdomliga drag bevaras i översättningen, som tilltalsformen i följande replik: 

(21) NO: Kain ho gan’? 

SV: Kan hon rensa?  

Sammanfattningsvis visar analysen att källtexten ger ett starkare dialektalt intryck och att 

många dialektala element går förlorade i översättningen. Talspråk används för att kompensera 

förlusten av dialekt. Källtexten uppvisar en större användning av dialekt samt en större 

användning av syntaktiska dialektala markörer. Enligt den svenska bedömaren ger 

översättningen ett konstgjort intryck, med vissa strategier för att ge texten kolorit (talspråk, 

apostrofer) utan att använda dialektala markörer. Trots att även Jacobsen skapar en litterär 

dialekt med sina begränsningar, används denna varietet mer utbrett, och därför liknar mer den 

talade dialekten än översättningen gör. Dessutom är markörerna baserade på författarens 

hembygdsdialekt. 
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Översättarnas val kan kopplas till två faktorer. För det första verkar översättarens härkomst 

spela en roll, nämligen att han inte talar en dialekt som är användbar i denna kontext. 

Översättaren baserar bokens dialekt på en källa som redan är litterär i motsats till det som 

Jacobsen gör med sin egen dialekt som är en rikare källa. För det andra verkar översättarens 

inställning till dialektkulturen i sitt hemland spela en roll. Man kan fundera över vilka 

förväntningar översättaren har på läsaren och läsarens förhållande till olika dialekter. Den 

svenska översättaren tycker möjligtvis att en utbredd användning av dialekt inte behövs och att 

en talspråkbaserad översättning med några dialektala markörer ger kolorit till texten så att 

läsaren får ett dialektalt intryck. Översättaren anser möjligtvis att en starkare dialekt skulle göra 

texten mer otillgänglig för läsarna som kommer från olika delar av landet. Å andra sidan verkar 

den norska författaren genom sin utbredda användning av dialekt förvänta att den norska läsaren 

kan förstå ett språk som är starkt dialektalt. Detta kan kopplas till att ungdomar även i östra 

Norge läser nynorska i skolan och att dialekt talas även i offentliga sammanhang. 

Den svenska översättningen förlorar därmed i ekvivalens. 

6.3 Översättning mellan grannspråk: från svenska till norska 

Nedan redogör jag för analysen av översättningen till norska av de excerperade replikerna ur 

den svenska boken Guds barmhärtighet. Först ska källtexten introduceras, därefter kommer jag 

att lyfta fram frågor och iakttagelser som kan vara relevanta för att svara på frågeställningen. I 

bilaga 4 finns en förteckning över samtliga excerperade belägg med kategoriseringen av 

inslagen av litterär dialekt samt litterärt talspråk.  

6.3.1 Källtexten 

Den svenska boken, författad av Kerstin Ekman, utspelar sig i författarens hemregion, 

Jämtland. Läsarna får följa huvudpersonen Hillevi Klarin från Uppsala som flyttar till den lilla 

jämtska byn Svartvattnet. Ytterligare andra personer korsar Hillevis huvudhandling. I Guds 

barmhärtighet förekommer olika språkvarieteter: inte bara jämtska utan även varieteter av 

norska, sydsamiska och svenska. De kapitlen som analyseras i uppsatsen beskriver Hillevis 

första dagar i Jämtland blandade med några hågkomster från hennes liv i Uppsala. Därför 

innehåller de utvalda replikerna bara varieteter av svenska.  

Ekmans litterära jämtska präglas av fonologiska, morfo-syntaktiska och lexikala markörer. 

Dialekten är varierad i och med att den innehåller många dialektala drag typiska för norrländska 

mål och särskilt hennes dialekt jämtska. De vanligaste dialektala dragen är vokalbalans i verb 

(t.ex. hääls för hälsa), pronomenet hu, bortfall av presensändelsen (sitt ’sitter’), användningen 

av vart ’blev’ och en diftong (öugan). Dialekterna i Jämtland liknar norska dialekter (Institutet 

för språk och folkminnen 2015:6), vilket kan ge översättarna bättre möjlighet att använda 

norska dialekter. 

Dialektala inslag används i replikerna främst av personer som tillhör ett lägre socialt skick. 

Bevis för det är att en prästfru som kommer från Kalmar i romanen använder standardspråk 

med bara få dialektala inslag, som framgår av exemplen (1) och (2). Det starkaste dialektala 
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uttrycket stårs används medvetet för att referera till det ord som används i den regionen: ” Ja, 

jag kallar dom jungfrur. Här säger dom aldrig annat än piga. Eller stårs”. 

(1) Vicepastorn ska bo på vinn […] 

(2) Men hon ska inte ta sig för när. 

När romanens händelse utspelas i Uppsala under några hågkomster av Hillevis liv innan hon 

flyttade till Jämtland blir replikerna mycket mindre dialektala. Hillevi och hennes familj, som 

har högre social status, använder varken dialekt eller talspråk. Vi har även en person från 

Uppsala som tillhör ett lägre socialt skick, men hennes sätt att tala har en talspråklig prägel och 

enligt bedömaren inte påvisar en särskild Uppsaladialekt. Som Norberg (2010:6) också noterat 

finns det ingen kontrast mellan jämtsk dialekt och Uppsala-dialekt. Exemplen (3) och (4) visar 

de enda dialektala drag som dessa repliker innehåller, vilka inte är särskilt starka belägg av 

jämtska. 

(3) Fröken, var beskedlig! Ja måste få tala ve na! 

(4) Det är inte mitt fel! Jag var inte me på’t! 

Bedömaren märkte olika ord som han beskriver som ”allmän dialekt”, dvs. ord som används i 

ett mer utbrett geografiskt område. Dessa är oftast formord, som ä ’är’ samt pronomenen na 

och dä. Detta ledde till en diskussion om kategorisering angående formorden dä och ä. Ska de 

kategoriseras som dialekt ifall dragen inte är begränsade till Jämtland? Däremot finns det i 

texten även belägg av de talspråkliga former de och e, vilka används i den delen av berättelsen 

som utspelar i Uppsala i motsättning till händelserna i Jämtland. På grund av detta har jag valt 

att kategorisera dä och ä som dialektala. Dessa kan anses som mindre dialektala än ord som 

t.ex. stårs eller öugan, men eftersom uppsatsens metod innebär en allmän indelningsgrupp för 

litterär dialekt sätts de i samma kategori. Emellertid kan dessa belägg av ”allmän dialekt” 

påverka uppfattningen av hur mycket dialekt faktiskt används i romanen eftersom de används 

extensivt. Av denna anledning valde jag att utföra en kvantitativ analys av de unika beläggen, 

dvs. alla de olika dialektala markörer utan repetitioner, för att få en mer pålitlig uppfattning av 

hur varierad dialekten i texterna är (se. 6.5.2). 

I replikerna förekommer även några inkonsekvenser i användningen av vissa dialektala 

former, som är typiska för litterär dialekt. I följande exempel förekommer två olika varianter 

av prepositionen av, nämligen å och a. 

(5) Hu ha tjipp å. 

(6) Hu stärv a […]. Men hu ä inte i vattne. Barnmorska tog na mä seg. […] 

Jag har valt att kategorisera som dialektala ord bara de som ger ett klart dialektalt intryck enligt 

bedömaren. I vissa repliker finns det ett markerat ordval eller ordföljd, som inte bedöms vara 

vanligt talspråk men inte heller en bestämd dialekt, som orden styggt, tåla sig och ”inte skulle 

vi stanna inte” i följande exempel: 

(7) Att dä skulle bli så styggt. 

(8) Så hu få nog tåla sig lilla stackare. 

(9) Inte skulle vi stanna inte. 
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Ekman använder sig även av syntaktiska markörer i sin litterära dialekt:  

(10) Ja om ma dä visste. 

(11) Dä bli åka i möran […] 

Ytterligare ord eller uttryck som anses vara ovanliga kan kategoriseras som ålderdomliga inslag 

och räknas inte som varken litterärt talspråk eller litterär dialekt, som följande exempel visar. 

Här gäller det ordföljden och användningen av tredje person: 

(12) Här ska na inte sitta […] 

Talspråkliga inslag finns också. De används i mycket mindre mån än dialektala inslag och de 

är för det mesta fonologiska markörer även om några lexikala finns. Ekman använder bland 

annat många överregionala enklitiska talspråksformer samt få apostrofer (t.ex. åt’et) för att 

beteckna bortfall av en bokstav. 

6.3.2 Analys av översättningen 

Guds barmhjertighet, den norska översättningen av Guds barmhärtighet, författades av två 

makar: Niels Magnus Bugge, född i Vestfold, en region i Østlandet där bokmålet är 

standardspråk, och Ragnhild Slåttelid Bugge, från Kvam i Nord-Trøndelag. 

Även vid en kvalitativ analys av denna översättning ger texten intryck att den norska 

översättningen innehåller en stor mängd av dialektala markörer. Den norska bedömaren känner 

igen tydliga dialektala drag av trøndersk, vilket är Ragnhild Slåttelid Bugges hembygdsdialekt. 

De vanligaste dragen är palatalisering av vokaler (iblaint), apokope av ändelser (svartna), kv-

former i stället för hv-/v-former (kvil, kvalpa), diftong (måltgraut), utjämning (drevvi, dåggå). 

Ibland förekommer flera av dessa drag (painnkak, skoill, kvil), pronomen före personnamn (’n 

Halvorsen”). Texten innehåller även flera ord på nynorska (kor, kjem), och de kategoriseras 

som dialekt enligt samma resonemang som gäller för den norska källtexten De usynlige. 

Texten aktualiserar samma kategoriseringsproblem gällande ordet her, vilket kunde 

uppfattas som dialektalt med tanke på uttalet men som inte ger möjlighet att uttrycka detta drag 

i skrift. Enligt samma resonemang som följdes under analysen av De usynlige räknas inte detta 

ord som dialektalt. 

Som tidigare nämnt ger texten ett starkt dialektalt intryck. Vid en analys av coupled pairs 

kan man observera att dialekten i vissa repliker används ungefär i samma mån i de svenska och 

i de norska replikerna: 

(1) SV: Ma sku hääls […] 

NO: Æ skoill hæls, […] 

(2) SV: Dä bli åka i möran […] 

NO: De bi te å kjør i mårrå […] 

(3) SV: Ha hu komme hit bere för å tvätte se […] 

NO: Hi a kommi hit bærre fer å vask sæ […] 
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Men ofta används dialekt mer utbrett i den norska måltexten än i den svenska källtexten, som i 

följande exempel: 

(4) SV: Lappan sku kristnas […] 

NO: Finnan skoill kristnas […] 

(5) SV: Dä vet ja inte […] Ja ha inte vöre inne hela tin. 

NO: De veit æ itj, […] Æ hi itj verri inn heile tia. 

(6) SV: Dä svartna för öugan. 

NO: De svartna fer auan. 

Till skillnad från den svenska översättningen av den norska texten finns flera syntaktiska 

markörer i översättningen. Två avspeglar källtextens konstruktion: 

(7) SV: Ja ha hängt’et på gälln […] Så int råtten kom åt’et. 

NO: Æ hi hengt’e på låven, […] Så itj råttan fer tak i de. 

(8) SV: Men dä ä ju pastorskans gardiner å fönsterträn […] Å inte ä huset tomt. 

NO: Men de e jo gardinan og pottplantan te prestfrua, […] Å itj e huse tomt. 

I andra fall verkar måltexten kompensera ifall det inte finns möjlighet att återspegla en viss 

konstruktion. I följande coupled pair finns en syntaktisk dialektal markör i den svenska och en 

i den norska repliken, även om det inte handlar om samma mening eller samma konstruktion. 

(9) SV: Ja om ma dä visste. Dä hänn väre. Att dä skulle bli så styggt. Dä ha drivi på sjöan. Så 

Halvorsen lär nog dröja både en å två. Så hu få nog tåla sig lilla stackare. Men mitt bästa rum 

ska na få. Vi ha börja elda opp. Och så ska fröken få fällar. 

NO: Ja, om æ bærre vesst de. De henne vere. At de skoill bli så støgt. De hi drevvi på sjøn. 

Så’n Halvorsen kjem nok te å veint både ein å to dåggå. Så ho må nok slå sæ te tåls stakkar 

lita. Men de bæst’ romme mett ska a få. Vi hi byn’t å eill opp. Og så ska frøkna få feilla. 

Användningen av talspråk ger ungefär samma intryck i måltexten som i källtexten, men det är 

olika ord som är talspråkliga. Ett av de vanligaste talspråksorden i den svenska källtexten är 

dom. Detta kan bero på att olika språk ger olika möjligheter när det gäller översättningen, medan 

norskan inte har en annan möjlig talspråklig version av dem. Måltexten verkar i varje fall 

innehålla en stor användning av talspråk, som exempel (9) visar. Dragen är övervägande 

fonologiska, men även lexikala och syntaktiska talspråkliga markörer finns. 

Vid endast ett fåtal tillfällen finns icke-dialektala översättningar av dialektala repliker i 

källspråket. I exempel (10) verkar det bero på att det inte finns många möjligheter att använda 

dialekt på norska. Därför används det två talspråkliga markörer och ett standardspråkligt ord. 

(10) SV: Dä va bröstsjukan. 

NO: De va tæring. 

I flera tillfällen översätts dock icke-dialektala repliker i källtexten till norska med en stark 

dialektal replik. I de flesta fall innehåller källtexten talspråk, som i exemplen (11), (12) och 
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(13). Denna tendens verkar gå emot den allmänna tendensen av att översätta dialekt med 

standardspråk.  

(11) SV: Ha fröken åkpäls? 

NO: Hi frøkna kjørpæls? 

(12) SV: Där ligger kapelle […] 

NO: Der leg kapælle […] 

(13) SV: Ja vet inget […] 

NO: Æ veit itj nå […] 

 

I ett fall verkar översättarna vilja kompensera med en dialektal replik som översätter en 

standardspråklig replik, exempel (14), för att kompensera förlusten av dialekt i den 

förekommande repliken, exempel (15): 

(14) SV: Han sa det var frökens. 

NO: Han sa de va frøkna sett. 

(15) SV: Det är det inte. Lägg det på första skjuts oppåt. 

NO: Der er det ikke. Legg det på første skyss oppover. 

I den norska översättningen förekommer ofta två dialektala drag i samma ord. Dessa är oftast 

palatalisering och apokope i ett verb (t.ex. veint). Vissa ord innehåller flera markörer. Detta 

förekommer även i sammansatta ord (t.ex. einno). Detta tolkar jag som att dialekt i måltexten 

är rikare än dialekten i källtexten. Även valet av ord verkar mer varierat i den norska än i den 

svenska texten, där markörerna dä och ä förekommer ofta. En kvalitativ undersökning om detta 

ska genomföras i 6.5. 

Kopplingen mellan karaktärerna och den varietet de pratar liknar den i källtexten. Hillevi, 

som kommer från en storstad och tillhör ett högre socialt skikt, talar en standardvariant av 

bokmål. Prästfrun använder ett par dialektala ord men talar i stort sett standardspråk. Intressant 

är dock språkvalet som översättarna gör när det gäller det kapitel som utspelar sig i Uppsala. 

Den svenska källtexten använder sig av talspråkliga markörer och inslag av ”allmän dialekt”. 

Den norska måltexten använder sig däremot av några markörer som den norska bedömaren 

identifierar som typiska drag för den språkliga varietet som talas i Oslo, som exempel (6) visar. 

Denna varietet är idag inte lika starkt dialektal som Vestlandsdialekter eller trøndersk. Med 

hänsyn till kontinuum mellan lokal varietet, regional dialekt, regionalt standardspråk och 

neutralt standardspråk skulle trøndersk klassificeras som lokal varietet medan Oslo-dialekten 

skulle klassificeras som en mer utjämnad regional dialekt (Svahn & Nilsson 2014:28; se 2.1). 

Trots detta räknas dessa markörer som dialektala, eftersom de uppfyller det geografiska kriteriet 

och eftersom bedömaren utan tvekan identifierar den som ”Oslodialekt”. 

(16) SV: Det är inte mitt fel! Jag var inte me på’t! 

NO: D’ække mi skyld! Jæ v’akke me på de. 
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Den svenska källtexten använder sig av en dialektal variant på namnet Berit, Bäret. På grund 

av att namnet är ett personnamn ansågs det mer lämpligt att inte räkna det som en dialektal 

markör i den kvantitativa analysen, men det är intressant att observera hur det hanteras i 

översättning. De norska översättarna låter detta namn vara kvar i texten med den svenska 

stavningen. Detta är möjligt att förstå i både den svenska och den norska texten eftersom den 

förklaras i följande metaspråkliga kommentar i relationen: ”Fast Hillevi förstod nu att det skulle 

uttydas Berit”.  

Metaspråkliga kommentarer utgör enligt Norberg (2010:2) ofta en utmaning i 

översättningen. Förutom namnet Bäret finns följande uttryck: 

(17) SV: Frökna sitt i tånkan […] 

NO: Frøkna sett i tankan, […] 

I relationen förklaras hur Hillevi resonerar sig fram till betydelsen av det dialektala ordet 

tånkan. I den tyska översättningen av Ekmans bok, som Norberg 2010 analyserar, behövde 

översättaren konstruera ett ord som kunde uppfylla samma funktion som tånkan för att kunna 

behålla den metaspråkliga kommentaren. I den norska översättningen kan översättarna använda 

ett liknande dialektalt drag (ändelsen -an för den bestämda pluralformen -ene) för att bygga den 

dialektala markören tankan. Detta fungerar bra på grund av hur nära de två språken och de två 

dialekterna är. Detta är ett bevis på att översättningar mellan grannspråk erbjuder flera 

möjligheter för att använda dialekt, speciellt om det handlar om granndialekter. 

(18) SV: Skriv barnmorska […] Dä blir som ett minne. 

NO: Skriv jordmor, […] De bi nåkkå å minnas. 

(19) SV: Dä lär nog dröja än […] 

NO: Det tek nok si ti einno, […] 

Även i Guds barmhjertighet, som i De osynliga, finns några inkonsekvenser. Den första är 

användningen av de två varianterna kjæm och kjem för ’kommer’, samma som används i De 

usynlige. Exempel (20) visar dock ett annorlunda fall, där översättaren medvetet verkar välja 

bort en markör för att inte göra texten för intensiv för läsaren. I detta fall handlar det om 

användningen av den standardspråkliga får även om den dialektala varianten fer används 

tidigare i samma replik.  

(20) Du fer slå. Gjer de. Fer ongen e på pensjonate no. Får varm melk. 

Vid en kvalitativ analys ger den norska översättningen av Guds barmhärtighet intrycket av en 

text som innehåller en form av litterär dialekt som är baserad på muntlig dialekt och avsedd att 

avspegla dess variation. De norska översättarna verkar vilja föra in så mycket dialekt som 

möjligt inom berättelsens begränsningar. När de inte kan översätta en dialektal markör direkt 

kompenserar de för det genom att använda dialekt på andra ställen. Talspråk är därför inte en 

kompenseringsstrategi utan ett tillägg för att uppnå muntlighet i dialogerna. Vissa repliker är 

mer dialektala än de motsvarande källtextreplikerna, och dialekten verkar till och med rikare 

när det gäller den varierande användningen av dialektala markörer. 
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Särskilt intressant är att den norska översättningen använder sig av markörer från en 

språklig varietet som används i Oslo, när den svenska källtexten använder sig av talspråkliga 

markörer eller det som bedömaren kallar för en mindre geografiskt markerad ”allmän dialekt”. 

Man kan hävda att denna översättning uppnår en högre ekvivalensgrad än den svenska 

översättningen av De osynlige. Men den utbredda användningen av dialekten och användningen 

av Oslodialekten som sätts i motsättning till övrig dialekt tyder på att översättarna gör sina val 

med tanke på sin egen dialektkultur. De försöker varken tona ner eller avspegla den typen av 

språklig variation som finns i källtexten, utan de tar egna initiativ och bestämmer vilken typ av 

dialektal varietet som passar till en norsk läsare. Detta kan vara ett tecken på det värde som de 

ger till dialekter. De tar hänsyn till att den norska läsaren har kunskaper om hela landets 

dialekter och kan begripa en text och uppfatta lokal kolorit genom ett stort urval av geografiskt 

begränsade dialektala markörer. 

6.4 Översättarintervjuer 

Här presenteras den kvalitativa analysen av de två översättarintervjuerna. Den första 

genomfördes i skriftlig form med Barbro Andersson, svensk översättare av Il ladro di 

merendine. Den andra genomfördes i muntlig form via telefon med Jon Rognlien, den norska 

översättaren av samma roman. Översättarnas svar jämförs med avseende på de fyra 

huvudämnen som nämndes i 5.3. 

6.4.1 Översättarens mål 

Det första temat som diskuterades med översättarna är deras inställning till litterär översättning. 

De förklarade hur en bra översättning enligt dem borde vara och vilket mål de personligen har 

som översättare. 

Båda håller med om att översättaren så mycket som möjligt bör ge en adekvat återgivning 

av originalet. Enligt Barbro Andersson är det omöjligt att resultatet blir perfekt, eftersom 

skönlitteratur alltid innehåller nyanser som är svåra att uppfatta. Jon Rognlien tänker på ett 

liknande sätt, och utvecklar problemet vidare. Han menar att det på grund av de kulturella 

skillnaderna mellan källspråket och målspråket är omöjligt att mäta i vilken grad den upplevelse 

som källtexten ger till läsaren återges i måltexten. Återgivning av originalet är dessutom enligt 

de två översättarna inte det enda som man måste hålla i åtanke. Båda tycker att det är viktigt att 

översättningen ska vara ett självständigt litterärt verk med sin egen inre logik, och att texten 

inte ska kännas översatt. Rognlien förklarar att översättaren måste förstå vilken mekanism 

författaren använder sig av, därmed kan översättaren värdera ifall det är lämpligare att ersättas 

av en egen mekanism för att ge läsaren av måltexten en upplevelse som så mycket som möjligt 

liknar den som läsaren av källtexten får. 
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6.4.2 Översättarnas språkliga bakgrund och språkkunskaper 

Det andra temat som diskuterades med översättarna var deras språkliga bakgrund när det gäller 

modersmålet samt deras språkkunskaper och studiebakgrund när det gäller italienska, inklusive 

kunskap om dialekter i båda språken. 

Barbro Andersson är född i Falköping och talade från början västgötska, men förklarar att 

hon omedvetet bytte till standardspråk under skolåren. På grund av sina språkvetenskapliga 

studier och sitt intresse för språk känner hon väl till Sveriges olika dialekter. När det gäller 

italienskan utförde hon studier i ämnet vid Göteborgs universitet. Hon jobbade dessutom i 

tretton år som reseledare på sommaren i Italien, vilket gav henne möjlighet att ha en direkt 

kontakt med språket och vissa dialekter. Hon har dock ingen särskild erfarenhet av sicilianska, 

och hon läste in sig på om denna dialekt under översättningsprocessen. 

Jon Rognlien kommer från Oslo, där dialekten inte är lika stark som i andra områden i 

Norge. Han påstår att ungdomar inte pratar den traditionella dialekten längre, som fortfarande 

var kvar i en viss mån när han växte upp, utan att sociolekter och andra typer av jargonger är 

mer utbredda. När han blir tillfrågad att värdera sina kunskaper om norska och italienska 

dialekter påstår han att han har läst om dem men uppskattar att han inte har djupare kunskap än 

den genomsnittliga utbildade personen. När det gäller hans utbildning i italienska läste han ett 

masterprogram i italiensk litteratur och språk på universitetet i Italien, under vilken han läste 

och studerade sicilianska författare som Giovanni Verga, Luigi Pirandello och Leonardo 

Sciascia. Dessutom översatte han flera böcker av den nutida författaren Roberto Saviano som 

använder sig av vissa inslag av regionalt språk. Därför förstår han vikten av geografisk 

kompetens. Direkt erfarenhet av italienska har han haft genom att bo i några år och studera i 

Italien, dessutom i södra Italien, man han bodde inte i Sicilien och läste in sig på sicilianska 

medan han översatte. 

De två översättarna verkar ha en liknande bakgrund. De har studerat språket och upplevt 

landet på ett bredare sätt, men utan att ha en direkt erfarenhet av sicilianska. Rognlien verkar 

dock ha direkt kontakt med södra Italien samt ha en bredare utbildning inom italiensk litteratur 

och siciliansk litteratur. 

6.4.3 Dialektsituationen i Sverige, Norge och Italien 

Det tredje temat i intervjuerna behandlar översättarens syn på dialektsituationen i Norge 

respektive Sverige samt i Italien, när det gäller t.ex. dialekternas utbredning och variation samt 

allmänna attityder mot dialekter. 

Barbro Anderssons bild av dialektsituationen i Sverige stämmer in med bilden som 

beskrevs i uppsatsens teori (se 2.1). Hon anser att de ”äkta dialekterna”, som kan förknippas 

med definitionen av ”traditionell dialekt” som gavs i 2.1, används mindre och mindre i Sverige, 

förutom möjligtvis i vissa mer isolerade områden. Hon menar att det som de flesta numera 

kallar dialekt är den ”lokalt färgade svenskan” som kan förknippas med den utjämnade 

varieteten vilken definieras i 2.1 som ”regional dialekt”. 

Bilden över norska dialekter som Rognlien beskriver under intervjun stämmer in med den 

som beskrevs i 2.3. Enligt den norska översättaren har man i Norge en väldigt stark dialektal 

identitet. Dialekter är viktiga och utbredda, och har ett mycket stort värde eftersom de 
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förknippas med regional identitet.  Samtidigt finns en konflikt om dialekternas plats i samhället 

samt om nynorskans respektive bokmåls roll som nationalspråk och skriftspråk. Han 

sammanfattar situationen med att påstå att den dialektala situationen i Norge är mycket rik och 

samtidigt mycket politiserad. Rognlien jämför även dialektsituationen i Sverige och Norge. Han 

menar att det finns större rum för dialekter när det inte finns ett starkt och centralt nationalspråk, 

och att i Sverige har det funnits det ett mer centraliserat språk än i Norge av historiska och 

politiska skäl (se inledningen till kap. 2). 

När det gäller den dialektala situationen i Italien anser Andersson att dialekterna ur en 

historisk synpunkt är annorlunda mot i Sverige på grund av de italienska regionernas splittrade 

historia. Ren dialekt talas fortfarande i byar och storstadskvarter även om det också håller på 

att förändras. Den utjämnade ”lokalt färgade” varianten som Andersson talar om används över 

hela Italien ”med stolthet” och det geografiska avståndet mellan två dialektområden är mycket 

kort. 

Rognlien har samma bild av italienska dialekter, och förklarar vidare deras utjämning. Han 

tar upp den historiska kampen om valet av ett italienskt standardspråk, vilket under 1300-talet 

blir toskanska. Dessutom anser han att småorternas traditionella dialekter används mindre och 

mindre eftersom de som använder dem inte kan kommunicera utanför deras trakter. Det börjar 

en regionaliseringsprocess, som Camilleri är en del av, men regionalismen är större i Norge. 

Det verkar dock finnas två punkter som gör Norges och Italiens situation lik: trots att han inte 

direkt jämför Italien och Norge i detta avseende påpekar han hur språkets roll i Italien varit 

”decentraliserat” och hur dialekterna har en roll av identitetsmarkörer, vilket gör situationen 

mer lik Norges än Sveriges.  

Även om det finns många nyanser i dialektsituationer i alla länderna och kanske flera 

aspekter att ta upp (dvs. att det i vissa kontexter kan vara diskussion om dialekternas roll i 

Italien eller en politiserande betydelse i Sverige osv.) är det viktigt att se vad som översättaren 

anser som mest relevant i frågan. Översättarnas syn på den dialektala situationen i Sverige, 

Norge och Italien stämmer med den som redovisades för tidigare i uppsatsen. Den norska 

översättaren verkar i synnerhet vara medveten om den identitetsbärande funktionen hos 

dialekterna i Norge. 

6.4.4 Användning av dialekt i källtexten och måltexten 

Fjärde temat som togs upp i diskussionen med översättarna är litterär dialekt som är det mest 

relevanta för att svara på frågeställningen. Andersson och Rognlien redovisade först deras syn 

på Camilleris litterära dialekt och vilket mål de ansåg den hade som litterär strategi. Sedan 

förklarade de hur de förhöll sig till dialekt i källtexten med valet av översättningsstrategierna. 

Översättarna fick även fundera om användningen av dialekt i litterär översättning i allmänhet. 

Barbro Andersson anser att Camilleris syfte med användningen av dialekt är att roa och 

underhålla läsaren. Rognlien håller med om detta men tycker att denna litterära sicilianska har 

ytterligare ett mål. Camilleri använder nämligen språket för att förmedla den sicilianska 

kulturen och historien. Han pekar på att Camilleri även har skrivit historiska romaner med 

samma syfte att lyfta fram Siciliens identitet med en positiv och nostalgisk röst. Han tillskriver 

Camilleris språk även ett politiskt mål, med syftet att framföra något annat i Sicilien än maffia-
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kulturen. Rognlien sätter dessutom Camilleri i en litterär tradition av sicilianska författare som 

Verga, Pirandello och Sciascia, som levde runt början av 1900-talet. Han hävdar därmed att 

Camilleri vill föra vidare denna litterära sicilianska tradition. 

När de beskriver Camilleris dialekt pekar båda översättarna på de skillnader som finns i 

jämförelse med talad dialekt. Rognlien betonar att denna litterära dialekt utformas av enstaka 

markörer. Oftast används det ett antal fasta ord och uttryck med siciliansk prägel, och bara vid 

några få tillfällen (t.ex. när äldre eller fattiga människor talar) använder han starkare dialektala 

uttryck. Andersson berättar även att hon frågade Camilleris förlag efter betydelsen av några ord 

som hon inte kände till, men inte heller de inte begrep alla orden. Hon träffade senare Camilleri 

själv, som berättade att hans dialektord ofta var påhittade. En slutsats som man kan dra av detta 

är att Camilleris dialekt är så unik att det möjligtvis skulle vara ännu svårare att uppnå samma 

effekt i måltexten. 

När det gäller dialektens begriplighet tycker de två översättarna olika. Andersson verkar 

tänka mer på dialekt allmänt. Hon menar att med vanliga gymnasiekunskaper kan man inte 

förstå dialektala inslag, och djupare kunskaper är mycket individuella. Rognlien observerar 

dock att Camilleri är pedagogisk, i och med att han använder en metod för att göra texten 

tillgänglig till alla läsarna som kan standarditalienska. Han introducerar ett sicilianskt ord och 

förklarar den i kontexten eller i nästa mening, som visas i exempel (3) i 6.1.2. 

Båda översättarna anser att det inte hade varit lämpligt att använda dialekt i deras 

översättning av Il ladro di merendine. Rognlien förklarar sitt val med två anledningar. Hans 

främsta argument är att en norsk dialekt i detta sammanhang skulle ”ta läsaren till fel ställe”. 

Rognlien erkänner Camilleris strategi, som innebär att dialekten hela tiden påminner läsaren 

om var man befinner sig. Eftersom det inte finns tillräckligt starka anknytningar mellan Norge 

och Sicilien kan en norsk dialekt inte representera Sicilien. Han väljer därför en egen litterär 

strategi för att försöka använda samma mekanism. Den kvalitativa analysen av hans 

översättning påvisade flera inslag av den standardspråkliga varieteten av italienska. I en intervju 

(Agrosì 2013) förklarar han detta val med att det är långt mellan Norge och Italien på samma 

sätt som det är långt mellan Florens och Palermo. Rognlien menar att mellan Norge och Italien 

finns en liknande skillnad som finns mellan två olika dialekter i Italien. Det skulle inte funka 

att ta en norsk läsare till Sicilien med hjälp av dialekt, utan den ska föras till Italien med hjälp 

av italienska ord. 

Den andra anledningen bakom Rognliens val att inte använda dialekt är på individuell nivå. 

Han hävdar att han inte har en stark dialektal anknytning, därför tycker han att han inte kunde 

använt en dialekt som han inte behärskade. Han menar att en annan översättare kanske hade 

haft en mer konkret möjlighet att använda t.ex. nynorska eller nord-norska, eftersom det finns 

vissa kulturella likheter mellan Nord-Norge och södra Italien. 

Barbro Andersson har tillgång till sin egen barndomsdialekt, men anser att den på grund 

av de kulturella skillnaderna inte kan fungera i översättningen. Hon menar dock att förlusten av 

dialekt gör att översättningen tappar ”minst hälften av sin charm”, därför tvekade hon i början 

om hon även skulle ta sig an uppgiften. Hon valde att översätta boken när hon såg att den 

engelska inte heller innehöll någon dialekt.  

Andersson menar att det överlag inte finns något fall där dialekt är den bästa lösningen i 

litterär översättning, eftersom ”äkta dialekt till sin natur är sådan att den inte kan förstås av 
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alla”. Därför blir det ointressant, medan endast enstaka ord och uttryck kan förmedla dialekters 

charm. Däremot tycker Rognlien att sådana fall kan förekomma beroende på originaltextens 

mål. Han tycker samtidigt att man inte borde använda för många markörer för att inte göra det 

för svårt för läsaren. 

I Matpakketyven diskuterar Jon Rognlien även utanför själva romanen om sin syn på litterär 

dialekt. För det första introduceras boken i titelsidan som ”översatt fra siciliansk” (Camilleri 

2009:3; övers. Jon Rognlien). Detta är ett tecken på hans medvetenhet om vikten av det 

dialektala elementet i boken, som han vill förmedla det till läsaren. Dessutom uttrycker 

Rognlien sig i förordet om svårigheterna med att förmedla den sicilianska kulturen till ett annat 

språk: 

”I starten av jobben med å overføre alt dette til et annet språk, virker det uoverkommelig. 

Og det er liten tvil om at mye går tapt. Men så blir det noe annet, da. Og kanskje disse nye 

personene, disse italo-norvgesi variantene av Camilleris originalfigurer har en ny historie 

å fortelle, her til lands. En litt annan historie» (Camilleri 2009:5; övers. Jon Rognlien). 

Detta tyder på att den norska översättaren är särskilt uppmärksam på översättningsproblem när 

det gäller dialekt och dess identitetsbärande funktion. 

6.5 Kvantitativ analys 

Nedan redogör jag för den kvantitativa analysen utförd på de valda replikerna i De usynlige och 

Guds barmhärtighet samt deras översättningar till svenska respektive norska.  

Syftet med denna del av analysen är att mäta hur dialektala måltexterna är i jämförelse med 

den respektive källtexten för att sedan jämföra de två översättningarna i detta avseende. Detta 

gör jag genom att först mäta en viss analysenhet (t.ex. antalet dialektala repliker eller antalet 

dialektala markörer) i källtexten respektive i måltexten och sedan beräkna ett indexnummer. 

Detta anges i formen av ett procenttal som indikerar hur dialektal måltexten är i jämförelse med 

källtexten. 

Analysen utförs på två olika nivåer, nämligen repliknivå och markörnivå, samt på tre 

enheter: dialektala repliker, dialektala markörer, ekvivalensgrad gällande översättning av 

dialektala och talspråkliga markörer.  

6.5.1 Dialektala repliker 

Först utförs en kvantitativ analys på repliknivån. Här räknas endast en typ av index, nämligen 

procenten dialektala repliker i måltexten i jämförelse med den respektive källtexten. Som 

dialektala repliker kategoriseras de repliker som innehåller åtminstone en dialektal markör. 

Kategoriseringen som utfördes med den norska bedömaren visar att kapitlen 2 till 9 av De 

usynlige, som är det valda materialet ur den norska källtexten, innehåller 61 dialektala repliker. 

Kategoriseringen som utfördes med hjälp av den svenska bedömaren visar att den svenska 

översättningen De osynliga innehåller 31 dialektala repliker. 30 av dessa är översättningar av 

dialektala källtextrepliker, medan en av dem inte motsvarar någon dialektal replik i källtexten. 
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Kapitlen 2 till 32 av Guds barmhärtighet, som är det valda materialet ur den svenska 

källtexten, innehåller 59 dialektala repliker. Den norska översättningen Guds barmhjertighet, 

innehåller 60 dialektala repliker. 54 av dessa är översättningar av dialektala källtextrepliker, 

medan 6 av dem inte motsvarar någon dialektal replik i källtexten. 

Tabell 1. Jämförelse mellan antalet dialektala repliker i texterna och index 

 Jacobsens bok Ekmans bok 

Källtexten 61 59 

Måltexten 31 60 

Index 50,8 % 101,7 % 

Antalet dialektala repliker i den svenska översättningen av den norska boken utgör 50,8 % av 

antalet dialektala repliker som i källtexten. Antalet dialektala repliker i den norska 

översättningen utgör 101,7 % av antalet dialektala repliker i källtexten. Med andra ord uppvisar 

den svenska översättningen ungefär hälften av antalet dialektala repliker i källtexten, och den 

norska översättningen ungefär samma antal dialektala repliker i källtexten. Detta bekräftar 

hypotesen att den norska översättningen är betydligt mer dialektal än den svenska. 

6.5.2 Dialektala markörer 

I andra analysnivån utförs en kvantitativ analys av dialektala markörer i översättningarna. 

Denna analys kan vara ännu mer relevant än analysen av dialektala repliker i och med att den 

visar mer noga hur många dialektala ord och uttryck som finns i texten. Även här ska index 

beräknas för att ta fram proportionen mellan ett värde i måltexten och ett i källtexten, för att sen 

kunna jämföra de två översättningarna. 

De dialektala replikerna excerperade ur De usynlige innehåller 202 dialektala markörer. De 

dialektala replikerna excerperade ur den svenska översättningen innehåller 46 dialektala 

repliker. De dialektala replikerna excerperade ur Guds barmhärtighet innehåller 172 dialektala 

markörer. De dialektala replikerna excerperade ur den norska översättningen innehåller 272 

dialektala markörer. 

Tabell 2. Jämförelse mellan antalet dialektala markörer i texterna och index 

 

 

 

 

Antalet dialektala markörer i den svenska översättningen av den norska boken utgör 22,8 % av 

antalet dialektala markörer i källtexten. Procenten dialektala markörer i den norska 

översättningen av den svenska boken utgör 158,1 % av antalet dialektala markörer i källtexten. 

Med andra ord uppvisar den svenska översättningen mindre än en fjärdedel av antalet dialektala 

replikerna i källtexten, och den norska översättningen mer än en och en halv gång antalet 

dialektala repliker i källtexten. 

 Jacobsens bok Ekmans bok 

Källtexten 202 173 

Måltexten 46 272 

Index 22,8 % 157,2 % 
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Dessa indexvärden skiljer sig från de index som gäller de dialektala replikerna, och visar 

mer utförligt att det inte bara finns flera dialektala repliker i den norska översättningen, utan 

dessa innehåller även flera dialektala markörer än den svenska översättningen. Även detta 

bekräftar hypotesen att den norska översättningen är betydligt mer dialektal än den svenska. 

Speciellt anmärknngsvärt är faktumet att den norska översättningen innehåller betydligt mer 

dialekt även i jämförelse med källtexten. 

För att kunna förstå hur rik den litterära dialekten är i de två översättningarna har jag utfört 

en liknande beräkning av procent dialektala markörer med hänsyn till unika belägg, dvs. bara 

ett exemplar per lemma. 

De dialektala replikerna excerperade ur De usynlige innehåller 84 unika dialektala 

markörer. Enligt kategoriseringen av de dialektala replikerna excerperade ur den svenska 

översättningen innehåller de 36 unika dialektala markörer. De dialektala replikerna excerperade 

ur Guds barmhärtighet innehåller 81 unika dialektala markörer. De dialektala replikerna 

excerperade ur den norska översättningen innehåller 114 unika dialektala markörer. 

Tabell 3. Jämförelse mellan antalet unika dialektala markörer i texterna och index 

 

 

 

Antalet unika dialektala markörer i den svenska översättningen av den norska boken utgör 

42,9 % av antalet unika dialektala markörer i källtexten. Procenten dialektala markörer i den 

norska översättningen av den svenska boken utgör 140,9 % av antalet dialektala markörer i 

källtexten. Detta visar att dialekten i den svenska översättningen av den norska boken är mindre 

än hälften så varierad som i källtexten. Den motsatta tendensen finns i den norska 

översättningen av den svenska boken som är nästan tre gånger rikare än källtexten när det gäller 

användningen av olika dialektala markörer. Detta tyder på att den litterära dialekten som det 

norska översättarparet skapar är mer nära talad dialekt än den som skapas av den svenska 

översättaren. 

6.5.3 Dialektala och talspråkliga markörer 

I analysen på markörnivån ingår även en poängsättning av dialektala samt talspråkliga markörer 

i översättningarna. Denna baseras på kontinuumet mellan standardspråk och dialekt som 

innehåller mellankategorin talspråk. Till dialektala markörer tilldelas två poäng, till talspråkliga 

markörer tilldelas en poäng. Antalet talspråkliga markörer och antalet poäng som dessa 

markörer tilldelas har därför samma värde. 

De dialektala replikerna excerperade ur De usynlige innehåller 202 dialektala markörer, 

som tilldelas 404 poäng, samt 21 talspråkliga markörer. Därför ges De usynlige 425 poäng 

totalt. De dialektala replikerna ur den svenska översättningen De osynliga innehåller 46 

dialektala markörer, vilka tilldelas 92 poäng, samt 101 talspråkliga markörer. Därför tilldelas 

De osynliga ett värde av 193 poäng. 

 Jacobsens bok Ekmans bok 

Källtexten 84 81 

Måltexten 36 114 

Index 42,9 % 140,9 % 
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De dialektala replikerna excerperade ur Guds barmhärtighet innehåller 172 dialektala 

markörer, som tilldelas 344 poäng, samt 55 talspråkliga markörer. Därför tilldelas Guds 

barmhärtighet ett värde av 402. De dialektala replikerna ur den norska översättningen Guds 

barmhjertighet innehåller 272 dialektala markörer, vilka tilldelas 544 poäng, samt 78 

talspråkliga markörer. Därför tilldelas Guds barmhjertighet ett värde av 622. 

Tabell 4. Jämförelse mellan antalet poäng i texterna och index 

 Jacobsens bok Ekmans bok 

Källtexten 425 402 

Måltexten 193 622 

Index 45,7 % 154,7 % 

Värdet som tilldelas den svenska översättningen motsvarar mindre än hälften det som tilldelas 

den norska källtexten, och ekvivalensvärdet av den svenska översättningen i förhållande till 

källtexten är 45,7 %. Värdet som tilldelas den norska översättningen motsvarar mer än en och 

en halv gång det som tilldelas den svenska källtexten, och ekvivalensvärdet av den norska 

översättningen är 154,7 %. 

Detta resultat, som också tar hänsyn till talspråkliga markörer, syftar till att visa 

måltexternas ekvivalensgrad i jämförelse med de respektive källtexterna. Den norska 

översättningen uppvisar en betydligt högre ekvivalensgrad än den norska översättningen. Detta 

bekräftar att den norska översättningen är mer dialektal än källtexten medan den svenska 

översättningen är mindre dialektal än källtexten. 

Eftersom beräkningen av poängen inte skiljer mellan dialektala och talspråkliga markörer 

är det bra att beräkna en proportion av hur många talspråkliga markörer används i jämförelse 

med antalet dialektala markörer i översättningarna. 

Tabell 5. Jämförelse mellan antalet dialektala och talspråkliga markörer i översättningarna 

 De osynliga  Guds barmhjertighet 

Dialektala markörer 46 272 

Talspråkliga markörer 101 78 

Index 219,6 % 28,7 % 

Antalet talspråkliga markörer i den svenska översättningen av den norska boken utgör 219,6 % 

av antalet dialektala markörer, medan antalet talspråkliga markörer i den norska översättningen 

av den svenska boken utgör 28,7 % av antalet dialektala markörer. Detta betyder att den svenska 

översättaren föredrar i mer än två tredjedelar av fallen att översätta dialekt med talspråk i stället 

för dialekt. De norska översättarna föredrar i stället att använda dialekten i över 70 % av fallen, 

och i lite över än en fjärdedel av fallen använder de talspråk. 
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7. Diskussion 

Denna studie utgår ifrån skillnaderna mellan Norges och Sveriges dialektkultur. Med 

dialektkultur avses seder och traditioner kring dialekterna i ett visst land eller hos en grupp. 

Dialekt är ett människofenomen i ständig utveckling, sammankopplad med historia samt 

attityder. 

Uppsatsens syfte är att bidra till förståelsen av hur skillnaderna mellan dialektkulturerna i 

de två grannländerna manifesteras i litterära översättningar. Utgångspunkten är att ett lands 

dialektkultur spelar roll för hur översättaren förhåller sig till källtexten. För att ta reda på detta 

undersökte jag i vilken mån repliker i ett antal valda översättningar är dialektala i förhållande 

till källtexten. Huvudbegreppet som används i uppsatsen är ekvivalens, dvs. översättarens 

strävan efter att hitta översättningsmotsvarigheter till originalet med hänsyn till både form och 

innehåll. I studien används begreppet ekvivalens i förhållande till översättning av dialektala 

inslag. 

Jag försöker i denna studie svara på frågeställningen genom en kvalitativ samt en 

kvantitativ analys av repliker i svenska och norska översättningar. Dessutom har jag intervjuat 

den norska respektive den svenska översättaren av den bok som är översatt från främmande 

språk för att lyfta fram översättarnas individuella perspektiv och motivationen bakom deras 

språkval.  

Uppsatsen bygger på två hypoteser. Den första är att de norska översättarna uppnår en 

högre grad av ekvivalens när det gäller översättning av dialektala inslag eftersom de påverkas 

av Norges dialektkultur. Den andra innebär att översättningar mellan grannspråk uppnår en 

högre grad av ekvivalens av de dialektala inslagen än översättningar mellan främmande språk 

på grund av språkliga och kulturella likheter som erbjuder fler möjligheter att översätta dialekt 

med dialekt. 

Jag har i följande redovisning valt att skilja mellan analysen av översättningar från ett 

främmande språk och analysen av översättningar från ett grannspråk. Detta beror på att de två 

resultaten skiljer sig mycket från varandra. 

7.1 Översättning från ett främmande språk 

I detta avsnitt diskuterar jag resultaten och svarar på följande frågeställning med hänsyn till 

översättning från ett främmande språk, nämligen italienska, till norska respektive svenska. 

(1) Uppnår de norska översättningarna en högre ekvivalensgrad än de svenska 

översättningarna när det gäller dialektala inslag? Med andra ord, ligger de norska 

översättningarna av dialektala inslag genomsnittligt närmare dialekt i ett kontinuum 

mellan dialekt och standardspråk? 

(2) Innehåller de norska översättningarna en rikare, dvs. mer varierad, dialekt än de 

svenska? 

För att svara på dessa frågor har jag i analysen tagit reda på ifall översättaren använder sig av 

dialekt i måltexten. Ifall dialekten inte används försökte jag ta reda på vilka andra strategier 

som användes. I analysen satte jag översättningarna av de dialektala inslagen i ett kontinuum 
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mellan dialekt och standardspråk genom att använda mig av kategorierna litterär dialekt, 

litterärt talspråk och standardspråk. 

Resultatet är baserat på en kvalitativ analys av texterna samt på intervjuer med den norska 

respektive den svenska översättaren av den italienska boken. Intervjuerna användes för att ta 

reda på vilka anledningar som låg bakom översättarnas val angående översättningen av 

dialektala inslag. 

Analysen av dessa två översättningar visar att de utvalda replikerna i båda måltexterna är 

nästan uteslutande standardspråkliga och att översättarna inte använder dialekt i översättning. 

Den enda icke-standardspråkliga varietet som används är enstaka talspråkliga inslag. Dessa 

förekommer oftare i den svenska måltexten, speciellt när det gäller fonologiska markörer. Detta 

kan dock bero på att de talspråkliga markörerna som oftast förekommer i den svenska texten 

(dom, nån, nåt) inte kan förkortas på norska. 

På grund av denna begränsade variation har jag bedömt att båda översättningarna ligger 

mycket nära standardspråket i ett kontinuum mellan dialekt och standardspråk, och att det inte 

finns mycket skillnad mellan de två översättningarna. Analysen av replikerna visar att båda 

översättningarna avspeglar the law of growing standardisation (Toury 2012, Axelsson 2016:37) 

samt Englund Dimitrovas (2012:103) påstående att dialekt i måltexten tenderar att ersättas med 

kodifierade former av målspråket. 

På grund av att dialekt inte finns och talspråk används mycket sparsamt valde jag att inte 

utföra en kvantitativ analys av dialektala och talspråkliga markörer i dessa repliker. Eftersom 

analysen av dialektala och talspråkliga inslag i måltexten inte påvisade en tydlig skillnad mellan 

de två måltexterna, bestämde jag mig för att ta hänsyn till andra element i replikerna. Målet 

med detta var att ta reda på ifall andra översättningsval kunde ha påverkats av översättarnas 

inställning till dialektala inslag. 

Den svenska översättningen ändrar vissa personnamn som är dialektala antingen till formen 

(smeknamn som Gallù och Salvù) eller uttalet (Caribardi för Garibaldi). Båda översättningarna 

bevarar vissa italienska ord i måltexten, men detta händer betydligt oftare i den norska, medan 

den svenska använder sig bara av två tilltalsord. I den norska översättningen bevaras även en 

sångtext på Roma-dialekten. På grund av dessa översättningsval verkar den svenska 

översättningen vilja prioritera förståelsen genom att använda sig av bara ett fåtal enkla ord på 

italienska, medan den norska översättaren mer aktivt försöker hitta en balans mellan 

begriplighet och italiensk kulturkolorit. 

I intervjuerna uppvisar översättarna både likheter och skillnader. Både den norska 

översättaren Jon Rognlien och den svenska Barbro Andersson har god kunskap om den 

dialektala situationen i sitt hemland och i Italien. Båda hade vid början av arbetet med 

Camilleri-texterna ingen särskild kunskap i sicilianskan, men Rognlien bodde i flera år i andra 

delar av södra Italien och studerade siciliansk litteratur. När det gäller den dialektala situationen 

i översättarens hemländer visar Rognlien sig särskild medveten om den identitetsbärande 

funktionen som dialekterna har i Norge. 

Båda översättarna påstår att de har ansett användningen av en norsk eller svensk dialekt 

vara olämplig för att översätta sicilianska. Detta motiveras av Rognlien med att detta skulle ”ta 

läsaren till fel plats”. Detta stämmer med det som Norberg (2010), Kaminka (2015) och Watz 

(2013) påstår, nämligen att en måltextdialekt skulle komma i konflikt med kulturspecifika och 
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geografiskt specifika element som presenteras i texten och därmed förvirra läsaren (se 4.3). En 

sekundär anledning i Rognliens fall är att han inte har en hembygdsdialekt och anser sig därmed 

inte ha resurserna för att kunna skriva litterär dialekt. Denna synpunkt delas även av Watz 

(2013; se 4.3). 

En skillnad som framkom redan i analysen av replikerna är användningen av en annorlunda 

översättningsstrategi i den norska måltexten. Rognlien tycker att ett av översättarens mål när 

det gäller ekvivalens är att försöka förstå vilken typ av mekanism författaren använder sig av (i 

detta fall användningen av dialekt och dess syfte) och hitta en strategi för att så gott som möjligt 

avspegla det i målspråket. Detta gör han genom att behålla i måltexten flera ord på italienska 

med syftet att ersätta siciliansk kolorit, som en norsk läsare inte skulle förstå och uppskatta, 

med italiensk kolorit. 

Sammanfattningsvis visar analysen att Rognlien reflekterar särskilt mycket över Camilleris 

dialekt, dess syfte och hur effekten på läsaren kan återskapas. Bevarandet av ord på italienska 

är en strategi som han medvetet använder för att ge lokalkolorit på en nivå som är lämplig för 

en norsk läsare. Han är dessutom medveten om dialekternas identitetsbärande funktion och över 

dialektsituationen i sitt hemland. Den svenska översättaren delar flera synpunkter med den 

norska, men verkar fokusera mer på svårigheterna med dialekt i litteratur och förenklar texten 

i högre grad. Detta gör hon genom att förmildra dialektala smeknamn och bevara bara få och 

enkla ord på italienska i måltexten. Den svenska översättaren har möjligtvis lite lägre 

förväntningar på de svenska läsarna än den norska översättaren har på de norska. Därför 

prioriterar hon textens begriplighet över språklig variation och lokalkolorit. Jag hävdar därför 

att i detta fall har dialektkulturen i Norge påverkat den norska översättarens val även om han 

inte använde dialekt i översättningen. 

7.2 Översättning mellan grannspråk 

I detta avsnitt diskuterar jag resultaten och svarar på följande frågeställning med hänsyn till 

översättning från ett grannspråk, nämligen från norska till svenska och från svenska till norska. 

(1) Uppnår de norska översättningarna en högre ekvivalensgrad än de svenska 

översättningarna när det gäller dialektala inslag? Med andra ord, ligger de norska 

översättningarna av dialektala inslag genomsnittligt närmare dialekt i ett kontinuum 

mellan dialekt och standardspråk? 

(2) Innehåller de norska översättningarna en rikare, dvs. mer varierad, dialekt än de 

svenska? 

För att svara på dessa frågor har jag i analysen tagit reda på ifall översättaren använder sig av 

dialekt i måltexten. Ifall dialekten inte används försökte uppsatsen ta reda på vilka andra 

strategier som användes. I analysen satte jag översättningarna av de dialektala inslagen i ett 

kontinuum mellan dialekt och standardspråk genom att använda mig av kategorierna litterär 

dialekt, litterärt talspråk och standardspråk. Resultatet anges med hänsyn till både den 

kvalitativa och den kvantitativa analysen. Översättarna av De usynlige och Guds barmhärtighet 

kunde inte intervjuas. 

Den svenska översättningen ger intrycket av att innehålla mindre dialekt än originalet. Den 

kvantitativa analysen visar att denna måltext innehåller ungefär hälften så många dialektala 
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repliker som källtexten och mindre än en fjärdedel av antalet dialektala markörer i källtexten. 

Den norska översättningen ger däremot intrycket att innehålla mycket dialekt. Den kvantitativa 

analysen visar att denna måltext innehåller ungefär samma antal dialektala repliker som i 

källtexten och mer än en och en halv gång så många dialektala markörer som i källtexten. 

Speciellt märkvärt är faktumet att den norska översättningen innehåller betydligt mer dialekt 

även i jämförelse med källtexten. 

I den norska översättningen finns det inte bara flera dialektala markörer, utan också flera 

varieteter används. När Ekman i källtexten använder sig av talspråkliga markörer och inslag av 

”allmän dialekt” för att skildra språk i storstaden använder den norska översättningen den 

regionala varieteten av Oslo-dialekten. 

I den svenska översättningen används talspråk i hög grad för att kompensera förlusten av 

dialekt, och vid flera tillfällen ersätter den dialekt helt. Källtexten innehåller betydligt mer 

dialekt än talspråk, medan översättningen visar en motsatt tendens. Den svenska översättaren 

av De usynlige föredrar i mer än två tredjedelar av fallen att översätta dialekt med talspråk i 

stället för dialekt. De norska översättarna av Guds barmhjertighet föredrar däremot att använda 

dialekten i över 70 % av fallen. 

Båda måltexterna innehåller inkonsekvenser i valet av dialektala eller talspråkliga 

markörer. I den svenska texten finns det dock flera, bland annat två olika stavningar för samma 

fonetiska fenomen. I den norska texten beror en inkonsekvens i ett fall sannolikt på att 

översättaren inte vill göra texten för svår för läsaren, då både den dialektala och den 

standardspråkliga formen av ett ord används i samma mening. 

Dialekten i den svenska översättningen är generellt mindre stiliserad än originalet, dvs. de 

dialektala dragen är mindre igenkännbara, förutom några drag från götamål. Ordförrådet verkar 

vara begränsat, dessutom är pronomen, som var dialektala i originalet, inte dialektala i 

måltexten. I den norska översättningen kan flera tydliga drag från trøndersk-dialekt igenkännas, 

vilket stämmer ihop med översättaren Ragnild Slåttelid Bugges härkomst. Den svenska 

måltexten innehåller bara ett par syntaktiska markörer, medan dessa i den norska måltexten är 

återkommande. Den kvantitativa analysen mätte hur varierade dialekterna i de två texterna är 

genom att ta hänsyn till antalet unika dialektala markörer. Antalet unika belägg är i den svenska 

översättningen mindre än hälften så många som i källtexten. Den norska översättningen verkar 

ha en motsatt tendens, med ännu fler unika belägg än motsvarande källtext. Detta tyder på att 

den litterära dialekten som det norska översättarparet skapar är mer nära talad dialekt än den 

som skapas av den svenska översättaren. 

Den kvalitativa analysen visar dessutom att den norska översättningen i flera fall uppvisar 

flera dialektala drag i samma ord. Detta fenomen finns även i den norska källtexten, men inte i 

den svenska måltexten. 

Som en del av den kvalitativa analysen beräknade jag ett värde som skulle användas för att 

visa ekvivalensgraden i översättning av dialektala och talspråkliga inslag. Detta värde räknades 

fram genom att tilldela poäng till dialektala respektive talspråkliga inslag. Ekvivalensvärdet i 

den svenska översättningen motsvarar mindre än hälften av det i källtexten, medan 

ekvivalensvärdet i den norska översättningen motsvarar en och en halv gång det i källtexten. 

Den norska översättningen uppvisar därför en betydligt högre ekvivalensgrad än den svenska 

översättningen. 
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För att jämföra de två översättningarna kan man ta hänsyn till the law of growing 

standardisation och Englund Dimitrovas (2012:103) lista över tendenser i översättning av 

dialekt i litteratur. Den svenska översättningen är inte lika standardiserad standardspråklig som 

de två översättningarna från italienska, men den följer tendensen att markörerna för specifika 

språkliga varietet är färre än i källtexten, och att talspråk föredras framför dialekt som uttryck 

för dialektal variation. 

Sammanfattningsvis visar analysen av översättningarna från ett främmande språk att den 

norska översättningen använder dialektala inslag i mycket högre grad än den svenska 

översättningen och att den norska litterära dialekten är mer varierad än den svenska. Detta kan 

kopplas till två olika faktorer. För det första kan man koppla det till översättarens härkomst. 

Den svenska översättaren, Staffan Söderblom, kommer från Stockholm och verkar därför inte 

ha någon stark dialektal tillhörighet, och hans litterära dialekt inspireras av en annan litterär 

dialekt. Den norska översättningen innehåller många och tydligt regionala inslag av trøndersk, 

vilket är den ena översättarens dialekt. För det andra kan man koppla resultatet till 

dialektkulturen i Norge respektive Sverige. Den utbredda användningen av dialekt i den norska 

översättningen innebär en förväntning på att läsaren ska kunna förstå en text som innehåller 

många drag av en specifik regional varietet. Den svenska översättaren verkar å andra sidan anse 

att en utbredd användning av dialekt inte behövs och att en talspråksbaserad översättning med 

några få dialektala markörer ger kolorit till texten. Möjligtvis anser översättaren att en starkare 

dialekt skulle göra texten mer otillgänglig för läsarna som kommer från olika delar av landet. 

Denna skillnad på förväntningarna kan bero på nynorskans och dialekternas status och att 

ungdomar i Norge studerar nynorska i skolan. 

Den norska översättningen går i motsatt riktning än de tendenserna som presenterades i 

teorikapitlet. De två norska översättarna av den svenska boken verkar vilja använda så mycket 

dialekt som möjligt inom berättelsens ramar. Förlust av dialekt i en viss replik kompenseras 

med dialektala inslag på andra ställen. Resultatet tyder på att den norska översättningen uppnår 

en högre grad av ekvivalens än den svenska när det gäller översättning av dialektala inslag. 

Resultatet ställer dock en ytterligare fråga angående ekvivalens. Kan man tala om ekvivalens i 

användning av dialektala inslag ifall översättningen innehåller mer dialekt än originalet? 

Ekvivalens handlar i detta fall inte om att avspegla källtexten, utan att anpassa texten till en 

dialektkultur som värdesätter användning av dialekt i alla sammanhang. De två översättarna av 

Guds barmhärtighet visar sig ha en egen vilja och ta ett eget initiativ när det gäller användning 

av dialekt. De avgör vilken typ av dialektal varietet som passar till en norsk läsare, och de verkar 

lita på att läsaren kan förstå en mycket dialektal text. Detta kan vara ett tecken på det värde som 

de tillskriver dialekter, ett synsätt som i sin tur har påverkats av Norges dialektkultur. 

7.3 En jämförelse 

En jämförelse mellan de analyserade översättningarna från främmande språk och de från ett 

grannspråk görs nedan för att besvara följande fråga: 

Uppnår de två översättningarna från norska och svenska en högre ekvivalensgrad än de två 

översättningarna från italienska när det gäller dialektala inslag? Med andra ord, erbjuder 
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grannspråksförhållandet mellan norska och svenska en möjlighet till att uppnå en högre 

ekvivalensgrad i översättningen av dialekt? 

Resultatet visar tydligt att både den svenska och den norska översättningen av den italienska 

boken inte använder sig av någon dialekt och därför blir nästan helt standardiserade. De två 

översättningarna från grannspråk använder sig däremot av ett betydande antal dialektala och 

talspråkliga markörer. Detta styrker hypotesen att översättningar mellan grannspråk uppnår en 

högre ekvivalensgrad än översättningar från ett främmande språk. Valet att inte översätta med 

dialekt från italienska förklaras av översättarna själva med att avståndet mellan de två språken 

och de två kulturerna är för stort för att läsaren ska kunna få en bra upplevelse av en norsk eller 

en svensk dialekt i översättning. Översättarna av de två böckerna från ett grannspråk har dock 

gjort motsatt val. Detta tyder på att översättare som arbetar med en text skriven på ett 

närbesläktat språk har bättre möjligheter att överföra strukturella och stilistiska egenskaper till 

målspråket (Ingo 2011:16; se 4.2). 

De dialekter som valdes för De osynliga och Guds barmhjertighet är inte bara en svensk 

och en norsk dialekt, utan de är granndialekter, dvs. de ligger nära varandra i ett tänkt 

dialektkontinuum mellan de norska och de svenska dialekterna. Jacobsens Dønna-dialekt 

översätts med kustdialekten götamål, mer specifikt med Evert Taubes litterära version av 

dialekten i ön Smögen. Ekmans jämtska översätts med trøndersk, samma val som en av 

översättningarna till den norska boken Christianus Sextus 1938 som presenterades i 4.4.3. 

Användningen av en granndialekt ger större möjlighet att använda både dialektala drag och 

bevara den lokaliserande funktionen av dialekten. 

Slutsatsen som jag kommer till är att vid översättning från ett främmande språk spelar 

distansen mellan de två länderna en större roll för valet av översättningsstrategin, medan när 

det gäller översättningarna mellan grannspråk spelar översättarens dialektkultur en större roll. 

I båda fallen måste dock hänsyn tas till översättarens dialekttillhörighet, dvs. de möjligheter 

som översättaren har att använda sig av en egen dialekt. 

8. Avslutning 

Uppsatsens övergripande resultat är att de norska översättningarna uppnår en högre 

ekvivalensgrad än de svenska översättningarna med hänsyn till litterär dialekt. Strategierna 

varierar i översättning från ett främmande språk och översättning mellan grannspråk, eftersom 

Matpakketyven inte innehåller dialekt och Guds barmhjertighet använder sig i hög grad av 

dialektala markörer. I båda fall verkar översättaren dock vara medveten om dialektens 

identitetsbärande och karakteriserande funktion. I översättningen från svenska till norska, som 

innehåller dialekt, påverkar dialektkulturen vikten som en översättare tillskriver användningen 

av dialekt samt de förväntningar som översättaren har på sin läsare. 

I alla de fyra översättningarna kan man se en vilja att inte göra texten för svår att begripa för 

läsaren. Det som utgör skillnaden mellan de norska och de svenska översättarna är vad som 

anses som svårt att förstå. 
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Norberg (2010:3) påstår att tendensen till standardisering i översättningar av dialektala texter 

varierar i styrka i olika kulturer och genrer. I Sverige finns det en tendens mot standardisering 

av dialekt, både i offentliga sammanhang och vid kommunikation med personer från andra delar 

av landet, medan det i Norge än idag finns en motsatt tendens. Denna uppsats visar att det finns 

en parallell mellan Norges särskilda dialektkultur och att de norska översättningarnas avvikelse 

från de tendenser som brukar finnas i översättning av dialektala inslag. Ställningen av de två 

översättningar från grannspråket i ett kontinuum mellan litterär dialekt och standardspråk 

verkar motsvarar ställningen av dialektbruket i svenska och norska i en skala mellan lokal 

dialekt och neutralt standardspråk. 

Denna undersökning har baserats på ett stickprov i och med att den har tagit hänsyn till bara 

tre romaner och deras översättningar. Liknande studier borde utföras på ett mer utbrett material 

för att resultatet ska kunna vara mer generaliserbart. Uppsatsens resultat visar att 

dialektkulturens påverkan på en översättning är mest synlig när det gäller översättning mellan 

grannspråk, därför anser jag att vidare forskning om detta ämne skulle dra nytta av att fokusera 

på översättningar mellan grannspråk. Liknande studier skulle även kunna utföras med hänsyn 

till danska. 

En problematisk aspekt med denna undersökning är att det är svårt att avgöra i precis vilken 

mån valet av översättningsstrategier beror på översättarnas bakgrund och i vilken mån de beror 

på dialektkulturen i landet ifråga. Denna studie visar att dessa faktorer samspelar, men vidare 

forskning kan utforska mer direkt i vilken mån dialektkulturen påverkar översättarens val. Detta 

kan göras genom översättarintervjuer, speciellt angående översättningar mellan grannspråk. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Modell för strategier i översättning av dialekt 
 

 

Sara Ramos Ramos Pinto (2009:293): modell för strategier i översättning av dialekt i skönlitteratur. 

ST och TC är förkortningar för ”source text” respektive ”text culture”. 
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Bilaga 2: Material Il ladro di merendine 

De ord som markeras med fetstil har klassificerats som dialektala markörer. De ord som 

markeras med kursiv har klassificerats som talspråkliga markörer. Understrykning identifierar 

syntaktiska markörer. Dubbel understrykning identifierar ord på källspråket i översättningen. 

Jag har valt att ta bort kursiveringen som finns i den originella texten eftersom kursiveringen 

används i analysen. 

(1) IT: Per secondo ho preparato alalonga in agrodolce e nasello in sarsa d’acciughi 

SV: Som huvudrätt har jag tonfisk i sötsur sås och kummel i sardellsås. 

NO: Som hovedrett har jeg gulfinnetunfisk, alalonga, i sursøt saus eller brosme, nasello, i 

ansjoskrem.  

(2)  IT: Certe volte mi spercia (1), mi viene il crapiccio (2) 

SV: Ibland får jag ett ryck 

NO: Noen ganger får jeg bare lyst til å prøve noe nytt 

(3) IT: Assèttati 

SV: Sätt dig 

NO: Sitt ned 

(4) IT: Mimì, ti conosco. Tu hai afferrato a volo (1) la facenna (2) del tunisino mitragliato per 

metterti in mostra 

SV: Mimì, jag känner dig. Du kastade dig över fallet med den nermejade tunisiern för att hålla 

dig framme. 

NO: Mimì, jeg kjenner deg jo. Du snappet til deg saken med det tunisiske maskingeværofferet 

utelukkende for å framheve deg selv. 

(5) IT: E pirchì (1)? Doppo che (2) tu non manchi occasione per farmi le scarpe! 

SV: Varför det? Du missar ju inte ett tillfälle att skada mig och sabba mitt jobb! 

NO: Hvorfor det? Når du benytter enhver anledning til å spenne bein på meg? 

(6) IT: Io?! Io ti farei le scarpe? Salvo, se avessi veramente voluto farti le scarpe, in quattro anni 

che travagliamo (1) assieme, tu a quest’ora saresti a dirigere il più perso commissariato nel 

più perso paese della Sardegna mentre io sarei, come minimo, vicequestore. Tu, Salvo, lo sai 

che sei? Un colabrodo che perde acqua da tanti pirtùsa (2). E io non faccio altro che tapparti 

quanti più buchi posso 

SV: Jag?! Skulle jag skada dig? Salvo, om jag någon gång under dom fyra år vi arbetat ihop 

verkligen hade velat skada dig, så skulle du nu sitta som chef på den mest gudsförgätna 

polisstationen på Sardinien, medan jag skulle vara minst vice polischef. Vet du vad du är, 

Salvo? Ett såll som läcker vatten ur vartenda hål. Och jag gör inget annat än täpper till så 

många av dina hål jag kan. 

NO: Jeg?! Spenne bein på deg? Salvo, om jeg skulle hatt lyst til å spenne bein på deg de fire 

årene vi har jobbet sammen, ville du på dette tidspunkt ha befunnet deg som sjef på den mest 

bortgjemte politistasjonen i den mest bortgjemte landsbyen på Sardinia, mens jeg minst ville 
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vært vicequestore. Vet du hva du er, Salvo? Du er et dørslag der det renner vann ut av en 

masse hull. Og jeg gjør ikke stort annet enn å tette så mange hull jeg klarer. 

(7) IT: Ho scritto il rapporto, lì c’è tutto. Un motopeschereccio d’alto mare di Mazàra del Vallo, il 

Santopadre, sei persone d’equipaggio con un tunisino ch’era la prima volta che s’imbarcava, 

povirazzo […]. 

SV: Jag har skrivit en rapport. Där står allt. Ett fiskefartyg från Mazàra del Vallo, Santopadre, 

sex mans besättning varav en tunisier som var med ombord för första gången, stackarn. […]. 

NO: Jeg har skrevet en rapport, og alt står der. Havgående fiskeskøyte fra Mazàra del Vallo, 

Santopadre, mannskap på seks inkludert den stakkars tunisieren som var ute på sin første tur. 

Standard prosedyre, ikke noe uvanlig […]. 

(8) IT: Il tunisino non è morto sul colpo, Vigàta era il porto più vicino, però il povirazzo non ce 

l’ha fatta. 

SV: Tunisiern dog inte direkt, Vigàta var närmaste hamn, men den stackarn klarade sig inte. 

NO: Tunisieren døde ikke umiddelbart. Vigàta var nærmeste havn, men stakkaren klarte seg 

ikke så lenge. 

(9) IT: Hai detto: ‘sta alla fonda’. E magari l’hai scritto nel rapporto al Prefetto. Figurati quello, 

pitinioso com’è! Ti sei fottuto con le tue stesse mani, Mimì. 

SV: Du sa ‘ligger för ankar’. Antagligen skrev du det i rapporten till landshövdingen också. Och 

han som är så petig! Du har grävt din egen grav, Mimì. 

NO: Du sa: ‘ligge for anker’. Og kanskje du til og med har skrevet det i rapporten til il prefetto. 

Tenk deg hvordan han vil reagere, så pertentlig som han er! Nå har du virkelig ødelagt det meste 

for deg selv, Mimì. 

(10) IT: Salvù, io magari dico qualche minchiata di tanto in tanto, ma quando le spari tu sono peggio 

delle cannonate. 

SV: Salvo, nog kan det hända att jag då och då säger en del korkade saker, men dom dumheter 

du kläcker ur dig slår verkligen rekord. 

NO: Salvù, de ter riktig at jeg av og til serverer en eller annen dumhet, men nær du gjør det, 

skjer det med et brak! 

(11) IT: Significa che l’indagine sul morto del motopeschereccio passa a Mazàra. Tu resti con le 

mani vacanti e io invece mi tengo il mio ammazzato nell’ascensore. Uno a zero. 

SV: Det ska betyda att utredningen om den döde på fiskebåten flytts över till Mazàra. Sen kan 

du sitta här med armarna i kors, men jag får behålla mitt hissmord. Ett noll. 

NO: Det betyr at etterforskningen av den døde på fiskeskøyta er overført til Mazàra. Du sitter 

igjen med to tomme hender mens jeg beholder min døde i heisen. Én null. 

(12) IT: Mia moglie s’appinnicò. 

SV: Min fru gick på det. 

NO: Min kone har sovnet. 

(13) IT: Questo è Corvo bianco. Me l’accattò il commissario 

SV: Det är vit Corvo. Kommissarien köpte det åt mig. 
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NO: Det er Corvo Bianco. Il commissario kjøpte den til meg. 

(14) IT: Il giornale le portai, accussì passa tempo  

SV: Här får ni tidningen så har ni nåt att fördriva tiden med. 

NO: Jeg tok med avisen, så har De noe å korte tiden med. 

(15) IT: Cosentino Giuseppe, guardia giurata. Datosi che la signora Lapecora deve aspettare, la 

faccio accomidàre a casa mia. Lei avverta il commissario. Abito al sesto. 

SV: Giuseppe Cosentino, väktare. Eftersom signora Lapecora måste vänta, får hon göra det uppe 

hos oss. Meddela kommissarien. Vi bor på sjätte våningen. 

NO: Giuseppe Cosentino, vekter. På bakgrunn av at signora Lapecora må vente, lar jeg henne 

får være hos oss. De kan varsle il commissario. Jeg bor i sjuende. 

(16) IT: Vede, la signora Antonietta, appena scinnùta (1) dalla corriera, quanno (2) capì che il 

marito era morto, ci spiò se l’avevano ammazzato. Ora, se a mia mi vengono a dire che mia 

moglie è morta, io a tutto penso su come morì, meno che l’abbiano ammazzata. A meno di non 

aver considerato, prima, macari (3) questa possibilità. Non so se mi spiegai. 

SV: Jo, så fort signora Antonietta hade stigit av bussen och fått höra att hennes man var död, 

frågade hon oss om han hade blivit mördad. Om någon kommer till mig och säger att min fru är 

död, så är det sista jag tänker på att hon blivit mördad. Såvida jag inte redan tidigare tänkt mig 

den möjligheten. Jag vet inte om ni förstår vad jag menar. 

NO: Jo, da signora Antonietta akkurat var steget ut av bussen, og hun fikk vite at mannen hennes 

var død, spurte hun oss om han var drept. Hvis noen kommer og forteller meg at min hustru er 

død, ville jeg tenkt på alt hun kunne dødd av bortsett fra at hun var blitt drept. Om jeg da ikke 

på forhånd hadde tenkt over den muligheten. Jeg vet ikke om dette ble litt uklart? 

(17) IT: Un pinsèro come l’altro […] 

SV: Jag kunde väl lika gärna tänka det som något annat […] 

NO: Det var bare en tanke […] 

(18) IT: Che ha fatto suo marito aieri? 

SV: Vad gjorde er make i går? 

NO: Hva gjorde Deres mann i går? 

(19) IT: Dalle dieci all’una della matinata (1), veniva a mangiare, s’arriposava (2) tanticchia (3), 

tornava alle tre e mezzo e ci stava fino alle sei e mezzo 

SV: Från klockan tio på förmiddagen till ett, sedan kom han hem och åt och vilade en stund, 

gick tillbaka klockan halv fyra och stannade där till halv sju. 

NO: Fra ti om morgenen til ett, så kom han hjem til lunsj, hvilte seg litt før han gikk tilbake halv 

fire og ble til halv syv. 

(20) IT: Quindi stamatina, essendo giovedì, suo marito sarebbe dovuto restare a casa 

SV: Eftersom det är torsdag idag så skulle er make alltså varit hemma? 

NO: Så i dag morges, siden det er torsdag, skulle Deres mann ha holdt seg hjemme? 

(21) IT: Nenti mi disse 
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SV: Han sa ingenting 

NO: Han sa ingenting til meg. 

(22) IT: Quando glielo spiavo (1), m’arrispondeva (2) che ci andava per taliàre (3) le mosche. Era 

quello che diceva lui. 

SV: När jag frågade honom brukade han svara att han gick dit för att titta på flugorna. Det var 

vad han brukade säga. 

NO: De gangene jeg spurte ham, sa han at han dro dit for å se på fluene. Det var det han sa. 

(23) IT: Dunque, signora, lei afferma che aieri (1), dopo che suo marito tornò a casa dallo scagno 

(2), non successe niente d’anormale? 

SV: Ni bekräftar alltså att det inte hände något ovanligt i går kväll när er make kommit hem från 

kontoret? 

NO: Javel, signora, De hevder altså at i går, etter at Deres man var kommet hjem fra kontoret, 

skjedde det ingenting uvanlig? 

(24) IT: Niente. Almeno fino alle nove di sira. 

SV: Ingenting. Åtminstone inte fram till klockan nio på kvällen. 

NO: Ingenting. Iallfall fram til ni om kvelden. 

(25) IT: Che capitò dopo le nove di sira?  

SV: Vad hände efter klockan nio då? 

NO: Hva skjedde etter klokka ni? 

 

(26) IT: Mi pigliai due pastiglie di Tavor. E dormii accussì profunno che poteva crollare la casa e 

io non avrei aperto gli occhi. 

SV: Jag tog två sömntabletter. Sen sov jag så djupt att jag inte skulle ha vaknat om så huset hade 

rasat samman. 

NO: Da tok jeg to sovepiller. Tavor. Og jeg sov så dypt at huset hinne rast ned uten at jeg ville 

åpnet øynene. 

 

(27) IT: Uno. Il cavaliere Pandolfo. Si telefonavano il martedì e andavano a chiacchiriàre al cafè 

Albanese. 

SV: Ja, en. Cavaliere Pandolfo. Dom ringde till varandra på tisdagarna och gick till Café 

Albanese och samspråkade en stund. 

NO: Én. Il cavaliere Pandolfo. De ringte med hverandre tirsdag og gikk og pratet på kafe’ 

Albanese. 

 

(28) IT: minchia! 

SV: jösses! 

NO: Det var som faen. 

 

(29) IT: Chi è stato, commissario? La sua amante. Si chiama Karima col cappa. Una tunisina. 

S’incontravano nello scagno, il lunedì, il mercoledì e il venerdì. La buttana ci andava con la 

scusa di dover fare le pulizie. 
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SV: Vem det var, kommissarien? Hans älskarinna. Hon heter Karima med k. En tunisiska. De 

träffades på kontoret måndagar, onsdagar och fredagar. Hon var ett fnask som kom dit under 

förevändning att städa. 

NO: Hvem det var, commissario? Elskerinnen hans. Hun heter Karima, skrevet med K. Hun er 

fra Tunisia. De pleide å møtes på kontoret, måndag, onsdag och fredag. Den hora kom dit under 

påskudd av at hun skulle gjøre rent. 

 

(30) IT: Signora, dica a suo marito che quella cosa che aspittava, arrivò aieri. 

SV: Signora, säg till er man att det som han beställt kom i går. (omformulering) 

NO: Signora, kan De si til Deres mann at bestillingen hans kom inn i går. 

 

(31) IT: Quali cosa? 

SV: Vad då för något? 

NO: Vilken bestilling? 

 

(32) IT: Lo sapi? Il colore del divano-letto stona con la tintura della parete. 

SV: Vet ni vad? Färgen på bäddsoffan sköt sig faktiskt mot tapeterna. 

NO: Vet De hva? Fargen på sovesofaen står ikke så godt til veggene.  

 

(33) IT: Signora mia, a mia disse che il colore doveva essere verde cupo, come la tappezzeria. 

SV: Men kära nån, till mig sa han att den skulle vara mörkgrön, precis som tapeterna. 

NO: Men kjære frue, da, til meg sa han at fargen skulle være mørkegrønn slik at den passet med 

tapetet. 

 

(34) IT: Le abbrusciai. Non conservo fitinzìe. 

SV: Jag har bränt dom. Jag sparar inte på sånt skräp. 

NO: Jeg har brent dem. Jeg tar ikke vare på sånt svineri. 

 

(35) IT: Se m’appostai per vidìri quanno quella troia trasìva e niscìva dallo scagno di me’ marito? 

SV: Ni menar om jag smög mig dit för att se när den där slampan gick in och ut från min makes 

kontor? 

NO: Om jeg stilte meg opp for å se når tispa kom og gikk fra kontoret til mannen min? 

 

(36) IT: Non m’abbasso a fare sti cosi […] Ma ebbi lo stesso modo. Un fazzoletto lordo. 

SV: Sånt nedlåter jag mig inte till […] Men jag fick bevis i alla fall. En kladdig näsduk. 

NO: Jeg er ikke sunket så dypt at jeg gjør slikt […] Men jeg fikk uansett bekreftelse. Et smussig 

lommetørkle. 

 

(37) IT: E macari un paio di mutande […] 

SV: Och till och med ett par kalsonger […] 

NO: Det var også et par truser […] 
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(38) IT: Ce la teniamo qua. Gallù, eccoti le chiavi dello scagno. Domani a matina presto ci vai, trasi 

e aspetti dintra. Cerca di non farti vedere. Se la tunisina non sa niente di quello che è capitato, 

domani, che è venerdì, s’appresenta regolarmente. 

SV: Vi behåller den här. Galluzzo, här har du nycklarna till det där kontoret. Tidigt i morgon 

bitti går du dit, tar dig in och väntar. Försök att inte synas. Om tunisiskan inte vet vad som hänt, 

kommer hon antagligen som vanligt i morgon, eftersom det är fredag. 

NO: Vi beholder den her. Gallù, her har du nøklene til kontoret. I morgen drar du bort dit tidlig, 

løser deg inn og venter der inne. Prøv å ikke bli lagt merke til. Hvis hun fra Tunisia ikke vet noe 

om det som er skjedd, vil hun komme i morgen, fredag, slik hun pleier å gjøre. 

 

(39) IT: Difficile che non sappia nenti. 

SV: Det är väl ganska troligt att hon vet. 

NO: Lite trolig at hun ikke vet noe. 

 

(40) IT: Commisario, ci lo giuro. Non ci dissi nenti. 

SV: Nej, jag svär, kommissarien. Jag har inte sagt något till honom. 

NO: Commissario, jeg sverger at jeg ikke har sagt et ord. 

 

(41) IT: Ad ogni modo, allo scagno ci vai lo stesso. 

SV: Du går till det där kontoret i alla fall. 

NO: Uansett skal du stille opp i morgen på det kontoret. 

 

(42) IT: […] E te lo vojo dì / che sò stato io… 

SV: […] Jag vill dig säga / att det var jag… 

NO: […] E te lo vojo dì / che sò stato io… 

 

(43) IT: Montalbano sono. 

SV: Det är Montalbano. 

NO: Montalbano her. 

 

(44) IT: Ci devo stare tutto il santo jorno qua? 

SV: Ska jag behöva sitta här hela Guds långa dag? 

NO: Må jeg være her hele dagen? 

 

(45) IT: Dammi una mano, Gallù. Mettiamo in ordine tutti i numeri di questa rivista e vediamo se 

mancano pagine. 

SV: Hjälp till, Gallù. Vi lägger i ordning alla dom här tidskrifterna och ser om det fattas sidor. 

NO: Hjelp meg litt nå, Gallù. Nå legger vi alle disse bladene i rekkefølge og ser om det mangler 

noen sider. 

 

(46) IT: Per le due cose. 

SV: Bådadera. 

NO: Begge deler. 
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(47) IT: Per me, no xe vero gnente. 

SV: Jag tycker inte nånting stämmer i det här. 

NO: For meg er ikke noe av dette sant. 

 

(48) IT: A mi sta storia del peschereccio la me sta proprio sul gobo. Noi abbiamo ricevuto il may 

day del Santopadre all’una di notte, ci ha dato la posizione e ci ha detto che era inseguito dalla 

motovedetta Rameh. 

SV: Jag tycker att den här historien med fiskebåten osar katt. Vi fick Santopadres mayday 

klockan ett på natten, dom gav oss sin position och sa att dom var förföljda av patrullbåten 

Rameh. 

NO: Denne historien om fiskebåten lukter ikke helt bra. Vi fikk inn en mayday fra Santopadre 

klokka ett om natten, de oppga posisjon og sa at de ble forfulgt av kystvakfartøyet Rameh. 

 

(49) IT: på det viset Veramente tocava alla motovedetta Lampo ché la xera più vicina. 

SV: Egentligen låg faktiskt patrullbåten Viggen närmare. 

NO: Egentlig var det Lampo som skulle rykket ut, for den var nærmere. 

 

(50) IT: Perché un’ora avanti era stato lasciato un sos da un peschereccio che imbarcava acqua da 

una falla. Alla Lampo xè andà drio il Tuono e cussì un largo tratto de mare restò sguarnìo. 

SV: Därför att dom en timme tidigare hade fått ett SOS från en fiskebåt som tog in vatten från 

en läcka. Dunder hade följt efter Viggen och blev en lång sjösträcka utan täckning. 

NO: Fordi en time tidigere var det kommet inn et SOS fra en foskeskøyte som var sprunget lekk 

og tok inn vann. Sammen med Lampo dro også Tuono dit, og dermed ble et stort havstykke 

liggende ubevoktet. 

 

(51) IT: Fulmine, lampo, tuono: sempre malotempo in marina […] 

SV: Blixt, vigg, dunder: ständigt dåligt väder i flottan […] 

NO: Fulmine, Lampo, Tuono, – lyn, blink, torden – sannelig mye uvær i marinen […] 

 

(52) IT: Naturalmente. E anca mi, quando arrivai sul posto, non trovai traccia né del Santopadre né 

del Rameh, il quale, tra l’altro, sicuramente quella notte non era in servizio. Non so cosa dir ma 

la me spussa. 

SV: Givetvis inte. Och när jag kom till platsen syntes inte minsta skymt av Santopadre och inte 

heller Rameh, som den natten förresten säkert inte var i tjänst. Jag vet inte vad jag ska säga men 

jag tycker att det stinker. 

NO: Selvfølgelig. Og heller ikke jeg, da jeg kom fram, fant noe spor etter hverken Santopadre 

eller Rameh, som for øvrig helt sikkert ikke var på vakt den natten. Jeg vet ikke hva jeg skal tro, 

men noe stinker. 

 

(53) IT: Nenti, c’è. Siccome che l’ho vista, l’ho chiamata. 

SV: Ingenting. Jag ropade eftersom jag fick syn på er. 

NO: Ikke noe, Jeg bare så Dem, og derfor ropte jeg. 
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(54) IT: Mi ha telefonato Galluzzo dallo scagno di Lapecora. Ora vado ad accattare qualche panino 

e gli tengo compagnia. 

SV: Galluzzo ringde mig från Lapecoras kontor. Jag ska gå och köpa några smörgåsar och hålla 

honom sällskap. 

NO: Galluzzo ringte meg fra kontoret til Lapecora. Nå skal jeg gå og kjøpe en panino eller to 

og holde ham med selskap. 

 

(55) IT: Sono vedova […] ma mio figlio Giulio non mi fa mancare niente. Sono pensionata, facevo 

la maestra elementare. Mio figlio mi paga una cammarera che accudisce a mia e alla casa. 

Viene tre volte al giorno, la mattina, a mezzogiorno e alla sera quando mi metto a letto. Mia 

nuora, che mi vuole bene come una vera figlia, passa di qua almeno una volta al giorno, lo stesso 

fa Giulio. A parte questa disgrazia che m’è capitata da sei anni, non mi posso lamentare. Sento 

la radio, guardo la televisione, ma soprattutto leggo. Vede? 

SV: Jag är änka […] men min son Giulio ser till att ingenting fattas mig. Jag är pensionerad 

lågstadielärare. Min son betalar ett hembiträde som sköter om både mig och lägenheten. Hon 

kommer tre gånger om dagen, morgon, middag och kväll. På kvällen för att hjälpa mig i säng. 

Min sonhustru älskar mig som om hon vore min egen dotter och kommer förbi minst en gång 

om dagen och samma sak gör Giulio. Bortsett från den här sjukdomen, som drabbade mig för 

sex år sedan, kan jag inte klaga. Jag hör på radio och ser på teve men framför allt läser jag. Titta! 

NO: Jeg er enke […] men min sønn Giulio sørger for at jeg ikke mangler noe. Jeg er pensjonert, 

tidligere var jeg lærer i grunnskolen. Sønnen min betaler for en hushjelp som steller med meg 

og med huset. Hun kommer tre ganger om dagen, morgen, middag og kveld, så jeg får gått til 

sengs. Svigerdatteren min, som er like glad i meg som en ekte datter, er innom her minst én 

gang om dagen, og det samme er Giulio. Bortsett fra dette ulykksalige, som hendte meg for seks 

år siden, kan jeg ikke klage. Jeg hører på radio og ser på fjernsyn, men framfor alt leser jeg. 

Som De ser, […] 

 

(56) IT: Le ho premesso tutto questo per farle capire che io non sono una strucciolèra, una che passa 

il tempo a taliàre quello che fanno gli altri. Però ogni tanto le cose le vedi macari quando non 

vorresti vederle. 

SV: Jag har berättat allt det här för att få er att förstå att jag inte är någon skvallertant, en sån 

där som sitter och smygtittar på vad andra har för sig. Fast ibland ser man sånt som man helst 

inte skulle vilja se. 

NO: Jeg innledet med alt dette for at De skal forstå at jeg ikke er noen sladrekjerring, en som 

får tiden til å gå med å kikke på hva andre folk driver med. Men av og til ser man ting, også når 

man ikke ønsker å se dem. 

 

(57) IT: Giulio era contrario al nostro incontro. Non voleva che m’ammiscassi, m’intromettessi in 

cose che, secondo lui, non mi riguardano. Per decenni la gente perbene di qua non ha fatto altro 

che ripetere che la mafia non la riguardava, erano cose loro. Ma io, ai miei scolari, insegnavo 

che il ‘nenti  vitti, nenti sacciu’ era il peggiore dei peccati mortali. E ora che tocca a me di 

contare quello che ho visto, mi tiro indietro? 
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SV: Giulio var emot att vi skulle träffas. Han ville inte att jag skulle lägga mig i sånt som han 

inte tycker angår mig. I decennier har hederligt folk här inte gjort annat än upprepat att maffian 

inte angår dom, att det är maffians ensak. Men jag har alltid lärt mina elever att ’jag såg inget 

och vet inget’ är den värsta av dödssynder. Och när nu jag har något att berätta, ska jag då hålla 

tyst? 

NO: Giulio var skeptisk til at vi skulle møtes. Han ville ikke at jeg skulle blande meg inn eller 

rote meg opp i ting som jeg, etter hans mening, ikke har noe med. I årevis har skikkelige folk 

på disse kanter ikke gjort annet enn insistere på at mafiaen er noe de ikke har noe med å gjøre, 

at det bare angikk andre. Men jag lærte elevene mine at den verste dødssynden av alle er: ‘Jeg 

har ikke sett noe, jeg vet ingenting’. Og nå som det er min tur til å fortelle det jeg har sett, skulle 

jeg liksom trekke meg? 

 

(58) IT: È arrivata la cammarera […] 

SV: Nu kom hemhjälpen […] 

NO: Det er hushjelpen som kommer 

 

(59) IT: Pina, la cammarera, è un’ottima cuoca, mi creda. Oggi ha preparato pasta alla Norma, sa, 

quella con le milanzane fritte e la ricotta salata. 

SV: Mitt hembiträde Pina är en utmärkt kokerska, tro mig. I dag har hon lagat pasta à la Norma, 

ni vet sån där med friterade äggplantor och salt färskost. 

NO: Pina, hushjelpen min, er en fremragende kokk, tro meg. I dag har hun lagd en pasta alla 

Norma, med stekte auberginer og salt ricotta, vet De. 

 

(60) IT: E perché? Io ho uno stomaco che non ce l’ha una picciotta di vent’anni, quelle che vanno 

serene una giornata intera con mezza mela e una centrifuga di carote. Macari lei è dell’opinione 

di mio figlio Giulio? 

SV: Varför det? En mage som min har inte ens tjugoåriga flickor, sådana där som klarar sig en 

hel dag på ett halvt äpple och ett glas morotsjuice. Fast ni kanske tycker om min son Giulio? 

NO: Hvorfor det? Jeg har en helt annen mage enn disse småjentene på tjue som traver rundt 

hele dagen på et halvt eple og ett glass gulrotsaft. Men De er kanskje på samme linje som min 

sønn Giulio? 

 

(61) IT: Quella allato, alla strata per Butera. 

SV: Den som ligger vid vägen till Butera. 

NO: Den som ligger langs veien mot Butera. 

 

(62) Via Caribardi? Lei mi viene a dire ‘via’ a Caribardi con tutto questo burdello che succede 

nella nostra terra? Ca quale ‘via’! Caribardi deve tornare, di prescia, a rompergli il culo a 

questa maniàta di figli di buttana! 

SV: Via Garibaldi? Ska ni komma här och säga ’via’ (bort med!) Garibaldi så som det ser ut här 

i landet? Inte alls ’via’! Garibaldi bör komma tillbaka snarast möjligt och sparka arslet av det 

där jävla packet som styr och ställer här! 
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NO: Via Caribardi? Kommer De her og sier via til Caribardi med all den galskapen som skjer 

her omkring? Ber De ham forsvinne? Caribardi må heller komme tilbake, og det med det samme 

og gi dem et skikkelig tupp i ræva, disse helvetes drittsekkene som styrer her nå! 

Bilaga 3: Material De osynlige 

De ord som markeras med fetstil har klassificerats som dialektala markörer. De ord som 

markeras med kursiv har klassificerats som talspråkliga markörer. Understrykning identifierar 

syntaktiska markörer. Dubbel understrykning identifierar ord på källspråket i översättningen. 

Dialektala repliker i källtexten och dess översättningar 

(1) NO: Kor e jeintungen? 

SV: Var e jäntôngen? 

 

(2) NO: Du må hus’ å ta a dæ klean. 

SV: Du kommer ihôg å ta utå dej klärna. 

 

(3) NO: Du ler no a ailt […] 

SV: Du skrattar te allt. 

 

(4) NO: Ska du ikkje ta itu? 

SV: Ska du’nte ta itu? 

 

(5) NO: De e gørråt. 

SV: Di e kleti. 

 

(6) NO: Kor ha du lært det? 

SV: Var har du lärt dej de? 

 

(7) NO: A ho mamma. 

SV: Utå mamma. 

 

(8) NO: Ho mamma e no fin på det. Det e då’kje vi? 

SV: Mamma e finhänt. De e väl’nte vi? 

 

(9) NO: Måsen e svang […] 

SV: Måsen e hôngri […] 

 

(10) NO: Kain ho gan’? 

SV: Kan hon rensa? 

 

(11) NO: Jada, […]. – Ho kain også kok og kar’ og spinn’ og strekk’ sokka… 

SV: Jadå […] Hon kan laga mat me, å karda å spinna å sticka strömper… 
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(12) NO: E ho reinsle’? 

SV: E hon ren? 

 

(13) NO: Det sjer Dogger no. 

SV: De se ni sjölv. 

 

(14) NO: Forstår du ka e sei, Barbro? 

SV: Förstår du va ja säjer, Barbro? 

 

(15) NO: Va det ikkje det æ sa! 

SV: Var de’nte de ja sa! 

 

(16) NO: Det e då’kkje meir einn at vi bær’ det? 

SV: De e väl’nte mer än vi kan bära? 

 

(17) NO: Æ skal skjær’ opp kveito […] 

SV: Ja ska skära ôpp flundra […] 

 

(18) NO: Du ror’kje rætt.  

SV: Du ror’nte rektit. 

 

(19) NO: Det gjer e det […] 

SV: De gör ja visst […] 

 

(20) NO: Æ vi va’ her […] 

SV: Ja vill va här […] 

 

(21) NO: Du ska’kkje va nån sta’n […] 

SV: Du ska’nte va nônstans […] 

 

(22) NO: Ingen-teng […]  

SV: Inget, […] 

 

(23) NO: Det dar gjer du’kkje ein gong te  […] 

SV: De där gör du’nte en gång te […] 

 

(24) NO: Næ, mor, no trur æ vi fløtt’ nordover, her e jo’kje varan’s […] 

SV: Nä, mor, nu flöttar vi norrut, här kan en’te leva. 

 

(25) NO: Her frys vi jo i hjæl. 

SV: Här fryser vi ihjäl. 
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(26) NO: Jau […] 

SV: Jovars, […] 

 

(27) NO: Ka det e no? […] 

SV: Va e de nu? 

 

(28) NO: Ka du tru’? […] 

SV: Va tror du? 

 

(29) NO: No kauka hain på Gud […] 

SV: Du ropar’n te Gud […] 

 

(30) NO: Hain e no bærre goidt ver […] 

SV: De e rent finvär. 

 

(31) NO: De’ e’kje fali […] 

SV: De e’nte falit […] 

 

(32) NO: […] så sei æ mæ skjellt og fløtte […] 

SV: Så säjer ja mej skild å flöttar. 

 

(33) NO: Æ vil pul, […] Svigerinna – E’kje rekti rætt. 

SV: Ja vill knulla […] Svägerskan – e’nte rekti. 

 

(34) NO: Ka dogger glor på? 

SV: Va glor ni på? 

 

(35) NO: Kor e ho Barbro?  

SV: Var’e Barbro? 

 

(36) NO: Ho e før’n […] 

SV: Hon e bôrta […] 

 

(37) NO: Ka farsken, […] – Som vi søv.  

SV: Jäsiken […] Som vi sôv. 

 

(38) NO: Nei, […] – Ho kjæm’kje tebake. 

SV: Nä […] Hon kommer’nte tebakers. 

 

(39) NO: Jo, […] Ho kjæm. 

SV:  Jo, […] Hon kommer. 

 

(40) NO: Kor fint Dogger ha’ det. 
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SV: Så fint ni har’t. 

 

(41) NO: Ka før?  

SV: För vadå? 

 

(42) NO: Det deran va no kostbart? 

SV: De där va nog dyrbart? 

 

(43) NO: Gå og vask nævan doggers. 

SV: Gå å tvätta er ôm hänrena. 

 

(44) NO: Du ha-ha-ha’ jævt hå-hå-hår.  

SV: Du ha-ha-har fint hå-hå-hår. 

 

(45) NO: Kor jævt hår du ha’.  

SV: Så fint hår du har. 

 

(46) NO: Kor alvorle du e. 

SV: Så allvarli du e. 

 

(47) NO: Her kain du’kkje va.  

SV: Här kan du’nte va. 

 

(48) NO: Æ ha no sagt at det e her æ ska’ va […]  

SV: Ja har sagt atte här ja ska va […] 

 

(49) NO: Kjem e du?  

SV: Vem e du? 

 

(50) NO: Ha dogger ikkje mat? 

SV: Har ni ittnô mat? 

 

(51) NO: Ka vi då ska lev’a’?  

SV: Va ska vi leva utå? 

 

(52) NO: Du kain då’kje va på havet med stokk […] 

SV: Du kan’te gå på havet me käpp […] 

 

(53) NO: Æ kain då vel ægn […] 

SV: Ja kan agna […] 

 

(54) NO: Jau då, men du ska bøt òg, […] – Og grei’ vase. 

SV: Jo, men du ska laga me […] Å reda trassel. 
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(55) NO: De kuin jo ro i Åsværet med morten sin og sjå ka de fekk dar. 

SV: De kunde ju ro te Åsværet me môrten sin å se va de feck där. 

 

(56) NO: Nei og nei, at main e så gammel vørten […] 

SV: Näj å näj, atte man e bliven så gammal […] 

 

(57) NO: Æ ha’ pæng, […] 

SV: Ja har pengar, […] 

 

(58) NO: Hut dogger heim, sjer dogger ikkje i veret! 

SV: Packa er hem, ser ni int’väre! 

 

(59) NO: Vi ska ha tobakk åt hain bæssfar, […] 

SV: Vi ska ha tobak te morfar […] 

 

(60) NO: Ka før slags tobakk? 

SV: Vaför slags tobak? 

 

(61) NO: Åt hain bæssfar, åt hain bæssfar… 

SV: Te morfar, te morfar… 

 

Dialektala repliker i måltexten som inte motsvarar en dialektal replik i källtexten 

(1) Grunn? 
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Bilaga 4: Material Guds barmhärtighet 

De ord som markeras med fetstil har klassificerats som dialektala markörer. De ord som 

markeras med kursiv har klassificerats som talspråkliga markörer. Understrykning identifierar 

syntaktiska markörer. Dubbel understrykning identifierar ord på källspråket i översättningen. 

(1) SV: Här ska na inte sitta. 

 NO: Henn ska a itj sett. 

 

(2) SV: Dä ä älgbuljong […] Dä gör fröken gott. 

 NO: De e ælgbuljong, […] De gjer frøkna gått. 

 

(3) SV: Men lilla fröken, sitte na å gråt? 

 NO: Men sett småfrøkna her å gret? 

 

(4) SV: Ja, dä ä klart. Stackare. Så ung. Å så tunn. Ja, kära nån, hur ska dä gå? Nu ska fröken få 

pannkaka mä myltgröten. Vill hu ha mjölk te? Dä ä inge fel på mjölken ska ja säja. Silad å 

fin. 

 NO: Ja, sjølsagt. Stakkars. Så ong. Å så tynn. Ja, bevares, kolles ska det gå? No ska frøkna få 

painnkak me måltgraut. Vil ho ha melk attåt? De e itj no gæli me melka, ska æ sei dæ. Ho 

e nysilt å fin. 

 

(5) SV: Ja om ma dä visste. Dä hänn väre. Att dä skulle bli så styggt. Dä ha drivi på sjöan. Så 

Halvorsen lär nog dröja både en å två. Så hu få nog tåla sig lilla stackare. Men mitt bästa rum 

ska na få. Vi ha börja elda opp. Och så ska fröken få fällar. 

 NO: Ja, om æ bærre vesst de. De henne vere. At de skoill bli så støgt. De hi drevvi på sjøn. 

Så’n Halvorsen kjem nok te å veint både ein å to dåggå. Så ho må nok slå sæ te tåls stakkar 

lita. Men de bæst’ romme mett ska a få. Vi hi byn’t å eill opp. Og så ska frøkna få feilla. 

 

(6) SV: Ta lite å myltgröten i alla fall. Och här ä boka. 

 NO: Forsyn dæ litt tå måltgrauten iallfall. Og her e boka. 

 

(7) SV: Skriv barnmorska […] Dä blir som ett minne. 

 NO: Skriv jordmor, […] De bi nåkkå å minnas. 

 

(8) SV: Dä lär nog dröja än […] 

 NO: Det tek nok si ti einno, […] 

 

(9) SV: Ma håll på å gära klobben […] 

 NO: Æ heill no på å lage klubb, […] 

 

(10)   SV: Ma sku hääls […] 

  NO: Æ skoill hæls, […] 
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(11) SV: Dä bli åka i möran […] 

NO: De bi te å kjør i mårrå […] 

 

(12) SV: Här ska na få. Te åkpälsen sin. Så småningenom, […]. Vackra frökna. 

NO: Her ska a få. Te kjørpælsen sin. Litt om seinn. Vakkerfrøkna. 

 

(13) SV: Frökna sitt i tånkan […] 

NO: Frøkna sett i tankan, […] 

 

(14) SV: Marra må viil […] 

NO: Mærra må få kvil, […] 

 

(15) SV: Där stog dom […] Fyra va dä i flocken. Ja feck tika. Hu va dräkti. Fem valpar skulle na 

ha hadd. 

NO: Der sto dæm, sa han. De va fir i hop. Æ fekk vargtika. Ho va drekti. Fæm kvalpa skoill 

ho ha hatt. 

 

(16) SV: Fröken, var beskedlig! Ja måste få tala ve na! 

NO: Frøken, vær nå litt rimelig da. Jeg må få snakke me frøkna. 

 

(17) SV: Det är inte mitt fel! Jag var inte me på’t! 

NO: D’ække mi skyld! Jæ v’akke me på de. 

 

(18) SV: Lappan sku kristnas […] 

NO: Finnan skoill kristnas […] 

 

(19) SV: Spisen ä ny och dom ha tapetsér […] 

NO: Omn e ny og dæm hi tapetsért […] 

 

(20) SV: Dä ha vö tri före na men dä ha allte vårte nå vingel. 

NO: De hi vorri tre før a, men de hi aillti vorti nåkkå bal. 

 

(21) SV: Men dä ä ju pastorskans gardiner å fönsterträn […] Å inte ä huset tomt. 

NO: Men de e jo gardinan og pottplantan te prestfrua, […] Å itj e huse tomt. 

 

(22) SV: Där går hu […] 

NO: Der går a […] 

 

(23) SV: Vicepastorn ska bo på vinn […] 

NO: Den konstituerte soknepræsten ska bu på lofte […] 

 

(24) SV: Det var vinterfrukt. Åkerö. Men jag törs aldrig lita på att det inte ska frysa på vinden så jag 

skär dom i ringar och torkar. Så jag sitter med jungfrun i köket. Hon skalar och jag skär. Ja, jag 
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kallar dom jungfrur. Här säger dom aldrig annat än piga. Eller stårs. Då ropar han. Han vill ha 

sitt kaffe. Det var lite tidigt men det fick han förstås. Jag drack med honom. Härinne, Han satt 

vid skrivbordet. Så räckte han mig den här lappen. 

NO: Det var vinterfrukt. Åkerø. Men jeg tør aldri stole på at det ikke vil fryse på loftet, så jeg 

skjærer dem i ringer og tørker dem. Så jeg sitter sammen med hushjelpen i kjøkkenet. Hun 

skreller og jeg skjærer. Ja, jeg kaller dem hushjelper. Her sier de aldri annet en taus. Eller 

veitje. Da roper han. Han vil ha kaffen sin. Det var litt tidlig, men selvfølgelig fikk han den. Jeg 

drakk kaffe sammen med ham. Her inne. Han satt ved skrivebordet. Og så rakte han meg denne 

lappen. 

 

(25) SV: Jag ska säga fröken en sak så hon vet. För hon kommer också att ha sitt barmhärtighetsverk 

bland dom. Men hon ska inte ta sig för när. 

NO: Jeg skal si Dem én ting frøken, så De vet det. For De kommer også til å ha Deres 

barmhjertighetsverk blant dem. Men De skal ikke la det gå inn på Dem. 

 

(26) SV: Ma må göre någe ve skinne […] Dä ta på å lokte. 

NO: Vi må gjørrå nåkkå me skinne, […] De tek på å lokt. 

 

(27) SV: Ja ha hängt’et på gälln […] Så inte råtten kom åt’et. 

NO: Æ hi hengt’e på låven, […] Så itj råttan fer tak i de. 

 

(28) SV: Dä va dåligt saltat. Så nu känns dä. 

NO: De va dåli salta. Så no kjeinne vi de. 

 

(29) SV: Det är det inte. Lägg det på första skjuts oppåt. 

NO: Der er det ikke. Legg det på første skyss oppover. 

 

(30) SV: Dä ha vi inte. 

NO: De hi vi itj. 

 

(31) SV: När nu frökna likst ä här… 

NO: Når no frøkna føst e hen ... 

 

(32) SV: Bäret! […] Bäret! Kom tebaks. 

NO: Bäret! […] Bäret! Kom tebakers. 

 

(33) SV: Frökna borde ta seg ut till Lubben […] 

NO: Frøkna skoill ta sæ ut te Lubben […] 

 

(34) SV: Hu ha lega i fyra dygn nu. 

NO: Ho hi liggi i fir døgn no. 

 

(35) SV: Ja, hu stå väl iblann också. Men hu kom ingen vart. 
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NO: Ja, ho står vel å iblaint, men ho kjæm sæ ingenstans. 

 

(36) SV: Hu ä systerdotter åt’a. 

NO: Ho e søsterdattra åt’a Bäret. 

 

(37) SV: Dä ha ja inte hört nå om […] 

NO: De hi æ itj sport nåkkå om […] 

 

(38) SV: Dä ä inte värst långt […] Dä bäste ä väl å åk ski. Dä gå an å få låne. Så för den delen. 

Men hu ä ju inte efterskickad. 

NO: De e itj så langt, […] De e bæst å reinn på ski. De går an å få lån. Så for dein del. Men 

ingen hi seint bu ætte a. 

 

(39) SV: Ma gett väl få tänn spisn. Å lampa. 

NO: Æ må væl teinn i omn. Å lampa. 

 

(40) SV: Ha hu komme hit bere för å tvätte se […] 

NO: Hi a kommi hit bærre fer å vask sæ […] 

 

(41) SV: Fjortan snart. 

NO: Snart fjorten. 

 

(42) SV: Ja ha inte vöri här hela tin. 

NO: Æ hi itj verri henn heile tia. 

 

(43) SV: Dä gå på femte nu. 

NO: De går på de fæmt no. 

 

(44) SV: Hu ha tjipp å. 

NO: Ho hi strøkki me. 

 

(45) SV: Dä va bröstsjukan. 

NO: De va tæring. 

 

(46) SV: Dä svartna för öugan. 

NO: De svartna fer auan. 

 

(47) SV: Dä ä över nu […] Men dä vart vanskapt. 

NO: De e åver no […] Men de vart vainnskapt. 

 

(48) SV: Dä ä ett missfoster. Som väntat. 

NO: De e eit misfoster. Som veinta. 
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(49) SV: Dä vet ja inte […] Ja ha inte vöre inne hela tin. 

NO: De veit æ itj, […] Æ hi itj verri inn heile tia. 

 

(50) SV: Var ha du na? 

NO: Kor hi du a? 

 

(51) SV: E stårs. […] 

NO: Ei veikj. 

 

(52) SV: Täle! Täle då! […] 

NO: Sei nåkkå, sei nåkkå da! 

 

(53) SV: […] du får slå. Gör dä. För ungen ä på pensionate nu. Får värmd mjölk. 

 NO: Du fer slå. Gjer de. Fer ongen e på pensjonate no. Får varm melk.  

 

(54) SV: Hu blev kvar i vattne. 

NO: Ho vart igjæn i vattne. 

 

(55) SV: Nu kommer kronolänsman, […]. Förstog du inte dä? Eller tappa du na? 

NO: No kjæm politimestern, […] Fersto du itj de? Eiller mesta du a? 

 

(56) SV: Sväre! 

NO: Svar! 

 

(57) SV: Hu stärv a […]. Men hu ä inte i vattne. Barnmorska tog na mä seg. […] 

NO: Ho starva tå, […] Men ho e itj i vattne. Jolmora tok a me sæ. 

 

(58) SV: Hu tog na. 

NO: Ho tok a. 

 

(59) SV: Dä ä brev. 

NO: De e brev. 

 

Dialektala repliker i måltexten som inte motsvarar en dialektal replik i källtexten: 

(1) Litjkreket, […] 

(2) Hi frøkna kjørpæls? 

(3) Der leg kapælle […] 

(4) Han sa de va frøkna sett. 

(5) Han fer vel forbi sjøl ein gong […] 

(6) Æ veit itj nå […]  
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Bilaga 5: Frågelista till översättarintervjuerna 

 

1) Vilket mål har du som översättare? 

2) Hur ser en bra översättning ut? 

3) Vilket intryck har du av den dialektala situationen (utbredning och varietet av dialekter, 

attityder mot dialekter, användning i litteratur osv.) i Norge? 

4) Vilket intryck har du av den dialektala situationen i Italien? 

5) Hur skulle du jämföra situationen i de två länderna? 

6) Har du reflekterat över den dialektala situationen (särskilt om hur mycket tolerans mot 

dialekter som finns) innan eller under översättningsprocessen och har detta påverkat 

dina val? 

7) Vilket syfte hade enligt din mening författaren med användningen av dialekt i boken? 

Hur tänkte du när du skulle återge det på norska? Försökte du hitta något dialektalt ord? 

Vad gjorde du om du inte hittade ett? 

8) Är det enligt din mening något specifikt fall där dialekt är den bästa lösningen? 

9) Vilken språklig bakgrund har du (modersmål, dialekttillhörighet)? 

10) Hur bra känner du till de olika dialekterna i norska/svenska? 

11) Hur bra känner du till de olika dialekterna i italienska? 

12) Vilken språklig utbildning har du i italienska? 

13) Vad anser du om Camilleris språk? Är de dialektala inslagen svåra att förstå för en som 

har lärt sig standarditalienska?  

14) Har du tidigare erfarenhet med sicilianska? 

 

 


