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Abstract 
In this paper, Chinese swear words are studied in Mo Yan's most famous novel, Red Sorghum, 

Hong Gaoliang 红 高粱 and how they are translated into Swedish by Anna Gustafsson Chen and 

into English by Howard Goldblatt. As a tool for analysis I rely on Pedersen's model of translation 

strategies. A comparison is made between the target texts to test the hypothesis that the English 

translation of the swear words is more adapted to the target culture, than the Swedish one which 

is closer to the source text. In addition, I determine which strategies are most common in 

translating swear words for each translator, and if there are any differences in translation 

strategies, as they testify of the norms prevailing in each target culture. The translators showed 

similarities in terms of most common and second most common strategy, cultural substitution 

followed by direct translation, but while the English translator makes more use of target culture-

adapted strategies, the Swedish one is closer to the source text in her translation of the swear 

words, thus the hypothesis is confirmed. 
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Sammanfattning 
I denna uppsats studeras kinesiska svordomar i Mo Yans mest kända roman, Det röda fältet, 

Hong Gaoliang 红高粱 och hur de översatts till svenska av Anna Gustafsson Chen och engelska 

av Howard Goldblatt. Som analysverktyg använder jag mig av Pedersens modell över 

översättningsstrategier. En jämförelse görs av måltexterna för att testa hypotesen att den 

engelska översättningen av svordomarna är mer anpassad till målkulturen än den svenska som är 

mera källtextbunden. Dessutom tar jag reda på vilka strategier som är vanligast vid översättning 

av svordomar för respektive översättare, samt om det föreligger några skillnader vad gäller 

översättningsstrategier eftersom dessa vittnar om de normer som råder i respektive målkultur. 

Översättarna visade på likheter vad gäller vanligaste och näst vanligaste strategi, kulturell 

substitution följt av direkt översättning, men medan den engelska översättaren använder sig mer 

av målkulturanpassade strategier är de svenska mer källtextbundna; hypotesen bekräftas alltså.  
 

Nyckelord 

Mo Yan, Det röda fältet, Hong Gaoliang, kinesiska svordomar, översättningsstrategier, svenska 

och engelska, jämförelse, kulturspecifika översättningsproblem, svordomsöversättning, normer.  
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1. Inledning 
Nobelpriset i litteratur år 2012 tilldelades den kinesiske författaren Mo Yan ”som med 

hallucinatorisk skärpa förenar saga, historia och samtid”. Så löd Svenska Akademiens 

prismotivering (Svenska Akademien). Den som står för flest av hans översättningar till svenska 

är Anna Gustafsson Chen. I en kinesisk artikel förklararar hon vad som är svårast med att 

översätta Mo Yan till svenska. Dels är det att skildra den kinesiska landsbygden dels är det att 

återge svordomarna som skiljer sig rejält från de svenska (Li Rui 2017:100). Ditt lilla 

sköldpaddsägg är exempelvis en av de grövsta kinesiska svordomarna och bland det värsta man 

kan säga till en kines (Ljung 2006:200). Världslitteraturen i allmänhet och den kinesiska i 

synnerhet, är beroende av en högkvalitativ översättning för att överhuvudtaget nå de 

västerländska läsarna. Med kinesiskan som både geografiskt och kulturellt ligger så långt från 

västvärlden, vars skriftspråk består av tecken och anses vara världens svåraste språk, blir detta än 

mer påtagligt. En skicklig agent behövs verkligen för att förmedla den rätta betydelsen i 

källtexten till målkulturerna.  

 

Därför är det av intresse att undersöka hur den svenska översättaren burit sig åt för att 

överkomma dessa svårigheter och återge de kinesiska svordomarna på svenska, samt hur 

översättare av Mo Yan till andra språk, exempelvis engelska löst detta problem. Här är en 

jämförelse av deras översättningsstrategier relevant. I min studie undersöks alltså de svårigheter 

som översättning av svordomar kan innebära. Dessa kan vara problematiska eftersom de är 

specifika för källspråket och därför inte har motsvarigheter med samma effekt i målspråket. Jag 

belyser vilka svårigheter som uppstått och hur översättarna har hanterat dem.  

 

Översatta texter återspeglar enligt Toury (1995:57) de normer som råder i det litterära systemet. 

Normerna i sig kan inte studeras utan enbart produkterna av det normstyrda beteendet, de 

överssatta texterna. Genom att studera översättningar, kan alltså normerna återskapas (Toury 

2012:87). Hur översättare hanterar svordomar i källtexten och återger dem i sina respektive 

målspråk, är en indikator på deras övergripande översättningsstrategi. Det vittnar dessutom om 

de normer som råder i respektive målkultur, dvs. om det som förespråkas är källtextbundenhet 

och man därför försöker röra källtexten så lite som möjligt, eller om det som eftersträvas är en 

anpassning till målkulturen och man därför anstränger sig för att anpassa källtexten, för att den 

på bästa sätt ska passa in i målkulturen. Här blir det relevant att undersöka hur olika översättare 

av Mo Yan ställer sig, vilka strategier de använder sig av vid översättningen av hans verk. Om de 

väljer källtextbundna strategier eller målkulturanpassade strategier som är anpassade till de nya 

läsarna. Här kommer jag alltså att fokusera på svordomar och detta i översättningar från 

kinesiska till svenska och engelska. Skiljer sig sättet att översätta svordomarna åt mellan olika 

översättningar? I så fall hur och vad kan det tänkas bero på?  

 

Av avgränsningsskäl kan jag inte studera svordomar i samtliga av Mo Yans romaner och 

översättningar, utan väljer att göra det i hans mest kända roman, Det röda fältet, som dessutom 

finns översatt till flest språk. Här kommer jag knyta an till Pedersens (2007) modell över 

översättningsstrategier som jag använder mig av som analysverktyg. Ljungs (2006), Anderssons 

(1985) och Einarssons (2009) m.fl. allmänna resonemang om svordomar och 

svordomsöversättning får vägleda mig i min analys av svordomarna i Mo Yans kinesiska 

originalbok Hong Gaoliang, samt Anna Gustafsson Chens svenska översättning Det röda fältet 

och Howard Goldblatts engelska, Red Sorghum. Eftersom normerna i målspråket ofta styr en 

översättares val vid översättning av svordomar i måltexten lutar jag mig även mot Tourys (1995) 

normteorier.  

 

Det finns mycket forskning om kulturspecifika referenser och översättningsstrategier likaså. 

Studier om svordomar är däremot relativt begränsade och svåra att hitta, i synnerhet inom 
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skönlitteratur. Mycket kan ha med att svordomar under en längre tid inte ens har ansetts 

akademiskt rumsrent (Andersson 1985:9) att göra. Ett mer övergripande syfte med min studie är 

således att bidra till den omfattande forskningen som finns om skönlitterär översättning i 

allmänhet och översättning av svordomar i synnerhet. Samt att medverka till att fylla den 

forskningslucka som finns vad gäller kinesiska svordomar i framför allt svensk översättning men 

även i engelsk. 

2. Syfte, frågeställningar och hypotes 

Syftet med min uppsats är att undersöka hur svordomar i den kinesiska romanen Det röda fältet 

har översatts till svenska och engelska genom att besvara följande frågeställningar:  

 

1) Vilka översättningsstrategier använder den svenska översättaren sig av för att översätta 

svordomarna i den kinesiska romanen Det röda fältet från kinesiska till svenska? Vilka 

översättningsstrategier är vanligast i den svenska översättningen av svordomarna från kinesiska 

och varför?  

 

2) Vilka översättningsstrategier använder den engelska översättaren sig av för att översätta 

svordomarna i den kinesiska romanen Det röda fältet från kinesiska till engelska? Vilka 

översättningsstrategier är vanligast i den engelska översättningen av svordomarna från kinesiska 

och varför?  

 

3) Finns det skillnader och likheter i översättningsstrategier mellan de olika översättarna? 

Varför? Vad kan de tyda på?  

 

Syftet är alltså att ta reda på hur olika översättare hanterar svordomar och vilka 

översättningsstrategier de väljer att använda i skapandet av sina översättningar.  

I min studie använder jag mig av Pedersens modell (2007) på ett nytt material, Mo Yans 

författarskap. Översättningsstrategier har studerats sedan urminnes tider men få har mig 

veterligen gjort det på Mo Yan och än mindre med avseende på svordomar, som ju dessutom inte 

ansetts akademiskt rumsrent (Andersson 1985:9). Ett flertal forskare har ägnat sig åt att 

teoretisera kring begreppet svordomar (Ljung 2006, Andersson 1985, Einarsson 2016) men ingen 

har vad jag vet studerat Mo Yans författarskap i detta perspektiv. Den här studien tillför alltså 

något helt nytt, vilket ju är ett värde i sig eftersom vi då lär oss hur det fungerar i den här nya 

kontexten. Det är heller inte många som i samma studie studerat svordomar i flera språk, vilket 

jag gör här, från kinesiska som källspråk till svenska och engelska som målspråk. Med detta i 

åtanke kan det vara angeläget att studera svordomar i Mo Yans verk Det röda fältet och 

översättningar för att försöka fylla denna forskningslucka. 

 

Min hypotes lyder som följer: 

- den engelska översättningen av svordomarna är mer anpassad till målkulturen än den svenska 

översättningen som är mera källtextbunden. OBS: Denna hypotes är baserad på Tourys (1995) 

och Even-Zohars (1990) teorier och resonemang, se kapitel 4.2.1. nedan.  

3. Bakgrund  
Denna bakgrund inleds med en kort författarpresentation, samt presentation av översättarna vars 

översättningar undersöks. 

 

3.1. Mo Yan 

Mo Yan莫⾔ (som betyder tala inte) är nom de plume för Guan Moye 管谟业, som föddes 1955 

i Gaomi, på landsbygden i nordöstra Kina, i Shandong-provinsen. Han kom från fattiga 
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förhållanden, var yngst av många syskon och ständigt hungrig. Hans farfar var en bra 

sagoberättare och dessa barndomens berättelser blev sedan en rik inspirationskälla för honom i 

sitt författarskap, liksom den folkliga sagoskatten (Chan 2011:7). Som barn var han tvungen att 

arbeta och fick väldigt lite utbildning. Först när han tog värvning i armén fick han lära sig läsa. 

Sedan dess har han skrivit. Han är en av de mest produktiva samtida kinesiska romanförfattarna, 

den skickligaste och mest inflytelserika. I Kina har han vunnit nästan alla litterära priser och 

2012 blev han ju även Nobelpristagare (Johansson 2013:11). 

 

Mo Yans bakgrund i en bondefamilj gör honom till en ovanlig kinesisk författare. Många 

svenska läsare jämför honom med 1909 års Nobelpristagare Selma Lagerlöf, i synnerhet hennes 

första roman, Gösta Berlings saga, skriven 1891. Trots att de utspelar sig i olika tider och i vitt 

skilda länder, äger deras berättelser rum i författarnas respektive hemtrakter. Detta är mycket 

utmärkande för Mo Yan som låtit nästan allt han skriver utspela sig på den kinesiska 

landsbygden där han växte upp i Shandong (Chen 2015:35). Så här har han sagt: ”Min hemtrakt 

må ha varit ett outvecklat område, men när det gäller spöken och andar var det väldigt 

välutvecklat!” (Johansson 2013:13) 

 

Mo Yan ärver och utvecklar Lu Xuns kulturella och sociala kritik (Chan 2011:230). Hans verk 

innehåller även mycket politisk kritik, trots att han inte är någon dissidentförfattare och är med i 

det statliga författarförbundet (Johansson 2013:11). Han har alltså blivit en av de mest 

frispråkiga samtida kinesiska romanförfattarna (Chan 2011:221).  

 

Mo Yan är en kontroversiell och välläst författare som ofta jämförs med Faulkner och Garcia 

Marquez. Vad de har gemensamt är de omfattande världar de skapar i sina respektive fiktiva 

samhällen (Inge 2000). Mo Yan är expert på att skildra landsbygden, dess lukter och 

människorna som lever där, deras kultur. Det är ideligen mycket starka känslor, kärlek och 

grymhet men trots de våldsamma händelserna och blodet finns det alltid poesi och humor. Och 

det är hans magiska realism som kännetecknar honom och hans egna, fantasifulla och mycket 

kinesiska stil (Johansson 2013:13). Mo Yans hela skapelse kan ses som ett enda språkskapande. 

Han vågar dessutom injicera nytt och färskt språk i sina verk som andra inte vågar skriva. Med 

hans starka språkmedvetande och känslighet är han helt fri från standardspråkets begränsningar 

och utvidgar språkets kapacitet (Luo Yanjuan 2016:68). Liksom Faulkner skulle det inte vara 

någon överdrift att kalla Mo Yan för ett verkligt geni av det skrivna ordet (Inge 2000). 

3.1.1. Det röda fältet  

Romanen Det röda fältet (Hong gaoliang) består av fem delar: Röd sorghum, Sorghumvin, 

Hundens väg, Sorghumbegravning och Sällsam död. Den kom först ut 1986 som en serie i olika 

tidskrifter. Regissören Zhang Yimou föreslår omedelbart att serien filmatiseras. Först året därpå, 

1987, trycks romanen i sin helhet av Liberation Army Publishing House i Peking, samtidigt som 

filmen vinner en Guldbjörn på filmfestivalen i Berlin. Utöver den fastlandskinesiska utgåvan av 

romanen väljer man även att ge ut en i Taiwan, på Taipei Hong-fan Book Co. 1988. 

Den prisbelönta romanen Det röda fältet är Mo Yans mest kända. Röd sorghum (Hong gaoliang) 

som också är bokens originaltitel på kinesiska samt den engelska översättningens titel, är ett 

sädesslag (även kallat durra) och basfödan i Gaomi. Genom hela romanen har den en väldigt 

betydande roll. Det är nämligen dessa vackra röda sorghumfält som utgör själva scenen där 

handlingen utspelas (Inge 2000). 

 

1931 invaderar Japan Manchuriet i nordöstra Kina, vilket inleder motståndskriget mot Japan, en 

hemsk tid för den kinesiska lokalbefolkningen som utsätts för japanernas fruktansvärda 

grymheter. Dessa händelser utgör bakgrunden till själva handlingen (Johansson 2013:15). Det 

fina med Mo Yan är dock hans mänsklighet, att han även skildrar de japanska soldaternas 

lidande, en mycket ovanlig företeelse för att vara av en kinesisk författare (Inge 2000). 
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Berättaren är sonson till romanens huvudpersoner och handlingen berättas i jag-form. Boken 

inleds med att farmor, Fengliang, som sextonåring blir bortgift till brännvinsfabrikantens son, 

som är spetälsk. Hon bärs dit i brudstol. På vägen dit förälskar sig en av brudstolsbärarna i 

henne. Fengliang firar sitt bröllop men låter inte sin man komma nära henne. På väg tillbaka till 

sitt föräldrahem, tre dagar efter bröllopet vilket man enligt traditionen gör, blir hon bortrövad av 

brudstolsbäraren och förförd på sorghumfältet. Detta är berättarens farfar, Yu Zhan’ao, som 

mördar Fengliangs make och blir hennes älskare. Fengliang ärver brännvinsdestilleriet och förser 

hela trakten med sorghumbrännvin (Johansson 2013:16). Farmor, Fengliang, har en mycket stark 

roll. Hon är en oberoende kvinna som beskrivs som en hjälte i motståndet, en föregångare för 

sexuell befrielse, en modell för kvinnans självständighet. Även om hon dör tidigt i romanen, 

varar hennes inflytande långt bortom hennes trettioåriga existens och fortsätter att beröra 

generationer (Inge 2000). 

 

Den röda färgen symboliserar liv å ena sidan, vin och blod å andra (Chan 2011:37). Våld är ett 

återkommande tema i Mo Yans romaner. I Det röda fältet blir exempelvis en av karaktärerna, 

morbror Arhat, flådd levande av de japanska soldaterna och Mo Yan sparar inte på detaljer 

(Chan 2011:117). Som iakttagits är medborgarna i Mo Yans fiktiva värld fulla av livskraft och 

fast beslutna att vidta alla nödvändiga åtgärder för att uppnå sina mål (Der-Wei Wang 2000). 

Ideologier och reformrörelser kommer och går men den mänskliga naturens girighet och 

korruption består och går som en röd tråd genom Mo Yans romaner (Inge 2000). 

 

Mo Yans Gaomi, hans litterära landskap, beskriver han så här i Det röda fältet: ”Jag älskade 

Gaomi nordöstra socken av allt mitt hjärta och hatade den av all min kraft. Först när jag blivit 

vuxen förstod jag att Gaomi nordöstra socken är den vackraste och fulaste, ovanligaste och 

vanligaste, heligaste och mest depraverade, mest heroiska och uslaste, mest stordrickande och 

hetast älskande platsen i hela världen” (Johansson 2013:12). Med andra ord, en plats full av 

motsägelse och tjusning.  

 

I en intervju 1988 antydde Mo Yan att det kan finnas så många som tre uppföljare till Det röda 

fältet, som om de blir färdiga, verkligen skulle utgöra ett epos i såväl längd som struktur (Ngai 

Ling Tun 1994:175). 
 

3.2. Översättarna och översättningarna 
I nästa stycke presenteras översättarna i den ordning översättningarna gavs ut i respektive land. 

3.2.1. Howard Goldblatt  

Romanen Det röda fältet ges först en tillfällig titel på engelska, The Red Sorghum Clan, som 

sedan byts till Red Sorghum, när Goldblatt översätter den till engelska 1992. Golblatt är en 

amerikansk översättare född 1939. Under hans långa karriär som översättare från kinesiska till 

engelska har han varit väldigt produktiv och översatt många stora kinesiska författare, bland 

annat tio av Mo Yans verk. Hans översättningar har prisats och vunnit en rad olika utmärkelser. 

Goldblatts översättningsarbete ses också som avgörande för Mo Yans tilldelning av Nobelpriset 

(Orbach 2012). Lyckligtvis har Mo Yan välsignats med en så bra och begåvad översättare menar 

Inge (2000) och hans översättning gör intrycket av att ursprungligen ha skrivits på engelska. 
 

3.2.2. Anna Gustafsson Chen 

I Sverige kommer Det röda fältet ut 1997 på Bokförlaget Tranan i översättning av Gustafsson 

Chen. Född 1965, är hon en av de få svenska översättare som arbetar med kinesisk litteratur i 

Sverige. Med Göran Malmqvists bortgång förra året 2019, är Chen utan tvekan en av de 

översättare som översatt mest kinesisk litteratur till svenska. Bland de författarskap hon översatt 

finns Nobelpristagaren Mo Yan, hon är den som står för flest av hans översättningar till svenska.  
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Även Chen har hyllats för sin översättning av Det röda fältet till lättflytande svenska och hon ses 

ofta som instrumentell för Mo Yans tilldelning av Nobelpriset (Wensheng Deng 2019:1015). 

Med undantag för Göran Malmqvist var det ingen i Svenska Akademien som talade kinesiska 

och kunde läsa hans romaner på originalspråk. Visserligen fanns den engelska översättningen att 

tillgå, så helt utan medel var Akademien inte för att få tillgång till Mo Yans litterära verk. 

 

Chen är sinolog, bibliotekarie och översättare och har bland annat belönats med Svenska 

Akademiens översättarpris. Dessutom driver hon flera bloggar, exempelvis Bokberget om 

kinesisk litteratur (Bloggen Bokberget).  

 

Bokförlaget Tranan som givit ut boken Det röda fältet i Sverige, har haft som mål att bryta den 

anglosaxiska dominansen och i stället ge ut böcker från Afrika, Asien, Latinamerika och andra 

språkområden (Tranans hemsida). 
 

4. Teori och tidigare forskning 
 

4.1. Definitioner och förhållningssätt 

Översättning kan definieras som en process där översättaren överför innehållet från källtexten 

(KT) på ett språk till måltexten (MT) på ett annat. Det är denna definition av översättning jag 

ämnar använda i den här studien och som även motsvarar en av Jakobsons tre 

översättningskategorier, den mellanspråkliga, interlingual translation (1959/2000:114). 

Översättningsvetenskap är forskningsfältet som beskriver, analyserar och teoretiserar 

översättningshandlingens process, kontext och produkt (Williams & Chesterman 2002:1). 

Översättningsvetenskapen har enligt Holmes två huvudsyften: att beskriva översättningar och de 

kontexter i vilka de blir till och att sätta upp generella principer som kan förklara och förutsäga 

dessa företeelser. Det är den första av dessa två ansatser, nämligen den deskriptiva, som jag 

kommer att använda i den här studien. Denna deskriptiva ansats kan enligt Holmes vara: 

produkt-, funktions eller processorienterad (1972/2000:177). Här har jag valt att fokusera på 

produkten som i min studie består av de redan befintliga översättningarna som jag undersöker. 
 

4.2. Teoretisk bakgrund - översättning 

Trots att ämnet är relativt nytt har människor använt sig av översättning för att kommunicera 

med varandra sedan Cicero och Horace före Kristus (Munday 2001:7). Fastän debatten under 

årens gång aktualiseras med nya ingredienser, utgångspunkter och fokus, så förblir själva 

grundtanken i debatten oförändrad, om ordagrann (literal) eller fri (free) översättning och om 

form eller innehåll. Som Hatim och Munday uttrycker det: “The split between form and content 

is linked in many ways to the major polar split which has marked the history of translation theory 

for two thousand years, between the two ways of translating: ’literal’ and ’free’.” (Hatim & 

Munday 2004:11) Två olika hållningar till översättning ställs som motpoler mot varandra i en 

dikotomi. Den källspråksbundna översättaren som troget översätter källtexten befinner sig vid 

ena ytterpolen av spektrumet; den målspråksanpassade översättaren, vars översättning anpassas 

till läsarna och deras kultur, vid den andra. Översättare och teoretiker kan sedan utifrån sina 

förhållningssätt placera sig längs med detta kontinuum.  

 

Beroende på attityder och rådande normer har de olika synsätten med tiden pendlat fram och 

tillbaka. Romarna talade för en friare översättning (Munday 2001:19), medan den tyske filosofen 

Schleiermacher i början på 1800-talet värderade det främmande i källtexten (Schleiermacher 

1813/1998:118). I sitt försök att koppla samman källtextförfattaren och måltextläsarna finns det 

för översättaren bara två vägar att gå, menar Schleiermacher:”Either the translator leaves the 

writer alone as much as possible and moves the reader toward the writer, or he leaves the reader 
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alone as much as possible and moves the writer toward the reader” (Munday 2001:28). Han har 

fått stort inflytande och än idag inspireras många teoretiker av honom.  

 

Med Catford och den tidiga översättningsteorin på 1960-talet betonades vikten av lingvistiska 

aspekter och källtexten gavs en framträdande roll i översättningsprocessen (Ingo 2007:14). Nida 

flyttar fokus från enbart lingvistik, till mottagarna av texten istället: läsarna (Munday 2001:39). 

Med Reiss och Vermeers skoposteori flyttas fokus på 1970- och 1980-talet, till textens funktion i 

målspråkskulturen (ibid:79). Med Even-Zohar (1990:27) som ser översatt litteratur som en del av 

målspråkets kulturella, litterära och historiska system och hans polysystemteori läggs ännu mer 

fokus på målspråket och målkulturen, även det på 1970-talet. Nyare översättningsforskning på 

1990-talet med Jakobsen och Nord i spetsen har dock kritiserat dessa förhållningssätt för att 

lägga för stor vikt vid måltextens roll i översättningsprocessen (Ingo 2007:13).  

 

Venuti är någon som synnerligen influerats av Schleiermacher. Båda förespråkar de 

översättningar som framhåller det främmande i källtext och källkultur. Venuti benämner detta 

etiska förhållningssätt foreignizing dvs. exotisering, vilket han skiljer från domestication dvs. 

domesticering. Detta sistnämnda förhållningssätt som råder i den angloamerikanska kulturen tar 

han avstånd ifrån och definierar ”an ethnocentric reduction of the foreign text to target-language 

values, bringing the author back home” (Venuti 1995:20).  

 

Det finns som noterats många olika termer att kalla ytterpolerna i kontinuumet. För att benämna 

de två grundläggande förhållningssätten till källtexten har jag i denna uppsats valt begreppen: 

källtextbunden/trogen översättning och målkulturanpassad översättning. Det är enligt min 

mening den lämpligaste, mest logiska svenska terminologin. I en källtextbunden/trogen 

översättning anpassas måltexten till källkulturen; i en målkulturanpassad översättning däremot 

anpassas måltexten till målkulturen. 
 

4.2.1. Polysystemteorin och normer 

”Polysystemteorin består av hypoteser om hur litteratur inom en kultur påverkas och utvecklas 

över tid genom att interagera med andra dynamiska system, t.ex. den översatta litteraturen”. Den 

togs fram på 1970-talet av Evan-Zohar (1990:27) som tagit avtryck av den ryska formalismen. 

Litteraturen studeras inte längre i isolering utan som del av ett litterärt system. Dessa är alltid 

dynamiska, heterogena och relationella och får sitt värde genom interaktion med andra. Inom 

polysystemteorin definieras termen system av Even-Zohar som det nätverk av hypotetiska 

relationer som råder mellan en specifik uppsättning förekomster eller fenomen. Även översatt 

litteratur bildar sådana dynamiska system. Inom och mellan dem styr normer. Inom systemet för 

översatta texter interagerar olika system i större polysystem (ibid:28).  

 

Polysystemet utgör en hierarki av system som samverkar för att bevara ett dynamiskt flöde, där 

ingen position är bestämd och därmed inte heller den översatta litteraturens. Den växlar mellan 

centrala och perifera positioner i det litterära systemet. Systemets stabilitet garanteras av den 

konstanta spänningen mellan skikten. I polysystemet finns flera centra och periferier. Vissa 

fenomen driver ut från centrum mot periferin, andra gör tvärtom (Even-Zohar 1990:14). I 

centrum i det litterära polysystemet återfinns den litterära repertoar som får mest prestige, den 

kanoniserade litteraturen (ibid:28).  

 

Med hjälp av statistik över världens bokpublikationer delar Heilbron (1999:309) in den globala 

översättningsmarknaden i språkgrupper och undersöker flöden av översatt litteratur mellan dem. 

På så sätt blir de maktrelationer som byggts upp mellan dem över tid synliga. Statistiken visar att 

engelskan är världens mest centrala språk. Det är världens mest översatta språk, dvs. källspråk 

till flest översättningar i världen. För 30 år sedan uppgick andelen böcker som översatts från 

engelska i hela världen enligt Venuti (1995:14) till 40 %. I Europa är engelskans dominans ännu 
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större och motsvarande andel är 70 % av alla översättningar (Heilbron 1999:309). I Sverige var 

denna andel 71 % år 2007 (Lindqvist 2011:144). 

 

Efter engelskan följer ytterligare tre centrala språkgrupper som alla hade en andel på 10 % var av 

den sammanlagda översättningsmarknaden under slutet av 1900-talet: franska, tyska och ryska. 

Tre fjärdedelar av alla översättningar i världen har engelska, franska, tyska och ryska som 

källspråk, dessa fyra språkgrupper dominerar således globalt (Heilbron 1999:309). Efter dem 

följer sex språkgrupper av semiperifera positioner på det globala översättningsfältet med 1–3 % 

vardera av det sammanlagda antalet översatta böcker i världen: spanska, italienska, danska, 

svenska, polska och tjeckiska. Gränsen för en perifer språkgrupp sätter Heilbron vid 1 % av den 

totala översättningsmarknaden. I den gruppen hamnar de kinesiska, arabiska och portugisiska 

språkgrupperna. Med tiden ändras självfallet dessa positioner (ibid:310). 

 

Det är inte enbart den översatta litteraturens ställning som är beroende av sin position i 

polysystemet. Även själva översättningsarbetet, dvs. om man som översättare ägnar sig åt 

källtextbunden eller målkulturanpassad översättning, är synnerligen beroende av och 

underordnad denna position på det globala översättningsfältet. Den översatta litteraturens 

ställning inom polysystemet påverkar alltså de strategier som översättarna tillämpar vid 

översättning. Inom polysystemteorin menar Even-Zohar (1978:197) att i centrala språkgrupper 

(dvs. där den översatta litteraturen intar en perifer position i ett litterärt system) följer 

översättarna målkulturens konventioner och tar sig mer friheten att anpassa källtexten till 

målkulturen. De är mer benägna att anpassa måltexten efter målsystemets normer. I perifera 

språkgrupper däremot (dvs. där den översatta litteraturen intar en central ställning) avviker inte 

översättarna från källtexten i lika hög utsträckning. De är mer villiga att bryta mot målkulturens 

konventioner.  

 

Översatta texter återspeglar enligt Toury (1995:57) alltså de normer som råder i det litterära 

systemet. Toury (1999:14) definierar normer som de värderingar eller idéer som delas av en 

grupp eller ett samhälle. Normerna i sig kan inte studeras utan enbart produkterna av det 

normstyrda beteendet, de översatta texterna. Genom att studera översättningar, kan alltså 

normerna återskapas. Är en text källtextbundet översatt, sker översättning efter källtextnormer, 

är texten däremot målkulturanpassat översatt sker översättningen efter målkulturnormer. 

Normerna avgör alltså en översättnings grad av käll/målkulturanpassning. Den rådande normen 

vad gäller högprestigelitteratur i Sverige idag är, enligt Lindqvist (2002) att översättarna 

förväntas anta en övergripande källtextbunden strategi.  

 

4.2.2. Pedersens översättningsstrategier och tillägg av egna 

Mycket forskning har ägnats åt översättningsstrategier. Stor genomslagskraft fick Vijay & 

Darbelnet när de kom ut med sina översättningsstrategier 1958 (1958/2000:92). Pedersen (2007) 

gör en effektiv syntes av tidigare existerande modeller (Nedergaard-Larsen (1993), Leppihalme 

(2001) och Gottlieb (1997)) på ett bra och överskådligt sätt. Baker (2011) är populär bland 

uppsatsskribenter; Lundin använder sig exempelvis av hennes indelning av 

översättningsstrategier i sin kandidatuppsats. Av flera anledningar känns dock inte Bakers 

systematik rätt för mig och min uppsats. Dels är den inte framtagen för skönlitteratur utan för 

facklitteratur. Sedan är översättningsstrategierna lite väl många och en del lite irrelevanta för min 

uppsats och mitt material, i synnerhet översättning genom bild. 

 

Den modell och teoretiska ram jag kommer att använda mig av för att synliggöra och diskutera 

eventuella skillnader och likheter mellan olika översättningsstrategier i min studie är alltså 

Pedersens modell över översättningsstrategier. Modellen togs fram för undertextning men ska 

enligt Pedersen (2007:1) fungera lika bra på skönlitteratur. 
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I modellen urskiljer Pedersen (ibid) så kallade translation crisis points, stunder i översättningen 

då översättare stöter på problem och måste stanna till och göra ett medvetet strategival. Han har 

valt att studera just dessa eftersom det vid dem blir tydligt vad översättaren har för övergripande 

strategi och efter vilka normer arbetet utförs. Modellen bygger på data från undersökningar av 

hundra engelsktalande filmer och TV-program och deras skandinaviska undertexter i ett projekt 

som kallas Scandinavian Subtitles. Eftersom denna korpus är för stor för att analyseras i sin 

helhet valde han att koncentrera sig på just de kulturspecifika referenserna, då de utgör en stor 

del av de översättningsproblemen (translation crisis points) jag nyss nämnde.   

 

De kulturspecifika referenserna väljer han att kalla för extralinguistic cultural references, 

utomspråkliga kulturella referenser, till skillnad från inomspråkliga kulturella referenser som 

ordspråk, dialekt och slang, som alltså inte ingår i modellen. Mellan dessa begrepp finns en 

luddighet som dock Pedersen (2007:2) är medveten om och diskuterar i sin modell. 

Utomspråkliga kulturella referenser menar han är något kopplat till realia och kultur men som 

inte är en del av språksystemet. Eftersom jag stöder mig på Pedersens modell kommer jag att 

använda samma definition. ”ECRs are expressions that refer to entities outside language, such as 

names of people, places, institutions, food, customs etc., which a person may not know, even if 

s/he knows the language in question” (ibid:2). 

 

I Pedersens modell är hans strategier inordnade på vad han kallar en Venuti-skala: “In this 

model, the strategies for rendering ECRs into a Target Language are arranged on what might be 

called a Venutian scale, ranging from the most foreignizing to the most domesticating strategies 

(cf. Venuti 1995)” (Pedersen 2007:3). Därefter väljer han dock att använda de mer neutrala 

begreppen: källspråksorienterad och målspråksorienterad. 

 

När en översättare stöter på en ECR i en källtext har denne enligt Pedersen (2007:3-9) flera 

strategier till sitt förfogande för att återge den i måltexten. Redogörelsen för strategierna nedan 

bygger på Pedersens modell. 

 

Officiell ekvivalent (official equivalent) skiljer sig från de andra strategierna då det inte är 

fråga om lingvistik utan byråkrati. För att kunna tala om en officiell motsvarighet måste ett 

officiellt beslut ha fattats av en myndighet om just denna kulturspecifika referens. Exempelvis 

allmänt vedertagna motsvarigheter i målspråket som Donald Duck som blivit Kalle Anka på 

svenska. Hur våra mått omvandlas skulle också hamna i den här kategorin. 

 

Överföring (retention) den mest källspråksorienterade strategin då den tillåter element från 

källspråket att komma in i MT. Ibland betonas överförd ECR med citat eller kursiv stil. De kan 

också anpassas något för att möta målspråkskonventioner genom att exempelvis anpassa 

stavningen eller ta bort en artikel. Det är den absolut vanligaste strategin för återgivning av ECR 

och den mest KT-trogna då översättaren både är trogen andemeningen och varje bokstav i KT. 

 

Specificering (specification) ECR i MT lämnas i dess oöversatta form (dvs. överföring) men 

information som inte finns i KT läggs till, vilket medför att MT ECR är mer specifika än KT. 

Det görs på två sätt: 1) genom explicitgörande (explicitation) av något som är implicit i KT, 

såsom att skriva ut en förkortning, eller förtydliggöra ett namn för att otvetydiggöra en ECR som 

kanske inte är lika bekant för målkulturen som för källkulturen; 2) genom tillägg (addition), då 

översättaren går in och hjälper målkulturen genom att lägga till exempelvis ett yrke, såsom 

kricketspelaren vid namnet på en person som annars skulle vara helt okänd för de flesta 

svenskar. På så vis tillgängliggör översättaren detta för den svenska publiken.  

 

Direkt översättning (direct translation) är vanlig att använda vid återgivning av namn på 

företag, offentliga institutioner, tekniska prylar och dylikt. Till skillnad från vid specificering och 

generalisering, förblir den semantiska belastningen av ECR i KT oförändrad i MT, ingenting 
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varken läggs till eller tas bort. Här försöker översättaren inte vägleda MT läsare på något sätt. I 

Pedersens modell är denna strategi uppdelad i två underkategorier, baserat på strategins resultat: 

lexikalt lån (calque) och modifiering (shifted). Ett lexikalt lån är en strikt ordagrann översättning 

(lån) av en ECR i källkulturen som kan verka exotisk i måltextskulturen. Ett exempel på detta är 

engelskans Captain of police. Motsvarande danska titel är, kommissær, men istället används 

politi-kaptajn. Lexikalt lån kan på så sätt verka udda för MT-kulturen. När man använder den här 

typen av strategi modifierar man inte ECR i KT, annat än det absolut nödvändiga som 

skillnaderna mellan källspråk och målspråk kräver. Vanligare och mindre källspråksorienterat är 

det för översättare att utföra vissa valfria modifieringar (shifts) på KT ECR som bidrar till att 

göra den mindre påträngande (modifierad direkt översättning). Därmed gränsar enligt Pedersen 

strategin för direkt översättning mellan källspråks- och målspråksorienterade strategier. 

 

Generalisering (generalization) att byta ut en ECR i KT, som hänvisar till något specifikt, mot 

något mer allmänt i MT, en så kallad hyperonym (begrepp som täcker in flera saker). Ex: när 

namnet på ett visst café har ersatts av den svenska hyperonymen ett café. Enligt Pedersen liknar 

strategierna för generalisering och specificering varandra men vid generalisering är det som 

återges i MT mindre specifikt än det var i KT, medan det vid tillägg är tvärtom, dvs. att det som 

återges i MT blir mer specifikt (vad man kallar hyponym) än det varit i KT.  

 

Substitution (substitution) att ta bort en ECR från KT och ersätta det med något annat, antingen 

en annan ECR, dvs. kulturell substitution (cultural substitution) med en ECR som MT-kulturen 

förväntas känna till eller med en ECR från målspråket. Det är denna strategi som är den mest 

målspråksorienterade av alla strategier för att återge ECR. Den används oftast för återgivning av 

ECR såsom officiella institutioner eller titlar. Enligt Pedersen har denna praxis en lång tradition i 

översättning och är ett snabbt och effektivt sätt att återge den här typen av ECR. Strategin kan 

illustreras av den svenska översättningen av den amerikanska institutionen, the Prison Board i 

KT, som ersätts av vår motsvarande svenska institution kriminalvårdsstyrelsen i MT. En 

ersättning kan också göras genom parafras (paraphrase) en strategi som innebär en 

omformulering av ECR, antingen genom parafras med meningsåtergivning (paraphrase with 

sense transfer), att ECR i KT tas bort men dess mening och relevanta konnotationer behålls med 

en parafras; eller genom situationell parafras (situational paraphrase) där alla spår av ECR i KT 

tas bort och man istället använder en parafras som passar sammanhanget i MT, oberoende av 

meningen i källkulturens ECR.  

 

Utelämning (omission) också en giltig översättningsstrategi och i Pedersens modell innebär det 

att inte ersätta KT ECR med något alls i MT. Ibland kan det visa sig vara det enda hållbara 

alternativet menar Pedersen men ibland kan det vara av lathet som denna strategi väljs.  

 

En del av Pedersens översättningsstrategier passar dock inte in på mitt svordomsmaterial. 

Officiell ekvivalent bland andra. Överföring inte heller, då jag inte har några element från 

källspråket som kommit in i måltexten på samma sätt. Dessa saknar relevans för min studie och 

jag kommer därför inte ha dem med. Andra strategier väljer jag att tolka på mitt sätt. Utöver 

Pedersens översättningsstrategier har jag även valt ut och lagt till egna strategier som passar mitt 

svordomsmaterial. De strategier för översättning av svordomar som kommer att ingå i min studie 

och som jag kommer att använda mig av för att analysera mitt material är alltså som följer 

(observera att de står efter källtextbundenhet med de mest källtextbundna strategierna först osv; 

exemplen är hämtade från den kinesiska källtexten, Mo Yans Det röda fältet; från och med nu i 

uppsatsen är alla översättningar som figurerar inklusive bilagan gjorda av uppsatsförfattaren):  
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Direkt översättning - 66)1 Dongyang gou 东洋狗 = japanska hundar 

Specificering - 97) Made 妈的 som betyder skit men som översatts hästskit Horseshit! 

Generalisering - 77) Dongyang gui 东洋鬼 Ordagrant = japanska djävel som översatts din djävul! 

Omskrivning - 105) Wo cao ni qinniang 我操你亲娘(= jag ska knulla din biologiska mamma), som 

översatts Fuck your old lady(=Knulla din gamla dam). Old lady är omskrivning för mamma.  

Kulturell substitution - 30) Zhe dongxi 这东西(=det föremålet/den rackaren) som översatts Det 

kräket. 

Substitution med mindre grov svordom -107) Zhe bie gaozi 这鳖羔子 (=den sköldpaddsungen/ 

horungen) som översatts Den lilla rackaren. 

Substitution med grövre svordom - 117) Xiaozi小子 (=pojke/rackare) som översatts You little shit 

(=din lilla skit). 

Utelämning - 27) Leng mazi, zhe ge chusheng 冷麻子，这个畜生(= koppärrige Leng, den horungen) 

som översatts Koppärrige Leng. 

Tillägg av grövre svordom - 32) Kan ni zhe ge yang 看你这个样(= titta på dig!) som översatts What 

the hell kind of way is that to stand? (=Vad i helvete är det för sätt att stå?) 

Tillägg av svordom som inte finns i källtexten - 14) Liangge chusheng两个畜生！(=två fän) som 

översatts Förbannade fän! 

 

Tillkommer gör kombinationer av dessa nyssnämnda olika strategier. De flesta av mina strategier 

är målkulturanpassade, de återspeglar mitt material så det är dessa jag måste utgå ifrån. 

 

Diskussion: källtextbundna och målkulturanpassade strategier 

Liksom Pedersen anser jag (och som jag precis redogjort för ovan) att specificering och direkt 

översättning bör klassas som källtextbundna strategier då båda strategierna är trogna källtexten; 

medan generalisering och kulturell substitution är målkulturanpassade strategier, som anpassar 

källtexten till målkulturen. Till dessa målkulturanpassade strategier lägger jag omskrivning, 

substitutionsstrategierna samt tilläggsstrategierna. Däremot håller jag inte med Pedersen vad 

gäller utelämning. För honom är det varken eller men för mig är det ett klart och medvetet 

ställningstagande. Man har valt (av olika orsaker) att ta bort något från källtexten och inte tagit 

med det i måltexten, med andra ord har man anpassat det till målspråket. Jag kommer därför att 

se det som en målkulturanpassad strategi. 

4.3. Teoretisk bakgrund - svordomar  

Svordomar är svårdefinierade begrepp. Enligt Andersson (2017) har de tre utmärkande och 

definierande drag. Orden hämtas från känsliga ämnesområden, används i icke-ordagrann 

betydelse och uttrycker känslor. Ljung (1984:24) använder denna definition: ”Svordomar är 

uttryck som antas signalera vissa känslor och attityder hos den som använder dem, och som 

använder tabubelagda ord med figurlig betydelse.” Medan meningen Den skiten vill jag inte tala 

med! anses innehålla en svordom, anses Jag trampade i skiten! inte göra det. Säger man Dra åt 

helvete! är det inte den ordagranna betydelsen man menar, utan Ljung kallar dessa uttryck för 

emotiva formler som språket förser den som vill uttrycka vrede eller aggression med. De får sin 

betydelse och blir meningsfulla just tack vare att alla vet att de är formler och inte ”normalt 

språk”. De enskilda ordens betydelse saknar relevans. Helvete är alltså ingen svordom när talaren 

pratar om den plats man inte vill komma till efter döden, utan endast då ordet brukas i uttryck för 

vrede eller irritation. 

  

Skillnaden mellan fula ord som används som beteckning för något och samma ord när de 

används som svordom är enligt Ljung (1984:37) anmärkningvärd. I och med att de fula orden 

används som svordom förlorar de all sin ursprungliga bokstavliga betydelse. Istället ersätts denna 

                                                   
1 Exempelmeningarna finns att hitta i Bilaga 1, där de har samma svordomsnumrering.  
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med en negativ laddning. Det faktum att de förlorar sin betydelse gör dem utbytbara mot andra 

svordomar, trots att de egentligen saknar gemensam betydelse. Ljung ger följande exempel. 

Helvete, nu glömde jag bilnyckeln igen! kan ersättas med Skit, nu glömde jag bilnyckeln igen! 

Observera att detta endast gäller vid svordomsanvändning av det fula ordet. Toaletten är full med 

skit kan exempelvis definitivt inte ersättas med Toaletten är full med helvete.  

 

Andersson (1985:124) tar upp motiven till varför man svär. Han ger två exempel på 

psykologiska (individrelaterade) motiv: om man slår sig på tummen eller slänger matkassen 

istället för soporna i sopnedkastet. I båda fallen kan man ge utlopp för sina känslor (ilska, smärta, 

besvikelse) genom att använda svordomar. De kommer av sig själva. Ibland är det till och med 

ett nödvändigt sätt att avreagera sig från sin aggressivitet som frustrationen i situationen har 

orsakat och att föredra framför fysiskt våld. Man kan också svära av sociala (grupprelaterade) 

motiv, exempelvis för att visa sig tuff, för att visa grupptillhörighet, vänskap, osv. Det tredje 

motivet är språkliga motiv där man anser att svordomar fyller ett uttrycksbehov, kan behövas för 

att exempelvis understryka sin uppfattning.  

 

”Det finns ingen nation som inte svär” 没有一个民族不会骂 (Yuan Yan, Zhang Shenglong 

2014:82). Svär gör man alltså i hela världen. Svordomar kopplas alltid till någon slags tabu. 

Orsaken till varför ord tabubeläggs är att de inom en kultur upplevs som starka, laddade och 

kraftfulla. Oavsett på vilket språk man svär är tabuområdena (eller svordomsmotiven som Ljung 

betecknar dem) religion, avföring och könsorgan oftast gemensamma, som en gemensam 

nämnare (Ljung 2006:62). Sex och mammamotivet, dvs. sexuella antydningar om någons 

mamma, syster eller andra kvinnliga släktingar är också vanligt förekommande. Jämför 

engelskans motherfucker och son of a bitch. Mammamotivet är enligt Ljung (ibid:68) en 

samlingsterm för sexuella antydningar om någons mamma, systrar, döttrar, far- och mormödrar, 

alla kvinnliga släktingar. Pappor och bröder svär man däremot inte om. Detta har alltså inte med 

religion att göra menar Ljung, men däremot med kvinnans heder. I svenskan är denna variant av 

svordomar mindre vanlig eftersom mamma inte är ett lika laddat ämne.  

 

De tabubelagda orden i Västeuropa finner man enligt Andersson (1985:78) inom följande 

områden: a) könsorgan/sexuellt umgänge (könsord); b) religion/kyrka; c) kroppens 

avfallsprodukter (kiss, bajs, skita); d) döden (dö, döda); e) fysiska och mentala handikapp (idiot, 

CP-skadad); f) prostitution (hora, fnask, torsk); g) narkotikahantering, kriminalitet (tjack, 

tjyvjävel). Trots att tabubelagda ord och svordomar har en nära relation är de enligt Andersson 

(ibid:82) inte samma sak. Tabubeläggningen är snarare en förutsättning för att ett ord ska kunna 

bli en svordom. Därigenom får den sin laddning menar han.  

 

Svordomar kan vara av två typer: utrop och andra. Utrop är självständiga yttranden. Medan 

svenskan använder beteckningar för helvetet, djävulen och religiösa fenomen i sina utrop, 

använder de flesta andra språk ord för könsorgan, samlag och avföring (Ljung 2006:43). Många 

anser att studien av svordomar och fulheter i språket inte är akademiskt rumsrent (Andersson 

1985:9). De figurerar inte i våra grammatikböcker trots att de är så allmänt vedertagna och har 

sin egen speciella grammatik (ibid:102).  

4.3.1. Svordomar – varför intressant? 

Svordomar är utmärkande för talspråket och kan användas för att uttrycka känslor och förmedla 

humor (Lanttos 2012:8). Att analysera användningen av svordomar i en skönlitterär text, skiljer 

sig dock från den talspråkliga kontexten, eftersom användning av svordomar i en skönlitterär text 

i regel är resultatet av en längre skrivarprocess, till skillnad från talspråkssituationer som präglas 

av spontanitet (Davies & Bentahila 2008:3). Många litterära verk, särskilt romaner som beskriver 

den sociala verkligheten är fulla av svordomar och deras användning återspeglar människors 
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värderingar, kulturella insikt och sätt att tänka. Att svära är ett av de viktigaste medlen som 

författaren har till sitt förfogande för att framställa karaktärer i sina verk (Xie Xiao-ke 2015:28). 

 

Svordomar är intressanta att studera av en mängd olika anledningar (Ljung 2016:7). Används de 

på rätt sätt kan de bidra till att utöka språkets resurser. ”Ur språkvetenskaplig synvinkel är 

svordomarna ett mycket intressant område” (Ljung 2016:8). Hur olika språken än må vara, har 

de oftast svordomsfenomenet gemensamt. De finns representerade i de flesta språk (Ljung 

1984:11). Svordomar har sin egna speciella grammatik och vokabulär. Sällan tillåts formella 

förändringar. De har ett visst antal funktioner, som att uttrycka irritation, förstärka sin egen 

trovärdighet, och att förneka vad någon annan har sagt. Dessa gemensamma drag förenar 

svordomar som grupp och sträcker sig även över språkgränserna. Det möjliggör också att man 

lätt kan identifiera och jämföra svordomar i olika språk.  

 

Extra värdefull information får man också vid en sådan jämförelse då den även blottlägger 

skillnader och likheter i vad som är tabu och inte i olika språk (Ljung 2006:8). Svordomar är en 

speciell typ av språkligt fenomen och en viktig del av språkforskningen. De är lastade med stark 

kulturell färg och återspeglar unik socialpsykologi. Varje nation har en uppsättning 

svordomstermer. Genom att studera svordomarna kan man hitta deras språkliga särdrag, och 

utforska de specifika nationella psykologiska och sociala värderingar från olika tider som 

förmedlas av dem (Yuan Yan, Zhang Shenglong 2014:87). Svordomar är med andra ord både en 

spegling och en konsekvens av det samhälle vi lever i (Andersson 1985:17). 
 

4.3.2. Översättning av svordomar 

Vid översättning av svordomar kan en översättare ställas inför olika problem. Problemen uppstår 

om det exempelvis finns grammatiska och strukturella skillnader mellan käll- och målspråk. 

Eller om käll- och målspråk hämtar svordomarnas lexikala innehåll från olika begreppsområden 

(Ljung 1983:277). Enligt Ljung är det ibland bättre att utelämna en svordom än att försöka 

översätta den. I dessa fall kan man med hjälp av andra medel kompensera och försöka nå samma 

effekt i måltexten, trots att en stilskillnad uppstår mellan käll- och måltext. Enligt Hermans 

(1999:57) är det lika intressant att studera varför en översättare väljer att inte översätta vissa 

element i källtexten, som att studera varför denne väljer att översätta dem. Förstår vi varför de 

har utelämnats så får vi också samtidigt en bättre förståelse för varför andra element lagts till i 

måltexten.  

 

En av anledningarna till varför man väljer att utelämna svordomar kan ha med Toury (1995:56) 

och hans resonemang om normer att göra. En översättning är ett möte mellan två språk och 

kulturer, ofta med olika normer. Därför är det alltid upp till översättaren att fatta ett beslut innan 

han börjar översätta, om översättningen ska anpassas till källspråkskulturen och dess normer 

eller till målspråkskulturen och dess normer. En utelämnad svordom kan med andra ord bero på 

att texten måste anpassas till målspråkskulturen.  

 

Valet av översättningsstrategi har en betydande inverkan på acceptansen av texten bland 

måltextläsarna (Li Rui 2017:99). Är man alltför trogen källtexten och använder sig av en alltför 

källspråksanpassad översättning vid översättning av svordomar, drabbas läsaren och texten blir 

svårbegriplig. Särskilt vid översättning av svordomar som involverar speciella kulturella 

konnotationer. Översätts de bokstavligen kan de orsaka förståelsehinder för läsare som inte 

förstår kinesisk kultur. Då går de miste om hela svordomsbetydelsen och effekten av kulturell 

kommunikation kommer inte att uppnås (Xie Xiao-ke 2015:29). Läsaren har också förväntningar 

hur en översatt text ska se ut vad gäller spridningen av lingvistiska element, grammatiken, stilen, 

osv. Dessa kallar Chesterman (1997:64) för expectancy norms och bygger på målspråkskulturens 

rådande översättningstradition och på formen som texter av liknande typ har i målspråket. 

Normerna har med den översatta textens accepterande i målspråkskulturen att göra och inverkar 
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alltså enligt Chesterman följaktligen på översättningsprocessen. Det är dock i slutändan upp till 

översättaren om han vill tillmötesgå dessa läsarens förväntningar eller inte. 

 

Ser man till formen, tenderar kinesiska svordomsuttryck att bestå av många olika 

svordomskomponenter, ofta med samma betydelse. Översättare kan då välja att göra lämpliga 

nedskärningar. Detta kan ibland också vara anledningen till varför översättare väljer att utelämna 

kinesiska svordomar vid översättning, för att undvika repetition helt enkelt. På kinesiska 

repeterar och dubblerar man gärna ord, vilket målspråken förmodligen inte är lika vana vid (Xie 

Xiao-ke 2015:30).  

 

Särskilt vid översättning av svordomar menar Kiuru och Montin (1991:42) att det är 

översättarens ansvar att veta om det som gäller för ett språk även gäller för andra språk och 

kulturer. De måste lita på sin egen språkkänsla, erfarenheter och kunskaper, eftersom de 

tabubelagda orden inte finns i ordböckerna i samma omfattning som de icke tabubelagda. Med 

tanke på hur känsloladdade svordomar är rekommenderar de heller inte användning av alltför 

milda eller starka svordomar i återgivningen. Inom översättning är vanan att översättare och 

förläggare medvetet eller omedvetet normaliserar svordomar vid översättning. I de flesta kulturer 

översätts de dock då de anses vara en naturlig del av språket (Ingo 2007:154). 

 

Tyngdpunkten i svordomsöversättning ligger på korrekt hantering av svordomarna. Många 

svordomar är kulturellt laddade ord som innehåller rik social och kulturell betydelse och 

återspeglar olika sociala värderingar, estetiska vanor och tänkande i olika kulturella sammanhang 

i olika historiska perioder (Xie Xiao-ke 2015:28). Vid översättning av svordomar måste 

översättaren alltså inte bara beakta svordomarnas bokstavliga betydelse, kontextuella semantik 

och pragmatiska funktioner, utan också tänka på hur man uttrycker skillnaderna mellan kinesiska 

och västerländska kulturer, kognitiva begrepp och sociala system (ibid:30). Att översätta 

svordomar kan med andra ord vara en utmanande uppgift för översättaren.  
 

4.3.3. Presentation av svordomarna på de olika språken  

4.3.3.1. Kinesiska svordomar 

Enligt Wang (1994) är det kinesiska språket rikt på slang, vulgariteter och påhittiga ord. 

Kinesiskan saknar helt svordomar med religiös anknytning, istället hämtar de sina svordomar 

från andra kategorier: könsrelaterade, försämring av ursprung, djur, kroppsliga utsöndringar, osv. 

Den första kategorin är absolut vanligast. 

 

Under tusentals år av feodal centralism i Kina var mänskliga rättigheter knutna till den 

imperialistiska makten och kvinnor till männen. Samhället och familjen hade strikta 

uppfattningar om hierarki vilket återspeglades i samhället. Dessa är de värderingar och 

traditionella moraliska normer som i tusentals år rådde i det kinesiska feodalsamhället och det 

återspeglas direkt i de kinesiska svordomarna2 (Yuan Yan, Zhang Shenglong 2014:82): 

 

(a) Svordomar som förkroppsligar respekt för de äldre, underordning av de yngre, och 

familjeklanens blodförhållande 

Kinas produktion och levnadsordning har under lång tid varit baserad på familjen och 

familjeklanen och därför betonas mänsklig relationsordning och blodförhållande i den nationella 

kulturpsykologin. Därför förekommer många kinesiska svordomar som förolämpar motpartens 

familj (Yuan Yan, Zhang Shenglong 2014:82). 

 

                                                   
2 Observera att många av kategorierna i kapitlet om Kinesiska svordomar går in i varandra.  
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(b) Svordomar mot motståndarens förfäder. Klankonceptet är djupt förankrat i kinesernas 

hjärtan (Luo Yanjuan 2016:65). Att respektera och uppmärksamma klanen och de äldre är ett 

vanligt traditionellt koncept för Han-nationen. Förfäderna är heliga och okränkbara i människors 

ögon och de får inte missbrukas. Därför förolämpar man inte motparten direkt, utan genom att 

angripa dennes förfäder som ett sätt att uppnå syftet att skada motparten, såsom: cao ni zuzong 

badai 操你祖宗八代 (=knulla dina förfäder i åtta generationer), wa ni zufen 挖你祖坟(=gräv 

dina förfäders grav) (Yuan Yan, Zhang Shenglong 2014:82). 

 

Konfucius lärjunge Mencius citat: ”buxiao yousan, wu hou wei da”不孝有三，无后为大(=det 

finns tre sätt att inte vara filial; att inte ha söner är det värsta) är alltjämt en forntida undervisning 

som är svår att skaka av sig, så duanzijuesun 断子绝孙(=trasiga avkommor) är fortfarande den 

ondaste förbannelsen på människor. Läran betyder att människor vill att deras barn och barnbarn 

ska fortsätta att lyckas med sina familjer. Människor vill heller inte bli kallade för gouride 狗日

的(=hundknullad) eller yezhong 野种(=vildras). Allt detta återspeglar det kinesiska folkets 

önskan för klanfäderna att guangzong yaozu 光宗耀祖(=hedra sina förfäder) och liufang baishi 

流芳百世 (=för evigt förtjäna ett gott namn) (Luo Yanjuan 2016:65). 

 

Att svära över någons förfäder kan göras på två sätt. Uttryckligen, dvs. genom att direkt förbanna 

motpartens släktingar och familjer med de vanliga uttrycken såsom tamade 他妈的 (=hans 

mammas/helvete), ni meier 你妹儿(=din syster), ni nainai de 你奶奶的(=din farmors), si ni 

quanjia 死你全家(=döda hela din familj), ni duanzijuesun 你断子绝孙(=trasiga avkommor). 

Den andra metoden är ej uttryckligen, dvs. svordomarna i sig innehåller inga ord som anknyter 

till släktingar och familjer men de är fortfarande sammankopplade i naturen, såsom gui’erzi 龟儿

子(=sköldpaddson), wangbadan 王八蛋(=sköldpaddsägg/djävel), guisun 龟孙 

(=sköldpaddsbarnbarn), gouzazhong 狗杂种(=hundhybrid), hundan 混蛋(=oäkting), 

biaoziyangde 婊子养的(=horunge) osv. På ytan verkar det som om det är motparten som 

förolämpas men vid närmare åsyn och som ordet antyder så är det fadern till motparten som är en 

sköldpadda, det är alltså den personen som är föremålet för svordomen (Wei Wanchuan 2016:5). 

 

Vid första anblicken menar Ljung (2006:199) att det kan vara svårt att förstå hur wangbadan 

som egentligen betyder sköldpaddans ägg kan vara en sådan grov svordom. Den ordagranna 

betydelsen av wangba 王八 är sköldpadda; den figurliga är bedragen äkta man. Eftersom 

kineserna tror att sköldpaddshonor är väldigt promiskuösa är ägget som läggs av denna mycket 

dåligt (Wang 1994:5). Följaktligen kan wangbadan tolkas som avkomma till en bedragen äkta 

man (Ljung 2006:200). Sedan forntiden finns det en variant av denna teori om att manliga 

sköldpaddor inte är fertila och att kvinnliga sköldpaddor därför avlar genom att para sig med 

ormar (Hu Qun 2018). Det finns ytterligare en teori. Wangba 王八(=sköldpadda) och wangba 忘

八 (=sköldpadda) har liknande uttal. Wang 忘 betyder glömma, ba 八 betyder åtta. Glömmer 

man de åtta normerna enligt den religion och tradition som förespråkas av konfucianismen, så är 

man inte behörig att bli människa. Hursomhelst är det tydligt att wangbadan inte är ett bra ord 

utan en fruktansvärd svordom i den kinesiska tankevärlden (Hu Qun 2018). 

 

(c) Neutralisera motpartens svordom genom att ta fasta på det faktum att man är äldre. En av 

de kinesiska nationernas traditionella dygder är stor respekt för äldre. Att spela på sin egen ålder 

och förnedra motparten till en yngre tjänar naturligtvis syftet med att svära. Detta kan ske på två 

sätt. Ett är att direkt hävda att vara äldre genom att använda något av följande: laozi 老子

(=fader), zuzong 祖宗(=förfader), yeye 爷爷(=farfar), laoniang 老娘(=gammal kvinna), gunainai 

姑奶(=moster). Den andra metoden går ut på att spela på motpartens unga ålder för att själv 

framstå som äldre genom att använda följande: sunzi 孙子(=barnbarn), zaizi 崽子(=unge), xiaozi

小子(=pojke), erzi 儿子(=son), yatou 丫头(=flicka) (Yuan Yan, Zhang Shenglong 2014:83). 
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(d) Svordomar för att kränka motståndarens barn. Familjen är den grundläggande enheten i 

livet och i samhället. Det är mycket viktigt att få barn i den kinesiska kulturen. Duo zi duo fu 多

子多福 (=många söner och många välsignelser) har blivit en enhällig önskan och förväntan på 

människor på alla nivåer. Familjens välstånd är av största vikt, att fortsätta förfädernas livslinje. 

Att kränka varandra för att inte ha barn är alltså också en svordom, såsom: duanzi-juesun 断子绝

孙(=må du dö utan söner) osv. (Yuan Yan, Zhang Shenglong 2014:83). 

 

(e) Svordomar för att kränka motståndarens blodlinje. Förutom att lägga vikt vid söner och 

döttrar, värderar kinesisk traditionell etik även blodlinjernas renhet. Det är något kineserna är 

stolta över. Att förolämpa den andra personens blodlinjer gör man med följande svordomar: 

gouride 狗日的, yezhong 野种, zazhong 杂种, gouzazhong 狗杂种, biaoziyangde 婊子养的 alla 

med betydelsen oäkting/horunge (Yuan Yan, Zhang Shenglong 2014:83). Vid använding av 

exempelvis zazhong anser svordomsyttraren att motparten är född från mammans parning med 

ett djur. Det är en svordom där motparten alltså inte betraktas som människa (Hu Qun 2018). 

 

(f) Svordomar som ger uttryck för kvinnors underlägsenhet gentemot männen: nanzun-

nubei 男尊女卑. Om kvinnornas status i den antika världen är låg är den ännu lägre i Kina, med 

bl.a. fotbindning som ansetts vara en dygd i det feodala samhället i tusentals år. Som redan 

nämnts värderades enligt det traditionella synsättet familjens rena bloda och härkomst, kvinnors 

jungfrulighet värderas därför av samhället och betraktas som en viktig förutsättning för att 

upprätthålla familjens blodrenhet. Samhällets krav på kvinnor är mycket hårda, varför ett stort 

antal kvinnorelaterade svordomar alstrats, såsom: biaozi 婊子(=hora) (Yuan Yan, Zhang 

Shenglong 2014:84). 

 

Samtidigt respekteras kvinnor som är äldst i familjen, förutom mödrar, även mormödrar och 

farmödrar, särskilt av den yngre generationen vilket direkt återspeglas i de kinesiska 

svordomarna. Ett mycket vanligt alternativ till direkt förolämpning av personen i fråga är att ge 

sig på dennes familj och framförallt de äldre kvinnorna i familjen eftersom de upplevs dödligare. 

Mycket vanliga svordomar är: tama 他妈(=hans mammas), nainai 奶奶(=mormor), laolao 姥姥

(=moster), nimade 你妈的(=din mammas). Samtliga översätts till svenska bl.a. som fan! (Yuan 

Yan, Zhang Shenglong 2014:84). 

 

(g) Svordomar som förkroppsligar hierarkin hos de rika och fattiga, tjänstemännen och 

folket. Den kinesiska kulturtraditionen domineras av konfucianismen och fokuserar på 

förhållandena mellan wulun 五伦 dvs. de fem huvudförhållandena: mellan härskar och 

undersåtar, far och son, man och hustru, mellan bröder och mellan vänner. Dessa relationer i det 

feodala samhället har medfört att tjänstemännen vördats medan folket föraktats, vilket 

naturligtvis har lett till social ojämlikhet och skillnader mellan högt och lågt. Låg status, 

fattigdom osv. kan alltså användas som svordomar och skällsord, såsom: qiong gui 穷鬼(=fattiga 

spöke) med svordomsbetydelsen stackars djävel (Yuan Yan, Zhang Shenglong 2014:85). 

När människor är fattiga tar de risker och kan bli rånare och tjuvar. Detta föraktas och bryter mot 

sociala normer. Därför kommer också tufei 土匪(=banditer), qiangdao 强盗(=rånare) osv. in i 

svordomsfamiljen. Inte bara tjuvar, andra fattiga yrken har också blivit svordomsspråkmål. Även 

soldatyrket, lärare och andra intellektuella ådrog sig svordomar (Yin Qun 1996:38). 

 

Vad gäller officiell respekt är klassdiskriminering utbredd i Kinas officiellt baserade samhälle. 

På Pekingdialekten finns ya 丫(=flicka), yade 丫的(=flickas) och liknande uttryck med 

betydelsen född av flickor. I det feodala samhället är en flicka bara en slav, en symbol för 

underlägsenhet. Denna skällsmetod avses förolämpa motparten för att ha låg status, är född av en 

ogift mor och samtidigt antar att moderns beteende var fel. Tidigare var det alla dessa människor 

som samhället såg ner på så de har gradvis blivit en slags förbannelse (Yin Qun 1996:38). 



 

20 

 

I den kinesiska kulturen räknas inte bara människor högt och lågt, de ger också rankningar till 

andra saker med särskild tonvikt på mänskliga värden. Människor är överlägsna alla saker. Att 

förnedra människor till andra kategorier är definitivt en kränkning, såsom: gou dongxi 狗东西

(=hundsak), hundan 混蛋(=horunge/oäkting), bu hui xiadan de 不会下蛋的(=kan inte lägga 

ägg); eller de som strider mot etiken och försämrar människors sociala status, såsom nige 

jibadan 你个鸡巴蛋(=du ditt kukägg) (Yuan Yan, Zhang Shenglong 2014:86). 

 

Naturligtvis är inte alla djur nedsättande och hierarkiska synsättet i samhället överförs också till 

djur. Värdefulla djur med vackert utseende bedöms generellt lovordande hästar till exempel. I 

kinesisk kultur har hästar fått ädla betydelser och det finns många ordspråk relaterade till hästar. 

Även om vissa djur inte är idealiska till utseendet kan de berömmas för sin ”semantiska” 

skönhet, fladdermössen exempelvis bianfu 蝙蝠 vars fu 蝠 är homonym med kinesiskans ord för 

”välsignelse” fu 福. Grisar, hundar, möss osv. har istället genererat svordomar och skällsord: si 

zhu 死猪(=döda gris), chun zhu 蠢猪(=dumma gris), fei zhu 肥猪(=feta gris), zhu naozi 猪脑子

(=svinhjärnor), goupi 狗屁(=hundfjärt/skit/nonsens) (Yuan Yan, Zhang Shenglong 2014:86). 

 

Innehållet i det Kinesiska tabuet är som följer: 

(h) Svordomar relaterade till liv och död. Man lever bara en gång och människor fruktar i 

allmänhet döden. Att förbanna den andra personen direkt med döden är en vanlig ond typ av 

kinesisk svordom, såsom: bu de hao si 不得好死 (=ha en våldsam död), gaisi de 该死的(=måste 

dö) (Yuan Yan, Zhang Shenglong 2014:85). För Han-folket var destinationen efter slutet av det 

konkreta mänskliga livet, för motsvarande osynliga själ antingen att stiga upp till himlen eller bli 

ett spöke. Eftersom ingen vill bli spöke snarare än odödlig, används i kinesiskan inte bara 

svordomar om döden utan även om platsen efter döden. Man förbannar alltså inte bara motparten 

till en våldsam död, utan även platsen efter döden så den inte blir bra, såsom: e si gui 饿死鬼

(=svältande spöke), jiugui 酒鬼(=alkoholspöke) osv. (Yuan Yan, Zhang Shenglong 2014:86). 

 

(i) Svordomar relaterade till defekter såsom: xiazi 瞎子(=blind), shagua 傻瓜(=dåre), si yan 

gou 四眼狗(=fyrögda hund), erbaiwu 二百五 (=två hundra och fem/idiot). Kvinnor vill 

dessutom vara unga och vackra, därför angrips ofta deras utseende och ålder som en defekt, 

såsom: lao xx 老 xx (=gamla xx) osv. (Yuan Yan, Zhang Shenglong 2014:86). 

 

(j) Könsrelaterade svordomar är mycket talrika och den grövsta kategorin, såsom kinesiskans: 

cao ni made 操你妈的(=knulla din mamma). Många svordomar kränker kvinnor (i synnerhet den 

andras mamma) såsom tamade 他妈的(=hans mammas/helvete) eller cao nide niang 操你的娘
(=knulla din mamma). Att förena en kvinnorelaterad svordom med en könsrelaterad blir extra 

effektfullt då man förödmjukar både motparten och dennes mamma (Hu Qun 2018). På kinesiska 

kallas män som är gifta med sina systrar för xiaojiuzi 小舅子. Det är alltså något oanständigt och 

används som svordom då motpartens status är lägre än den egna. Eftersom det inte finns något 

släktförhållande förödmjukas motparten och även indirekt dennes syster (Hu Qun 2018). 

 

Kärnan i den kinesiska traditionella kulturen som värderar människors kollektivism och 

ignorerar deras individualitet, lägger för stor tonvikt på gruppernas roll och är nära kopplat till 

det patriarkala förhållandet i det feodala samhället. Därför är det inte förvånande att svordomarna 

mest hänvisar till seniorerna i familjen, dvs. de äldste till den som förolämpas, särskilt äldre 

kvinnliga eftersom detta kan orsaka större psykologisk skada på den som förolämpas, såsom cao 

ni ma 操你妈(=knulla din mamma) och andra liknande varianter (Yao Ji-gang 2013:132). 

 

Denna typ av kinesiska svordom har tre innebörder: 1) den sexuella relationen mellan män och 

kvinnor har aldrig varit jämlik i Kina. Kvinnor används av män och användning av män utanför 
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familjen är en stor fördel; 2) de äldre har de mest koncentrerade känslorna för alla, moderns 

förolämpning är alltså en stor skada för individen i sig; 3) att ha en relation med mamman till 

motparten innebär att under en livstid ha varit äldre och ökningen av senioritet i det traditionella 

samhället som betonar filial fromhet innebär att statusen till motparten kraftigt försämras. Därför 

har denna typ av svordom blivit den mest kraftfulla och använda svordomen i Kina (Yao Ji-gang 

2013:132). 

 

Den engelska svordomen som liknar kinesiskans cao ni ma 操你妈(=knulla din mamma) är you 

motherfucker (=din mammaknullare). Den ser ut som knulla din mamma, men konnotationen är 

annorlunda. I cao ni ma är det den svärande som har ett förhållande med motpartens mamma, 

medföljande att motparten betraktas som den svärandes son. Den engelska svordomen you 

motherfucker däremot syftar på dig och din mamma (dvs. motparten och hans mamma) istället 

för jag och din mamma och betonar att du/motparten alltså är en incestuös person (Yao Ji-gang 

2013:133). 

 

(k) Konfucianismens svordomar. Religion är också ett viktigt semantiskt tema för svordomar i 

olika länder och de kinesiska kärnvärderingarna återspeglas tillika i de kinesiska svordomarna. I 

ett samhälle som från födseln domineras av kollektivism är människor avsedda att integreras i 

grupper och gruppmedlemmarna måste ta hand om varandra. Det traditionella kinesiska 

samhället har alltid betraktats som ett typiskt gruppsamhälle. I synnerhet konfucianismen hade 

ett långtgående inflytande i det feodala samhället. Den betonar individens ansvar gentemot 

familjen, landet och till och med världen och individen måste respektera familjen och förfäderna. 

Denna kulturella bakgrund projiceras också i den kinesiska svärandekulturen: vid svärande på 

kinesiska går man som sett ofta bortom individen och föremålet för svordomen är den relaterade 

gruppen (Wei Wanchuan 2016:6). 

 

(l) Religion. Kina har i den långa processen av social historia bildat en treenighet av religiösa 

uppfattningar: konfucianism, taoism och buddism. Buddhismen och taoismen är gudomliga 

religioner medan konfucianismen är en mänsklig religion. De kinesiska svordomarna präglas 

alltså av detta (Li Hong 2013:27). Vad gäller kinesiska religioner kan man tala om polyteism 

snarare än monoteism och dessa religioner är i sin tur blandade med vidskepliga element som 

trolldom, spådom och feng shui, vilket gör att kineser i tusentals år har dyrkat byguden, 

dörrguden (vars bilder ofta syns på dörrarna till husen) och rävféen (Yao Ji-gang 2013:134).  

 

(m) Svordomar relaterade till exkrement/utsöndring är också vanliga, såsom shi 屎 (=skit), 

niao 尿(=kiss), pi 屁 (=fis) (Ljung 2006:199).   

 

(n) Svordomar som reducerar människor till djur är mycket frekventa i Kina för att försämra 

och depersonalisera motparten, såsom xiao bie gaozi 小鳖羔子(=lilla sköldpaddsunge/horunge, 

oäkting), lüride 驴日的(=åsneknullad/horunge). Sedan forntiden har kineserna betraktat 

människor som intelligenta och det är förnedrande att förlora sina attribut eller status. Svordomar 

som innehåller djur är därför vanligt, såsom: chusheng 畜生(=djur), zhuluo 猪猡(=svin), chun lü

蠢驴(=dumma åsna), gou dongxi 狗东西(=hundsak/horunge) osv. Grisen och åsnan är vanliga 

metaforer för dumma människor. Sköldpaddan wugui 乌龟 och wangba 王八 används för att 

skälla på någon som har haft en affär. Vargen lang 狼 används som metafor för en elak person 

(Wei Wanchuan 2016:7). 

 
(o) Regional diskriminering 

Även om stigmatisering på grund av etnisk diskriminering är sällsynt på kinesiska har det funnits 

en karaktäristisk regional diskriminering sedan antiken. Det är ofta de omgivande minoriteterna 

snarare än utlänningar som hånats eller förminskats av det forntida Han-folket (Yao Ji-gang 
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2013:133). Det centrala området har varit Kinas politiska, ekonomiska och kulturella centrum; 

folk utanför har fått smeknamn (Wei Wanchuan 2016:7). Han-folket skrev namnen på de etniska 

minoriteterna med insekter; de betraktade dem som djur. Efter den krigande statstiden kallades 

de nordliga och nordvästra etniska grupperna kollektivt Hu. Hu-folket talade kinesiska mycket 

dåligt, så de blev förlöjligade som Huyan-kineser, som senare utvecklades till huyan-luanyu 胡

言乱语(=nonsens). Inkompetenta läkare kallades menggu dafu 蒙古大夫 (=mongoliska läkare), 

osv. (Yao Ji-gang 2013:133). I viss utsträckning finns det fortfarande regionala fördomar. På 

grund av historiska skäl har några smeknamn för utlänningar också lämnats i det kinesiska 

språket, såsom Riben guizi 日本鬼子 (=japanskt spöke) (Wei Wanchuan 2016:7). Tidigare 

kallade kineserna alla utlänningar för guizi 鬼子(=spöken). Nu finns det ord med en lättare ton 

och en viss humoristisk betydelse, såsom laowai 老外 (=utlänning) (Yao Ji-gang 2013:134). 

 

Vid närmare anblick upptäckte jag tillsammans med min handledare att många av Ljungs (2006) 

kinesiska svordomar var felaktiga eller icke uppdaterade. Antingen var de felstavade, hade andra 

betydelser, eller uppvisade problem av olika slag. Detta är ännu ett tecken på den brist på 

tillförlitlig dokumentation och forskning som finns om kinesiska svordomar i allmänhet och i 

synnerhet vad gäller deras översättning till svenska men även engelska. Det som finns att tillgå 

som källmaterial och referenser är mycket begränsat och många gånger till och med felaktigt. 

Vilket ju än en gång vittnar om behovet av ny forskning, av denna typ av studier för att fylla 

dessa forskningsluckor och bidra till forskningen om kinesiska svordomar. 

 

4.3.3.2. Svenska svordomar 

Vi svär ganska mycket i svenskan men våra svordomar är relativt tama (Andersson 1985:94). Vi 

svär heller inte på samma sätt idag som förr (Hellquist 1918:49). Svordomar är förmodligen lika 

gamla som språket självt. Fram till 1500-talet svor man på samma sätt i Europa vid Gud, Kristus, 

helgonen. Med Reformationen, ändrades motiven för svordomarna i norra Europa och Sverige i 

synnerhet till underjorden. 

 

Våra grundsvordomar är enligt Einarsson (2009:133) fem stycken, nämligen helvete och de som 

bor där: djävulen/djävlarna, fan och satan. Till dessa ord hör även verbet förbanna genom vilket 

man skickas till platsen och sällskapet. Svärandet vänder sig med andra ord liksom i andra 

protestantiska länder mot underjorden. Traditionellt svenskt svärande är alltså religiöst 

(Andersson 2017). När man med hjälp av rumsrena omskrivningar hamnat i det motsatta lägret, 

dvs. himlen och dess invånare menar Einarsson (2009:133) att det nästan är feminint att svära, 

med uttryck såsom: himmel, Jesus, Jösses, Jisses, kors, milda makter, Gud, Herregud.  

 

Mellan helvetet och himlen finns många eufemismer som enligt Einarsson (2009:133) bygger på 

ljudlikheten med grundsvordomarna: helsicke, häcklefjäll, hälsingland, fasicken, fanders, sabla, 

sandviken, jäkeln, järnvägar, järnspik, förbaskad, etc. Dessa kan också förstärkas med hjälp av 

stora tal (hundra och tusen) eller heliga tal (sju med varianter, såsom sjutton), troligtvis en 

mycket svensk egenhet. Attan är en variant av arton, Odens tal (fulaordboken); några gamla 

svordomar från asatron finns alltså kvar. Mycket tidigt förknippades hundan med ordet hund, 

vilket förmodligen lett till att katten börjat användas som kraftord. I äldre folktro har katten 

associerats med övernaturliga väsen och figurerat som häxans speciella djur. Här har dessutom 

motsatsförhållandet med hunden spelat roll, för kattens användning som kraftuttryck.  

 

I och med att olika kulturer har olika tabuord, kan man härleda en viss kulturs tabuer genom dess 

värderingar (Einarsson 2009:135). I den nordiska och därmed också den svenska kulturen, är det 

religionen som är viktig. Här är vår kulturs gudar och djävlar män till skillnad från de katolska 

länderna där Maria har en större roll, även Gud och Jesus, med följden att deras svordomar 

handlar om dem istället (Andersson 2017). Engelskans starkaste tabu däremot är sexualitet, 
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avföring, samt den kristna religionen, vilket återspeglar den betoning som lagts på sexualmoral i 

den anglosaxiska kulturen (Trudgill 1974:36). 

 

Svordomar ur kategorin kroppens avfallsprodukter används idag av alla (Andersson 2017). Skit 

är den vanligaste, piss förekommer mer sällan och mest i sammansättningar, såsom: pissdåligt 

(Ljung 1984:39). Skit också är ett vanligt uttryck. Här ger Andersson följande exempel för att 

illustrera hur ursprungsbetydelsen är mer tabubelagd än den figurliga, dvs. 

svordomsanvändningen: ”Skit också, hunden har bajsat på mattan”. Här i den konkreta 

betydelsen används det försyntare bajsat (Andersson 2017). 

 

Till följd av Sveriges sekularisering har de traditionella svordomarna blivit urvattnade och 

kraftlösa eftersom de inte längre är lika tabubelagda. Idag är de grövsta svenska svordomarna 

könsord och de som anspelar på sex. De är däremot fortfarande rejält tabubelagda. Den 

ordagranna betydelsen är alltså inte bortkopplad ännu, till skillnad från de språk där könsord är 

det dominerande temat och där den ursprungliga betydelsen alltså bortkopplats i 

svordomsanvändningen (Andersson 2017). Exempel på dessa ord är enligt Ljung (2007:55): fitta, 

hora, kuk och bög. Medan fitta och hora har behållit sin tabuladdning, håller bög på att förlora 

sin. Ljung (ibid:37) menar dock att knulla saknar den dominerande plats som den svordomen har 

i andra språk; den saknar motsvarighet på svenskan. Generellt används knulla inte som svordom 

på svenska och motsvarar alltså inte engelskans fuck, vilket vi kan se då ord som fucking 

översätts till svenskans jävla/jävlar. 

 

Svenska svordomar har alltså i huvudsak religiös anknytning och jämfört med andra språk är de 

sexuella termerna inte alls lika framträdande (Ljung 1984:39). Detta får som följd att vårt 

svenska svordomsregister, de religionsrelaterade, blir mycket mildare än avförings- och i 

synnerhet de könsrelaterade svordomarna (ibid:30).  

4.3.3.3. Engelska svordomar 

I engelskan är svordomar vanligt och Ljung (1984:54) kallar engelskan ett av de stora 

svordomsspråken. Till skillnad från de svenska svordomarna är de engelska, liksom de kinesiska 

i huvudsak hämtade från vokabulär för sex och tabubelagda kroppsdelar och funktioner. 

Könsrelaterade svordomar är den grövsta kategorin av svordomar och mycket vanliga, såsom: 

fuck/screw (=knulla), cunt (=fitta), slut/bitch (=hora), cock (=kuk), asshole (=rövhål/skitstövel), 

motherfucker (=mammaknullare/jävel) osv. Därutöver är de engelska svordomarna relaterade till 

religion och uttrycks i form av förbannelse, som go to hell (=dra åt helvete), god damn it (=för 

helvete), devil (=djävul), satan (=satan), osv; eller såsom: Jesus Christ (=Jesus), God (=Gud), 

Lord (=Herre), hell (=helvete) (Yuan Yan, Zhang Shenglong 2014:86). 

 

Cheng Xin (2011:110) har jämfört engelska och kinesiska svordomar i sin studie och kommit 

fram till att det finns både likheter och skillnader, som i sin tur återspeglar respektive kultur och 

dess värderingar. Vad kinesiska och engelska svordomar har gemensamt är att de båda är 

relaterade till kön och utsöndringssystem (i engelskan kallas de ”ord med fyra bokstäver” som 

piss, shit= skit, fuck= knulla, cock= kuk, cunt= fitta, tits= bröst); till en persons fysiska och 

mentala handikapp och defekter (ex. idiot, etc.); till människors ras (svarta människor kallas 

nigger på engelska, engelskans bastard och kinesiskans zazhong 杂种/wangbadan 王八蛋 med 

samma betydelse av horunge är båda mycket välanvända); samt till djur (hund är vanligt i båda 

språken, kinesiskans wangba= sköldpadda används också flitigt). Vad som däremot skiljer 

kinesiska och engelska svordomar åt är att de engelska är relaterade till Gud och religion medan 

de kinesiska är relaterade till klanblod (Cheng Xin 2011:111). 

 

Skillnaderna mellan kinesisk buddhistisk tro och kristen tro i engelsktalande länder är mycket 

uppenbara. Ännu viktigare återspeglas skillnaderna mellan kinesiska och västerländska 
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kärnvärden också i kinesiska och engelska svordomar. I kulturen i engelsktalande länder har 

individualismen blivit ett kärnvärde. I ett samhälle som domineras av individualism är 

förhållandet mellan människor löst och varje person är en oberoende individ ansvarig för sina 

handlingar, till skillnad från det kinesiska som domineras av kollektivism. Dessa två kulturella 

bakgrunder projiceras också i deras respektive svärandekulturer: vid svärande på engelska är 

föremålet för svärandet vanligen individen. Få svordomar används för att förbanna släktingar. 

Undantag till denna regel utgör ett fåtal mycket välanvända engelska svordomar: motherfucker 

(=mammaknullare), son of a bitch (=horunge) och bastard (=oäkting) (Wei Wanchuan 2016:8).   

 

På engelska används även djur i svordomsuttryck: såsom rat (=råtta), pig (=gris), snake (=orm), 

cow (=ko), chicken (=kyckling), bitch (=tik) (Wei Wanchuan 2016:8). 

4.3.3.4. Jämförelse mellan svordomarna 

Vad gäller de generella dragen för svordomar har svenskan, kinesiskan och engelskan dem 

gemensamt. Skillnaderna mellan svenskan och i synnerhet kinesiskan men även engelskan, är 

däremot mycket stora. Svordomsöversättning kan som observerats ställa en översättare inför 

problem, i synnerhet då käll och målspråken hämtar sina lexikala innehåll från olika 

begreppsområden. Vilket just är fallet här. Svenskan hämtar majoriteten av sina svordomar från 

religionen, de flesta har religiös anknytning. Kinesiskan däremot saknar helt svordomar med 

religiös anknytning. Istället hämtar kinesiskan det lexikala innehållet till sina svordomar nästan i 

sin helhet från köns- och ursprungsrelaterade begreppsområden. Från kategorierna kroppslig 

utsöndring, fysiska och mentala handikapp, ras, djur, hämtas också svordomar till kinesiskan. 

Denna skillnad mellan de två språken försvårar svordomsöversättningen mellan dem. Vid 

översättning kommer inte svordomarna i käll och måltexten att ha samma styrka, ton och effekt. 

Översättningen kommer kännas mindre lyckad. Eventuellt måste den svenska översättaren 

kompensera för denna svaghet i översättningen med andra åtgärder, tillägg av svordomar som 

inte finns i källtexten, osv.  

 

Engelskan däremot hämtar majoriteten av sitt lexikala innehåll till sina svordomar från samma 

begreppsområde som källspråket kinesiskan, de könsrelaterade som har med sexualitet att göra, 

följt av fysiska utsöndringar. Detta underlättar självfallet vid svordomsöversättningen mellan de 

båda språken. Svordomarna som används i både käll- och målspråk i översättningen kommer att 

ha samma effekt, styrka och ton och helt motsvara svordomen på det andra språket. Det tredje 

vanligaste lexikala innehållet i de engelska svordomarna skiljer sig dock markant från det 

kinesiska källspråket, dvs. den kristna religionen. I dessa fall får den engelska översättaren tänka 

till lite extra vid svordomsöversättningen. 

4.4. Tidigare forskning 

4.4.1. Tidigare forskning – översättning och Mo Yan 

Den enda jag funnit som studerat Mo Yan i både svensk och engelsk översättning är Lundin 

(2017). Han analyserar översättningsstrategier i Gustafsson Chens svenska översättning och 

Goldblatts engelska, av Mo Yans roman Vitlöksballaderna. Liksom jag har han även 

uppmärksammat bristen på forskning om Gustafsson Chen och hennes översättning, till skillnad 

från Goldblatts som är relativt väldokumenterad. 

4.4.2. Tidigare forskning – Goldblatt och Gustafsson Chen 

Någon som studerat kinesiska svordomar i översättning av Goldblatt är Shao Xia (2018:47). Hon 

har studerat svordomar i två verk Fuzao, 浮躁, och Fei Du, 废都, av författaren Jia Pingwa 賈平

凹, som åtnjuter ungefär samma ställning som Mo Yan i Kina. Shao Xias undersökning visar att 

det finns gott om svordomar i romanerna som använts för att skildra karaktärerna. Verken är 
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båda översatta till engelska av Goldblatt, med titlarna Turbulence och Ruined City. Hon kommer 

fram till att Goldblatt inte bara förmedlar den bokstavliga, pragmatiska och semantiska 

betydelsen av svordomarna, utan även tar hänsyn till skillnader i kultur och uppfattning mellan 

väst och Kina.  

 

Detta verkar vara den allmänna uppfattningen om Goldblatts översättningar trots att de är 

kritikerrosade. Kinesiska akademiker är dels ense om att han gör ett enastående arbete som 

översättare, han är ju instrumentell för Mo Yans Nobelpris och därför honom evigt tacksam, och 

förlåtande, skulle han behöva göra ingrepp på källtexten, för att kunna göra texten tillgänglig för 

måltextläsarna. Samtidigt är det många som kritiserat honom för att göra regelrätta övergrepp på 

källtexten, att hans översättningar skulle vara rena omskrivningar eller återskapelser och att han 

på så sätt förråder källtexten (Wensheng Deng 2019:1015).  

 

 Följande citat av Goldblatt själv i antologin Mo Yan in Context är talande för hans översättning: 

“Is it our job to [...] stay as close to the original as possible? The answer, of course, is no. The 

author writes not for himself nor for his translator, but for his readers. And that is for whom we 

must translate, our readers. I am duty bound to write in such a way as to faithfully reproduce 

what the author meant—to be precise, my interpretation of what the author meant—and not 

necessarily what he wrote.” (Goldblatt 2014:34) Med andra ord anser han inte att det är hans job 

att hålla sig så nära källtexten som möjligt. Författaren skriver inte för sig själv, inte för sin 

översättare utan för sina läsare. Och det är för dem vi måste översätta, våra läsare, menar han. 

Han är skyldig att troget återge vad författaren menade, eller rättare sagt, hans tolkning av vad 

författaren menade och inte nödvändigtvis vad han skrev. Således har Goldblatt läsare och 

måltexten i fokus när han översätter.  

 

Om Goldblatt finns det mycket dokumenterat och hans översättningar har varit föremål för både 

kinesisk och västerländsk forskning. Studier om Gustafsson Chens översättning däremot är svåra 

att hitta, de är mycket begränsade. Man hittar överhuvudtaget väldigt lite information om henne, 

endast länkar till hennes bokblog. Med andra ord, ytterligare ett forskningsbehov. Vid en 

föreläsning i höstas (2019) på Stockholms universitet förklarade hon att översätter man 

skönlitteratur så är stil lika viktigt som innehåll. Det är ju inte bara innehållet som är viktigt, utan 

också hur det här innehållet förs fram. Enligt Gustafsson Chen blir översättaren medskapare i 

texten. På frågan var på källtextbundenhet/målkulturanpassningsskalan hon befinner sig var 

svaret på mitten. ”Exotisera behövs inte, kinesiskan är redan så exotiskt i sig” (Gustafsson Chen 

2019). 
 

Även Lundin (2017) har undersökt Goldblatts och Chens översättningsstrategier (se ovan).  

4.4.3. Tidigare forskning – kinesiska svordomar  

Trots att ämnet svordomar är relativt nytt i akademiska kretsar har tidigare forskning gjorts på 

kinesiska svordomar. I sin vetenskapliga artikel om svordomar skriver Li Rui (2017:99) att 

svordomar som ju utgör en så stor del av litterära verk med all rätt bör studeras akademiskt. Han 

har jämfört översättningsstrategier för svordomar i två engelska versioner av Drömmar om röda 

gemak och kommer där fram till att olika översättningsstrategier bör väljas vid olika tillfällen. Är 

Kinas kulturella kraft svag, kan domesticeringsstrategier användas för att locka de västerländska 

läsarna, är den starkare bör detta kompletteras med exotiserande för att främja utbytet av den 

kinesiska kulturen. 

 

Liu Shu-mei och Zeng Yu-jia (2018:69) har fokuserat sin studie på de djurrelaterade, en av de 

vanligaste typerna av svordomar på både engelska och kinesiska. De tar reda på den metaforiska 

betydelsen, samt skillnader och likheter i samma djurrelaterade svordomar på engelska och 

kinesiska. De belyser dessutom den kulturella bakgrunden för dessa svordomar i respektive 
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språk. I det forntida Kina levde människor mest för jordbruk och såg sällan havet. Det finns 

alltså inga speciella känslor för marina djur som fisk och därför används de sällan i svordomar. I 

Storbritannien levde de flesta nära havet och på fiske och segling. De har en nära relation till 

marint liv, vilket resulterat i en serie marinlivsrelaterade svordomsuttryck. Social kultur och 

nationell psykologi är en annan viktig bakgrundsfaktor till djursvordomar. Forntida Kina trodde 

på gudar och hade feodala vidskepelser. Ett stort antal litterära verk spreds om djurens spermier. 

Myter och legender som också täcker dessa djur med en mystisk färg gav upphov till svordomar. 

Kineser ägnar även särskild uppmärksamhet åt en ren stamtavla; wangbadan (=sköldpaddsägg/ 

horunge) och tuzaizi 兔崽子(=harunge/oäkting) används ofta som svordomar för att förolämpa 

och försämra motparten till djurens ättlingar. 

 

Utöver Cheng Xin (2011:112)3 har även Yuan Yan och Zhang Shenglong (2014:82) gjort en 

jämförande studie av kinesiska och engelska svordomar vad gäller typ, funktion, kulturella 

konnotationer och utvecklingsmöjligheter. Den största skillnaden menar de är att de kinesiska 

svordomarna direkt återspeglar begreppet hierarki i den kinesiska kulturen, bland annat folkets 

underlägsenhet, kvinnans underlägsenhet mannen och skillnader mellan rika och fattiga. 

Kristendomen är en viktig del av den nationella kulturen varför de engelska svordomarna 

återspeglar religionens tabuproblem. Dessutom är USA ett invandrarland och frågan om 

rasdiskriminering återspeglas i svordomarna. Tabuinnehållet är detsamma på båda språken. 

 

Wei Wanchuan (2016:5) har i sin avhandling också studerat likheter och skillnader mellan 

kinesiska och engelska svordomar och kommer fram till att skillnaderna ligger i att engelskt 

svärande kännetecknas av könsmångfald och etnisk diskriminering utöver den västerländska 

religiösa tron, medan det i kinesiskt svärande förekommer släktingar, djupt inflytande av 

buddhism och konfucianism, samt mångfald av dialekter, som ett resultat av olika historiska och 

kulturella bakgrunder. 

 

Med hjälp av den amerikanska översättningsteoretikern Nidas klassificering av kultur, har Li 

Hong (2013:24) jämfört översättningen av svordomar i de två engelska versionerna av Drömmar 

om röda gemak. Hon gör en jämförande studie för att utforska de olika översättningsstrategier 

som översättarna använt sig av, för att främja tvärkulturell kommunikation, eliminera kulturella 

brister och störningar i översättningen och bättre vägleda översättningsaktiviteter. 

 

Genom att jämföra likheter och skillnader mellan engelska och kinesiska svordomar ur 

anpassningsteorins perspektiv för fysiska, sociala och psykologiska världar har Yao Ji-gang 

(2013:130) kommit fram till att en korrekt användning och förståelse av svordomar i 

tvärkulturella sammanhang kan få människor att undvika pragmatiska misslyckanden och främja 

kommunikation mellan kulturer. I sin analys visar han att svordomar är sociala, kulturella och 

psykologiska reflektioner av språk. 

 

Fan Xu (2016:54) har i sin studie fokuserat på språkliga fenomen i svordomar som inte är 

förolämpande och deras översättning i syfte att bidra till framtida svordomsforskning. 

 

Xie Xiao-ke (2015:28) har använt Berättelser från träskmarkerna och dess två engelska 

översättningar för att analysera svordomarnas klassificering, översättningsprinciper och 

strategier. Vid översättning av svordomar måste översättaren inte bara beakta svordomarnas 

bokstavliga betydelse utan även hur man uttrycker skillnaderna mellan kinesiska och 

västerländska kulturer. 

 

                                                   
3 För vad Cheng Xin (2011) kom fram till, se kapitel 4.3.3.3. om de engelska svordomarna. 
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Yin Qun (1996:37) har valt ut några vanliga kinesiska svordomar och diskuterar deras kulturella 

konsekvenser. Genom svordomsfenomenet menar han vi kan se egenskaper hos Han-kulturen 

och den kinesiska traditionella mentaliteten, dvs. viktiga begrepp som är dolda i dem: såsom 

begreppet hierarki, officiella standarder, blodrelationssystem, kön, begreppen liv och död, 

diskriminering av djur, osv. 

 

Hu Qun (2018) har i sin avhandling studerat svordomar i Mo Yans roman Det röda fältet. Med 

Venutis översättningsstrategier som teoretisk grund, har han analyserat och utforskat japansk 

översättning av svordomar i den japanska översättningen. Studien gick ut på att undersöka hur 

översättning av svordomar går till i tvärkulturell kommunikation. Han drar följande slutsatser: 

svordomarna i originalet och den översatta versionen är olika; mest används målkulturanpassade 

översättningsstrategier (domesticering) vilket bättre kan förmedla den ursprungliga betydelsen. 

 

I sin artikel om de kulturella implikationerna av svordomarna i Mo Yans romaner menar Luo 

Yanjuan (2016:65) att svordomar oundvikligen existerar såväl i verkliga livet som i litterära 

verk. I Mo Yans romaner finns de rikligt. Artikelförfattaren delar in dem i fem kategorier efter 

vad de relaterar till: depersonalisation, kön, felaktigt uppförande, fysiologisk utsöndring, hot och 

förbannelser. I viss mån återspeglar de den traditionella kinesiska kulturen, som klanidéer, etik, 

tabuer osv., och spelar en roll i att forma karaktärer, framhäva rollförhållanden men främjar 

också utvecklingen av berättelsen och presentationen av romanens huvudidéer. 

 

Som jag kunnat konstatera har tidigare forskning gjorts om kinesiska svordomar, många har 

dock fokuserat på Drömmar om röda gemak och på de engelska översättningarna. Andra gör 

jämförande studier om kinesiska och engelska svordomar ur olika aspekter; rejäla studier om 

svordomsöversättning finns det däremot hittills få av, i synnerhet i svensk översättning. 

4.4.4. Tidigare forskning – svenska och engelska svordomar  

Stroh-Wollin (2008) har studerat svenska svordomarnas utveckling genom att gå igenom dramer 

från 1700-talet och framåt. I 45 teaterstycken noterade hon svordomar vid 2 200 tillfällen, nästan 

alla hade med religion att göra. Eriksson (2014) har studerat och återskapat svordomar i en egen 

översättning av en rysk roman till svenska. Sadewa och Nugroho (2013) har analyserat 

svordomsöversättning från engelska till indonesiska med stöd av Pedersens (2007) 

översättningsstrategier. Helena Wester (2007) har undersökt översättningen av svordomar i två 

svenska överättningar (1956/2005) av Eugene O’Neills Lång dags färd mot natt.  Enell-Nilsson 

& Hjort (2013) har undersökt översättning av svordomar och skällsord med språkväxling i Jens 

Lapidus romaner Snabba cash och Aldrig fucka upp. 

 

Som jag kan konstatera är det relativt många som trots allt studerat svordomar, men i regel 

endast någon aspekt av dem i ett och samma språk eller möjligtvis deras översättning från ett 

källspråk till ett annat målspråk. Jag har däremot hittills (bortsett från Ljung 2006) ännu inte stött 

på studier om kinesiska svordomar i svensk översättning. Eller för den delen inte heller någon 

jämförelse mellan svenska och engelska översättningar av kinesiska svordomar. Det är därför 

min förhoppning att kunna bidra med den pusselbiten till denna mycket intressanta forskning. 

5. Material och avgränsningar 

Trots att det begränsar undersökningens generaliserbarhet måste naturligtvis avgränsningar 

göras, på grund av uppsatsens begränsade omfång. Till att börja med är det en författare, Mo 

Yan, vars verk jag studerar och inte fler. I den här studien har jag valt att fokusera på svordomar. 

Svordomar finns det gott om i Mo Yans romaner (Luo Yanjuan 2016:65). Eftersom jag av 

avgränsningsskäl inte kan studera dem i samtliga av Mo Yans romaner väljer jag att göra det i 

hans mest kända roman, Det röda fältet, där det finns rikligt med svordomar och det utgör 
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således ett lämpligt underlag för denna studie. Romanen är 365 sidor lång och har försett mig 

med totalt 185 svordomar. Dessutom avgränsar jag mig till de svordomar som återfunnits i den 

kinesiska källtexten och dess översättningar och tar alltså inte upp och problematiserar 

svordomar som uppträtt på egen hand i måltexterna utan att utgå från någon svordom i den 

kinesiska källtexten.4 

 

Ytterligare en anledning till varför jag väljer att studera Mo Yans mest kända roman, är att den 

finns översatt till flest språk, vilket är en förutsättning för min uppsats. Uppsatsens material och 

det material som ligger till grund för den här studien består alltså av de 185 kinesiska 

originalsvordomarna som hittats i studieobjektet (Det röda fältet) och deras motsvarande 

översättningar på svenska och engelska. 

 

I översättarens anteckningar innan förordet till hans översättning, skriver Goldblatt att den 

utgåva som på Mo Yans begäran ligger till grund för hans översättning är den taiwanesiska 

utgåvan från 1988. Det står vidare att denna taiwanesiska utgåva återtar klipp som gjorts i den 

fastlandskinesiska utgåvan 1987. Med Mo Yans godkännande har sedan en del saker strukits i 

Goldblatts engelska översättning, och mindre inkonsekvenser, i synnerhet vad gäller datum och 

ålder, korrigerats. Till skillnad från den engelska översättningen, figurerar det ingenstans i den 

svenska översättningen vilken utgåva den baseras på. Det skulle kunna utgöra ett problem för 

denna uppsats, om den skulle vara baserad på en annan utgåva än den engelska. Jag utgår dock 

från att skillnaderna som gjorts och finns mellan de olika upplagorna i huvudsak inte består av 

svordomar, utan snarare annat innehåll, som person- och platsnamn eventuellt och dylikt. Har 

förgäves varit i kontakt med bokförlaget. På grund av tidspress är jag dock tvungen att gå vidare 

med uppsatsen, även utan denna nog så viktiga information. Jag är dock medveten om detta. 

6. Metod 

Metoden går ut på att ta reda på hur översättare hanterar svordomar och vilka 

översättningsstrategier de väljer att använda i skapandet av sina översättningar. Det är en 

deskriptiv jämförelse av olika översättningar och respektive översättares översättningsstrategier. 

Det är alltså en fallstudie jag använder mig av för att testa min hypotes och metoden är både 

kvantitativ (för att ange det totala antalet fall i varje kategori) och kvalitativ eftersom jag gör en 

kvalitativ tolkning av de kvantitativa resultaten.  

 

Jag läste först igenom den kinesiska originaltexten och strök under alla svordomar. De 

numrerades och fördes in i listor. Därefter läste jag igenom översättningarna för att hitta 

återgivningen av dessa svordomar på svenska och engelska, som sedan i sin tur fördes in med 

respektive originalsvordom i listorna. Varje svordom klassificeras i tabeller efter den lösning 

eller översättningsstrategi (enligt Pedersens modell över översättningsstrategier samt mina 

tilläggsstrategier för översättning av svordomar) som översättaren valt för att återge den i 

måltexten. Om analysen av hur översättarna hanterade svordomarna visar att översättningarna 

har flera inslag av direkt översättning och specificering än av generalisering, omskrivning, 

substitution, tillägg av svordom som inte finns i källtexten och utelämning, tyder det på att den 

generella översättningsstrategin varit mer källtextbunden än målkulturanpassad. Om analysen 

däremot visar tvärtom, dvs. att översättningarna har flera inslag av generalisering, omskrivning, 

substitution, tillägg av svordom som inte finns i källtexten och utelämning, än av direkt 

översättning och specificering, tyder det på att den generella översättningsstrategin varit mer 

målkulturanpassad än källtextbunden. 

 

                                                   
4 Detta skulle kunna vara föremål för framtida forskning. 
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Klart för mig blir det nu om de strategier översättarna valt är källtextbundna eller 

målkulturanpassade och i vilken utsträckning. En jämförelse görs mellan översättarnas strategier, 

för att se om det går att urskilja något mönster (regelbundenheter, likheter, skillnader, mm). Vad 

är det i så fall för typ av skillnad eller likhet jag kan urskilja? I vilka kontexter förekommer de? 

Verkar de slumpmässiga eller systematiska? I de fall de är systematiska, kan jag då se något 

slags mönster? Kan detta mönster knytas an till andra mönster? Går det att dra några slutsatser?  

7. Analys 

7.1. Analys av svordomarna 

Här presenteras tabeller med de svordomar jag fann i respektive text samt förekomsten av varje 

svordom. De står i frekvensordning med de vanligaste svordomarna överst. Observera att i 

tabellen kommer den ordagranna betydelsen direkt efter den kinesiska efter likamedtecknet, den 

figurliga följer efter och det står angivet att det är den figurliga betydelsen som gäller. Står det 

bara en betydelse är det för att den ordagrannna och figurliga betydelsen sammanfaller.  

 

Som noterats består de kinesiska svordomarna ofta av många olika svordomselement. Om de i 

bilaga 1 (som samlar alla romanens svordomssegment) förekommer tillsammans i form av ett 

enda svordomsuttryck för att se hur översättarna gått tillväga, är de i denna tabell nedan 

separerade och analyserade var för sig. Därför kommer inte de båda totalsiffrorna att stämma 

överens heller. Det är denna totala förekomst här i tabellen nedan som sedan används i analysen.  

Tabell 1. Svordomsförekomst i den kinesiska källtexten, Mo Yans Det röda fältet. 

Svordomar kinesiska källtexten Förekomst  

Laozi老子 = pappa 

Figurligt: ”Jag, din far” (i ilska/förakt) 

Jag (använt på ett arrogant eller skämtsamt sätt) 

19 

 

Chusheng 畜牲 = boskap/fä/samlingsnamn för djur som ej är vilda av 

typen ko; Figurligt: fä, odjur, best, kräk, usling, svin/jävel, horunge 

17  

Zazhong 杂种 = hybrid/blandras 

Figurligt: (vulgärt) horunge/oäkting 

14 

Gou 狗 = hund/byracka 

Figurligt: föraktlig person, fä, usling 

13  

Gouniangyangde 狗娘养的 = tikavkomma/avkomma av en tik 

Figurligt: horunge 

13 

Gun 滚 = att rulla 

Figurligt: försvinn, stick, dra 

10 

Wangbadan王八蛋 = sköldpaddsägg 

Figurligt: (mycket kränkande förolämpning) horunge, oäkting 

8  

Tamade 她妈的 = hennes mammas/ tamade 他妈的 = hans mammas 

Zhen tamade 真他妈的 

Figurligt: (vulgärt) helvete/jäklar/jävlar/fan/förbannat/tusan också 

8  

Hundan 混蛋: finns ingen ordagrann betydelse, blev svärord direkt 

Figurligt: horunge, oäkting 

5  

Xiao/jiuzi 小/舅子 = mammas lillebror/svåger/morbror/fruns bror/ 

Figurligt: nedsättande/knulla med din syster 

4   

 

(Ni)niangde 你娘的 = din mammas 

Figurligt: helvete, jäklar, jävlar, fan, förbannat, tusan också/jävla/skit 

4  
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Dongxi 东西 = ett föremål 

Figurligt: nedsättande/rackare, kräk, usling 

4  

Gui鬼 = spöke 

Figurligt: nedsättande/djävel 

4  

Hunzhang 混账 = kaos i huvudet  

Figurligt: jävel, horunge, fanskap, skit, skitstövel, usling, jäkel, jävla 

3   

Gouzazhong 狗杂种 = hundblandras 

Figurligt: horunge/jävla oäkting 

3  

Diaomin 刁民 = nedsättande 

bråkig/besvärlig person/skurk/skojare/opålitlig  

3  

Tuzaizi 兔崽子 = harunge 

Figurligt: horunge, jävel, jäkel, oäkting, skit, skitstövel, snorunge, skitunge 

2  

Cao ni qinniang 操你亲娘 = knulla din biologiska mamma 2  

(Xiao) bie gaozi (小)鳖羔子 = lilla sköldpaddsunge 

Bie 鳖 = sköldpadda 

Figurligt: horunge, jävel, jäkel, oäkting, skit, skitstövel, fanskap 

2  

Taniangde 他娘的 = hans mammas 

Figurligt: helvete/jäklar/jävlar/fan/förbannat/tusan också/jävla/skit 

2 

Gonglü 公驴 = åsna/åsnehingst 2  

Gongzhu 公猪 = svin/galt  2  

Changfu 娼妇 = (vulgärt) horan 2  

Wo cao ni huo niang 我操你活娘 = jag ska knulla din levande mamma 2 

Ni made dan你妈的蛋 = din mammas ägg/könsorgan könsorgan  

Figurligt: helvete, jäklar, jävlar, fan, förbannat, tusan också/jävla/skit 

Dan 蛋 ordagrant: ägg (vanliga) (ingen svordomsbetydelse)  

Figurligt: könsorgan, mannens testiklar, kvinnans ägg 

2 

Biaozi 婊子 = (vulgärt) prostituerad, hora 2  

Jiba 鸡巴 = vulgärt/penis 2  

Tu balu 土八路 = omoderna soldat 

Figurligt: omodern, som ligger efter, inte så allvarlig svordom/ganska svag  

2  

Ni niang ge dan! 你娘个蛋! = din mammas ägg/könsorgan  

Dan 蛋 ordagrant: ägg (vanliga) (ingen svordomsbetydelse)  

Figurligt: könsorgan, mannens testiklar, kvinnans ägg 

1 

Pi屁 = fis 

Figurligt: nonsens/värdelös 

1  

Zao mutou 糟木头 = rutten stock  

Figurligt: värdelös/dumhuvud, träskalle 

1  

Gouride 狗日的 = hundknullad/att personen i fråga har en hund som far  

Figurligt: horunge 

1   

Lüride 驴日的  = åsneknullad/att personen i fråga har en åsna som far 

Figurligt: horunge 

1  

Wo xiang ni niang 我想你娘 = jag saknar din mamma 

Figurligt: förolämpning av en person 

1  

Bobo 饽饽 = bullar 

Figurligt: bröst 

1  
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Cao ni zuzong 操你祖宗 = knulla dina förfäder 1  

Kan ni zhe ge yang 看你这个样 = titta på dig 

Hela frasen är nedsättande 

1  

Wonangfei 窝囊废 = värdelös, ynkrygg, feg stackare 1  

Niang 娘 = mamma 

Figurligt: har man akut ont och ropar ut en stark känsla, kan det förekomma 

som svordom. 

1  

Ni suan lao ji? 你算老几 = vem tror du att du är? 

Figurligt: nedsättande 

1  

Goudan狗蛋 = hundens barn/hundens könskörtlar/testiklar/pungkulor  

Figurligt: smutsig, värdelös 

1  

Niao guan yanyan tang sao shui 尿罐眼眼淌臊水 = kissblåslikande ögon för 

att få fram illaluktande vatten 

Figurligt: något väldigt dålig/smutsigt 

1  

Naozhong 孬种 = dålig ras 

Figurligt: ynkrygg, vekling, usling 

1  

Wangbagaozi王八羔子 = sköldpaddsunge 

Figurligt: (mycket kränkande förolämpning) horunge, oäkting 

1 

(Wo) cao si ni huo ma (我)操死你活妈 = Jag ska knulla livet ur din levande 

morsa 

1  

Made 妈的 = mammas 

Figurligt: helvete/jäklar/fan/förbannat/tusan också/jävla/skit 

1  

You zhong 有种 = ha stake/ha mod 1  

Wo cao si ta qinniang 我操死他亲娘 = Jag ska knulla livet ur hans 

biologiska morsa 

1 

Ta niangde dan 他娘的蛋5 = hans mammas ägg/könsorgan 

Figurligt: helvete/jäklar/jävlar/fan/förbannat/tusan också/jävla/skit 

1 

Gouzaizi 狗崽子 = hundvalp 

Figurligt: horunge 

1  

Cao nide niang 操你的娘 = Jag ska knulla din morsa 1 

Cao 操 = knulla 1 

Maolü taizi 毛驴胎子 = åsneembryo/avkomma av en åsna 

Figurligt: nedsättande 

1  

Nide qinniang de 你的亲娘的 = din biologiska mammas 1 

Xiaozi小子 = pojke 

Figurligt: pejorativt, nedsättande/kille, karl, grabb, snubbe, rackare 

1  

Luanzi卵子 = testiklar, penis 

Figurligt: värdelös  

1 

Langzaizi 狼崽子 = vargunge 

Figurligt: pejorativt/brutal (eller otacksam) ung person 

1  

Cao ni huo ma 操你活妈 = knulla din levande mamma 1 

Guan wo shenme pishi 关我什么屁事 = det angår för fan inte mig/det ger 

jag fan i. Pishi 屁事 - vulgärt 

1  

                                                   
5 Taniangde 他娘的 fungerar ensam som svordom. Nu kommer den tillsammans med dan 蛋. Jag väljer dock 

att se dem som en svordom här för att förenkla. 
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Yinfu 淫妇 = hora 1  

Biaoziyangde 婊子养的 = horungar 1  

Totala antalet svordomsförekomster i det kinesiska källmaterialet/KT 189 

 

Karaktärerna i Det röda fältet, är vanligtvis lågprofila bönder som motsätter sig den japanska 

armén. Bland dem är de svordomar som används många och uttrycken varierade. Detta illustrerar 

materialet i tabellen ovan mycket väl som visar ett totalt antal svordomsförekomster i hela 

romanen på 189 stycken, som i sin tur fördelas på 61 stycken olika svordomsuttryck. Den 

vanligaste svordomen i den kinesiska källtexten är svordomen laozi (=pappa/”Jag, din far” i 

ilska/förakt) med 19 förekomster tätt följd av chusheng (=boskap/fä) med 17 förekomster. 

Zazhong (=blandras/oäkting) hamnar på tredje plats med 14 förekomster. På delad fjärde plats 

finns gou (=hund/föraktlig person) och gouniangyangde (=tikavkomma/horunge) med varsina 13 

förekomster. Dessa är de fem vanligaste svordomarna i romanen. Femte platsen upptar gun 

(=rulla/stick, dra) med 10 förekomster. Samtliga av dessa har tvåsiffriga förekomster, därefter 

följer de ensiffriga med wangbadan (=sköldpaddsägg/oäkting) och tamade (=hans 

mammas/helvete, jäklar) i täten med 8 förekomster vardera. Hade jag lagt ihop denna sistnämnda 

med sina likar, taniangde (=hans mammas) och niniangde (=din mammas) och made 

(=mammas) med samma svordomsbetydelser hade den gruppen fått tillsammans 15 förekomster 

totalt. Dessa svordomsuttryck med varianter är således mycket vanliga i kinesiskan.  

 

Intressant är att notera att svordomen som toppar listan laozi (=pappa/”Jag, din far” i 

ilska/förakt) är en mycket karakteristisk traditionell kinesisk svordom vars motsvarigheter saknas 

på svenska och engelska. Den är direkt kopplad till vördnad för de äldre och förfäderna, som ett 

resultat av Konfucius lära och den traditionella kinesiska kulturen.  

 

Djurrelaterade svordomar är mycket vanligt i Kina, vilket tabellen vittnar om med två stycken i 

topp fem, både andra chusheng (=boskap/fä) och delad fjärde plats gou (=hund/föraktlig person) 

upptas av djur. Även längre ner på listan över svordomsförekomster finns flera djur som jag 

återkommer till.  

 

Tredje platsen zazhong (=blandras/oäkting) har med blodrenlighet att göra och hur besatta 

kineserna är av en ren stamtavla. Här är det mycket som står på spel, för är man oren ras, 

påverkas även släktingarnas blodförhållande och då kan man heller inte uppfylla sina sonliga 

plikter mot förfäderna. Gouniangyangde (=tikavkomma/horunge) som hamnade på delad fjärde 

plats handlar om att jämföra motpartens mamma med en hund, dvs. att minska/försämra 

motparten till djurens ättlingar. Man förnedrar människor till andra kategorier.  

 

Femte platsen upptas av gun (=rulla/stick, dra), vilket i sig kan verka ganska logiskt eftersom 

romanen utspelar sig under en ockupation och det därför blir vanligt att man ber motparten, de 

japanska soldaterna osv. att sticka. Även wangbadan (=sköldpaddsägg/oäkting) som låg på delad 

sjätte plats har med att försämra motpartens ras att göra. Tabellen vittnar även om hur vanlig den 

kinesiska svordomen tamade (=hans mammas/helvete, jäklar) är. Hade jag som sagt lagt ihop 

den med sina motsvarigheter hade den kommit ännu högre upp på listan över 

svordomsförekomster i den kinesiska källtexten. Detta är ytterligare ett vanligt svordomsmotiv i 

Kina: kvinno- och mammamotivet. 

 

De svordomar som reducerar människor till djur är mycket vanliga i Mo Yans roman Det röda 

fältet. Även detta visar tabellen mycket tydligt, många svordomar utgår ifrån djur i sina 

svordomsuttryck. Gou (=hund/föraktlig person) kan som observerats uppträda ensamt eller i 

kombinationer såsom gouniangyangde (=tikavkomma/horunge), gouzazhong 

(=hundblandras/jävla oäkting), gouzaizi (=hundvalp/horunge), gouride (=hundknullad 
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/horunge), goudan (=hundens barn, hundens könskörtlar, testiklar, pungkulor/smutsig, värdelös). 

Kineser har även förkärlek för sköldpaddor i sina svordomar och som tabellen visar används inte 

bara wangba utan också varianten bie som i bie gaozi (=sköldpaddsunge/horunge). Wangba 

förekommer dessutom inte bara med dan, som i wangbadan (=sköldpaddsägg/oäkting), utan 

även med gaozi (=unge), som i wangbagaozi (=sköldpaddsunge/horunge). Harunge har också 

svordomsbetydelse på kinesiska, tuzaizi (=harunge/horunge). Som tabellen visar används även 

åsnor flitigt med tre olika kombinationer: gonglü (= åsna/åsnehingst), lüride 

(=åsneknullad/horunge), maolü taizi (= åsneembryo/avkomma av åsna/nedsättande). Sist men 

inte minst förekommer både gris gongzhu (=svin/galt) och vargunge med svordomsbetydelse, 

langzaizi (=vargunge/pejorativt). 

 

Mycket vanligt är också könsrelaterade svordomar med cao (=knulla) som förekommer vid 

minst tio tillfällen i olika svordomskonstruktioner: cao nide niang (=jag ska knulla din morsa), 

cao ni qinniang (= knulla din biologiska mamma), wo cao ni huo niang (=jag ska knulla din 

levande mamma), cao ni huo ma (=knulla din levande mamma), cao si ni huo ma (=jag ska 

knulla livet ur din levande morsa), wo cao si ta qinniang (=jag ska knulla livet ur hans biologiska 

morsa), cao ni zuzong (=knulla dina förfäder). 

 

Med forskningen om kinesiska svordomar i beaktande motsvarar de svordomar jag fann i 

källtexten, Mo Yans roman Det röda fältet mina förväntningar över hur materialet skulle se ut, 

som i viss mån återspeglar den traditionella kinesiska kulturen, som klanidéer, etik, tabuer osv. 

 

Följer gör nu svordomarna som återfanns i Gustafsson Chens översättning Det röda fältet. 

Tabell 2. Svordomsförekomsten i den svenska översättningen och måltexten, Det röda fältet. 

Svordomar svenska måltexten Förekomst 

Hund/hundögon/gamla hund/gula hundar/din blinda byracka 13 

Oäkting/din oäkting/lilla oäkting  12 

Vad fan/för fan/fy fan/det vete fan  7 

Ditt fä/fän 7 

Djävla 6 

Kräket/ditt kräk 6 

Usling/din gamle usling 6 

Avkomma av en hund/du avkomma av en hund/son av en hynda 5 

Jag ska knulla din mamma/jag ska knulla din morsa 5 

Djävel/djäveln 4 

Odjuret/djur/vilddjur 4 

Horunge 3 

Kuken 3 

Idiot/din lilla idiot 3 

Odågorna/din odåga 3 

Stick 3 

Förbannade/förbannade (kvinna) 2 
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Skojare 2 

Jävla oäktingen/din djävla oäkting 2 

En hyndas son/du son av en hynda 2 

Vad sjutton 2 

Jag ska knulla livet ur din levande morsa/mamma 2 

Det var det djävligaste/det djävligaste 2 

Åsna 2 

Svin 2 

Jävla hundarna/hundjävlar 2 

Horan 2 

Ge dig av härifrån 2 

Jävla idiot 1 

Struntprat 1 

Odugling  1 

Jag ska knulla dina förfäder 1 

Den där gamla åsnan 1 

Förbannade fän 1 

Värdelös stackare 1 

Avskummen 1 

Din skurk 1 

Förbannat också 1 

Evigt förbannade 1 

Ge dig av härifrån 1 

En trögtänkt hundskit 1 

Din djävul 1 

Pisstårar 1 

Vekling 1 

I helvete 1 

Stake 1 

Den lilla rackaren 1 

Fan i helvete 1 

Jag ska knulla livet ur din morsa 1 

Du din otacksamme skit 1 

Lille vän 1 
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Djävla hundvalp 1 

Knulla på du bara 1 

Avkomma av en åsna 1 

Helt djävla 1 

Kula (pungkula) 1 

Slyna 1 

Smutsiga hora 1 

Lilla slampan 1 

Fähund 1 

Totala antalet svordomsförekomster i den svenska måltexten 145 

 

Som tabellen visar är den totala svordomsförekomsten i den svenska måltexten 145 stycken, 

fördelade på 59 stycken olika svordomsuttryck. Den vanligaste svordomen i den svenska 

översättningen av Det röda fältet är hund med 13 förekomster, tätt följd av oäkting med 12 

förekomster. På delad tredje plats kommer uttryck med fan och fä på varsina 7 förekomster var. 

Djävla, kräk och usling delar på fjärde platsen med 6 förekomster var. På delad femte plats 

kommer avkomma av en hund och jag ska knulla din mamma med vardera 5 förekomster. Djävel 

och odjuret i sin tur på delad sjätte plats, med 4 förekomster var.  

 

De religiösa svordomarna fan, djävla, och djävel var väntade i täten. Jag hade dock förväntat mig 

att listan skulle toppas av dessa religiösa svordomar, med tanke på deras framträdande ställning i 

svenskan. Nu kom de inte förrän tredje, fjärde och sjätte plats. Fä, kräk, usling och odjur är även 

de, välanvända svenska svordomar. Däremot har jag svårt att se att hund är så populärt bland 

svenska svordomar. Hunden som är människans bästa vän och som många betraktar mer som en 

familjemedlem än ett djur. Oäkting känns också mindre vanlig, men detta beror självfallet på Mo 

Yans val av svordomar i sin källtext. Detta gäller även avkomma av en hund och jag ska knulla 

din mamma som inte heller känns särskilt svenska någon av dem. Vi är inte lika vana vid den 

typen av könsrelaterade svordomar med knulla som kinesiskan och engelskan. Därför blir de än 

mer stötande när de väl översätts till svenska.  

 

Påfallande är hur den totala svordomsförekomsten i den svenska översättningen minskat från den 

kinesiska källtextens totala 189 till 145 stycken, dvs. 44 stycken mindre. Detta är en relativt 

markant minskning, vilket går i linje med trenderna för svordomsöversättning, att svordomarna 

tenderar att antingen mildras eller helt bortses ifrån. Detta kan dock ha med svårigheten att hitta 

passande motsvarigheter till de kinesiska svordomarna i källtexten, att göra, då vi hämtar 

svordomarnas lexikala innehåll från olika begreppsområden. 

 

Följer gör de svordomar som återfanns i den engelska översättningen av Det röda fältet, Red 

Sorghum. 

Tabell 3. Svordomsförekomsten i den engelska översättningen och måltexten, Red Sorghum. 

Svordomar i engelska måltexten Förekomst 

Bastard 30 

Son of a bitch/son of a whore 18 + 2 = 20 

Dogs 10 



 

36 

 

You little shit/shit 7 

Goddamn/goddamned 6 

Prick 5 

Give a damn/damn/damn them/damned/damned business 5 

I’ll fuck your living mother 4 

Swine 4 

That fucking/fucking woman/fucking thorn 4 

Fucking swine 3 

Get the hell out of here  3 

Get the fuck out of here 3 

What the hell/who the hell/how the hell 3 

You old ass/ass (åsna) 3 

Scoundrel 3 

You misbegotten ingrate 3 

Get your ass out here/get your ass back there 2 

Damned beasts 2 

Damned yellow-skinned dogs/damned mutts 2 

You dumb fuck 1 

Bullshit 1 

Stinking blockhead 1 

Fuckers 1 

Fuck you 1 

Fuck your ancestors 1 

Dogshit official 1 

Scum 1 

Stinking piss 1 

Fucking coward 1 

Horseshit 1 

Balls 1 

Fuck your old lady 1 

That little imp 1 

Damn it to hell 1 

Motherfucking 1 

Who the fuck   1 



 

37 

 

I’ll fuck your mother 1 

Fuck away 1 

Offspring of a stinking donkey  1 

Rotten 1 

Bitch 1 

Whore 1 

Nut 1 

Slut 1 

Filthy bitch 1 

Little bitch 1 

Totala antalet svordomsförekomster i den engelska måltexten 149 

 

Som tabellen visar finns det totalt 149 svordomsförekomster i den engelska måltexten som är 

fördelade på 47 olika svordomsuttryck. Även här är minskningen i förhållande till den kinesiska 

källtextens totala 189 stycken svordomsförekomster iögonfallande. De engelska 

svordomsförekomsten är endast 4 fler än de svenska svordomsförekomsterna men 40 stycken 

färre än de kinesiska. En betydande skillnad.  

 

Slående är även att totala antalet olika svordomsuttryck är mycket färre jämfört med den 

kinesiska måltextens, differensen ligger ändå på 13 stycken svordomar. Variationen av 

svordomar är mindre, den engelska måltexten förefaller inte ha lika många svordomar att välja 

på. Registret verkar helt enkelt mindre. Samtidigt behöver man inte dra för stora växlar av det. 

Det kan ju ha med laozi att göra, som ju förekom 19 gånger i den kinesiska källtexten men inte 

översattes med svordomsbetydelse i de engelska respektive svenska översättningarna. 

  

Observerar man siffrorna i den engelska tabellen, ser fördelningen helt annorlunda ut jämfört 

med den kinesiska källtexten och den svenska måltexten. Här finns en klar etta bastard 

(=oäkting) på hela 30 stycken förekomster, till skillnad från den svenska ettan hund på nästan tre 

gånger så lite, 13 förekomster och laozi (=pappa/”Jag, din far” i ilska/förakt) på 19 stycken. 

Även steget ner till tvåan på listan son of a bitch (=horunge) är här mycket större, med hela tio 

svordomsförekomster färre, 20. Detta bekräftar på sätt och vis vad jag nyss konstaterat, angående 

registret av de engelska svordomarna som är mindre, följdaktligen blir det fler svordomar per 

kategori. På tredje plats hamnar dogs (=hundar) med 10 förekomster. Shit (=skit) kommer på 

fjärde plats med 7 förekomster, tätt följd av goddamn (=helvete) på femte plats med 6 

förekomster. På delad sjätte plats kommer prick (=kuk) och damn (=helvete) med 5 förekomster 

vardera. Sjunde platsen delar I’ll fuck your living mother (=jag ska knulla din levande mamma), 

fucking (=knulla/jävla) och swine (=svin) på 4 förekomster var.  

 

Samtliga svordomar var väntade. Bastard och son of a bitch som de två vanligaste engelska 

svordomarna kändes givet. På engelska känns det som de ofta använder hund i sina 

svordomsuttryck. Det skatologiska shit är även det mycket vanligt både på engelska och svenska. 

I synnerhet var de religiösa goddamn och damn, samt de könsrelaterade svordomsuttrycken 

prick, I’ll fuck your living mother och fucking att vänta. 
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7.2. Analys av översättningsstrategierna 

I tabell 4 presenteras förekomsten av svordomsöversättningsstrategierna. Observera att de alltså 

står i ording efter källtextbundenhet, med de mest källtextbundna strategierna överst i tabellen 

och de mest målkulturanpassade översättningsstrategierna längst ner för överskådlighetens skull. 

Tabell 4. Frekvens över den svenska och engelska översättarens strategier vid översättning av svordomarna i 

den kinesiska källtexten, Mo Yans roman Det röda fältet. 

 Svensk MT  Engelsk MT  Totalt 

 Antal Andel Antal Andel  

Direkt översättning 55 29,1% 40 21,2% 95 

Specificering  0 2 1,1 % 2 

Generalisering 3 1,6 % 3 1,6 % 6 

Omskrivning  0 1 0,5 % 1 

Kulturell substitution 71 37,6 % 95 50,2 % 166 

Substitution med mindre 

grov svordom 

33 17,5 % 6 3,2 % 39 

Substitution med grövre 

svordom 
2 1,1 % 5 2,6 % 7 

Utelämning av svordom 16 8,5 % 14 7,4 % 30 

Tillägg av grövre svordom 1 0,5 % 1 0,5 % 2 

Tillägg av svordom som 

inte finns i källtexten 
1 0,5 % 2 1,1 % 3 

Strategier som involverar 

tillägg av svordom som 

inte finns i källtexten (i 

kombination) 

6 3,2 % 17 8,99 % 23 

Övriga kombinationer 1 0,5 % 3 1,6 % 4 

Totalt 189 100 % 189 100 % 378 

 

Först bör nämnas, gällande hållning, dvs. källtextbundenhet eller målkulturanpassning, utgörs de 

flesta av mina svordomsöversättningsstrategier av målkulturanpassade strategier. Endast ett fåtal 

är källtextbundna. Vad dessa strategier återspeglar så är det mitt material som ju utgörs av 

kinesiska svordomar. Med tanke på det kulturella och geografiska avståndet mellan det kinesiska 

källspråket och de svenska och engelska målspråken är detta inte konstigt. Med ett källspråk som 

ligger så långt bort från målspråken blir översättarna tvungna att ta till målkulturanpassade 

strategier för att de svenska och engelska måltextläsarna överhuvudtaget ska förstå. Detta är 

anledningen. Endast två av mina översättningsstrategier direkt översättning och specificering är 

med andra ord källtextbundna; resten generalisering, omskrivning, alla fall av substitution, 

tillägg av svordom som inte finns i källtexten, samt utelämning är målkulturanpassade 

översättningsstrategier. Som framgår av tabellen finns svordomsuttryck som översatts med hjälp 

av en kombination av olika strategier. Dessa kommer att redogöras för längre ner i analysen. 

 

Vad tabellen visar är att den vanligaste översättningsstrategin för båda översättarna är kulturell 

substitution med hela 166 förekomster totalt. Detta går i linje med vad jag nyss nämnde. För att 

svordomar som har så starka kulturella konnotationer som många av de kinesiska har, som helt 

saknar motsvarighet på målspråken, ska kunna förstås av de nya läsarna, är kulturell substitution 
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ofta nödvändig som strategi. Med hjälp av den, förmedlar översättarna svordomsbetydelsen i den 

kinesiska källtexten till de svenska och engelska måltextsläsarna, genom att välja en svordom på 

målspråket som uppnår samma effekt som svordomen gör i källtexten. 

 

Näst vanligast av översättningsstrategierna har även den, båda översättarna gemensamt, direkt 

översättning med totalt 95 förekomster. Att så mycket av svordomarna direktöversätts är inte 

konstigt då vi har med en högprestigeförfattare att göra, som dessutom vunnit Nobelpriset. Då är 

tendensen för översättare att hålla sig så nära källtexten som möjligt, eftersom man helt enkelt 

inte vågar röra den för mycket. 

 

Trean på listan över mest frekventa översättningsstrategier är substitution med mindre grov 

svordom med totalt 39 förekomster. Anledningen till att den blivit så populär som strategi är att 

den svenska översättaren valt att använda sig av denna strategi hela 33 gånger, dvs. 17,5 % av 

det totala antalet svordomsförekomster i den svenska måltexten, vilket bidrar till varför den 

strategin är så vanlig om man slår ihop de båda översättarnas översättningsstrategier. Tittar man 

bara på den engelska översättaren däremot ser man att han endast använt sig av denna strategi, 

substitution med mindre grov svordom 6 gånger, endast 3,2 % av svordomsförekomsterna i den 

engelska måltexten. Alltså inte alls ofta. Anledningen till att substitution med mindre grov 

svordom är så frekvent bland strategierna för den svenska översättaren har att göra med att hon 

oftare än den engelska översättaren blir begränsad av det svenska svordomsregistret, som 

förespråkar religionsrelaterade svordomar, istället för de könsrelaterade som är vanliga i Kina 

och i engelsktalande länder. Därför är hon mer eller mindre tvungen att välja denna 

översättningsstrategi, på grund av de rådande svordomsnormerna i Sverige. 

 

Utelämning av svordom kommer på fjärde plats över mest använda översättningsstrategier för 

svordomar i Det röda fältet, med 30 förekomster, 16 står den svenska översättaren för (dvs. 8,5 

%), 14 stycken den engelska (dvs. 7,4 %). Relativt lika är alltså deras andelar av utelämning av 

svordomar i den kinesisksa källtexten. Anledningen till att utelämningar är relativt vanligt kan 

vara att språken är så olika sinsemellen att det ibland helt enkelt inte går att överföra 

svordomsbetydelsen i källtexten till de svenska och engelska måltextsläsarana och att 

översättarna hellre väljer att utelämna dem. Detta går även i linje med de generella normerna för 

svordomsanvändning, att de tenderas att mildras eller utelämnas vid översättning. Observeras bör 

att dessa utelämningar av svordomar även kan resultera i tillägg av svordomar som inte finns i 

källtexten på andra platser i måltexterna. Dessutom kan ju de kinesiska svordomsuttrycken bestå 

av många olika komponenter. Det kan vara ännu en anledning till varför översättarna ibland 

väljer att utelämna svordomselement i sina måltexter, för att undvika onödig redundans och 

anpassa sina texter till måltextläsarna som inte är lika vana vid dessa fenomen som 

källtextläsarna.  

 

Femte vanligaste översättningsstrategin är strategier som involverar tillägg av svordom som inte 

finns i källtexten (i kombination) med 23 förekomster totalt, varav den engelska översättaren står 

för ungefär tre gånger så många som den svenska, 17 förekomster (dvs. 8,99 %) jämfört med 

svenskans 6 förekomster (dvs. 3,2 %). Att lägga till svordomar i måltexten som inte finns i 

källtexten är en relativt målkulturanpassad strategi. Vad dessa resultat antyder och till följd av 

den engelska översättarens val, är den engelska översättningen mer målkulturanpassad än den 

svenska som är mer källtextbunden. Detta konfirmerar även deras använding av den sjätte och 

åttonde vanligast använda strategierna substitution med grövre svordom och tillägg av svordom 

som inte finns i källtexten. 

 

Det intressanta sker dock när man tittar på den svenska och den engelska översättaren separat. 

Då blir det nämligen tydligt hur mycket mer målkulturanpassad den engelska översättningen är 

jämfört med den svenska och hur mycket mer källtextbunden den svenska översättningen är 

jämfört med den engelska. Den målkulturanpassade översättningsstrategin kulturell substitution 
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används hela 95 gånger av den engelska översättaren. 50,2 % av det totala antalet 

svordomsförekomster i den engelska måltexten är översatt med denna strategi, alltså mer än 

hälften. Den svenska översättaren har endast använt sig av denna strategi 71 gånger i sin måltext, 

dvs. 37,6 % av det totala antalet svordomsförekomster i den svenska måltexten. Detta låter 

onekligen mycket men inte jämfört med den engelska, hela 24 gånger, dvs. 12,6 % mindre. 

Samtidigt är den källtextsbundna översättningsstrategin direktöversättning vanligare i den 

svenska måltexten jämfört med den engelska. Den svenska översättaren har använt sig av 

direktöversättning 55 gånger, dvs. 29,1 % av det totala antalet svordomsförekomster i den 

svenska måltexten, till skillnad från den engelska översättaren som endast använt denna strategi 

40 gånger, dvs. 21,2 % av det totala antalet svordomsförekomster i den engelska måltexten, med 

andra ord 15 gånger, dvs. 7,9 % färre. Denna indikation är även i linje med min hypotes, att den 

engelska översättningen av svordomarna är mer anpassad till målkulturen än den svenska 

översättningen som är mera källtextbunden. 

 

Följer nu gör en presentation och analys av översättningsstrategierna en efter en och hur 

översättarna har använt sig av dem med representativa exempelmeningar från översättningarna 

och statistik över förekomsten. 

 

Direkt översättning 

Tabell 5. Exempelmening 1 - Direkt översättning. 

Kinesisk källtext Svensk måltext Engelsk måltext 

1. Riben gou!日本狗！= japanska hundar 

 

Ordagrant: (ej svordom) hund (sällskapsdjuret) 

Figurligt: föraktlig person/fä 
 

s.3 

Japanska hundar! 
 

 

 
 

s.11 

Jap dogs! 
= japanska hundar 

 

 
 

s.5 

Eftersom det inte förekommer några hundar i denna passage blir det tydligt att det är tal om 

svordom. Detta framgår även av hur svordomen presenterats i form av utrop Riben gou! följt av 

utropstecken dessutom. Detta är kännetecknande för svordomsspråk. Sällan skulle hund i neutral 

betydelse som inte är svordom förekomma på detta sätt i en text.  

 

Här har båda översättarna hållit sig nära den kinesiska källtexten både vad gäller form (utrop 

följda av utropstecken) och betydelse och gjort direkta översättningar. Liksom i källtexten är det 

underförstått av sammanhanget att det är svordomar som avses i samtliga av fallen (källtexten 

och respektive måltext) och att gou, hundar och dogs inte handlar om människans bästa vän utan 

om en föraktlig person. Med detta svordomsuttryck gou/hund som är gemensamt för båda 

kulturer, käll och mål, fungerar denna direkta översättning utmärkt som strategi för att förmedla 

svordomsbetydelsen i källtexten till respektive målkultur; måltextläsarna går ej miste om något. 

 

Tabell 6. Exempelmening 2 - Direkt översättning. 

Kinesisk källtext Svensk måltext Engelsk måltext 

15. Chusheng! 畜生 

 

Ordagrant: boskap/fä/samlingsnamn för 
djur som inte är vilda av typen ko, kyckling 

Figurligt: fä, odjur, best, kräk, usling, svin/ 

jävel, jäkel, horunge 
 

 

 

s.20 

Ditt fä! 
 

Fä = ordagrant: 

nötboskap/djur i 
allmänhet; figurligt: 

används också som 

skällsord i betydelsen 
odjur/best/kräk/usling 

 

s.30 

You damned beast! 
=förbannade fä 

 

Beast = ordagrant (ej 
svordom) = djur, vilddjur, 

fä; figurligt/svordom: 

odjur, best, kräk, usling, 
svin, rackare, fä 

 

s.24 
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Eftersom fä liksom hund kan ha både svordoms- och vanlig betydelse beror det på 

sammanhanget hur de ska översättas. Här var det klart att det handlade om svordom. Den 

svenska översättaren har använt sig av en källtrogen direkt översättning. Att det är tal om en 

svordom här framgår ändå av svordomens form och innehåll. Utan tvekan har chusheng här 

tolkats som svordom även av den engelska översättaren som för att undvika tvivel löst det hela 

med ett tillägg av svordom (damned) som inte finns i källtexten. Alltså kombination: tillägg av 

svordom som inte finns i källtexten + direkt översättning. Även här med chusheng/fä som är 

gemensamt för båda kulturer, käll och mål, fungerar en direkt översättning bra för att förmedla 

den kinesiska källtextens svordomsbetydelse till målkulturerna. 

 

Tabell 7. Exempelmening 3 - Direkt översättning. 

Kinesisk källtext Svensk måltext Engelsk måltext 

21. Jiuzi 舅子 

 
Ordagrant: mammas lillebror/svåger/morbror/fruns bror 

Figurligt: nedsättande/knulla med din syster 

 
s.24  

Käre svåger 

 

 
 

 

s. 35 

You prick. 

 

Prick = kuk 
 

 

s.29 

Av sammanhanget syns det att detta handlar om svordom eftersom det står ma 骂 (skälla på) i 

källtexten. I dialekt från norra Kina blir det svordom (jmf svordomar nummer 3, 8, 38). På 

kinesiska kallas män som är gifta med sina systrar för xiaojiuzi 小舅子. Det är alltså något 

oanständigt och motpartens status blir därför lägre än den egna. Här, eftersom det inte finns 

något släktförhållande, förödmjukas motståndaren och även indirekt dennes syster. Vissa 

svordomar involverar speciella kulturella konnotationer och om de översätts bokstavligen kan 

det orsaka förståelsehinder för läsare som inte förstår kinesisk kultur. Här har den svenska 

översättaren gjort just det och översatt den kinesiska svordomen jiuzi i källtexten till svåger i 

måltexten. Med tanke på att det inte figurerar någon svåger i texten blir denna översättning dock 

något märklig. De svenska måltextläsarna kommer dessutom inte ha någon aning om att det rör 

sig om en svordom. Svordomsbetydelsen i källtexten förmedlas inte vilket alltså är effekten av 

hennes direkta översättning. 

 

Den engelska översättaren har här lyckats bättre med att förmedla den kinesiska svordomen i 

källtexten genom att i måltexten välja prick som ju dessutom är en svordom från samma 

könsrelaterade kategori som svordomen i källtexten. Med andra ord är det en kulturell 

substitution han använt sig av. Anledningen till att det var lättare för den engelska översättaren 

att förmedla denna kinesiska könsrelaterade svordom kan ha haft med de olika 

svordomsregistren att göra. I de engelsktalande länderna är man vanare vid könsrelaterade 

svordomar medan de i Sverige upplevs som mycket stötande när de väl översätts. Därför kan den 

svenska översättaren ha valt denna strategi.  

 

Tabell 8. Exempelmening 4 - Direkt översättning. 

Kinesisk källtext Svensk måltext Engelsk måltext 

26. Xiao bie gaozi 小鳖羔子 = lilla sköldpaddsunge 

 

Bie 鳖 ordagrant: sköldpadda; figurligt: horunge, jävel, jäkel, 

oäkting, skit, skitstövel; gaozi羔子 = unge 

 

s.28 

din odåga 

 

 
 

 

s.39 

You little turtle 

egg 

= ditt lilla 
skölpaddsägg 

 

s.33 

Här har den svenska översättaren valt att översätta den grova kinesiska svordomen i källtexten 

där barnen jämförs med sköldpaddor vilket innebär att föräldrarna försämras till djur med en 

väldigt snäll svordom i måltexten, odåga. Detta ligger i linje med den generella trenden vad 

gäller översättning av svordomar, att de tenderar att översättas till mycket mildare svordomar än 

originalsvordomarna i källtexten. Synonymer till odåga är ju snarare: odugling, klant, dumbom, 
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rackarunge, busunge. Eventuellt kräk också men inte i nivå med källtextens horunge. Alltså 

substitution med mindre grov svordom.  

 

Den engelska översättaren har här intressant nog istället valt en mycket källtextbunden strategi 

genom att spara nästan helheten av källtexten i sin måltext you little turtle egg, möjligtvis i syfte 

att exotisera den engelska måltexten. Hur gulligt det än låter är det nog ytterst få av de engelska 

måltextläsarna som vet att det bakom denna oskyldiga formulering lurar en riktigt grov kinesisk 

svordom. I den engelska måltexten finns inget av svordomen från den kinesiska källtexten kvar, 

vilket är synd. Genom den engelska översättarens direkta översättning går de engelska 

måltextsläsarna totalt miste om svordomsbetydelsen i källtexten; den svenska har lyckats bättre. 

 

Tabell 9. Exempelmening 5 - Direkt översättning. 

Kinesisk källtext Svensk måltext Engelsk måltext 

119. Gouzaizi 狗崽子 

 

Ordagrant: hundvalp; figurligt: (vulgärt) horunge 

 
s.232 

djävla hundvalp 
 

 

 

s.257 

little son of a 
bitch 

 

 

s.256 

Här har den svenska översättaren använt sig av en källtrogen direkt översättning vid 

översättningen av gouzaizi i källtexten. Hade hon inte lagt till ett djävla i sin måltext hade dock 

inte de svenska måltextläsarna vetat att det handlade om en svordom. Vid svordomar som 

involverar speciella kulturella konnotationer måste man alltså som hittills observerats (jmf tabell 

7 och 8 ovan) vara extra varlig. Svordomseffekten av gouzaizi i källtexten får hon dock inte helt 

med sig då hon i linje med normerna för svensk svordomsanvändning som använder 

religionsrelaterade istället för könsrelaterade, väljer en religionsrelaterad svordom djävla som 

per definition är mycket svagare än källtextens könsrelaterade gouzaizi. Alltså en kombination: 

direkt översättning + tillägg av mindre grov svordom. Den engelska översättaren däremot får 

med hjälp av little son of a bitch med sig hela svordomsbetydelsen från källtexten i sin måltext. 

Med andra ord en kulturell substitution. 

 

Tabell 10. Exempelmening 6 - Direkt översättning. 

Kinesisk källtext Svensk måltext Engelsk måltext 

28. Cao ni zuzong 操你祖宗= knulla dina förfäder 

 

Cao操 figurligt/ordagrant: knulla 

 

s. 34 

Jag ska knulla dina 

förfäder 

 
 

s.44 

Fuck your ancestors! 

= Knulla dina förfäder 

 
 

s.39 

Här har båda översättarna hållit sig nära källtexten och använt sig av direkta översättningar. En 

sådan svordom är vi inte så vana vid i Sverige. Det är dock mycket vanligt i Kina att på detta sätt 

förolämpa varandra genom att använda sina familjer, förfäder, etc. Knulla som svordom är vi 

inte heller så vana vid i Sverige; denna svordom används dock allt mer framförallt bland unga.  

 

Tabell 11. Exempelmening 7 - Direkt översättning. 

Kinesisk källtext Svensk måltext Engelsk måltext 

31. Gouniangyangde 狗娘养的 

 
Ordagrant: tik(hund)avkomma/avkomma av en tik 

Figurligt: horunge 

 

s. 47 

En hyndas son  

 

Hynda=tik/honhund/hona 
 

 

s.59 

Son of a bitch 

= horunge 

 
 

 

s.55 

På kinesiska är en svordom där motparten jämförs med djur ett sätt att försämra motparten till 

andra kategorier som inte är människor. Gouniangyangde är ett barn vars mamma/partner är som 
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en hund och motparten är alltså i detta fall ett barn som uppfostras som ett djur, som en hund. 

Det är således ett mycket dåligt ord som jämför motpartens mamma med en hund.  

 

Här har den svenska översättaren varit trogen källtexten och använt sig av en direkt översättning. 

Det är dock inte säkert att de svenska läsarna förstår att det rör sig om en svordom. Att istället 

översätta svordomens figurliga betydelse hade därför varit ett bättre val av den svenska 

översättaren för att försäkra sig att den kinesiska svordomsbetydelsen förmedlas i sin måltext. 

Den engelska däremot har använt sig av kulturell substitution och förmedlat betydelsen av 

svordomen i källtexten i sin måltext. Därför känns den sistnämnda som en mer lyckad strategi. 

Tabell 12. Frekvens för direkt översättning. 

 Frekvens för direkt översättning 

Svensk måltext 55 

Engelsk måltext 40 

Totalt 95 

  

Tabell 12 visar på ett mönster som redan påvisats i tabell 4, att den svenska översättaren i 

mycket större omfattning än den engelska använt sig av direkt översättning i sin översättning 

med en differens på 15 svordomsförekomster. Detta visar att hon håller sig närmare den 

kinesiska källtexten med hjälp av bokstavliga översättningar i betydande fler fall än den engelska 

översättaren gör, för att bibehålla de kinesiska svordomarnas kulturella konnotationer och få 

måltextläsarna att uppskatta deras betydelse.  

 

Här blev det dock även uppenbart att direkt översättning är en bra strategi när det gäller att 

översätta svordomar som båda kulturer har gemensammt som chusheng/fä och gou/hund, 

däremot inte när det gäller att översätta svordomar som involverar speciella kulturella 

konnotationer såsom jiuzi (=svåger, fruns bror/knulla med din syster), xiao bie gaozi (=lilla 

sköldpaddsunge/horunge) och gouzaizi (=hundvalp/horunge). Då är en kulturell substitution 

nödvändig för att förmedla svordomens rätta betydelse i källtexten till målkulturerna. 

 

Specificering 

Tabell 13. Exempelmening 1 - Specificering. 

Kinesisk källtext Svensk måltext Engelsk måltext 

12 Gou! 狗! 

 
Ordagrant: (ej svordom) hund (sällskapsdjuret) 

Figurligt: föraktlig person/fä 

  

s.16 

Hundar!  

 

 
 

 

s.28 

Those mad dogs 

= dessa galna hundar 

 
 

 

s.20 

Här har den svenska översättaren varit trogen den kinesiska källtexten och använt sig av direkt 

översättning jmf tabell 5 (svordom nummer 1). Även den engelska översättaren har hållit sig 

relativt nära källtexten då hundar direktöversatts. Däremot lägger översättaren här till ett mad 

(=galen) som inte finns i källtexten varpå det resulterar i en specificering. 

 

Tabell 14. Exempelmening 2 - Specificering. 

Kinesisk källtext Svensk måltext Engelsk måltext 

37. Hunzhang混账 

 
Ordagrant: kaos i huvudet  

Figurligt: (vulgärt) jävel, 

horunge, fanskap, skit, 
skitstövel, usling, jäkel, jävla 

 

s.52 

“Ditt kräk!” 

 

 
 

 

 
 

s.64 

‘You no-good bastard!’= Din värdelösa 

horunge! 

 
bastard 

Ej svordom = hybrid, utomäktenskapligt barn 

Svordom = jävel, jäkel, horunge, oäkting, skit  
 

s.59 
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Kräk betyder fä/fähund/usling/lymmel/skitstövel/as/odåga/odugling/stackare/ynkrygg. Därför 

känns den svenska översättningen som en mycket snällare och mindre grov översättning än 

svordomen i källtexten hunzhang som betyder jävel, horunge, jäkel osv. Alltså substitution med 

mindre grov svordom. Någon motsvarighet till no-good i den engelska måltexten finns inte i den 

kinesiska källtexten, därför har den engelska översättaren här använt sig av en specificering. 

 

Tabell 15. Frekvens för specificering. 

 Frekvens för specificering 

Svensk måltext 0 

Engelsk måltext 2 

Totalt 2 

 

Som tabellen visar är det enbart den engelska översättaren som vid två fall använt sig av denna 

strategi i sin översättning.  
 

Generalisering 

Tabell 16. Exempelmening 1 - Generalisering. 

Kinesisk källtext Svensk måltext Engelsk måltext 

77. Dongyang gui!东洋鬼！
Ordagrant = japanska spöke/djävel 

 

Gui 鬼 ordagrant: spöke 

Figurligt: nedsättande/djävel 

 
s. 160 

Din djävul! 
 

= fan, fasen, jävel, 

satan, sate 
 

 

s.182 

bastard! 
 

bastard = ej svordom = hybrid, 

utomäktenskapligt barn 
Svordom = jävel, jäkel, horunge, 

oäkting, skit, skitstövel 

s.180 

Dongyang gui hänvisar till den japanska armén som invaderade Kina vid den tiden. Vid första 

anblick ser den svenska översättningen djävul ut som en kulturell substitution eftersom den 

bevarar svordomsantydan i källtextens gui. Tittar man dock närmare ser man att det rör sig om 

en generalisering om man tänker att den svenska översättaren gått upp ett semantiskt steg från 

dongyang gui/japanska djävel i källtexten till bara gui/djävel i måltexten. Den engelska 

översättningen bastard med horunge, oäkting osv. som synonymer känns alldeles för grov för att 

motsvara gui i källtexten, alltså substitution med grövre svordom. 

 

Tabell 17. Exempelmening 2 - Generalisering. 

Kinesisk källtext Svensk måltext Engelsk måltext 

38. Xiaojiuzimen 小舅子们 = svågrarna 

 

Ordagrant: mammas lillebror/svåger/morbror/fruns bror 
Figurligt: nedsättande/knulla med din syster 

 

s. 57 

De  

 

 

 
 

s.70 

They 

= De 

 

 
 

s. 65 

Som noterats i tabell 7 (jmf svordom nummer: 3, 8, 21) blir detta svordom i dialekt från norra 

Kina. Här har båda översättarna valt en generalisering. Denna metod används i regel när man 

saknar ett ord på målspråket och därför löser det genom att gå upp en semantisk nivå. Här har de 

gått från källtextens konkreta xiaojiuzimen till det mer generella de/they i måltexterna. I detta har 

dock källtextens svordomsantydan samtidigt gått förlorad och finns ej längre bevarad i 

måltexterna. Eventuellt kan deras drag ha med Tourys (1995) normer att göra, att översättarna 

försöker anpassa sina måltexter till respektive målkulturer där motsvarigheter till denna mycket 

kinesiska svordom inte riktigt finns och det helt enkelt trots svordomsförlusten blev lättare med 

denna lösning, att översätta till de/they i respektive måltext. 
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Tabell 18. Exempelmening 3 - Generalisering. 

Kinesisk källtext Svensk måltext Engelsk måltext 

104. Tu balu 土八路 

Ordagrant: omodern soldat 
Figurligt: omodern, som ligger efter/ganska svag svordom 

Tu 土 har negativ betydelse: 

lantlig, omodern, gammalmodig, bakåt/ligga efter 

Balu 八路 syftar på armén som leddes av kommunistpartiet 

under kriget mot japanerna 1937-1945. 
 

s.188 

Du 

 

 
 

 

 
 

 

s.210 

You 

= you 

 
 

 

 
 

 

s.210 

Här kan jag tänka mig att översättarna inte vet hur de ska ta ställning till denna mycket kinesiska 

svordoms kulturella konnotation som säkerligen är okänd bland måltextläsarna. Därför har de 

helt enkelt valt att förenkla det hela med att ersätta det med du/you i måltexterna. Eftersom de 

går upp en nivå i det semantiska fältet från tubalu i källtexten till du/you i måltexterna är detta 

generalisering (jmf xiaojiuzimen i tabell 17 svordom nummer 38 här ovan). Däremot är ju inte 

något av källtextens svordomsnyans kvar i någon av måltexterna, vilket är synd. 

   

Tabell 19. Frekvens för generalisering. 

 Frekvens för generalisering 

Svensk måltext 3 

Engelsk måltext 3 

Totalt 6 

 

Som tabellen visar har båda översättarna använt sig av denna svordomsöversättningsstrategi lika 

många gånger. I regel för att förenkla och undvika komplicerade lokala kinesiska svordomar 

utan någon som helst motsvarighet i målspråken såsom tu balu och xiaojiuzimen.  

 

Omskrivning 

Tabell 20. Exempelmening 1 - Omskrivning. 

Kinesisk källtext Svensk måltext Engelsk måltext 

105. Wo cao ni qinniang! 我操你亲娘！ 

Figurligt/ordagrant:  

= jag vill knulla din biologiska mamma! 
 

s.190 

Jag ska knulla din 

mamma! 

 

 
s.212 

Fuck your old lady 

Ordagrant= knulla din gamla 

dam 

 
s.211 

Till skillnad från cao ni niang 操你娘 som betyder knulla din mamma är detta qinniang med 

betydelsen biologiska mamma ännu starkare eftersom det inte är tal om vilken mamma som helst 

utan just din biologiska. Svordomen blir också extra effektfull då en kvinnorelaterad svordom 

förenas med en könsrelaterad och man då förödmjukar både motparten och dennes mor. Ingen av 

översättarna har dock tagit hänsyn till denna nyans i källtexten utan det blir bara knulla din 

mamma i den svenska måltexten (substitution med mindre grov svordom) och fuck your old lady 

med samma betydelse i den engelska måltexten. Old lady är en omskrivning för mamma. 

 

Tabell 21. Frekvens för omskrivning. 

 
 

 

 
 

Detta är, som tabellen visar, den enda förekomsten av översättningsstrategin i materialet som 

använts av den engelska översättaren. 

 

 Frekvens för omskrivning 

Svensk måltext 0 

Engelsk måltext 1 

Totalt 1 
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Kulturell substitution 

Tabell 22. Exempelmening 1 – Kulturell substitution. 

Kinesisk källtext Svensk måltext Engelsk måltext 

2. Gouniangyangde 狗娘养的= horungar 

 

Ordagrant: tikavkommor/avkommor av tikar 

Figurligt: horungar 
 

s.3 

horungar! 
 

 

 

 
s.11 

sons of bitches! 
= horungar 

 

 

 
s.5 

Om översättarna valt tikavkommor hade det blivit direkt översättning men här valdes horungar! 

och sons of bitches! istället, vilket blir kulturell substitution för översättarna har översatt 

svordomens betydelse i den kinesiska källtexten med något som ger samma effekt i målkulturen.  

 

Tabell 23. Exempelmening 2 – Kulturell substitution. 

Kinesisk källtext Svensk måltext Engelsk måltext 

5. Pi 屁 

Ordagrant: fis; figurligt: nonsens/värdelös 

s.9 

Struntprat! 

 

 
s.18 

Bullshit! 

= Skitsnack/nonsens 

 
s.12 

Den direkta översättningen hade varit fis, här valde båda översättarna (svenska och engelska) 

istället att förmedla svordomsbetydelsen vilket ju är nonsens, alltså kulturell substitution.  

 

Tabell 24. Exempelmening 3 – Kulturell substitution. 

Kinesisk källtext Svensk måltext Engelsk måltext 

36. Zazhong 杂种 

 

Ordagrant: hybrid/blandras 

Figurligt: (vulgärt) 
horunge/oäkting 

 

s. 52 

“Din oäkting!” 

 
 

 

s. 64 

‘You bastard!’ = din horunge 

 
bastard  

Ingen svordom = hybrid, utomäktenskapligt barn 

Svordom = jävel, jäkel, horunge, oäkting, skit 
 

s. 59 

Båda översättarna har åstadkommit samma effekt som svordomen i den kinesiska källtexten 

zazhong i sina respektive måltexter med hjälp av svordomarna oäkting och bastard, dvs. kulturell 

substitution i båda fallen. På kinesiska är zazhong en grov svordom och avser de som är födda 

genom korsning. Svordomsyttraren anser att motparten är född från mammans parning med ett 

djur. Eftersom zazhong/hybrid inte har någon svordomsbetydelse i målkulturerna gör de båda 

översättarna klokt här att översätta den figurliga betydelsen för att försäkra sig om att 

svordomsbetydelsen i den kinesiska källtexten hänger med och förmedlas i måltexterna. 

 

Tabell 25. Exempelmening 4 – Kulturell substitution. 

Kinesisk källtext Svensk måltext Engelsk måltext 

67. Tamade 她妈的 

 

Ordagrant: hennes mammas; figurligt: (vulgärt) 

helvete/jäklar/jävlar/fan/förbannat/tusan också 

 
s.132 

djävla 

 
 

 

 
s.153 

Damn 

= djävla 
 

 

 
s.149 

Med hjälp av svordomarna djävla och damn lyckas de båda översättarna förmedla 

svordomsbetydelsen i den kinesiska källtexten tamade till sina måltextläsare. Samma effekt 

uppnås på båda sidor om texterna (käll- och måltext) alltså kulturell substitution.  
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Tabell 26. Frekvens för kulturell substitution. 

 Frekvens för kulturell substitution 

Svensk måltext 71 

Engelsk måltext 95 

Totalt 166 

 

Som tabellen visar använder den engelska översättaren denna strategi i mycket större 

utsträckning än den svenska. Redan i tabell 4 och i bilaga 1 noterades att detta är den absolut 

vanligaste strategin för svordomsöversättning i hela materialet och den vanligaste strategin för 

båda översättarna. Skillnaden mellan de båda översättarna vad gäller användningen av strategin 

är dock påfallande. Genom att använda kulturell substitution anpassar man sin översättning av 

svordomen i källtexten till målkulturens läsare. Detta mönster går även i linje med min hypotes 

och tyder på att den engelska översättaren tar sig större friheter med källtexten i högre grad än 

den svenska som i sin tur respekterar källtexten mer i sin översättning av svordomarna. 

 

Substitution med mindre grov svordom 

Tabell 27. Exempelmening 1 – Substitution med mindre grov svordom. 

Kinesisk källtext Svensk måltext Engelsk måltext 

3. Xiaojiuzi小舅子 

 

Ordagrant: mammas lillebror/svåger/morbror/fruns bror 
Figurligt: nedsättande/knulla med din syster 

 

s.8 

djävel  

=  

Jävel, djävul, jäkel, 

knöl, skitstövel, fan, 
satan, sate 

 

s.17 

The prick 

= kuken 

 

s.11 

Med tanke på att xiaojiuzi i norra Kina har svordomsbetydelsen knulla med din syster (jmf tabell 

7 och 17; svordomar nummer 8, 21, 38) och djävel betyder jävel, djävul, knöl, skitstövel osv 

känns valet av djävel som svensk översättning för snällt. Det har inte samma vulgära 

konnotationer och man går miste om den nyans som svordomen i den kinesiska källtexten har. 

Effekten är med andra ord inte densamma av svordomen i källtexten som måltexten. Därför kan 

det inte vara tal om kulturell substitution utan snarare: substitution med mindre grov svordom. 

Här har översättaren valt att mildra svordomen i den svenska källtexten i synnerhet också för att 

vi i svenskan är vanare vid religionsrelaterade än könsrelaterade svordomar. Därför blir de 

religionsrelaterade svordomarna ofta den svenska översättarens val. Den engelska översättningen 

kuken är desto mer passande; den kommer i alla fall från samma kategori av svordomar, de 

könsrelaterade, som den kinesiska i källtexten, xiaojiuzi. Alltså kulturell substitution.9 

 

Tabell 28. Exempelmening 2 – Substitution med mindre grov svordom. 

Kinesisk källtext Svensk måltext Engelsk måltext 

4. Ni niang ge dan! 你娘个蛋! = din mammas ägg  

 

Figurligt: går ej att översätta ordagrant den figurliga 

betydelsen. Huaidan och hundan används i norra Kina 
med svordomsbetydelse.   

Dan蛋 ordagrant: ägg (vanliga) (ingen 

svordomsbetydelse); figurligt/svordom: könsorgan, 

mannens testiklar, kvinnans ägg 

 

s.8 

Jävla idiot! 
 

Jävla = jäkla, satans, 

jäkliga, förbannade, 

förbaskade, rackarns, 
sabla, jädra, jävlig  

 

Idiot = dumhuvud, 
dumbom 

s. 17 

You dumb fuck! 
= din dumma 

fan 

 

 
 

 

 
s.11 

                                                   
9 Intressant är att notera att den kinesiska svordomen juizi förekommit 4 gånger i källtexten och översatts på 

fyra olika sätt av den svenska översättaren (nummer 3 – substitution med mindre grov svordom; nummer 8 

– kulturell substitution; nummer 21 – direkt översättning; och nummer 38 – generalisering). Den engelska 

har använt sig av kulturell substitution vid de tre första och generalisering i den sista. 
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Svårt att säga vad det är för strategi när den kinesiska figurliga betydelsen är okänd. Vad som är 

säkert i alla fall är att den svenska översättaren har översatt ett könsord ni niang ge dan i den 

kinesiska källtexten med en svordom med religiös anknytning jävla + idiot i den svenska 

måltexten. Detta går i linje med de svenska svordomsnormerna men försvagar dock samtidigt 

svordomseffekten i måltexten till skillnad från den i källtexten. Jävla är ju synonym med jäkla, 

satans, jäkliga, förbannade, förbaskade, rackarns, sabla, jädra, jävlig som är betydligt snällare 

än samtliga könsrelaterade svordomar som är mycket grövre per definition. Idiot som mer har 

betydelsen dumhuvud, dumbom är också alldeles för lamt i denna kontext. Men även den 

engelska översättaren har använt sig av detta med sin översättning dumb. Kanske har de båda 

översättarna tagit fasta på källtextens dan som i vissa kombinationer som bendan 笨蛋(=dumma 

ägg) betyder dumbom. Hur som helst, blir denna kombination av jävla och idiot alldeles för svag 

i den svenska måltexten för att återspegla svordomen i källtexten. Jag misstänker alltså att denna 

lösning som den svenska översättaren använt sig av får en betydligt mildare effekt än svordomen 

i källtexten. Därför är det alltså inte kulturell substitution; detta skulle ju kräva samma effekt i 

måltexten som i källtexten. Här är det snarare en substitution med mindre grov svordom. 

  

Båda översättarna, har som noterats tagit fasta på betydelsen dum i sina översättningar; den 

svenska med idiot, den engelska med dumb. Eftersom dan i källtexten i vissa kontexter har 

betydelsen dum kanske denna engelska kombination av dumb och fuck här inte är så inadekvat. 

Fuck är ju dessutom liksom svordomen i den kinesiska källtexten, ni niang ge dan, en 

könsrelaterad svordom. Detta verkar här röra sig om kulturell substitution med liknande effekt 

skapad av svordomarna i måltexten såsom i källtexten. 

 

Tabell 29. Exempelmening 3 – Substitution med mindre grov svordom. 

Kinesisk källtext Svensk måltext Engelsk måltext 

25. Cao ni qinniang! 操你亲娘! = knulla din biologiska 

mamma 

Figurligt/ordagrant: knulla din biologiska mamma! 

 

s. 28 

Jag ska knulla 

din mamma! 
 

 

s. 38 

Fuck you!  

= knulla dig! 
 

 

s.33 

Som konstaterats i tabell 20 är detta cao ni qinniang starkare än cao ni niang 操你娘 eftersom 

det betyder knulla din biologiska mamma och inte bara knulla din mamma. Svordomen blir 

således mycket starkare. Ingen av översättarna har dock tagit hänsyn till denna nyans i källtexten 

dvs. att svordomen förstärkts med hjälp av qinniang, utan det blir bara jag ska knulla din mamma 

i den svenska måltexten. Alltså substitution med mindre grov svordom. Den engelska 

översättaren gör däremot något annat och tar bort mamma helt ur måltexten och lägger till you 

(dig) istället med resultatet att svordomen blir mindre grov. Att förolämpa någons mamma är en 

mycket högre grad av förolämpning. Den engelska översättaren åstadkommer alltså ett helt annat 

resultat med sin översättning. Därför substitution med mindre grov svordom. 

 

Tabell 30. Exempelmening 4 – Substitution med mindre grov svordom. 

Kinesisk källtext Svensk måltext Engelsk måltext 

29. Gouniangyangde 狗娘养的 

 

Ordagrant: tikavkomma/avkomma av en tik 

Figurligt: horunge 

 
s. 35 

Djävla 

= 
jävla, jäkla, satans, jäkliga, 

förbannade, förbaskade, rackarns, 

sabla, jädra, jävlig 

 
s. 45 

Son of a bitch 

= horunge  
 

 

 

 
s. 40 

Här har gouniangyangde i källtexten översätts till djävla. En lösning som inte är helt perfekt 

eftersom den inte förmedlar betydelsen av svordomen i källtexten, horunge, i måltexten. Tidigare 

har den svenska översättaren översatt gouniangyangde som horungar. Vilket är en bättre 

översättning eftersom den bättre förmedlar svordomsbetydelsen i källtexten. Djävla som ju 
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betyder jäkla, satans, jäkliga osv. känns mycket snällare än horunge. Här har den svenska 

översättaren sannolikt medvetet valt religionsrelaterade svordomar istället för könsrelaterade. 

Trots denna asymmetri i svordomsbetydelse och effekt mellan käll- och måltext är detta ett 

återkommande val som den svenska översättaren gör för att anpassa svordomen i källtexten till 

svenska normer vad gäller svordomsanvändning, till den svenska målkulturen. Återigen har 

alltså en kinesisk könsrelaterad svordom i källtexten bytts ut mot en religiös i den svenska 

måltexten. Alltså substitution med mindre grov svordom. I engelskan är man mer van vid 

könsrelaterade svordomar varför den engelska översättaren sannerligen valt att översätta den 

kinesiska svordomen i källtexten med son of a bitch, dvs. kulturell substitution. 

 

Tabell 31. Exempelmening 5 – Substitution med mindre grov svordom. 

Kinesisk källtext Svensk måltext Engelsk måltext 

39. Tuzaizi 兔崽子 

 
Ordagrant: harunge 

Figurligt: (vulgärt) horunge, jävel, jäkel, 

oäkting, skit, skitstövel/snorunge, skitunge 
 

s.58 

Din lilla idiot! 

 

Idiot = dumhuvud, dumbom 
 

 

 
s.71 

You little shit! 

= Din lilla skit! 

 
 

 

 
s. 66 

Idiot som är synonym med dumhuvud, dumbom känns lite väl snällt för att förmedla betydelsen 

av svordomen tuzaizi i källtexten som ju är horunge, jävel, oäkting, skit, snorunge, skitunge. 

Alltså substitution med mindre grov svordom. Shit är grövre än den svenska översättningen idiot, 

således lyckas den engelska översättaren bättre med sin översättning som förmedlar 

svordomsbetydelsen i sin måltext med hjälp av kulturell substitution.   

 

Tabell 32. Exempelmening 6 – Substitution med mindre grov svordom. 

Kinesisk källtext Svensk måltext Engelsk måltext 

52. Wangbadan! 王八蛋！ 

 
Ordagrant: sköldpaddsägg 

Figurligt: (mycket kränkande 

förolämpning) horunge, oäkting 

Dan蛋 ordagrant: ägg (vanliga) (ingen 

svordomsbetydelse); figurligt: (svordom) 

könsorgan, mannens testiklar, kvinnans ägg 
 

s.86 

förbannade  

 

Förbannade = helvetes, jäkla, 
jävla, helsikes, förbaskat, eländig, 

sabla, jädrans, satans 

 

 
 

 

s.103 

son of a bitch  

= horungen 

 
 

 

 

 
 

 

s.99 

Den mycket kränkande kinesiska svordomen wangbadan har den svenska översättaren översatt 

till förbannade. Än en gång byts alltså en könsrelaterad svordom i källtexten ut mot en religiös i 

måltexten, förbannade. Inte heller denna gång åstadkoms samma effekt av svordomen i 

måltexten som i källtexten. Svordomen i källtexten betyder horunge, oäkting medan den i 

måltexten betyder helvetes, jäkla osv., alltså substitution med mindre grov svordom. Till skillnad 

från den svenska översättningen åstadkommer den engelska översättaren samma effekt av 

svordomen i den kinesiska källtexten som i den engelska måltexten med hjälp av svordomen son 

of a bitch som ju har samma betydelse som wangbadan. Den har således lyckats bäst att 

förmedla svordomen från källtexten i sin måltext, med andra ord kulturell substitution. 

 

Tabell 33. Exempelmening 7 – Substitution med mindre grov svordom. 

Kinesisk källtext Svensk måltext Engelsk måltext 

88. Wo cao si ni huo ma! 我操死你活妈！
= Jag ska knulla livet ur din levande morsa 

Cao 操 = knulla; huo活 = liv; si死 = död 

s.170 

”Jag ska knulla livet 

ur din levande 

morsa!” 
 

s.193 

I’ll fuck your living mother! 

= Jag ska knulla din levande 

mamma! 
 

s. 191 
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I kinesiskan använder man sig ofta av kontraster. Här med avseende på liv (huo) och död (si). 

Användning av dessa kontrasterande element bidrar till att förstärka svordomen i källtexten. Den 

svenska översättaren gör en mycket bra direktöversättning och får med sig alla elementen i den 

kinesiska källtexten, dvs. svordomen cao med betydelsen knulla, si med betydelsen död (livet ur 

betyder ju död), huo som betyder livet och ma 妈 som betyder mamma. Liksom med svordom 

110 har hon även valt den lite mer talspråkliga varianten av mamma, dvs. morsa, vilket också 

passar i den här svordomskontexten. Även den engelska översättaren gör en bra översättning 

men får inte med sig dödselementet i sin måltext, vilket är synd, då betydelsen av svordomen i 

källtexten försvagas, alltså substitution med mindre grov svordom. 

    

Tabell 34. Frekvens för substitution med mindre grov svordom. 

 Frekvens för substitution med mindre grov svordom 

Svensk måltext 33 

Engelsk måltext 6 

Totalt 39 

 

Som tabellen visar är det en markant skillnad (den största) mellan de båda översättarna i deras 

användning av denna strategi. Vi vet också vad det beror på, de olika svordomsregistren. I och 

med att normerna för svordomsanvändning på svenskan förespråkar religionsrelaterade 

svordomar och dessa per automatik är mindre grova än de könsrelaterade som används på 

kinesiska och engelska. 

 

Substitution med grövre svordom 

Tabell 35. Exempelmening 1 – Substitution med grövre svordom. 

Kinesisk källtext Svensk måltext Engelsk måltext 

96. Tu balu 土八路 

Ordagrant: omodern soldat 
Figurligt: omodern, som ligger efter/ganska svag svordom 

Tu 土 har negativ betydelse: 

Lantlig, omodern, gammalmodig, bakåt/ ligga efter 

Balu 八路 syftar på armén som leddes av kommunistpartiet 

under kriget mot japanerna 1937-1945. 
 

s. 184 

”Vad fan!” 

 

 
 

 

 
 

 

s.207 

’Damn them!’ 

= Fan ta dem 

 
 

 

 
 

 

s.206 

Båda översättarna har översatt till svordom i sina måltexter; den svenska med fan den engelska 

med damn. Trots att de är religionsbaserade svordomar som i sig är mildare än de könsrelaterade 

känns de dock lite grova för tubalu som är ganska svag, alltså substitution med grövre svordom. 

 

Tabell 36. Exempelmening 2 – Substitution med grövre svordom. 

Kinesisk källtext Svensk måltext Engelsk måltext 

161. Gou 狗 

 
Ordagrant (ej svordom): hund (sällskapsdjuret) 

Figurligt/svordom: nedsättande/föraktlig person, fä 

 
s.306 

hundarna! 

 

 
 

 

s.333 

sons of bitches! 

= horungar 

 
 

 

s.319 

Eftersom det inte förekommer några hundar i detta avsnitt framgår det att det är tal om svordom. 

Den svenska översättaren har använt sig av direktöversättning medan den engelska har fått sitt 

svordomsutryck i den engelska måltexten att låta mycket grövre med hjälp av svordomen sons of 

bitches! som ju motsvarar horungar på svenska och alltså är alldeles för grovt för att förmedla 

svordomsbetydelsen i den kinesiska källtexten. Med andra ord substitution med grövre svordom.  
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Tabell 37. Frekvens för substitution med grövre svordom. 

 Frekvens för substitution med grövre svordom 

Svensk måltext 2 

Engelsk måltext 5 

Totalt 7 

 

Som tabellen visar använder den engelska översättaren sig av denna översättningsstrategi mer än 

dubbelt så ofta som den svenska. Detta bekräftar det övergripande mönstret som hittills kunnat 

observeras vad gäller förhållandet till källtexten, dvs. den engelska översättarens benägenhet att 

göra en friare översättning mer anpassat till måltextläsarna. Här har det skett med hjälp av grövre 

svordomar i den engelska måltexten jämfört med den kinesiska källtexten. 

 

Utelämning av svordom 

Tabell 38. Exempelmening 1 – Utelämning av svordom. 

Kinesisk källtext Svensk måltext Engelsk måltext 

7. Gun dao yibian qu 滚到一边去 = rulla åt sidan 

 

Gun滚 ordagrant: att rulla; figurligt: försvinn, stick, dra 

 
s.12 

Håll dig åt sidan 

 

 
 

s.22 

Get the hell out 

of here 

= Stick härifrån 
 

s.16 

Håll dig åt sidan var en väldigt mild variant av detta gun som ju har en skarpare ton (försvinn/ 

stick/dra). Känns inte som den svenska översättaren ens fått mig sig svordomen i sin måltext 

eftersom den är så lam och alldeles för artig. Det blir med andra ord utelämning här eftersom 

svordomen inte följt med. Den engelska översättaren lägger till en svordom hell som inte finns i 

källtexten och gör på så sätt översättningen mycket grövre än den svenska. Get out of here är 

kulturell substitution eftersom det motsvarar svordomen i källtexten gun. Och hell är tillägg av 

svordom som inte finns i källtexten. Alltså kombination: kulturell substitution + tillägg av 

svordom som inte finns i källtexten. 
 

Tabell 39. Exempelmening 2 – Utelämning av svordom. 

Kinesisk källtext Svensk måltext Engelsk måltext 

16. Chusheng! 畜生 

 

Ordagrant: boskap/fä/samlingsnamn för djur som inte 

är vilda av typen ko, kyckling 
Figurligt: fä, odjur, best, kräk, usling, svin/jävel, 

jäkel, horunge 

 

s.20 

Fä! 

 
Fä = ordagrant: 

nötboskap/djur i allmänhet; 

figurligt: används också som 
skällsord i betydelsen 

odjur/best/kräk/usling 

 

s.30 

Hela meningen 

borttagen! 
 

 

---- 
 

s.24 

Eftersom fä liksom hund kan ha både svordoms- och vanlig betydelse beror det ju som noterats 

på sammanhanget hur de ska översättas. Här var det onekligen svordom. Den svenska 

översättaren har använt sig av en källtrogen direkt översättning vilket fungerar bra eftersom 

svordomen är känd i båda kulturerna (käll och mål). Att det ändå är tal om svordom här framgår 

likväl av svordomens form och innehåll. Den engelska översättaren har dock valt att utelämna 

svordomen. Troligen har detta gjorts för att undvika onödig repetition. Tittar man efter hade den 

kinesiska svordomen i källtexten chusheng precis förekommit två gånger redan (se svordom 

nummer 14 och 15). I Kina repeterar och dubblerar man gärna, de engelska måltextsläsarna är 

inte lika vana vid detta fenomen varför översättaren med största sannolikhet valt att utelämna 

svordomen när den förekom här för tredje gången i följd. 
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Tabell 40. Exempelmening 3 – Utelämning av svordom. 

Kinesisk källtext Svensk måltext Engelsk måltext 

22. Wang da zhuazi na ge lüride王大爪子那个驴日的  

 = Den där horungen Stornäven Wang 
 

lüride 驴日的 

Ordagrant: åsneknullad/att personen i fråga har en 

åsna som far  
Figurligt: horunge 
Jmf. gouride.  

 

s.24 

Vad fan skulle 

jag bry mig om 

den där 
Stornäven Wang 

för! 

 
 

 

 

 
s.35 

And i don’t give a 

damn(=jäkla) about 

that fucking(=jävla) 
Big Claw Wang! 

= Och jag bryr mig 

inte ett jäkla dugg 
om den där jävla 

Big Claw Wang! 

 

 
s.29 

OBS: Här har jag valt att spara hela meningarna för att visa hur översättarna gått till väga, det är 

dock fortfarande bara självaste svordomarna som analyseras och diskuteras. 

Lüride är den enda svordomen i detta segment av den kinesiska källtexten. Har författaren gjort 

ett aktivt val att använda sig av svordom i källtexten bör de också återskapas i måltexten; den har 

den svenska översättaren valt att ta bort i sin helhet. I svenskan är det ovanligt med svordomar 

baserade på könsord och kan uppfattas som stötande i en svensk kontext. Därför har översättaren 

enligt min mening helt enkelt låtit bli att ha den med. Hon är rädd att effekten på måltextläsarna 

blir annorlunda än den på källtextläsarna. Detta bortfall försöker hon dock kompensera för 

genom att lägga till en svordom som inte finns i källtexten nämligen fan. Den svenska 

översättaren har alltså ersatt en kinesisk svordom som anspelar på sexualitet med en svensk 

svordom baserad på religion. Detta överensstämmer i sin tur med normerna för 

svordomsanvändning i båda språken. Här blir strategin alltså kombination: utelämning av 

svordomen + tillägg av svordom som inte finns i källtexten.  

 

Med fucking i den engelska måltexten känns det som den engelska översättaren någorlunda fått 

med sig betydelsen av svordomen i källtexten. Detta med en svordom ur samma kategori som 

källtexten nämligen könsrelaterade. Den engelska översättaren gör även han ett tillägg av en 

religionsanknuten svordom som inte finns i KT nämligen damn. Vilket resulterar i kombination: 

kulturell substitution + tillägg av svordom som inte finns i KT. 

  

Tabell 41. Frekvens för utelämning av svordom. 

 Frekvens för utelämning av svordom 

Svensk måltext 16 

Engelsk måltext 14 

Totalt 30 

 

Som tabellen visar är detta en relativt välanvänd strategi med ungefär lika fördelning mellan de 

båda översättarna. På grund av kulturella och språkliga skillnader är översättning ofta inte 

möjlig. Käll- och målspråken är så skiljda sinsemellan att det ibland helt enkelt inte går att 

översätta svordomen i källtexten, vilket dessutom går i linje med normerna för 

svordomsanvändning, att de tenderas att mildras eller utelämnas vid översättning. 

 

Tillägg av grövre svordom 

Tabell 42. Exempelmening 1 – Tillägg av grövre svordom. 

Kinesisk källtext Svensk måltext Engelsk måltext 

32. Kan ni zhe ge yang看你这个样  

= titta på dig! 

Hela frasen är nedsättande  

 

s.49 

Vad sjutton är det 

här för sätt? 
 

 

s. 61 

What the hell kind of way is that to 

stand? 
= Vad i helvete är det för sätt att stå? 

 

s. 56 
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För att förstärka det nedsättande i källtexten har den svenska översättaren valt att lägga till en 

svordom sjutton i måltexten. Detta är i linje med svenskans normer för svordomsanvändning 

eftersom vi i svenskan använder oss av siffror i våra svordomar. Tillägg av grövre svordom, med 

andra ord. Den engelska översättningen känns ännu grövre än den svenska eftersom What the 

hell betyder vad i helvete/va fan och lika grovt känns inte den svenska översättarens val vad 

sjutton. Även här tillägg av grövre svordom. 

   

Tabell 43. Frekvens för tillägg av grövre svordom. 

 Frekvens för tillägg av grövre svordom  

Svensk måltext 1 

Engelsk måltext 1 

Totalt 2 

 

Som tabellen visar förekommer denna strategi endast två gånger i materialet, en gång i vardera 

översättningen. 

 

Tillägg av svordom som inte finns i källtexten 

Tabell 44. Exempelmening 1 – Tillägg av svordom som inte finns i källtexten. 

Kinesisk källtext Svensk måltext Engelsk måltext 

43. Niang 娘 =mamma 

  

s.70 

Mamma! 

 
s.84 

Shit!= skit! 

 
s.80 

Här är detta en svordom eftersom det inte figurerar någon mamma just i den passagen i den 

kinesiska källtexten. Har man akut ont och ropar ut en stark känsla kan niang förekomma som 

svordom. Den svenska översättaren har hållit sig nära källtexten och gjort en direkt översättning 

av niang i källtexten till mamma i den svenska måltexten. Att det rör sig om en svordom är det 

nog däremot ingen av de svenska måltextläsarna som vet, vilket är synd att de går miste om. Den 

engelska översättaren däremot, har ersatt niang med svordomen shit i den engelska måltexten 

trots att varken originalet eller den svenska översättningen gjort det, en fiffig lösning. Alltså 

tillägg av svordom som inte finns i källtexten. 

 

Tabell 45. Exempelmening 2 – Tillägg av svordom som inte finns i källtexten. 

Kinesisk källtext Svensk måltext Engelsk måltext 

68. Ni suan lao ji? 你算老几 = Vem 

tror du att du är? 

Nedsättande 

 
s.134 

Vem tror du att du 
är egentligen? 

 

 

s.156 

Who the hell do you think you are? 
= Vem I helvete tror du att du är? 

 

 

s.152 

Här har den svenska översättaren använt sig av en källtrogen direkt översättning för att förmedla 

källtextens svordomsbetydelse. Den engelska översättaren däremot rubbar balansen mellan käll- 

och måltext med sitt tillägg av svordomen hell som inte finns i den kinesiska källtexten. Den 

engelska måltexten blir mycket grövre och svordomseffekten inte densamma i den engelska 

måltexten som i den kinesiska källtexten. Således tillägg av svordom som inte finns i källtexten. 
  

Tabell 46. Frekvens för tillägg av svordom som inte finns i källtexten. 

 Frekvens för tillägg av svordom som inte finns i källtexten 

Svensk måltext 1 

Engelsk måltext 2 

Totalt 3 

 

Den här strategin förekommer ofta i kombination med andra översättningsstrategier för 

svordomar men på egen hand endast tre gånger i måltexterna, den engelska dubbelt så ofta som 

den svenska. Ytterligare ett litet mönster som bekräftar vad som hittills obseverats om den 
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engelska översättarens tendens att förhålla sig friare till källtexten än den svenska och använda 

sig av flera målkulturanpassade åtgärder i sin översättning. Denna gång genom tillägg av 

svordom som inte finns i källtexten. 

 

Vi har nu tittat på de fall av tillägg av svordom som inte finns i källtexten som förekommer på 

egen hand. Den mest frekventa förkomsten av denna strategi är dock i form av kombination 

tillsammans med andra svordomsöversättningsstrategier. Detta är ju logiskt i sig då den används 

som ett medel att kompensera för olika saker och ingrepp man som översättare behövt göra på 

källtexten för att så gott som möjligt förmedla betydelsen och effekten av svordomen i den 

kinesiska källtexten till sina måltextläsare. Detta är alltså en målkulturanpassad strategi (trots de 

enstaka fall de innehåller källtextbundna element som direkt översättning och specificering) och 

kommer behandlas som sådan. Därför kommer jag liksom mina övriga 

svordomsöversättningsstrategier att behandla dem som en egen strategi trots att den alltså 

förekommer främst i kombinationer tillsammans med andra svordomsöversättningsstrategier. 

Följer gör alltså denna kategori som jag kommer att kalla: strategier som involverar tillägg av 

svordom som inte finns i källtexten (i kombination).  

 

Strategier som involverar tillägg av svordom som inte finns i källtexten (i kombination) 

Tabell 47. Exempelmening 1 – strategier som involverar tillägg av svordom som inte finns i källtexten (i 

kombination). 

Kinesisk källtext Svensk måltext Engelsk måltext 

14. Liangge chusheng两个畜生！= två fän 

 

Chusheng 畜生 

Ordagrant: boskap/fä/samlingsnamn för 

djur som inte är vilda av typen ko, kyckling 

Figurligt: fä, odjur, best, kräk, usling, svin/ 
jävel, jäkel, horunge 

 

s.20 

Förbannade fän! 
 

Fä = ordagrant: 

nötboskap/djur i 
allmänhet; figurligt: 

används också som 

skällsord i betydelsen 

odjur/best/kräk/usling  
 

s.29 

Damned beasts! 
= förbannade fän 

 

Beast = ordagrant (ej 
svordom) = djur, vilddjur, 

fä; figurligt/svordom: 

odjur, best, kräk, usling, 

svin, rackare, fä 
 

s.24 

Att det i källtexten rör sig om en svordom har båda översättarna insett vilket deras översättningar 

vittnar om. Båda har dessutom valt att förstärka detta genom att lägga till en extra svordom 

(förbannade/damned) i sina respektive måltexter som inte finns i källtexten. Detta är alltså en 

kombination: tillägg av svordom som inte finns i källtexten + direkt översättning. 

 

Tabell 48. Exempelmening 2 – strategier som involverar tillägg av svordom som inte finns i källtexten (i 

kombination). 

Kinesisk källtext Svensk måltext Engelsk måltext 

85. Wangbagaozi王八羔子！ 

Ordagrant= sköldpaddsunge 
 

variant av wangbadan 王八蛋 

Ordagrant: sköldpaddsägg 

Figurligt: (mycket kränkande förolämpning) horunge, 

oäkting  

Dan蛋 Ordagrant: ägg (vanliga) (ej 

svordomsbetydelse); figurligt: (svordom) könsorgan, 

mannens testiklar, kvinnans ägg 
 

s.163 

Din djävla 

oäkting! 

 
 

 

 
 

s.185 

You little bastard! 

= din lilla horunge 

 
bastard 

ej svordom = hybrid, 

utomäktenskapligt 
barn 

Svordom = jävel, 

jäkel, horunge, 
oäkting, skit, skitstövel 

 

s.183 

Betydelsen av svordomen wangbagaozi i källtexten finns förmedlad i den svenska måltexten 

tack vare oäkting, dvs. en kulturell substitution. Sedan tar den svenska översättaren hjälp av en 

religionsrelaterad svordom som inte finns i källtexten, djävla, för att ytterligare förstärka denna 
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svordoms betydelse i sin måltext. Möjligen med tanke på att den svordomen i den kinesiska 

källtexten är så pass grov och jämför barn med sköldpaddor vilket innebär att deras föräldrar 

försämras till djur. Kombination: tillägg av svordom som inte finns i källtexten + kulturell 

substitution. Svordomsbetydelsen i källtextens wangbagaozi förmedlas här i den engelska 

måltexten med little bastard alltså kulturell substitution. 

 

Tabell 49. Frekvens för strategier som involverar tillägg av svordom som inte finns i källtexten (i 

kombination). 

 Frekvens för strategier som involverar tillägg av 

svordom som inte finns i källtexten (i kombination) 

Svensk måltext 6 

Engelsk måltext 17 

Totalt 23 

 

Som tabellen visar har den engelska översättaren använt sig av denna strategi nästan tre gånger 

så ofta som den svenska. Detta konfirmerar återigen det generella mönstret som hittills 

observerats vid dessa jämförande analyser mellan översättarnas förhållningssätt i denna 

nedbrytning i översättningsstrategier, nämligen den engelska översättarens återkommande 

tendens att i högre utsträckning än den svenska översättaren vidta målkulturanpassade åtgärder i 

sin översättning av svordomarna vilket även är i linje med min hypotes.  

 

Övriga kombinationer 

För att förenkla väljer jag att handskas med dessa kominationer under en och samma rubrik.  

  

  Tabell 50.  Frekvens för övriga kombinationer. 

 Frekvens för övriga kombinationer 

Svensk måltext 1 

Engelsk måltext 3 

Totalt 4 

 

Som tabellen visar har den engelska översättaren använt sig av denna strategi tre gånger så ofta 

som den svenska.  

 

Med tabell 50 är detta moment över. Följer gör nu en tabell som sammanfattar respektive 

översättares översättningsstrategier efter källtextbundenhet/målkulturanpassning. 

 

Tabell 51. Översikt över respektive översättares översättningsstrategier enligt hållning. 

 Svenska 

översättaren 

 Engelska 

översättaren 

  

 Antal Andel Antal Andel Totalt  

Källtextbundna 

översättningsstrategier 

55 29,1% 42 22,2% 97 

Målkulturanpassade 

översättningsstrategier 

134 70,9% 147 77,8% 281 

Totalt 189  189  378 

 

Jämför man de två översättarna ser man i tabellen att den svenska översättaren använder sig av 

flest källtextbundna översättningsstrategier, 55 stycken, dvs. 29,1 % visavi den engelska på 42 
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(40+2) stycken, dvs. 22,2 %, alltså 13 gånger (6,9 %) fler. Tittar man på de målkulturanpassade 

översättningsstrategierna däremot, ser man att det är tvärtom och att det här är den engelska 

översättaren som använder sig av flest, 147 stycken, dvs. 77,8 %, jämfört med den svenska 

översättarens 134 stycken, dvs. 70,9 %, med andra ord 13 gånger (6,9 %) fler. Denna tendens 

verkar stöda min hypotes. Vad som bör påpekas och vad som blir tydligt när de jämförs på detta 

sätt är dock att dessa skillnader inte är anmärkningsvärt stora. Mönstret finns däremot. Dessutom 

är ju materialet i sig litet. Alltför stora slutsatser kan alltså inte dras av dessa resultat. 

8. Slutsats och sammanfattande diskussion  

I den här uppsatsen har jag undersökt hur kinesiska svordomar i Mo Yans roman Det röda fältet 

översatts till svenska och engelska. Källspråket är kinesiska; de två målsspråken svenska och 

engelska. Detta har jag kommit fram till. 

 

Den svenska översättaren, Anna Gustafsson Chen använder sig av följande 

svordomsöversättningsstrategier vid översättning av kinesiska svordomar i Mo Yans Det röda 

fältet till svenska: direkt översättning, generalisering, kulturell substitution, substitution med 

mindre grov svordom, substitution med grövre svordom, utelämning, tillägg av grövre svordom, 

tillägg av svordom som inte finns i källtexten, strategier som involverar tillägg av svordom som 

inte finns i källtexten (i kombination) samt övriga kombinationer. Alla strategier har med andra 

ord använts förutom omskrivning och specificering. 

 

De vanligaste översättningsstrategierna i den svenska översättningen av svordomarna från den 

kinesiska källtexten är (i frekvensordning med de vanligaste först): kulturell substitution med 71 

förekomster, direkt översättning med 55, substitution med mindre grov svordom med 33, 

utelämning med 16, strategier som involverar tillägg av svordom som inte finns i källtexten (i 

kombination) med 6, generalisering med 3, substitution med grövre svordom med 2, tillägg av 

grövre svordom, tillägg av svordom som inte finns i källtexten samt övriga kombinationer med 1 

vardera. 

 

Den engelska översättaren, Howard Goldblatt använder sig av följande 

svordomsöversättningsstrategier vid översättning av kinesiska svordomar i Mo Yans Det röda 

fältet till engelska: direkt översättning, specificering, generalisering, omskrivning, kulturell 

substitution, substitution med mindre grov svordom, substitution med grövre svordom, 

utelämning, tillägg av grövre svordom, tillägg av svordom som inte finns i källtexten, strategier 

som involverar tillägg av svordom som inte finns i källtexten (i kombination) samt övriga 

kombinationer. Alla strategier har med andra ord använts. 

 

De vanligaste översättningsstrategierna i den engelska översättningen av svordomarna från den 

kinesiska källtexten är (i frekvensordning med de vanligaste först): kulturell substitution med 95 

förekomster, direkt översättning med 40, strategier som involverar tillägg av svordom som inte 

finns i källtexten (i kombination) med 17, utelämning med 14, substitution med mindre grov 

svordom med 6, substitution med grövre svordom med 5, generalisering och övriga 

kombinationer med 3 gånger var, specificering med 2, tillägg av svordom som inte finns i 

källtexten med 2 samt omskrivning och tillägg av grövre svordom med 1 vardera. 

 

Att kulturell substitution är den vanligaste svordomsöversättningsstrategin för båda översättarna 

är naturligt då det kinesiska källspråket skiljer sig så mycket från de båda målspråken svenskan 

och engelskan. Den lösningen båda översättarna därför tar till då en direkt översättning av den 

kinesiska svordomen är omöjlig och motsvarigheter finns tillgängliga på målspråken är en 

kulturell substitution där de lyckas förmedla samma effekt som svordomsbetydelsen i källtexten 

till sina respektive måltexter. De använder sig alltså av mostvarigheter till den kinesiska 
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svordomen på svenska och engelska. Och just eftersom språken (käll- och mål) skiljer sig så 

mycket åt blir detta en så vanlig strategi att ta till för att översätta svordomarna.  

 

Att direkt översättning är den näst vanligaste svordomsöversättningsstrategin för båda 

översättarna är heller inte märkligt. Det är ju en högprestigeförfattare som de översätter som 

dessutom vunnit Nobelpriset, den finaste utmärkelsen man kan få bland litterära priser. Då vill 

man inte göra för stora ingrepp i den kinesiska källtexten utan istället hålla sig relativt trogen 

originalet. Dessutom används ett flertal av svordomarna såsom gou/hund och chusheng/fä i båda 

kulturerna och är svordomsuttrycket känt av båda kulturer (käll och mål) fungerar en direkt 

översättning alldeles utmärkt som strategi för att översätta svordomen i källtexten och dess 

betydelse till respektive målkultur. 

 

Att substitution med mindre grov svordom hamnar som den svenska översättaren tredje 

vanligaste svordomsöversättningsstrategi är heller inte anmärkningsvärt. Detta har med de olika 

registren för svordomar som finns i de olika länderna att göra. I Sverige används 

religionsrelaterade svordomar ofta till skillnad från de engelsktalande länderna och Kina där 

könsrelaterade är mycket vanligt. I de fall då den engelska översättaren har kunnat välja en 

kulturell substitution som metod för att förmedla den kinesiska svordomen i källtexten eftersom 

svordomsuttryck finns att tillgå på engelska som motsvarar de kinesiska, har den svenska 

översättaren varit tvungen att använda översättningsstrategin substitution med mindre grov 

svordom för att förmedla samma kinesiska svordomar eftersom motsvarande svordomar på 

svenska inte finns tillgängliga. Tillgängliga finns de, de könsrelaterade svenska svordomarna, 

men de är rejält tabuiserade och anses därför mycket stötande när de väl används. Därför är den 

svenska översättaren tvungen att istället välja en religionsrelaterad svordom att översätta den 

kinesiska svordomen i källtexten med. Översättaren måste alltså anpassa sig till dessa normer för 

svensk svordomsanvändning. Problemet är att dessa religionsrelaterade svordomar är alldeles för 

svaga för att kunna översätta en könsrelaterad svordom i den kinesiska källtexten, vilket de ofta 

är. Denna religionsrelaterade svordom som alltså egentligen påtvingats den svenska översättaren 

på grund av de rådande omständigheterna/normerna vad gäller svordomsanvändning i Sverige är 

ju automatiskt mycket mildare. Dels för att en religionsrelaterad svordom per automatik är 

mycket mildare än de könsrelaterade som tillhör den grövsta svordomstypen men också då 

tabubeläggningen av religion i Sverige i och med den ökade sekulariseringen i våra samhällen i 

stort håller på att försvinna. De religiösa svenska svordomarna är följdaktligen rejält urvattnade 

och har förlorat all sin kraft. Ofta tvingas den svenska översättaren därför kompensera för detta 

på andra sätt i sin översättning för att med andra medel försöka uppnå samma svordomseffekt i 

sin måltext som i den kinesiska källtexten. 

 

Detta förklarar alltså varför denna strategi är så vanlig för den svenska översättaren. Den 

engelska översättaren däremot behöver inte handskas med detta problem då både engelskan och 

kinesiskan hämtar de lexikala innehållen till sina svordomar från i stort sett samma 

ämnesområden. På sin tredje plats över vanligast förekommande svordomsöversättningsstrategi i 

materialet hamnar istället strategier som involverar tillägg av svordom som inte finns i 

källtexten. Denna strategi har använts nästan tre gånger så ofta som den svenska översättaren 

vilket är en markant skillnad. Detta mönster går i linje med den övergripande tendensen av den 

engelska översättaren att ta sig större friheter med källtexten för att förmedla de kinesiska 

svordomarna i källtexten till sina måltextläsare än den svenska översättaren gör som i högre grad 

än den engelska avstår från och undviker sådana strategier i sin översättning av svordomarna till 

svenska. Med mindre ingrepp i källtexten översätter hon sina svordomar. Hennes ingrepp på 

källtexten är alltså färre än den engelska översättarens.  

 

På fjärde platsen tar likheterna vid igen för här hamnar utelämning av svordom för båda 

översättarna med ungefär lika många användningar i materialet. Beaktar man de betydande 

språkskillnaderna mellan käll- och målspråken är det inte oväntat att denna strategi är så vanlig 
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för båda översättarna. En utelämning är en strategi man tar till när man försökt alla medel att 

förmedla svordomen i den kinesiska källtexten men inte lyckas. I dessa fall är en utelämning som 

noterats enligt Ljung att föredra än att försöka översätta den. Trots den stilskillnad som uppstår 

mellan käll- och måltext kan man med hjälp av andra medel försöka kompensera och nå samma 

effekt i måltexten. Detta sker som observerats ofta genom tillägg av svordom som inte finns i 

källtexten på andra ställen i måltexten. 

 

Därefter är det på nytt skillnader som upptträder mellan de två översättarnas val av 

översättningsstrategier. Den engelska översättaren använder sig av strategier som involverar 

tillägg av svordom som inte finns i källtexten (i kombination) nästan tre gånger så ofta som den 

svenska, 17 gånger jämfört med 6. Detta utöver de två tillfällena då tillägg av svordom som inte 

finns i källtexten förekom på egen hand i den engelska måltexten, till skillnad från svenskans 1 

gång. Dessa skillnader som jag kunnat urskilja mellan de två översättarna tyder på att den 

engelska översättaren tar sig större friheter än den svenska att göra ingrepp på källtexten genom 

att lägga till svordomar som inte finns i den kinesiska originaltexten. Som resultat blir även den 

engelska översättningen naturligtvis mer anpassad till målkulturen än den svenska. 

  

Intressant är även att notera substitution med grövre svordom som den engelska översättaren 

använt sig av mer än dubbelt så ofta som den svenska, 5 respektive 2 gånger. Detta bekräftar 

mina tidigare observationer nyss ovan gällande tillägg av svordom som inte finns i källtexten, 

den engelska översättarens benägenhet att göra en friare översättning, mer anpassat till 

måltextläsarna. Här har detta skett med hjälp av grövre svordomar i den engelska måltexten 

jämfört med den kinesiska källtexten. 

 

Vad som dock mest befäster denna trend är skillnaden i översättarnas användning av direkt 

översättning och kulturell substitution. Den svenska översättaren som använt sig av den mest 

källtextbundna av strategierna för översättning av svordomar, direkt översättning, 55 gånger 

jämfört med den engelska som vid 40 tillfällen brukat samma strategi, 15 gånger färre med andra 

ord. Den engelska översättaren som använt sig av den målkulturanpassade 

svordomsöversättningsstrategin, kulturell substitution, hela 95 gånger jämfört med svenskans 71.   

Detta talar för hur olika deras översättningsstrategier och därmed även översättningar är. 

 

Vid en jämförelse av de två översättarnas använda strategier uppdelade efter 

källtextbundenhet/målkulturanpassning blev det tydligt att den svenska översättaren använt sig 

av källtextbundna strategier flest gånger, 55 dvs. 29,1 % jämfört med den engelska översättaren 

som använt sig av motsvarande strategier 42 gånger dvs. 22,2 %, med andra ord 13 gånger 

(6,9 %) fler. Den engelska översättaren använder istället de målkulturanpassade strategierna flest 

gånger, 147 dvs. 77,8 % jämfört med den svenska översättaren som använder dem 134 gånger 

dvs. 70,9 %, nämligen 13 gånger (6,9 %) fler. Dessa resultat tyder på att min hypotes kunnat 

bekräftas i detta material, dvs. att den engelska översättningen av de kinesiska svordomarna i Mo 

Yans roman Det röda fältet är mer anpassad till målkulturen än den svenska översättningen som 

är mera källtextbunden. Skillnaderna är dock inte anmärkningsvärt stora, dessutom är ju 

materialet i sig relativt litet. Alltför stora slutsatser kan med andra ord inte dras av dessa resultat. 

 

Jag har med min undersökning av översättningarna kunnat rekonstruera de normer som råder i 

respektive målkultur. Medan den engelska översättaren i högre utsträckning använder sig av 

målkulturanpassade strategier för att översätta de kinesiska svordomarna i Mo Yans roman Det 

röda fältet till engelska, använder den svenska översättaren oftare strategier som är trogna 

källtexten. Dels hämmas hon av vårt svenska svordomsregister dvs. de normer som råder för 

svordomsanvändning på svenska som påverkar hennes val av översättningsstrategi, (tvingar 

henne att välja substitution med mindre grov svordom) för att översätta svordomarna i den 

kinesiska källtexten och återge dem till de svenska läsarna. Dels väljer hon också oavsett dessa 

svordomsregister, strategier som är närmare källtexten i sin översättning av svordomar än den 
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engelska. Hennes val av översättningsstrategier är i högre grad än den engelska översättarens 

källtextbundna strategier för att återge svordomarna i källtexten till sina måltextläsare, dvs. det 

svenska folket. Dessa val vittnar om de normer som råder i Sverige vid översättning att man som 

översättare förväntas ligga närmare originalet och källtexen än den engelska översättaren som i 

sin tur av sina måltextläsare och de normer som råder i de engelsktalande länderna förväntas 

ligga närmare målspråket och målkulturen vid översättning. För att använda Schleiermachers 

(1813/1998) ord så är det alltså den svenska översättaren i mitt material som i större usträckning 

än den engelska tar läsaren till (käll)texten, medan den engelska översättaren i större 

utsträckning än den svenska gör tvärtom dvs. tar texten till läsarna. 

9. Framtida forskning 

Som återspeglingar av det sociala livet och nationers kulturer har svordomar i allra högsta grad 

värdet av ytterligare forskning. I denna studie har jag av avgränsningsskäl inte kunnat undersöka 

fler än en av Mo Yans romaner, intressant skulle vara att studera hela hans författarskap i detta 

avseende dvs. svordomarna. Och på så sätt få ett större material av svordomar att studera, samt 

även inkludera fler språk i undersökningen. Svordomarna i Mo Yans författarskap skulle även 

kunna jämföras med andras författarskap, kinesiska eller västerländska författare. Ytterligare ett 

intressant ämne skulle vara att studera svordomar i moderna kinesiska författare och deras 

författarskap för att undersöka vilken utveckling som skett i svordomsanvändning. Huruvida det 

skett någon förändring vad gäller typen och användningsfrekvensen av svordomarna då jag kan 

tänka mig att de använder sig av ännu fler och mer svordomar än Mo Yan och hans generation. 

Dessa skulle vara intressanta och relevanta ämnen för framtida svordomsforskning. 

 

Beträffande kinesiska svordomar skulle även en större korpusundersökning vara intressant att 

göra. Här skulle inte bara skönlitterärt material ingå utan även andra typer av kinesiska texter. På 

så vis skulle man kunna få ett stort material där man kan söka på de kinesiska svordomarna i 

korpusen och få upp alla deras ekvivalenter på svenska, engelska och en mängd andra språk.  
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Bilaga 1 

Svordomarna 

Översättarna 

 

Kinesisk KT 

Svensk MT 

Anna Gustafsson Chen 

Engelsk MT 

Howard Goldblatt 

1. Riben gou!

日本狗！ 

 
= japanska hundar 

 

Gou 狗 

Ordagrant: 

(inte svordom) 
hund(sällskaps

djuret) 

 

Figurligt/svord
om: 

nedsättande/ 

föraktlig 
person, fä, 

usling, knöl 

 
Eftersom det 

inte 

förekommer 

några hundar i 
denna passage 

framgår det att 

det är tal om 
svordom.  

Detta framgår även av 

hur svordomen 

presenterats, i form av 

utrop Riben gou! 日本

狗! följt av 

utropstecken 

dessutom. Detta är 

kännetecknande för 
svordomsspråk. Sällan 

skulle hund i neutral 

betydelse som inte är 
svordom förekomma 

på detta sätt i en text.  

 
s.3 

Japanska hundar! 

 

Vanlig betydelse/ej svordom: 
jycke, människans bästa vän, 

byracka 

Används även nedsättande som 

svordom med följande 
(figurliga) betydelser: föraktlig 

person, fä, usling, knöl 

 
Här har både den svenska och 

den engelska översättaren hållit 

sig nära den kinesiska KT, både 

vad gäller form (utrop följda av 
utropstecken) och betydelse och 

gjort direkta översättningar.  

Liksom i KT, är det 
underförstått av sammanhanget 

att det är svordomar som avses i 

samtliga av fallen (källtexten 
och respektive måltext) och att 

gou, hundar och dogs här inte 

handlar om människans bästa 

vän utan om en föraktlig person. 
 

Det kan knappast vara kulturell 

substitution här för då skulle 
hundar ersatts med något annat 

och det har de inte. Det är med 

andra ord direkt översättning de 
använt sig av.  

 

Direkt översättning        

 
s.11 

Jap dogs! 

= japanska hundar 

 
 

Direkt översättning 

 

Av samma anledning som den 
svenska.             

 

Här med detta svordomsuttryck som är 
gemensamt för båda kulturer, käll och 

mål, fungerar denna direkta 

översättning utmärkt att förmedla 

svordomsbetydelsen i källtexten till 
respektive målkultur.  

 

 
s.5  

2. Gouniangyangde 狗

娘养的= horungar 

 

Ordagrant: 

tik(hund)avkommor/ 
avkommor av tikar/ 

tikavkommor 

 
Figurligt: horungar 

 

horungar! 

 

Kulturell substitution  
 

Här får man tänka så här: hade 

översättaren valt tikavkommor, 
hade det blivit direkt 

översättning men här valdes 

horungar! istället, vilket blir 

kulturell substitution för 

sons of bitches! 

= horungar 

 

Kulturell substitution  
 

Samma motivering som den svenska.  
 

 

 

s.5 
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s.3 

översättaren har översatt 

svordomens betydelse i KT med 
något som ger samma effekt i 

målkulturen.  

 
s.11 

3. Xiaojiuzi小舅子 

 
Ordagrant: mammas 

lillebror/svåger/morbr

or/fruns bror 

 
Figurligt: nedsättande 

/knulla med din syster 

 
I dialekt från norra 

Kina blir det svordom. 

Kvinnans sida av 
familjen svär man 

mycket om. Till 

skillnad från i Sverige, 

finns inte mycket 
svordomar om 

religion, desto mer om 

kroppen och 
könsorgan, dvs. 

könsrelaterade.  

 
 

 

s.8 

djävel 

 

djävel =  
Jävel, djävul, jäkel, knöl, 

skitstövel, fan, satan, sate 

 
Inte direkt översättning, då hade 

det blivit mammas 

lillebror/svåger/morbror/fruns 

bror. Alltså någon typ av 
kulturell substitution, men med 

tanke på att xiaojiuzi  

i norra Kina har 
svordomsbetydelsen knulla med 

din syster och djävel betyder 

jävel, djävul, jäkel, knöl, 

skitstövel, etc., så känns valet av 
djäveln som svensk översättning 

för snällt. Det har inte samma 

vulgära konnotationer och man 
går miste om den nyans som 

svordomen i den kinesiska KT 

har. Effekten är med andra ord 
inte densamma av svordomen i 

KT som MT. Därför kan det inte 

vara tal om kulturell 

substitution. Utan här måste det 
snarare bli: 

 

Substitution med mindre grov 
svordom (djävel). 

 

Här har översättaren valt att 
mildra svordomen i den svenska 

KT, i synnerhet också för att vi i 

svenskan är vanare vid 

religionsrelaterade än 
könsrelaterade svordomar. 

Därför blir de religionsrelaterade 

svordomarna ofta den svenska 
översättarens val.  

 

 s.17 

The prick 

= kuken 

 
Detta är inte direkt översättning, för då 

hade det översatts som mammas 

lillebror/svåger/morbror/fruns bror. 
Det är snarare någon form av 

substitution. Kuken kanske är ett rätt så 

passande val av den engelska 

översättaren ändå, den kommer i alla 
fall från samma kategori av 

svordomar, de könsrelaterade, som den 

kinesiska i KT, xiaojiuzi. 
 

Om xiaojiuzi betyder knulla med din 

syster så kanske kuken är en likvärdig 

svordom på engelska, i så fall: 
 

Kulturell substitution 
 
 

s.11 

4. Ni niang ge dan! 你

娘个蛋! = din 

mammas 

ägg/könsorgan  

 

Figurligt: Går inte att 
översätta ordagrant 

vad den har för 

Jävla idiot! 
 

Jävla = jäkla, satans, jäkliga, 

förbannade, förbaskade, 
rackarns, sabla, jädra, jävlig  

 

Idiot = dumhuvud, dumbom 

 

You dumb fuck! 
= din dumma fan 

 

En direkt översättning hade blivit din 
mammas ägg, och det är det 

uppenbarligen inte.  
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figurlig betydelse. 

Huaidan och hundan 
används i norra Kina 

med 

svordomsbetydelse/so
m svordom.   

 

Dan蛋 

Ordagrant: ägg 

(vanliga) (ingen 

svordomsbetydelse)  
Figurligt: Svordom 

Könsorgan, mannens 

testiklar, kvinnans ägg 

 
 

s.8 

Omöjligt att säga vad det är för 

strategi när den kinesiska 
figurliga betydelsen är okänd.  

Vad som är säkert i alla fall är 

att den svenska översättaren har 
översatt ett könsord ni niang ge 

dan i den kinesiska KT, med en 

svordom med religiös 

anknytning jävla + idiot i den 
svenska MT. Detta går i linje 

med de svenska 

svordomsnormerna. Detta 
försvagar dock samtidigt 

svordomseffekten i MT till 

skillnad från den i KT. Jävla är 

ju synonym med jäkla, satans, 
jäkliga, förbannade, förbaskade, 

rackarns, sabla, jädra, jävlig, 

som ju är betydligt snällare än 
samtliga könsrelaterade 

svordomar, som ju är mycket 

grövre per definition. 
 

Idiot som mer har betydelsen 

dumhuvud, dumbom, är också 

alldeles för lamt i denna kontext. 
Men även den engelska 

översättaren har använt sig av 

detta, med sin översättning 
dumb. Kanske har de båda 

översättarna tagit fasta på KT 

dan som i vissa kombinationer 

som exempelvis ben dan 笨蛋
(=dumma ägg) betyder dumbom.  

 
Hur som helst, blir denna 

kombination av jävla och idiot 

alldeles för svag i den svenska 
MT för att återspegla svordomen 

i KT. Jag misstänker alltså att 

denna lösning som den svenska 

översättaren använt sig av, får 
en betydligt mildare effekt än 

svordomen i KT. Därför kan vi 

inte tala om kulturell 
substitution här. Detta skulle ju 

kräva samma effekt i MT som i 

KT. Här har vi snarare än 

substitution med mindre grov 

svordom.  

 

s. 17 

Både den engelska översättaren och 

den svenska, har ju som vi sett tagit 
fasta på betydelsen dum i sina 

översättningar. Den svenska med idiot 

och den engelska med dumb. Eftersom 
dan i KT i vissa kontexter har 

betydelsen dum, kanske denna 

engelska kombination av dumb och 

fuck här inte är så inadekvat. Fuck är ju 
dessutom liksom svordomen i den 

kinesiska KT, ni niang ge dan, en 

könsrelaterad svordom.  
 

Detta verkar här röra sig om kulturell 

substitution, med liknande effekt 

skapade av svordomarna i KT liksom i 
MT. 

 

 
 

Kulturell substitution 

 
 

 

 

 
 

s.11  

5. Pi 屁 

 

Struntprat! 

 

Direkt översättning. hade varit 
fis, här valde båda översättarna 

(svenska och engelska) istället 

Bullshit! 

= Skitsnack/nonsens 

 
Samma motivering som svenska.  
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Ordagrant: fis 

Figurligt: nonsens/ 

värdelös 

 

s.9 

att förmedla 

svordomsbetydelsen vilket ju är 
nonsens, alltså kulturell 

substitution  
 
s.18 

Kulturell substitution 

 
 

 

s.12 

6. Chusheng畜牲 

 

Ordagrant: boskap/fä/ 

samlingsnamn för djur 

som inte är vilda av 
typen ko, kyckling. 

  

Figurligt: fä, odjur, 
best, kräk, usling, svin/ 

jävel, jäkel, horunge 

 
Eftersom fä liksom 

hund kan ha både 

svordoms och vanlig 

betydelse, beror det ju 
på sammanhanget hur 

det ska översättas. Här 

var det klart att det 
handlade om svordom, 

eftersom det var en 

människa de vände sig 
till och inte ett djur.  

 

s.12 

Odugling  

 
=  

oduglig person, nolla, klant, 

klantskalle, odåga, slashas 
 

Att detta rör sig om en svordom 

har båda översättarna också 

insett av sina översättningar att 
döma.  

 

Eftersom odugling mer är 
synonym för slashas, oduglig 

person, nolla, klant osv. känns 

det snällare än svordomen i 

källtexten best, kräk, usling, 
svin/ jävel, jäkel, horunge.   

 

Substitution med mindre grov 

svordom 
 

 
s.22 

Bastard 

 
Ingen svordom = hybrid, 

utomäktenskapligt barn 

Svordom = jävel, jäkel, horunge, 
oäkting, skit, skitstövel 

 

Eftersom texten inte talade om boskap, 

har den engelska översättaren här 
ersatt med svordomen bastard vars 

betydelse ju motsvarar betydelsen av 

svordomen i KT som betyder samma 
sak: jävel, jäkel, horunge.  

 

Vi ser alltså att samma effekt erhålls i 

MT som i KT, av svordomen och 
därför kan vi tala om k.s.  

 

Kulturell substitution 
 

s.16 

7. Gun dao yibian qu 

滚到一边去 

Ordagrant: rulla åt 

sidan 
 

Gun滚  

Ordagrant: att rulla 

Figurligt: försvinn, 

stick, dra 
 

OBS: vid dessa fall där 

vi har en längre 

(mening) i KT, är den 
med som i detta fall 

för att belysa 

svordomen, det är 
dock bara svordomen 

som analyseras.  

 

s.12 

Håll dig åt sidan 
 

Var en väldigt mild variant av 

detta gun som ju har en skarpare 
ton (försvinn/ stick/dra). Tror 

inte ens den svenska 

översättaren här fått mig sig 

svordomen in i MT, eftersom 
den är så lam och alldeles för 

artig. Det blir med andra ord 

utelämning här, eftersom 
svordomen inte följt med.  

 

Alltså utelämning av 

svordomen 
 

s.22 

Get the hell out of here 
= Stick härifrån 

 

Den engelska översättaren lägger till 
en svordom hell som inte finns i KT 

och gör på så sätt översättningen 

mycket grövre än den svenska.  

 
Get out of here är k.s. eftersom det 

motsvarar svordomen i KT gun. 

 
Och hell är ’tillägg av svordom som 

inte finns i KT 

 

Dvs. kombination: kulturell 

substitution + tillägg av svordom 

som inte finns i källtexten 

 
s.16 

8. Xiaojiuzi 小舅子 

 
Ordagrant: mammas 

lillebror/svåger/morbr

or/fruns bror 

 
Figurligt: nedsättande 

kuken 

 

Detta är inte direkt översättning, 
för då hade det översatts som 

mammas 

lillebror/svåger/morbror/fruns 

bror. Det är snarare någon form 

Prick 

= kuk  

 
Prick finns inte i KT. Kuk kanske är ett 

rätt passande val av den engelska 

översättaren ändå, den kommer i alla 
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/knulla med din syster 

 
I dialekt från norra 

Kina blir det svordom. 

Kvinnans sida av 
familjen svär man 

mycket om. Till 

skillnad från i Sverige, 

finns inte mycket 
svordomar om 

religion, desto mer om 

kroppen och 
könsorgan, dvs. 

könsrelaterade.   

 

s.12 

av substitution. Kuken kanske är 

ett rätt passande val av den 
svenska översättaren ändå, den 

kommer i alla fall från samma 

kategori av svordomar, de 
könsrelaterade.  

 

Om xiaojiuzi betyder knulla med 

din syster så kanske kuken är en 
likvärdig svordom på svenska, i 

så fall: 

 

Kulturell substitution 

 

s.22 

fall från samma kategori av 

svordomar, de könsrelaterade.  
 

Om xiaojiuzi betyder knulla med din 

syster så kanske prick är en likvärdig 
svordom på engelska, i så fall kulturell 

substitution.  

 

Samma motivering som den svenska. 
 

 

Kulturell substitution 
 

 

s. 16 

9. Hundan 混蛋 

 
Ordagrant: finns ingen 

ordagrann betydelse, 

hundan blev svärord 

direkt 
Figurligt: horunge, 

oäkting 

 
Huaidan och Hundan 

används i norra Kina 

som svordom.   
 

Dan蛋 

Ordagrant: ägg 
(vanliga) (ingen 

svordomsbetydelse)  

Figurligt: Svordom 
Könsorgan, mannens 

testiklar, kvinnans ägg 

 

s. 13 

Kom hit! Du får leda dem! Ända 

bort till vägen! 

 
Översättaren har här inte hållit 

sig nära källtexten. Svordomen 

är inte med i den svenska 

översättarens måltext. Istället 
skriver hon något annat. 

 

 

Utelämning av svordomen 
 

 
 

s.22 

bastard! 

 

Ingen svordom = hybrid, 
utomäktenskapligt barn 

Svordom = jävel, jäkel, horunge, 

oäkting, skit, skitstövel 

 
Här har den engelska översättaren 

förmedlat KT svordomsbetydelse 

(horunge) genom översättningen 
bastard med samma betydelse. Vi har 

med andra ord att göra med ett fall av 

kulturell substitution där effekten av 
svordomen är densamma i KT som 

MT. 

 

Kulturell substitution 
 

 

s. 17 

10. Gouniangyangde 

狗娘养的 

 

Ordagrant: 

tik(hund)avkomma/ 

avkomma av en tik 
Figurligt: horunge 

 

s. 15 

horunge! 

 

 

Kulturell substitution 

 

 

s. 25 

son of a bitch! 

= horunge 

 
 

Kulturell substitution 

 

s. 19 

11. Zao mutou 糟木头 

 

Ordagrant: rutten stock  
Figurligt: värdelös/ 

dumhuvud, träskalle 

 
 

s.15 

den där gamla åsnan 

 

I den kinesiska KT har Mo Yan 

använt sig av zao mutou för att 
beteckna något värdelöst. 

Samma känsla får jag av den 

svenska översättningen, där 
översättaren valt gamla åsnan 

för att förmedla mer eller mindre 

samma betydelse av värdelöshet. 

that stinking blockhead  

= den stinkande klantskallen 

 

blockhead 
= klantskalle, dumhuvud, träskalle,  

 

 
En direkt översättning hade varit rutten 

stock. Detta är kulturell substitution. 

Samma motivering som den svenska.  
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En gammal åsna kan inte 

åstadkomma mycket, är ganska 
värdelös. Den engelska 

översättningen har fått med 

samma betydelse av värdelöshet, 
men genom översättningen 

stinking blockhead 

(=klantskalle, dumhuvud, 

träskalle,). Min mening är att 
alla dessa uttryck är likvärdiga, 

Mo Yans källtext liksom de 

båda översättningarna. De har 
lyckats åstadkomma samma 

effekt i måltexterna som i KT.  

 

Detta tyder på kulturell 

substitution 

 

s.28 

 

Kulturell substitution 
 

 

 
 

s.19 

12 Gou! 狗! 

 

Ordagrant (inte 
svordom): hund (dvs. 

sällskapsdjuret) 

 
Figurligt/svord

om: 

nedsättande/ 
föraktlig 

person, fä, 

usling, knöl 

 
Eftersom det inte 

förekommer några 

hundar i denna passage 
framgår det att det är 

tal om svordom. 

 

 
s.16 

Hundar!  

 

Vanlig betydelse/ingen 

svordom: jycke, människans 
bästa vän, byracka, 

Används även nedsättande som 

svordom med följande 
(överförd) betydelser: föraktlig 

person, fä, usling, knöl 

 
Här har den svenska 

översättaren varit trogen den 

kinesiska KT och använt sig av 

direkt översättning. Att det rör 
sig om svordom är klart i det här 

fallet av kontexten i KT samt av 

svordomens utseende och 
struktur, i form av utrop följt av 

utropstecken. 

 
Jmf svordom 1. 

 

s.28 

Those mad dogs 

= dessa galna hundar 

 

Även den engelska översättaren har 
hållit sig relativt nära KT, då hundar 

direktöversatts. Däremot lägger 

översättaren här till ett mad (=galen) 
som inte finns i KT, varpå det 

resulterar i en specificering av 

svordomen. 
 

 

s.20 

13. Gouride狗日的 

 

Ordagrant: 

hundknullad/ personen 
i fråga har en hund 

som far  
Figurligt: horunge 

Jmf. lüride 驴日的 

 
 

 

 

s.17 

Japanska hundar  
 

Gouride som är svordomen i den 

kinesiska KT har inget med 

japanska hundar som är den 
svenska översättarens val att 

göra. Gouride är en grov 

kinesisk svordom. Här i den 
svenska MT har den ersatts av 

hundar i den svenska MT, en 

mycket mildare svordom. 
 

Substitution med mindre grov 

svordom 

These fuckers 
= dessa jävlar 

 

OBS: Fuckers kommer från verbet 

fuck som betyder knulla. 
Slår man upp det i en engelsk svensk 

ordbok och tittar på hur det används på 

svenska, kommer dock jävlar upp. En 
religionsrelaterad svordom. Vi har 

andra normer för svordomsanvändning 

i svenskan. Istället för könsrelaterade 
svordomar som är företrädande i 

många andra språk som kinesiskan och 

engelskan, vilket vi upptäckt här i 

denna studie, är våra svordomar 
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s. 27 

hämtade från den religiösa 

sfären/kategorin, de är 
religionsrelaterade.  

Det blir ju väldigt konfunderande, om 

inte motsägelsefullt, när jag sitter och 
argumenterar för att vissa svordomar 

(jävla, etc.) är för milda och inte 

förmedlar den kinesiska svordomens 

fulla betydelse, när de sedan dyker upp 
som synonymer till den engelska 

översättarens val här till exempel, 

fuckers. Faktum kvarstår ändå att de 
religionsrelaterade svordomarna (i 

regel) är svagare och mildare, mindre 

grova än de könsrelaterade. Därför har 

jag också rätt att göra det, och kommer 
jag i denna studie göra det i 

fortsättningen också.  

 
Här känns det som svordomens 

betydelse i KT förmedlats till MT, med 

andra ord en kulturell substitution. 

 

s.21 

14. Liangge chusheng

两个畜生！= två fän 

 

Chusheng 畜生 

Ordagrant: boskap/fä/ 

samlingsnamn för djur 

som inte är vilda av 
typen ko, kyckling. 

  

Figurligt: fä, odjur, 
best, kräk, usling, svin/ 

jävel, jäkel, horunge 

 

Eftersom fä liksom 
hund kan ha både 

svordoms och vanlig 

betydelse, beror det ju 
på sammanhanget hur 

det ska översättas. Här 

var det klart att det 
handlade om svordom.  

 

s.20 

Förbannade fän! 

 
Fä 

Ordagrant=nötboskap 

/djur i allmänhet 
Figurligt: används också som 

skällsord i betydelsen 

odjur/best/kräk/usling 

 
Att det i KT rör sig om en 

svordom har båda översättarna 

insett, vilket deras 
översättningar vittnar om. Båda 

har dessutom valt att förstärka 

detta genom att lägga till en 
extra svordom 

(förbannade/damned) i sina 

respektive måltexter som inte 

finns i KT. Vi har alltså  

Kombination: tillägg av 

svordom som inte finns i 

källtexten + direkt 

översättning 
 

s.29 

Damned beasts! 

= förbannade fän 
 

Beast= 

Ordagrant: (ingen svordom) djur, 
vilddjur, fä 

Figurligt: (svordom) odjur, best, kräk, 

usling, svin, rackare, fä 

 
Även här har svordomen i KT, 

chusheng, tolkats som svordom och 

översättaren har till och med lagt till en 
svordom damned för att vara extra 

tydlig. Detta blir alltså  

 

Kombination: tillägg av svordom 

som inte finns i källtexten + direkt 

översättning 

 
 

 

s.24 

15. Chusheng! 畜生 

 

Ordagrant: boskap/fä/ 
samlingsnamn för djur 

som inte är vilda av 

typen ko, kyckling. 

 

Ditt fä! 
 

Fä 

Ordagrant=nötboskap 
/djur i allmänhet 

Figurligt: används också som 

skällsord i betydelsen 

odjur/best/kräk/usling 

You damned beast! 
=förbannade fä 

 

Beast= 
Ordagrant: (ingen svordom) djur, 

vilddjur, fä 

Figurligt: (svordom) odjur, best, kräk, 

usling, svin, rackare, fä 
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Figurligt: fä, odjur, 

best, kräk, usling, svin/ 
jävel, jäkel, horunge 

 

Eftersom fä liksom 
hund kan ha både 

svordoms- och vanlig 

betydelse, beror det ju 

på sammanhanget hur 
det ska översättas. Här 

var det klart att det 

handlade om svordom.  
 

s.20 

 

Här har den svenska 
översättaren använt sig av en 

källtrogen direkt översättning 

 
 

Att det ändå är tal om en 

svordom här framgår ändå, av 

svordomens form och innehåll.  
 

 

 
s.30 

 

Utan tvekan har chusheng här tolkats 
som svordom även av den engelska 

översättaren, som löst det hela med ett 

tillägg av svordom (damned) som inte 
finns i KT, precis som ovan. Dvs.  

Kombination: tillägg av svordom 

som inte finns i KT + Direkt 

översättning 
 

 

s.24 

16. Chusheng! 畜生 

 

Ordagrant: boskap/fä/ 

samlingsnamn för djur 
som inte är vilda av 

typen ko, kyckling. 

  

Figurligt: fä, odjur, 
best, kräk, usling, svin/ 

jävel, jäkel, horunge 

 
Eftersom fä liksom 

hund kan ha både 

svordoms och vanlig 
betydelse, beror det ju 

på sammanhanget hur 

det ska översättas. Här 

var det klart att det 
handlade om svordom.  

 

s.20 

Fä! 

 
Fä 

Ordagrant=nötboskap 

/djur i allmänhet 
Figurligt: används också som 

skällsord i betydelsen 

odjur/best/kräk/usling 

 
Här har den svenska 

översättaren använt sig av en 

källtrogen direkt översättning 

 

 

Att det ändå är tal om en 
svordom här framgår ändå, av 

svordomens form och innehåll. 

 

 
 

s.30 

Hela meningen borttagen! 

 
Här har den engelska översättaren valt 

att utelämna svordomen. Troligen har 

detta gjorts för att undvika onödig 
repetition. Tittar man efter hade den 

kinesiska svordomen i källtexten 

chusheng precis förekommit två 

gånger redan (se svordom nummer 14 
och 15). I Kina repeterar och dubblerar 

man gärna, de engelska 

måltextsläsarna är inte lika vana vid 
detta fenomen, varför översättaren med 

största sannolikhet valt att utelämna 

svordomen när den förekom här för 
tredje gången i följd.   

 

Utelämning 
---- 
 

s.24 

17. Hunzhang dongxi 

混账东西！ 

 

Hunzhang 混账 

Ordagrant: kaos i 
huvudet  

Figurligt: (vulgärt) 

jävel, horunge, 

fanskap, skit, 
skitstövel, usling, 

jäkel, jävla 

  

Dongxi 东西 

Ordagrant: ett föremål 

Figurligt: nedsättande 
 

OBS: Detta segment i 

KT består av flera 
svordomselement, 

vilket betyder att de 

kommer analyseras 
tillsammans, men 

 

--- 

 

Svordomen i KT hunzhang 
dongxi finns inte med i MT, 

därför blir det utelämning. 

 
Här är det nog den svenska 

översättarens önskan att undvika 

onödig repetition som ligger 

bakom hennes val. Nyss 
översattes ju alla de föregående 

svordomarna (nummer 14, 15 

och 16) i den kinesiska 
källtexten med svordom i den 

svenska måltexten.  

 
 

Utelämning 

 

 
 

bastard!  

 

Ingen svordom = hybrid, 

utomäktenskapligt barn 
Svordom = jävel, jäkel, horunge, 

oäkting, skit, skitstövel 

 
Här har den engelska översättaren 

ersatt svordomen i KT hunzhang 

dongxi med bastard, vilket ju direkt 

motsvarar svordomsbetydelsen där. 
Detta blir alltså kulturell substitution. 

 

 
 

s. 24 
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räknas separat i listan 

över den totala 
förekomsten av 

svordomarna/svordom

selementen i KT. 
 

Vilket betyder att detta 

segmentet hunzhang 

dongxi, inte kommer 
hittas i listan över 

förekomsten av 

svordomarna, utan de 
kommer ge en 

svordom till hunzhang 

och en till dongxi i 

listan. 
 

s. 20 

 

 
s. 30 

18. Gouzazhong! 狗杂

种！ 

 
Ordagrant: 

Hundblandras 

Figurligt: horunge/ 
jävla oäkting 

 

杂种 zazhong 

Ordagrant: 

hybrid/blandras 

Figurligt: (vulgärt) 
horunge/oäkting 

 

s.20 

avkomma av en hund!  
 

Hade den svenska översättaren 

velat åstadkomma samma effekt 

av svordomen i MT som i KT, 
hade valet av svordom blivit 

horunge eller oäkting. Här har 

översättaren istället valt 
avkomma av en hund, som inte 

finns i KT. Låter som 

substitution med mindre grov 
svordom. 

 

 

 
s.30 

son of a bitch! 
= horunge 

 

Här har den engelska översättaren 

ersatt svordomen gouzazhong 
(horunge) i KT med motsvarande 

svordom son of a bitch i MT. Samma 

effekt uppnås i båda texterna (käll och 
mål), därför kulturell substitution. 

 

 
 

 

 

s.24 

19. Chushengmen 畜

生们 = fän 

 

Ordagrant: boskap/fä/ 
samlingsnamn för djur 

som inte är vilda av 

typen ko, kyckling. 
  

Figurligt: fä, odjur, 

best, kräk, usling, svin/ 

jävel, jäkel, horunge 
 

Eftersom fä liksom 

hund kan ha både 
svordoms och vanlig 

betydelse, beror det ju 

på sammanhanget hur 
det ska översättas. Här 

var det klart att det 

handlar om svordom i 

KT, eftersom man med 
fä i detta avsnitt 

Avskummen = 

slödder/pack/odjur 
 

Här har den svenska 

översättaren valt att översätta 

svordomen i KT chushengmen 
med en motsvarighet på 

svenska, avskummen. Eftersom 

dessa två svordomar har samma 
betydelse, odjur, blir det här en 

kulturell substitution. 

Samma effekt uppnås i både 

källtext som måltext.  
 

 

s. 32 

Bastards 

= horungar 
 

bastard 

Ingen svordom = hybrid, 

utomäktenskapligt barn 
Svordom = jävel, jäkel, horunge, 

oäkting, skit, skitstövel 

 
Även den engelska översättaren har 

översatt svordomen chushengmen i KT 

med en motsvarighet på engelska, 

bastards. Svordomarna har samma 
betydelse (jävel, jäkel, horunge ), 

därför är det kulturell substitution. 

 
 

s.26 
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refererar till de 

japanska soldaterna. 
 

s.22 

20. Wangbadan王八

蛋 

 
Ordagrant: 

sköldpaddsägg 

Figurligt: (mycket 

kränkande 
förolämpning) 

horunge, oäkting 

 

Dan蛋 

Ordagrant: ägg 

(vanliga) (ingen 
svordomsbetydelse)  

Figurligt: (svordom) 

könsorgan, mannens 
testiklar, kvinnans ägg 

 

 
s. 22 

Odågorna 

 
= odugling, klant, klantskalle, 

dumbom, slyngel, rackarunge, 

busunge 
 

Här känns det som den svenska 

översättaren varit mycket snäll 
när hon översatt den mycket 

grova och kränkande kinesiska 

svordomen wangbadan med 

odågorna på svenska. Det blir 
alltså inte tal om någon K.S. här, 

snarare substitution med 

mindre grov svordom. 
 

Hennes översättning är för snäll, 

jämfört med KT och jämfört 

med den engelska 
översättningen som lyckats 

bättre med att förmedla 

betydelsen av svordomen i KT. 
 

s. 32 

Bastards  

 
Ingen svordom = hybrid, 

utomäktenskapligt barn 

Svordom = jävel, jäkel, horunge, 
oäkting, skit, skitstövel 

 

Den ordagranna betydelsen, 
sköldpaddsägg, är det ingen av 

översättarna som har använt sig av. 

Däremot har den engelska översättaren 

här lyckats förmedla den kinesiska 
svordomens betydelse i KT  

in i MT, med hjälp av svordomen 

bastard med samma betydelse: jävel, 
jäkel, horunge, oäkting, etc. Alltså är 

detta kulturell substitution. 

 

 
s.27 

21. Jiuzi 舅子 

 

Ordagrant: mammas 

lillebror/svåger/morbr
or/fruns bror 

 

Figurligt: nedsättande 
/knulla med din syster 

 

I dialekt från norra 

Kina blir det svordom. 
Kvinnans sida av 

familjen svär man 

mycket om. Till 
skillnad från i Sverige, 

finns inte mycket 

svordomar om 

religion, desto mer om 
kroppen och 

könsorgan, dvs. 

könsrelaterade.   
 

Av sammanhanget ser 

vi att detta handlar om 
en svordom eftersom 

det står ma 骂(skälla 

på) i KT 
 

s.24 

Käre svåger 

 

Vissa svordomar involverar 

speciella kulturella 

konnotationer, och om de 

översätts bokstavligen kan det 

orsaka förståelsehinder för 

läsare som inte förstår 

kinesisk kultur. Här har den 

svenska översättaren gjort 

just det, och översatt den 

kinesiska svordomen jiuzi i 

källtexten till svåger i 

måltexten. Med tanke på att 

det inte figurerar någon 

svåger i texten, blir denna 

översättning dock något 

märklig. De svenska 

måltextsläsarna kommer 

dessutom inte ha någon aning 

om att det rör sig om en 

svordom. 

Svordomsbetydelsen i 

källtexten förmedlas inte, 

vilket alltså effekten av 

hennes direkta översättning. 

 

You prick. 

 
Prick = kuk 

 

Den engelska översättaren har här 

lyckats bättre med att förmedla den 

kinesiska svordomen i källtexten, 

genom att i måltexten välja prick 

som ju dessutom är en svordom 

från samma könsrelaterade kategori 

som svordomen i källtexten. Med 

andra ord är det en kulturell 

substitution han använt sig av.  

 

Anledningen till att det var lättare 

för den engelska översättaren att 

förmedla denna kinesiska 

könsrelaterade svordom kan ha med 

de olika svordomsregistren att göra. 

I de engelsktalande länderna är man 

vanare vid könsrelaterade 

svordomar, medan de i Sverige 

upplevs som mycket stötande när 

de väl översätts. Därför kan den 

svenska översättaren ha valt denna 

strategi.  
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Direkt översättning 
 
s. 35 

Kulturell substitution. 

 
s.29 

22. Wang da zhuazi na 

ge lüride 王大爪子那

个驴日的  

 = Den där horungen 
Stornäven Wang 

 

lüride 驴日的 

Ordagrant: 

åsneknullad/att 

personen i fråga har 

en åsna som far  
Figurligt: horunge 

Jmf. gouride 狗日的 

 
OBS: Här har jag valt 

att spara hela 

meningarna för att visa 
hur översättarna 

tänkt/gått till väga. 

Men det är fortfarande 

bara självaste 
svordomarna som 

analyseras och 

diskuteras. 
 

 

s.24 

Vad fan skulle jag bry mig om 

den där Stornäven Wang för! 

 
Lüride är den enda svordomen i 

detta segment av den kinesiska 

KT. Har författaren gjort ett 
aktivt val att använda sig av 

svordom i KT bör de också 

återskapas i MT. Den har den 
svenska översättaren valt att ta 

bort i sin helhet. I svenskan är 

det ovanligt med svordomar 

baserade på könsord, och kan 
uppfattas som stötande i en 

svensk kontext. Därför har hon 

enligt min mening helt enkelt 
låtit bli att ha med den. Hon är 

rädd att effekten på MT-läsarna 

blir annorlunda än den på KT-

läsarna. Hon försöker dock 
kompensera för detta bortfall 

genom att lägga till en svordom 

som inte finns i KT, nämligen 
fan.  

 

Den svenska översättaren har 
alltså ersatt en kinesisk svordom 

som anspelar på sexualitet med 

en svensk svordom baserad på 

religion. Detta överensstämmer i 
sin tur med normerna för 

svordomsanvändning i båda 

språken.  
 

Här blir strategin kombination: 

utelämning av svordomen + 

tillägg av svordom som inte 

finns i källtexten 
 

s.35 

And i don’t give a damn(=jäkla) about 

that fucking(=jävla) Big Claw Wang! 

= Och jag bryr mig inte ett jäkla dugg 
om den där jävla Big Claw Wang! 

 

Med fucking i den engelska MT känns 
det som om den engelska översättaren 

någorlunda fått med sig betydelsen av 

svordomen i KT. Detta med en 
svordom ur samma kategori som KT, 

nämligen könsrelaterade. Den engelska 

översättaren gör även han ett tillägg av 

en religionsanknuten svordom som 
inte finns i KT, nämligen damn.  

 

Kombination: kulturell substitution 

+ tillägg av en svordom som inte 

finns i källtexten 

 

 
s.29  

 

23. Wo xiang ni niang 

我想你娘 = jag saknar 

din mamma 
 

Ordagrant= jag saknar 

din mamma 
Figurligt: 

förolämpning av en 

person 
 

s. 27 

Jag saknar din mamma 

 

Här har den svenska 

översättaren varit trogen KT, 
och gjort en direkt översättning. 

 

Direkt översättning 
 

 

 
s. 37 

I miss your mom  

= jag saknar din mamma 

 

Här har den engelska översättaren 
liksom den svenska varit trogen KT, 

och gjort en direkt översättning. 

 
 

Direkt översättning 

 
s. 31 

24. Bobo饽饽 

 

Ordagrant: bullar 

bullar  

 

buns 

= bullar 
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Figurligt: bröst 

 
 

s.27 

Bobo är direkt översatt till bullar 

på svenska.  

Direkt översättning 

 

s.37 

 

Direkt översättning 
 

s. 31 

25. Cao ni qinniang! 

操你亲娘! = knulla 

din biologiska mamma 
 

Figurligt och 

ordagrann betydelse är 

här samma  
= knulla din biologiska 

mamma! 

 
Till skillnad från cao 

ni niang 操你娘! som 

betyder knulla din 

mamma är detta 

qinniang 亲娘 med 

betydelsen biologiska 

mamma ännu starkare, 

eftersom det ju inte då 
är tal om vilken 

mamma som helst, 

utan just din 

biologiska mamma. 
Svordomen blir då 

mycket starkare.  

 
s. 28 

Jag ska knulla din mamma! 
 

Ingen av översättarna har här 

tagit hänsyn till denna nyans i 
KT, dvs., att svordomen 

förstärkts med hjälp av qinniang 

som betyder din biologiska 
mamma, och som nyss 

förklarades i spalten här till 

vänster. Utan det blir bara jag 

ska knulla din mamma i den 
svenska MT. 

 

Det ser ut som substitution med 

mindre grov svordom. 

 

s. 38 

Fuck you!  
= knulla dig! 

 

Den engelska översättaren gör däremot 
något annat och tar bort mamma helt ur 

MT, och lägger till you (dig) istället, 

med resultatet att svordomen blir 
mindre grov. Att förolämpa någons 

mamma är en mycket högre grad av 

förolämpning. Den engelska 

översättaren åstadkommer alltså ett 
helt annat resultat.  

 

 

Substitution med mindre grov 

svordom 
 

 
s.33 

26. Xiao bie gaozi 小

鳖羔子 

 

= lilla sköldpaddsunge 
 

Bie 鳖 

Ordagrant: sköldpadda 
Figurligt: horunge, 

jävel, jäkel, oäkting, 

skit, skitstövel, 
fanskap,  

 

Gaozi羔子= unge 

  

 

 
s.28 

din odåga 

 

Här har den svenska 
översättaren valt att översätta 

den relativt grova kinesiska 

svordomen i KT med en väldigt 
snäll svordom i MT, odåga. 

Detta ligger i linje med den 

generella trenden vad gäller 
översättning av svordomar, att 

de tenderar att översätts till 

mycket mildare svordomar än 

originalsvordomarna i KT. 
Synonymer till odåga är ju 

snarare: odugling, klant, 

dumbom, rackarunge, busunge. 
Eventuellt kräk också. Men inte 

i nivå med källtextens horunge, 

osv.  

 
Alltså substitution med mindre 

grov svordom här.  

 
Märker också översättaren inte 

tagit med gaozi som ju betyder 

unge i KT. Detta är dock ingen 

You little turtle egg 

= ditt lilla skölpaddsägg 

 

Här har den engelska översättaren 

intressant nog istället valt en 

mycket källtextbunden strategi, 

genom att spara nästan helheten av 

källtexten i sin måltext you little 

turtle egg, möjligtvis i syfte att 

exotisera den engelska måltexten. 

Hur gulligt det än låter är det nog 

ytterst få av de engelska 

måltextläsarna som vet att det 

bakom denna oskyldiga 

formulering, lurar en riktigt grov 

kinesisk svordom. I den engelska 

måltexten finns inget av svordomen 

från den kinesiska källtexten kvar, 

vilket är synd. Genom den engelska 

översättarens direkta översättning 

går de engelska måltextsläsarna 

totalt miste om svordomsbetydelsen 

i källtexten; den svenska har 

lyckats bättre. 
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svordom i sig. 

 
s. 39 

 

Direkt översättning 
 

s.33 

27. Leng mazi, zhe ge 

chusheng 冷麻子，这

个畜生 

= koppärrige Leng, 

den horungen 

 

Chusheng 畜生 

Ordagrant: boskap/fä/ 

samlingsnamn för djur 
som inte är vilda av 

typen ko, kyckling. 

  

Figurligt: fä, odjur, 
best, kräk, usling, svin/ 

jävel, jäkel, horunge 

 
Eftersom fä liksom 

hund kan ha både 

svordoms och vanlig 
betydelse, beror det ju 

på sammanhanget hur 

det ska översättas. Här 

var det klart att det 
handlade om svordom, 

eftersom det var en 

människa de vände sig 
till och inte ett djur. 

 

s.28 

Koppärrige Leng 

 
Här har den svenska 

översättaren valt att 

överhuvudtaget inte ha med den 
kinesiska svordomen i sin MT.  

 

Detta hänger ihop med 
resonemanget om neutralisering 

av svordomar vid översättning, 

att man tenderar att ta bort eller 

förmildra dem. 
 

Utelämning av svordomen  
 
 

s.39 

That bastard Leng 

= den horungen Leng 
 

bastard 

Ingen svordom = hybrid, 
utomäktenskapligt barn 

Svordom = jävel, jäkel, horunge, 

oäkting, skit, skitstövel 
 

Den engelska översättaren har här 

uppnått samma effekt av svordomen i 

KT som i MT. Effekten på MT-läsarna 
är med andra ord samma som på KT-

läsarna. Således är detta ett fall av 

kulturell substitution. 
 

s. 33  

28. Cao ni zuzong 操

你祖宗 

= knulla dina förfäder 

 

Cao操 

Figurligt och 

ordagrann betydelse är 

här samma  
= knulla 

 

 

s. 34 

Jag ska knulla dina förfäder 
 

Här har båda översättarna hållit 

sig nära KT, och använt sig av 
direkta översättningar. 

 

En sådan svordom är vi nog inte 
så vana vid i Sverige. Det är 

dock mycket vanligt i Kina att 

på detta sätt förolämpa varandra 

genom att använda sina familjer, 
förfäder, etc.  

 

Cao, knulla som svordom är vi 
inte heller så vana vid i Sverige, 

denna svordom används dock 

mer och mer i Sverige 

framförallt bland unga.  
 

Direkt översättning 
 
s.44 

Fuck your ancestors! 
= Knulla dina förfäder 

 

Direkt översättning 
 

 

Samma motivering som den svenska. 
 

s.39 

 

 
 

29. Gouniangyangde 

狗娘养的 

Djävla 

 

Son of a bitch 

= horunge 
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Ordagrant: 
tik(hund)avkomma/ 

avkomma av en tik 

  
Figurligt: horunge 

 

 

 
s. 35 

Djävla = jävla, jäkla, satans, 

jäkliga, förbannade, förbaskade, 
rackarns, sabla, jädra, jävlig  

 

Tidigare har den svenska 
översättaren översatt 

gouniangyangde som horungar. 

Vilket är en bättre översättning 

än djävla här, eftersom den 
bättre förmedlar betydelsen av 

svordomen i KT. Djävla känns 

mycket snällare än horunge.  
 

Här har den svenska 

översättaren sannolikt valt 

religionsrelaterade svordomar 
istället för könsrelaterade 

eftersom vi är mera vana vid 

dem i svenskan. Vilket är i linje 
med normerna för 

svordomsanvändning i 

svenskan.  
 

Substitution med mindre grov 

svordom 
 
s. 45 

 

I engelskan är man mer van vid 
könsrelaterade svordomar varför den 

engelska översättaren sannerligen valt 

att översätta den kinesiska svordomen i 
KT med son of a bitch. 

 

 

Kulturell substitution. 
 

s. 40 

 
 

 

30. Zhe dongxi 这东

西 

 

= den rackaren/det 
kräket/den uslingen  

 

Ordagrant: ett föremål 
Figurligt: nedsättande 

 

s.45 

Det kräket  

 
Med tanke på att kräk betyder 

fä/fähund/usling/lymmel/skitstöv

el/as/odåga/odugling/stackare/y

nkrygg, så känns det som en bra 
kulturell substitution som 

förmedlar samma känsla i MT 

som svordomen i KT.  
 

 

s.56 

bastard 

= horungen 
 

bastard 

Ingen svordom = hybrid, 

utomäktenskapligt barn 
Svordom = jävel, jäkel, horunge, 

oäkting, skit, skitstövel 

 
Med tanke på att dongxi betyder 

kräk/usling, så känns bastard som ju 

betyder jävel/horunge mycket grövre 
än svordomen i den kinesiska KT. 

 

Alltså substitution med grövre 

svordom 
 

s. 52 

31. Gouniangyangde 

狗娘养的 

 

Ordagrant: 
tik(hund)avkomma/ 

avkomma av en tik 

  
Figurligt: horunge 

 

s. 47 

En hyndas son  

 
Hynda=tik/honhund/hona 

 

Här har den svenska 
översättaren varit trogen KT och 

använt sig av en direkt 

översättning 
 

Direkt översättning 

 

s.59 

Son of a bitch 

= horunge 
 

Den engelska översättaren däremot har 

använt sig av K.S. och förmedlat 
betydelsen av svordomen i KT i MT.  

 

Kulturell substitution 

 

s. 55 
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32. Kan ni zhe ge yang

看你这个样 

= titta på dig! 

 

Hela frasen är 
nedsättande  

 

 
s.49 

Vad sjutton är det här för sätt? 

 
För att förstärka det nedsättande 

i KT har den svenska 

översättaren valt att lägga till en 
svordom sjutton i MT. Detta är i 

linje med svenskans normer för 

svordomsanvändning, eftersom 

vi i svenskan använder oss av 
siffror i våra svordomar. 

 

Tillägg av grövre svordom 
 

s. 61 

What the hell kind of way is that to 

stand? 
= Vad I helvete är det för sätt att stå? 

 

What the hell= vad I helvete/va fan 
 

Den engelska översättning känns ännu 

grövre än den svenska, eftersom What 

the hell betyder vad i helvete/va fan, 
och lika grovt känns inte den svenska 

översättarens val vad sjutton. 

 

Tillägg av grövre svordom  

 

s. 56 

33. Gun ni niang de 滚

你娘的   

Ordagrant: rulla, din 

mammas 

Som svordom: stick, 

för fan/dra åt helvete 
 

Består av två kinesiska 

svordomar: gun 滚 och 

ni niangde 你娘的 

 

滚 Gun=  

Ordagrant: att rulla 
Figurligt: försvinn, 

stick, dra  

 

你娘的 Ni niangde  

Ordagrant: din 

mammas 
Figurligt:  

Variant av他妈的
tamade (= hans 

mammas) (eller 他娘

的 taniangde = hans 

mammas) 

(tabusvordom) helvete, 

jäklar, jävlar, fan, 
förbannat, tusan 

också/jävla/skit 

 

Andra varianter: 妈的
made  
 

OBS: Eftersom detta 

segment av KT består 

av två svordomar, gun 
och ni niang de, 

kommer de att 

analyseras 
tillsammans, eftersom 

översättarna översatt 

Jag ska knulla din mamma! 
 

Från den kinesiska KT har den 

svenska översättaren valt att ta 
bort svordomen gun. Den finns 

alltså inte i den svenska MT, 

därför utelämning av den 

svordomen. 
 

Betydelsen av ni niang de som 

ju är helvete/jäklar/jävlar/fan/ 
förbannat/tusan också/jävla/ skit 

är inte heller förmedlad i MT.  

 
Jag ska knulla din mamma! som 

översättningen blivit, förmedlar 

alltså inte samma känsla som 

svordomen i KT ni niangde, 
utan känns här mycket grövre, 

särskilt som just knulla saknar 

samma svordomsstatus i 
svenskan som motsvarigheter av 

ordet har i andra språk. Därför 

blir dessa ord i ett svenskt 
sammanhang, också desto mera 

stötande.  

 

Här har vi med andra ord:  

kombination: utelämning av 

svordom +  

substitution med grövre 

svordom 

 

OBS, här när jag analyserar 

översättningsstrategier, delar jag 
upp den på två. 

Detta segment genererar alltså 

två strategier.  
 

s. 63 

…get the fuck out of here! 
= stick härifrån, för fan! 

 

Betydelsen av gun är förmedlad här i 
MT med get out of here, dvs K.S. 

 

Och the fuck känns som en förmedlad 

betydelse av svordomen ni niang de i 
KT. Dvs.  

 

Kombination: kulturell substitution 
+ kulturell substitution. 

 

 
 

 

 

 
s. 58 

 

  



 

80 

 

dem tillsammans, men 

räknas separat när det 
kommer till det totala 

antalet svordomar i 

den kinesiska KT.  
 

Samt här, när det 

gäller 

översättningsstrategi, 
delas den upp i två. 

 

Alltså kommer en 
svordom gå till gun i 

listan av förekomster i 

den kinesiska KT, och 

en till ni niang de! Gun 
ni niang de kommer 

alltså inte att figurera 

på detta sammansatta 
sätt i listan över 

frekvenser, utan 

separat, var och en av 
svordomarna (gun och 

ni niang de) för sig.  

 

Det totala antalet 
svordomar i listan över 

svordomsfrekvensen i 

KT, kommer alltså inte 
att motsvara detta här, 

utan troligtvis bli lägre 

eftersom många 
svordomar är 

sammansatta av flera 

olika svordomar.   

 
s. 51 

34. …也想管辖老子! 

ye xiang guanxia 
laozi! 

= önskar också 

bestämma över mig 
 

Laozi 老子 

Ordagrant: pappa 

Figurligt:  

”Jag, din far” (i 

ilska/förakt) / 
Jag (använt på ett 

arrogant eller 

skämtsamt sätt)  
 

s.51 

Skulle du tala om för mig vad 

jag ska göra… 
 

Här har både den svenska och 

engelska översättaren översatt 

detta laozi i KT med ett mig 
respektive me i MT. En bra 

lösning på detta 

översättningsproblem, då de 
båda har tagit hänsyn till 

svordomens figurliga betydelse i 

KT. Här har vi med andra ord 

kulturell substitution i båda 
översättningarna.    

 

s. 63 

…is going to tell me what to do! 

= berättar för mig vad jag ska göra! 
 

 

Motivering till vänster, tillsammans 

med den svenska.   
 

 

Kulturell substitution 
 

 

 

 
 

 

s. 58 

35. Wonangfei 窝囊废 

= värdelös/ ynkrygg, 

feg stackare  

Värdelös stackare 

 

Direkt översättning 

 

Spineless 

= ryggradslös  
 

Direkt översättning 



 

81 

 

 

s.51 

 

s.63 

 

s.58 

36. Zazhong 杂种 

 

Ordagrant: 
hybrid/blandras 

Figurligt: (vulgärt) 

horunge/oäkting 
 

s. 52 

“Din oäkting!” 

 

kulturell substitution 
 
 

 

 
s. 64 

 

‘You bastard!’ 

= din horunge 

 

bastard 
Ingen svordom = hybrid, 

utomäktenskapligt barn 

Svordom = jävel, jäkel, horunge, 
oäkting, skit, skitstövel 

 

kulturell substitution 
 

s. 59 

37. Hunzhang混账 

 

Ordagrant: kaos i 

huvudet  

Figurligt: (vulgärt) 
jävel, horunge, 

fanskap, skit, 

skitstövel, usling, 
jäkel, jävla 

 

 
s.52 

“Ditt kräk!” 

 
Kräk betyder fä/ 

fähund/usling/lymmel/skitstövel/

as/odåga/odugling/stackare/ 
ynkrygg. Därför känns den 

svenska översättningen som en 

mycket snällare och mindre grov 

översättning än svordomen i KT 
hunzhang som ju betyder jävel, 

horunge, jäkel, etc. 

 
Dvs, substitution med mindre 

grov svordom 
 

s.64 

‘You no-good bastard!’ 

= Din värdelösa horunge! 
 

bastard 

Ingen svordom = hybrid, 
utomäktenskapligt barn 

Svordom = jävel, jäkel, horunge, 

oäkting, skit, skitstövel 

 
No-good finns inte i KT, så därför 

specificering  

 
 

s.59 

38. Xiaojiuzimen 小舅

子们 = svågrarna 

 

Ordagrant: mammas 

lillebror/svåger/morbr
or/fruns bror 

 

Figurligt: nedsättande 
/knulla med din syster 

 

I dialekt från norra 

Kina blir det svordom. 
Kvinnans sida av 

familjen svär man 

mycket om. Till 
skillnad från i Sverige, 

finns inte mycket 

svordomar om 
religion, desto mer om 

kroppen och 

könsorgan, dvs. 

könsrelaterade.   
 

s. 57 

De  

 

Här har båda översättarna valt 

en generalisering. Denna 

metod används i regel när 

man saknar ett ord på 

målspråket och därför löser 

det genom att gå upp en 

semantisk nivå. Här har de 

gått från källtextens konkreta 

xiaojiuzimen i, till det mer 

generella de/they i 

måltexterna. I detta har dock 

källtextens svordomsantydan 

samtidigt gått förlorad och 

finns ej längre bevarad i 

måltexterna. 
 

Generalisering  

 
 

 

s.70 

They 

= De 

 

Generalisering 

 

Samma motivering som den svenska. 

 
 

 

s. 65 

39. Tuzaizi 兔崽子 

 

Ordagrant: harunge 

Din lilla idiot! 

 

Idiot = dumhuvud, dumbom 

You little shit! 

= Din lilla skit! 

 



 

82 

 

Figurligt: (vulgärt)  

horunge, jävel, jäkel, 
oäkting, skit, skitstövel 

/snorunge, skitunge 

 
 

 

s.58 

 

Idiot som mer är synonym till 
dumhuvud, dumbom, känns lite 

väl snällt, för att förmedla 

betydelsen av svordomen tuzaizi 
i KT, som ju är horunge, jävel, 

oäkting, skit, snorunge, 

skitunge. Alltså substitution 

med mindre grov svordom. 
 

s.71 

Inte direkt översättning för det hade 

blivit harunge.  
 

Shit är grövre än den svenska 

översättningen idiot, alltså lyckas den 
engelska översättaren förmedla 

svordomsbetydelsen i sin måltext. Dvs: 

kulturell substitution 
 
s.66 

40. Gui鬼  

 

Ordagrant: spöke 

Figurligt: nedsättande 
/djävel 

 

 
 

 

 

s.64 
 

djävel 
 

djävel =  

Jävel, djävul, jäkel, knöl, 

skitstövel, fan, satan, sate 
 

Djävel i MT motsvarar 

svordomen i KT, alltså k.s. 
eftersom den bevarar 

svordomsantydan som finns i 

gui i KT.  

 
Så kulturell substitution. 

 

s.77 

Beggar 
= tiggare 

 

Här finns ingen svordom kvar i denna 

MT. 
 

Beggar betyder tiggare och är ingen 

svordom. Här har alltså den engelska 
översättaren valt att ta bort svordomen.  

 

Utelämning av svordomen 
 
s.73 

41. Gui鬼 

Ordagrant: spöke 

Figurligt: nedsättande 
/djävel 

 

 
 

 

s.64 
 

 

 

djävel 

 

djävel =  

Jävel, djävul, jäkel, knöl, 
skitstövel, fan, satan, sate 

  

Djävel i MT motsvarar 
svordomen i KT, alltså k.s. 

eftersom den bevarar 

svordomsantydan som finns i 
gui i KT.  

 

Så kulturell substitution. 

 
 

s.77 

Beggar 

= tiggare 

 

Här finns ingen svordom kvar i denna 
MT. 

 

Beggar betyder tiggare och är ingen 
svordom. Här har alltså den engelska 

översättaren valt att ta bort svordomen.  

 

Utelämning av svordomen  
 

s.73 

42. Gouniangyangde! 

狗娘养的! 

 

Ordagrant: 
tik(hund)avkomma/ 

avkomma av en tik 

  
Figurligt: horunge 

 

 

 
s.70 

djäveln! 
 

Djävel =  

Jävel, djävul, jäkel, knöl, 

skitstövel, fan, satan, sate 
 

Djäveln som är översättningen 

här i den svenska MT känns 
mycket snällare än horunge, 

som är betydelsen av den 

kinesiska svordomen. Här har 

översättaren valt att mildra 
svordomen i den svenska MT. 

Och man får alltså inte samma 

effekt som av svordomen i KT.  

son of a bitch! 
= horunge 

 

son of a bitch är kulturell substitution 

 
 

s. 80 



 

83 

 

 

Dvs. substitution med mindre 

grov svordom. 

 

s.84 

43. Niang 娘 =mamma 

  

Här är detta en 
svordom, eftersom det 

inte figurerar någon 

mamma just i den 

passagen i KT. Har 
man akut ont och ropar 

ut en stark känsla, kan 

detta förekomma som 
svordom. 

 

s.70 

Mamma! 
 

Den svenska översättaren har 

hållit sig nära KT och gjort en 

direkt översättningav niang 娘 i 

KT till mamma i den svenska 

MT 
 

Direkt översättning 

 
s.84 

Shit! 
= skit! 

 

Den engelska översättaren däremot, 

har ersatt niang 娘 med svordomen 

shit i den engelska MT, trots att varken 

originalet eller den svenska 
översättningen gjort det. 

 

Tillägg av svordom som inte finns i 

KT 
 

s.80 

44. Gouniangyangde 

狗娘养的 

 
Ordagrant: 

tik(hund)avkomma/ 

avkomma av en tik 
Figurligt: horunge 

 

 

s.71 

hundarna! 
 

Hund=fä/usling 

 
Hundarna är en mycket mildare 

översättning än svordomen i KT, 

gouniangyangde som ju betyder 
horunge.   

 

Dvs. substitution med mindre 

grov svordom. 
 

s. 85 

sons of bitches 
= horungar 

 

Sons of bitches är kulturell 

substitution, eftersom den återger 

samma effekt i MT som svordomen i 

KT.  
 

s.81 

45. Gouniangyangde

狗娘养的 

 

Ordagrant: 
tik(hund)avkomma/ 

avkomma av en tik  

Figurligt: horunge 
 

s.75 

”Du avkomma av en hund!”  
 

Direkt översättning 

 

 
 

s. 89 

You son of a bitch!  
= horunge 

 

Inte direkt översättning. då skulle det 

stått son of a dog, här står det son of a 
bitch, dvs. kulturell substitution. 

 

s. 84 

46. Gouniangyangde 

狗娘养的 

 

Ordagrant: 
tik(hund)avkomma/ 

avkomma av en tik  

Figurligt: horunge 

 
s.75 

”Du avkomma av en hund!” 

 

Direkt översättning 

 

 
s. 89 

You son of a bitch! 

= horunge 
 

Inte direkt översättning. då skulle det 

stått son of a dog, här står det son of a 
bitch, dvs. kulturell substitution. 

 

 

s.84 

47. Gouniangyangde! 

狗娘养的 

 

Ordagrant: 

tik(hund)avkomma/ 
avkomma av en tik 

Figurligt: horunge 

”Du avkomma av en hund!” 

 

Direkt översättning 

 

 

s. 89 

You son of a bitch! 

= horunge 
 

Inte direkt översättning. då skulle det 

stått son of a dog, här står det son of a 

bitch, dvs. kulturell substitution. 
 

 



 

84 

 

 

s. 75 

s.84 

48. Ni zhengkai 

gouyan 你睁开狗眼 

= Öppna dina 
hundögon 

 

OBS: Handlar inte om 
sällskapsdjurets, utan 

de riktar sig här till en 

människa. 

 
OBS: Här är 

svordomen gou 狗 och 

det är också bara den 

som räknas i listan 

över förekomsten av 
svordomarna. 

 

s. 75 

Öppna dina hundögon 

 

Direkt översättning 

 
 

s. 89 

open your dog eyes 

=öppna dina hundögon 

 

Direkt översättning 
 

s.84 

Andra delen:   

49. Lao dongxi老东西 

= gamla 

rackare/usling/kräk 
 

东西 dongxi 

Ordagrant: ett föremål 

Figurligt: nedsättande 

/rackare/kräk/usling 

 
 

s.79 

”Din gamle usling!” 

 

Kulturell substitution 
 
 

s. 94  

You old ass 

=Din gamla åsna  

 

Här tycker jag den engelska 
översättaren lyckas föra över 

svordomsbetydelsen i KT (gamla 

rackare/usling/kräk) 
 i MT, med hjälp av denna 

översättning, you old ass. Alltså 

kulturell substitution. 
 
s.91 

50. Zazhong! 杂种! 

 

Ordagrant: 

hybrid/blandras 

Figurligt: (vulgärt) 
horunge/oäkting 

 

s. 83 

din oäkting! 

 
En direkt översättning. hade 

blivit hybrid/blandras. Här är 

svordomen översatt till oäkting 

som har samma betydelse som 
svordomen i KT, dvs. kulturell 

substitution. Samma effekt 

erhålls på båda sidor om texten 
(käll- och måltexten). 

 

s.100 

you bastard! 

= din oäkting/horunge! 
 

bastard 

Ingen svordom = hybrid, 

utomäktenskapligt barn 
Svordom = jävel, jäkel, horunge, 

oäkting, skit, skitstövel 

 
Här handlar det igen om en svordom 

vilket framgår av sammanhanget. Den 

engelska översättaren har använt 
samma strategi som den svenska, dvs. 

kulturell substitution när svordomen 

i KT zazhong översatts till bastard 

med samma betydelse, dvs. oäkting, i 
MT.  

 

s.96 

51. Gouniangyangde

狗娘养的！ 

 
Ordagrant: 

tik(hund)avkomma/ 

Djävla 

 

Djävla = jävla, jäkla, satans, 

jäkliga, förbannade, förbaskade, 
rackarns, sabla, jädra, jävlig,  

Rotten 

= ruttna 

 

Här har den engelska översättaren 
översatt gouniangyangde i KT som 



 

85 

 

avkomma av en tik 

  
Figurligt: horunge 

 

 
 

 

s.86 

 
 

 

 

Här har gouniangyangde i KT 
översätts till djävla. En lösning 

som inte är helt perfekt eftersom 

den inte förmedlar betydelsen av 
svordomen i KT, horunge, in i 

MT. Djävla som ju betyder 

jäkla, satans, jäkliga, etc. känns 

mycket snällare. Trots denna 
asymmetri i svordomsbetydelse 

och effekt mellan KT och MT, 

är detta ett återkommande val 
som den svenska översättaren 

gör, för att anpassa svordomen i 

KT till svenska mått och 

principer vad gäller 
svordomsanvändning, till den 

svenska MK helt enkelt.  

 
Återigen har en kinesisk 

könsrelaterad svordom i KT 

bytts ut mot en religiös i den 
svenska MT. 

 

Tidigare har den svenska 

översättaren vid några tillfällen 
översatt gouniangyangde som 

horungar. Vilket är en bättre 

översättning än djävla här, 
eftersom den bättre förmedlar 

betydelsen av svordomen i KT.  

 

Substitution med mindre grov 

svordom 

 

s.103 

rotten (ruttna) i MT. Även det känns 

som en alldeles för snäll översättning 
jämfört med svordomen i KT som ju 

betyder horunge.  

 

Substitution med mindre grov 

svordom 
 

s.99 

52. Wangbadan! 王八

蛋！ 

 

Ordagrant: 

sköldpaddsägg 
Figurligt: (mycket 

kränkande 

förolämpning) 
horunge, oäkting 

 

Dan蛋 

Ordagrant: ägg 

(vanliga) (ingen 

svordomsbetydelse)  
Figurligt: (svordom) 

könsorgan, mannens 

testiklar, kvinnans ägg 

 
 

 

förbannade  

 

Förbannade = helvetes, jäkla, 
jävla, helsikes, förbaskat, 

eländig, sabla, jädrans, satans 

 

Den mycket kränkande 
kinesiska svordomen 

wangbadan har den svenska 

översättaren översatt till 
förbannade. Än en gång byts 

alltså en könsrelaterad svordom 

i KT ut mot en religiös i MT, 

denna gång förbannade. Inte 
heller denna gång åstadkoms 

samma effekt av svordomen i 

KT som i MT. Svordomen i KT 
betyder horunge, oäkting, 

medan den i MT betyder 

helvetes, jäkla, etc.  
 

son of a bitch  

= horungen 

 
Till skillnad från den svenska 

översättningen åstadkommer den 

engelska översättaren samma effekt av 

svordomen i den kinesiska KT som i 
den engelska MT, med hjälp av 

svordomen son of a bitch som ju har 

samma betydelse wangbadan. Den har 
lyckats bäst att förmedla svordomen 

från KT i sin MT. 

 

Kulturell substitution. 
 

 

s.99 



 

86 

 

 

s.86 
 

 

Substitution med mindre grov 

svordom 
 

s.103 

53. zazhongmen 杂种

们  

 
Zazhongmen 

Ordagrant: 

hybrider/blandraser 

Figurligt: (vulgärt) 
horungar/oäktingar 

 

 
s.89 

Oäktingarna 

 
Oäktingarna i den svenska MT 

och bastards i den engelska, är 

båda K.S, då de förmedlar 
samma effekt av svordomen i 

KT som i MT i båda språken.  

 

Kulturell substitution 
 

s. 106 

bastards 

= oäktingarna 
 

Ingen svordom = hybrid, 

utomäktenskapligt barn 
Svordom = jävel, jäkel, horunge, 

oäkting, skit, skitstövel 

 

Kulturell substitution 
 

 

s.102 

54. 骂骂咧咧地说: 老

子要吃狗肉！mama-

lielie de shuo: laozi 

yao chi gourou! 

= …svor han: jag vill 
äta hundkött. 

 

Laozi 老子 

Ordagrant: pappa 

Figurligt:  

”Jag, din far” (i 
ilska/förakt) / 

Jag (använt på ett 

arrogant eller 
skämtsamt sätt)  

 

OBS: i denna mening 

förekommer inte gou 
hund i form av 

svordom, utan 

hänvisar till 
sällskapsdjuret. 

 

s. 93 

Hundhuvud! Fräste gubben 

ilsket. 

 
Den svenska översättaren har 

översatt laozi i KT med gubben i 

MT. Den ordagranna betydelsen 

är här pappa. På svenska 
använder man ju farsgubben 

ibland när man talar om pappa. 

Men här har den svenska 
översättaren nog inte gjort den 

kopplingen, utan det känns mer 

som ett referat till en äldre man, 

dvs. gubben. Alltså inte direkt 
översättning. Inte heller K.S, för 

då hade översättningen blivit 

jag. Här är det snarare en 

utelämning av svordomen 
 

s.110 

I want dog meat 

= jag vill ha hundkött. 

 
Här har den engelska översättaren 

översatt laozi i KT med I i MT dvs. 

kulturell substitution. 
 
Frågan är dock om syftet med 

svordomen i källtexten uppnås här i 

den engelska måltexten, att förakta 
motparten från en högre position än sin 

egen. 

 

s. 106 

55. Chi jiu chi, bu chi 

jiu gun! 吃就吃, 不吃

就滚  

= ät om du vill, vill du 

inte så stick! 

 

Gun = 滚 

Ordagrant: att rulla 
Figurligt: Försvinn, 

Stick, Dra 

 

OBS: vid dessa fall där 
vi har en längre 

(mening) i KT, är den 

med som i detta fall 
för att belysa 

Jag vill äta hundkött! 
 

Gun som är svordomen i KT, är 

helt borta, inte längre kvar i 
varken den svenska eller den 

engelska MT.  

 
 

Här tycker jag det är ett tydligt 

exempel på just utelämning.  

 
 

 

s.110 

I said I want dog meat! 
 

 

Se den svenska. 
 

Utelämning 

 
 

s. 106 



 

87 

 

svordomen, det är 

dock bara svordomen 
som analyseras.  

 

s.93 

56. Gun chuqu ba 滚

出去吧  

Ordagrant: rulla 

härifrån då! 

 

Gun滚   

Ordagrant: att rulla 

Figurligt: försvinn, 
stick, dra  

 

s.94 

Stick härifrån då! 
 

Den svenska översättningen är 

en kulturell substitution som 
förmedlat svordomen i KT gun 

in i MT med hjälp av stick. 

Samma effekt har åstadkommits 
i båda texterna. 

 

s.112 

Then get the hell out of here 
= och stick sedan för helvete härifrån 

 

Get out of here är även det en K.s. av 
gun i KT. Däremot lägger den 

engelska översättaren här till ett the 

hell (för helvete), som inte finns i KT, 
för att förstärka svordomseffekten 

ytterligare åt de engelska MT-läsarna. 

 

Kombination: kulturell substitution 

 + tillägg av svordom som inte finns i 

källtexten  

 
s.108 

57. Dou ni niangde bu 

gan xiaqu 都你娘的不

敢下去?  

= vågar inte en jävla 
en av er gå ner? 

 

Ni niangde你娘的 

Ordagrant: din 

mammas 

Figurligt:  

Variant av tamade 他

妈的 (= hans 

mammas) (eller 

taniangde 他娘的 = 

hans mammas) 

(tabusvordom) helvete, 

jäklar, jävlar, fan, 

förbannat, tusan 
också/jävla/skit 

 

Andra varianter: made 

妈的 

 

s.104 

Inte en djävla en av er? 

 

Djävla = jävla, jäkla, satans, 
jäkliga, förbannade, förbaskade, 

rackarns, sabla, jädra, jävlig,  

 
Eftersom den svenska 

översättarens val i MT, djävla 

motsvarar svordomens betydelse 

i KT, är detta kulturell 

substitution. 
 

 
 

s.123 

Not a fucking one of you? 

= inte en jävla en av er? 

 
Även här har den engelska 

översättaren valt en översättning 

fucking (jävla) i MT som motsvarar 
svordomens betydelse i KT. 

 

Kulturell substitution 
 
 

 

 
s.119 

58. Hao yige diaomin 

Wu laosan. 好一个刁

民吴老三 = Vilken 

skojare du är Wu 

laosan 
 

hao yige= (i 

beröm/fördömelse) 
vilken 

 

diaomin= nedsättande 

Du är en riktig skojare du! 

 

Direkt översättning 
 

 

s.127 

You’re a real scoundrel 

=du är en riktig skurk 

 

Direkt översättning 

 

 

 
 

s.123 
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bråkig/ besvärlig 

person/skurk/ 
skojare/opålitlig  

 

s.108 

59. Diaomin 刁民 

 

nedsättande 
bråkig/ besvärlig 

person/skurk/ 

skojare/opålitlig  

 
s.108 

din skurk! 
 

Direkt översättning 

 
s. 128 

you scoundrel 
= din skurk 

 

 

Direkt översättning 

 

 
s.124 

60. Diaomin 刁民 

 

nedsättande 

bråkig/ besvärlig 

person/skurk/ 
skojare/opålitlig  

 

s.109 

skojare 

 

Direkt översättning 

 

 

 
s.128 

Scoundrel 

=gamla skurk 
 

Direkt översättning 

 

 
s.125 

61. Chusheng! 畜生！ 

 

Ordagrant: boskap/fä/ 
samlingsnamn för djur 

som inte är vilda av 

typen ko, kyckling. 
  

Figurligt: fä, odjur, 

best, kräk, usling, svin/ 

jävel, jäkel, horunge 
 

Eftersom fä liksom 

hund kan ha både 
svordoms och vanlig 

betydelse, beror det ju 

på sammanhanget hur 
det ska översättas. Här 

var det klart att det 

handlade om svordom, 

eftersom det var en 
människa de vände sig 

till och inte ett djur.  

 
s.110 

ditt fä! 

 

Här har den svenska 

översättaren hållit sig trogen 
KT, med en direkt översättning.  

 

 

Direkt översättning 

 

s.129 

you scum! 

= ditt avskum/odjur 

 

Här har svordomsbetydelsen i den 
kinesiska KT förmedlats i den 

engelska MT med hjälp av svordomen 

scum. 
 

 

Kulturell substitution 
 
 

s.125 

62. Ni niangde! 你娘

的！ 

 

Ordagrant: din 
mammas 

Figurligt:  

Variant av tamade 他

妈的 (= hans 

mammas) (eller 

taniangde 他娘的 = 

hans mammas) 

“Förbannat också!” 

 

Här har svordomsbetydelsen i 
den kinesiska KT förmedlats i 

den svenska MT med hjälp av 

svordomen förbannat också. 
 

Kulturell substitution 
 

 
s.135 

‘Shit!’ 

=Skit 

 
Här har svordomsbetydelsen i den 

kinesiska KT förmedlats i den 

engelska MT med hjälp av svordomen 
shit. 

 

 

Kulturell substitution 
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(tabusvordom) helvete, 

jäklar, jävlar, fan, 
förbannat, tusan 

också/jävla/skit 

 
Andra varianter: made

妈的  

 
s.115 

 

s.132 

63. Zazhong! 杂种！ 

 
Ordagrant: 

hybrid/blandras 

Figurligt: (vulgärt) 
horunge/oäkting 

 

s.119 

Oäkting! 

 

Här har betydelsen av 
svordomen i den kinesiska KT 

förmedlats i den svenska MT 

med hjälp av svordomen 
oäkting. 

 

Kulturell substitution 

 

s.139 

Hela meningen saknas! 

 

Här har den engelska översättaren valt 
att ta bort den meningen liksom 

svordomen i KT. 

 
 

Utelämning av svordomen 
 
s.135 

64. Xiao zazhong! 小

杂种！ 

 

Ordagrant: 
hybrid/blandras 

Figurligt: (vulgärt) 

horunge/oäkting 
 

s.119 

Lilla oäkting! 

 
Här har svordomsbetydelsen i 

den kinesiska KT förmedlats i 

den svenska MT med hjälp av 
översättningen lilla oäkting. 

 

Kulturell substitution 
 
s.139 

Hela meningen saknas! 

 
Här har den engelska översättaren valt 

att ta bort den meningen liksom 

svordomen i KT. 
 

Utelämning av svordomen 
 

s.135 

65. Liuqin-buren de 

xiao zazhong! 六亲不

认的小杂种！= 

självcentrerade lilla 
oäkting 

 

Liuqin-buren de 六亲

不认的 =förskjuta sina 

släktingar och 
vänner/vara otrevlig, 

kall och arrogant, 

/självcentrerad 
 

杂种 zazhong 

Ordagrant: 
hybrid/blandras 

Figurligt: (vulgärt) 

horunge/oäkting 
 

OBS: På egen hand är 

liuqin-buren de ingen 

svordom, utan ett 
idiomatiskt uttryck 

som kinesiskan har 

gott om. 
 

Evigt förbannade lilla oäkting! 

 
För att förmedla betydelsen av 

liuqin-buren de har den svenska 

översättaren valt det svenska 

svordomsuttrycket evigt 
förbannade. Liuqin-buren de är 

dock inte en svordom i sig. Här 

blir det tillägg av svordom som 
inte finns i KT. 

 

Med lilla oäkting förmedlar den 

svenska översättaren betydelsen 
av svordomen xiao zazhong i 

KT, kulturell substitution alltså.  

 

Kombination: tillägg av 

svordom som inte finns i 

källtexten + kulturell 

substitution 
 

 

 
s.139 

You misbegotten ingrate!  

= din otacksamma oäkting 
 

misbegotten 

= oäkta, olaglig, utomäktenskaplig, 

illegitim, äcklig, föraktlig, eländig,  
 

ingrate 

= din otacksamma person  
 

Med misbegotten förmedlar den 

engelska översättaren betydelsen av 

svordomen zazhong i KT, kulturell 
substitution alltså.  

 

Med ingrate förmedlas betydelsen av 
liuqin-buren de i KT. 

 

Xiao i KT finns inte med här i den 
engelska MT, dvs. generalisering, 

översättningen i MT blir mer generell, 

då lilla tas bort. Istället för lilla 

oäkting blir det bara oäkting. Man går 
med andra ord upp ett semantiskt steg.  

 

Kombination: kulturell substitution 
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s.119 

Analysera separat! 
+ generalisering  
 
s.135 

66. Dongyang gou 东

洋狗  

= japanska hundar 

 

Gou 狗 

Ordagrant (inte 

svordom): 
hund (dvs 

sällskapsdjuret) 

 
Figurligt/svord

om: 

nedsättande/ 

föraktlig 
person, fä, 

usling, knöl 

 
Här är det 

otvivelaktigt att 

det rör som om 
svordom. Med 

hundar avses 

de japanska 

soldaterna.  
 

s.127 

”Japanska hundar!” 

 

Båda översättarna håller sig nära 
KT, och gör direkta 

översättningar för att förmedla 

svordomen i KT.  
 

Som sagt är det av texten givet 

att det är japanska soldater som 
avses och inte hundar i sig.  

 

Direkt översättning 

 
 

s.147 

‘Jap dogs’ 

= Japanska hundar 

 

Direkt översättning 

 

 
 

s.143 

67. Tamade 她妈的 

 

Ordagrant: hennes 

mammas 
Figurligt: 

(vulgärt) 

helvete/jäklar/jävlar/ 
fan/förbannat/tusan 

också 

 

s.132 
 

djävla 
 

Kulturell substitution 
 

s.153 
 

 

Damn 
= djävla 

 

Kulturell substitution 
 
 

 

s.149 

68. Ni suan lao ji? 你

算老几 = Vem tror du 

att du är? 

 
Nedsättande 

 

s.134 

Vem tror du att du är 

egentligen? 
 

Här har den svenska 

översättaren använt direkt 

översättning. 
 

s.156 

Who the hell do you think you are? 

= Vem I helvete tror du att du är? 
 

Ni suan lao ji har översatts till Who do 

you think you are i den här MT. 

Den engelska översättaren har dock 
lagt till en svordom i sin MT som inte 

finns i KT, hell. 

 

Tillägg av svordom som inte finns i 

källtexten 
 
s.152 
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69. laozi 老子 

 

Ordagrant: pappa 

Figurligt:  

”Jag, din far” (i 
ilska/förakt) / 

Jag (använt på ett 

arrogant eller 
skämtsamt sätt)  

 

s.134 

Det är jag som… 

 

Kulturell substitution  
 

Frågan är dock om syftet med 
svordomen i källtexten uppnås 

här i den svenska måltexten, att 

förakta motparten från en högre 

position än sin egen. 
 

s.156 

I’m…  

= jag är 
 

Kulturell substitution 
Frågan är dock om syftet med 
svordomen i källtexten uppnås här i 

den engelska måltexten, att förakta 

motparten från en högre position än sin 

egen. 
 

s. 152 

70. laozide! 老子的！
= mitt 

 

Laozi 老子 

Ordagrant: pappa 

Figurligt: ”Jag, din 
far” (i ilska/förakt) / 

Jag (använt på ett 

arrogant eller 
skämtsamt sätt) 

 

s.135 

mitt 
 

Kulturell substitution 
 
Frågan är dock om syftet med 

svordomen i källtexten uppnås 

här i den svenska måltexten, att 
förakta motparten från en högre 

position än sin egen. 

 

s.156 

Me  
= jag 

 

Kulturell substitution 
Frågan är dock om syftet med 

svordomen i källtexten uppnås här i 

den engelska måltexten, att förakta 
motparten från en högre position än sin 

egen. 

 

s.152 

71. laozide! 老子的！ 

= mitt 

 

Laozi 老子 

Ordagrant: pappa 

Figurligt: ”Jag, din 
far” (i ilska/förakt) / 

Jag (använt på ett 

arrogant eller 
skämtsamt sätt) 

 

s.135 

mitt! 
 

Kulturell substitution 
 
Frågan är dock om syftet med 

svordomen i källtexten uppnås 

här i den svenska måltexten, att 
förakta motparten från en högre 

position än sin egen. 

 

s.156 

me!  
= jag 

 

Kulturell substitution  
 

Frågan är dock om syftet med 

svordomen i källtexten uppnås här i 
den engelska måltexten, att förakta 

motparten från en högre position än sin 

egen. 

 
s.152 

72. Xiao zazhong小杂

种 = lilla oäktingen 

 

zazhong 杂种 

Ordagrant: 
hybrid/blandras 

Figurligt: (vulgärt) 

horunge/oäkting 
 

 

s. 140 

lilla oäktingen! 
 

Med lilla oäktingen förmedlar 

den svenska översättaren 
betydelsen av svordomen xiao 

zazhong i KT, kulturell 

substitution alltså. 
 

Kulturell substitution  
 

 
s.162 

misbegotten ingrate 
= otacksamma oäktingen 

 

misbegotten 
= oäkta, olaglig, utomäktenskaplig, 

illegitim, äcklig, föraktlig, eländig 

 
ingrate 

= din otacksamma person  

 

Med misbegotten förmedlar den 
engelska översättaren betydelsen av 

svordomen zazhong i KT, kulturell 

substitution alltså. Här har han valt att 
använda ingrate också vilket jag anser 

fungera bra, dvs. förmedlar betydelsen 

av svordomen i KT. Denna 
kombination kan mycket väl ersätta 

zazhong i KT, eftersom effekten blir 

densamma av dessa svärord i 
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respektive text. Alltså kulturell 

substitution här.  
 

Xiao 小 i KT finns dock inte med här i 

den engelska MT, dvs. generalisering, 
översättningen i MT blir mer generell, 

då lilla tas bort. Istället för lilla 

oäkting blir det bara oäkting. Man går 
upp ett semantiskt steg.  

 

Kombination: kulturell substitution 

+ generalisering  
 

s.158 

73. Xiao zazhong小杂

种 = lilla oäkting 

 

zazhong 杂种 

Ordagrant: 
hybrid/blandras 

Figurligt: (vulgärt) 

horunge/oäkting 
 

 

s.141 

lilla oäkting! 
 

 

Med lilla oäkting förmedlar den 
svenska översättaren betydelsen 

av svordomen xiao zazhong i 

KT, kulturell substitution alltså. 

 

Kulturell substitution 
 

 
 

 

s.162 

’Misbegotten ingrate!’ 
= otacksamma oäkting 

 

misbegotten 
= oäkta, olaglig, utomäktenskaplig, 

illegitim, äcklig, föraktlig, eländig 

 

ingrate 
= din otacksamma person  

 

Med misbegotten förmedlar den 
engelska översättaren betydelsen av 

svordomen zazhong i KT, kulturell 

substitution alltså. Här har han valt att 
använda ingrate också vilket jag anser 

fungera bra, dvs. förmedlar betydelsen 

av svordomen i KT. Denna 

kombination kan mycket väl ersätta 
zazhong i KT, eftersom effekten blir 

densamma av dessa svärord i 

respektive text. Alltså kulturell 
substitution här.  

 

Xiao 小 i KT finns dock inte med här i 

den engelska MT, dvs. generalisering, 

översättningen i MT blir mer generell, 

då lilla tas bort. Istället för lilla 
oäkting blir det bara oäkting. Man går 

upp ett semantiskt steg.  

 

Kombination: kulturell substitution 

+ generalisering   
 

s.158 

74. Ni gei wo gun 

chulai! 你给我滚出来
! 
= Kom ut härifrån 

 

Gun滚 =  

Ordagrant: att rulla 

Figurligt: försvinn, 
stick, dra  

Kom ut på momangen! 

 

Båda översättarna förmedlar i 
sina måltexter betydelsen av 

svordomen gun i KT, alltså: 

 

kulturell substitution 
 

s.162 

Get your ass out here!  

= Kom ut hit, för fan 

 
Betydelsen i den kinesiska svordomen 

gun förmedlas med get out here! 

Vilket blir en kulturell substitution. 

Den engelska översättaren lägger 
sedan till ytterligare en svordom, ass, 
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s.141  

som inte finns i KT i sin MT, för att 

förstärka innebörden.  
 

Kombination: kulturell substitution 

+ tillägg av svordom som inte finns i 

källtexten 
 

 

s. 158 

75. Hao yige tancai de 

lao hundan! 好一个贪

财的老混蛋！= 

Vilken girig gammal 

horunge 
 

hao yige 好一个 = (i 

beröm/fördömelse) 
vilken… 

 

Hundan 混蛋 

Ordagrant: finns ingen 

ordagrann betydelse, 
hundan blev svärord 

direkt 

Figurligt: horunge, 

oäkting 
 

Huaidan 坏蛋 och 

Hundan 混蛋 används 

i norra Kina som 

svordom.   
 

Dan蛋 

Ordagrant: ägg 

(vanliga) (ingen 

svordomsbetydelse)  

Figurligt: (svordom) 
könsorgan, mannens 

testiklar, kvinnans ägg 

 
s.142 

”Det var mig en girig gammal 

gubbe!” 

 
Svordomen i KT, hundan, är här 

i den svenska MT borta. 

 

Den svenska översättaren har 
här valt att ersätta svordomen i 

KT, hundan (horunge), med 

något som inte är en svordom på 
svenska, gubbe. Och går på så 

sätt miste om svordomens hela 

betydelse i KT.  

 

Utelämning av svordomen 
 

s.163 

‘Why, you money-grubbing old son of 

a bitch!’ 

= Det var mig en girig gammal 
horunge! 

 

Son of a bitch = horunge 

 

Kulturell substitution 
 

Eftersom källtextens 
svordomsbetydelse (horunge) är 

förmedlad i denna engelska MT. 

 

s.159 

76. Hutu goudan guan! 

糊涂狗蛋官！ 

Ordagrant= förvirrad 

hundäggstjänsteman! 

 

Goudan狗蛋
Ordagrant: 

hundens barn/ 
hundens 

könskörtlar/ 

testiklar/ 
pungkulor  

 

en trögtänkt hundskit! 

 

Denna översättning som den 
svenska översättaren gjort är 

väldigt fri måste jag säga, 

jämfört med den engelska. 
 

Medan den engelska 

översättningen har fått med både 

hutu 糊涂 (förvirrad) och guan 

官 (tjänsteman) i sin MT, har 

den svenska använt sig av en 

mycket friare översättning, där 

guan 官 (tjänsteman) bortfallit 

a muddled dogshit official! 

= en förvirrad hundskitstjänsteman 

 
Dogshit är substitution av något slag. 

Goudan, svordomen i KT, känns dock 

mycket grövre än dogshit. Alltså: 
 

substitution med mindre grov 

svordom 
 

s.163 
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Figurligt: 

smutsig, 
värdelös 

 

Dan蛋 

Ordagrant: ägg 

(vanliga) (ingen 

svordomsbetydelse)  
Figurligt: (svordom) 

könsorgan, mannens 

testiklar, kvinnans ägg 
 

s. 145 

helt och hutu 糊涂 blivit 

trögtänkt istället.  

 

Detta får mig osökt att tänka på 

trögtänkt som dumbom, (jmf 
svordom nummer 4) och dan 

som ju i vissa kombinationer 

kan få betydelsen dumbom, 

exempelvis i bendan 笨蛋
(=dumma ägg). Kanske har den 
svenska översättaren även här 

tagit fasta på denna betydelse. 

Det ser nästan så ut i vilket fall.  

 
Med detta i åtanke kanske 

hennes översättning trögtänkt 

alltså ger samma effekt som dan

蛋 i KT. 

 

Vad båda översättarna har 
gemensamt är i alla fall goudan 

狗蛋 i KT som ju är den 

egentliga svordomen här och 

som båda har översatt till 

hundskit. Vilket däremot inte 
finns i KT, där den ordagranna 

betydelsen är 

hundägg/hundtestiklar.  Låter 

grövre än hundskit. Alltså:  
 

substitution med mindre grov 

svordom 
 

s.167 

 

 
 

 

 
 

 

TREDJE DELEN:   

77. Dongyang gui!东

洋鬼！Ordagrant = 

japanska spöke 
 

 Gui 鬼 

Ordagrant: spöke 

Figurligt: nedsättande 

/djävel 

 
s. 160 

Din djävul! 
 

= fan, fasen, jävel, satan, sate 

 

Vid första anblick ser den 

svenska översättningen djävul 

ut som en kulturell 

substitution, eftersom den 

bevarar svordomsantydan i 

källtextens gui. Tittar man 

dock närmre ser man att det 

rör sig om en generalisering 

om man tänker att den 

svenska översättaren gått upp 

ett semantiskt steg, från 

dongyang gui i källtexten till 

bara gui/djävel i måltexten.  

 

Generalisering 

bastard! 
 

Ingen svordom = hybrid, 

utomäktenskapligt barn 

Svordom = jävel, jäkel, horunge, 
oäkting, skit, skitstövel 

 

Den engelska översättningen 

bastard med horunge, oäkting, etc. 

som synonymer känns alldeles för 

grovt för att motsvara gui i 

källtexten. Den engelska har alltså 

använt sig av substitution med 

grövre svordom. 
 

Substitution med grövre svordom 
 
s.180 
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s.182 

78. Chusheng 畜生 

 

Ordagrant: boskap/fä/ 
samlingsnamn för djur 

som inte är vilda av 

typen ko, kyckling. 
  

Figurligt: fä, odjur, 

best, kräk, usling, svin/ 

jävel, jäkel, horunge 
 

Eftersom fä liksom 

hund kan ha både 
svordoms och vanlig 

betydelse, beror det ju 

på sammanhanget hur 
det ska översättas. Här 

var det klart att det 

handlade om svordom, 

eftersom det var en 
människa de vände sig 

till och inte ett djur.  

 
s. 160 

Ditt fä! 

 

Här har den svenska 

översättaren hållit sig nära KT 
och använt sig av direkt 

översättning när hon översatte 

chusheng till fä i den svenska 
MT. 

 

Direkt översättning 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

s.183 

you bastard! 

 

bastard 

Ingen svordom = hybrid, 
utomäktenskapligt barn 

Svordom = jävel, jäkel, horunge, 

oäkting, skit, skitstövel 
 

Kulturell substitution 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

s.181 

79. Chusheng 畜生 

 
Ordagrant: boskap/fä/ 

samlingsnamn för djur 

som inte är vilda av 
typen ko, kyckling. 

  

Figurligt: fä, odjur, 

best, kräk, usling, svin/ 
jävel, jäkel, horunge 

 

Eftersom fä liksom 
hund kan ha både 

svordoms och vanlig 

betydelse, beror det ju 
på sammanhanget hur 

det ska översättas. Här 

var det klart att det 

handlade om svordom, 
eftersom det var en 

människa de vände sig 

till och inte ett djur.  
 

s.161 

Usling! 

 

Eftersom den kinesiska 
svordomen chusheng har så 

många betydelser och 

synonymer innefattas även den 
svenska översättarens val av 

svordom i den svenska MT, 

usling.  
 

Med andra ord en kulturell 

substitution 
 
 

 

s.183 
 

‘You goddamn bastard… 

 

bastard 
Ingen svordom = hybrid, 

utomäktenskapligt barn 

Svordom = jävel, jäkel, horunge, 
oäkting, skit, skitstövel 

 

Här har den engelska översättaren 
förmedlat KT svordomsbetydelse 

(horunge) genom översättningen 

bastard med samma betydelse. 

Däremot läggs ytterligare en svordom, 
goddamn till i den engelska MT, som 

inte finns i KT, en religionsanknuten 

sådan. 
 

Kombination: tillägg av svordom 

som inte finns i källtexten + kulturell 

substitution 
 

s.181 

80. Ni tamade ye hui 

liulei? 你他妈的也会

流泪? = Jäklar, du kan 

gråta också? 

 

Tamade 他妈的 

Jaså, du kan gråta också? 

 
Här har varken den svenska eller 

den engelska översättaren tagit 

med betydelsen av svordomen 
tamade i KT i sina MT. I deras 

MT finns ingen svordom kvar.  

So you can cry, too? 

= jaså du kan gråta också? 
 

 

Här har varken den svenska eller den 
engelska översättaren tagit med 

svordomen tamade i KT i sina MT.  I 



 

96 

 

Ordagrant: hans 

mammas 
Figurligt: 

(vulgärt) 

helvete/jäklar/jävlar/ 
fan/förbannat/tusan 

också 

 

OBS: Här har jag valt 
att spara hela 

meningarna för att visa 

hur översättarna gått 
till väga. Men det är 

fortfarande bara 

självaste svordomarna 

som analyseras och 
diskuteras. 

 

s. 161 

 

Utelämning av svordomen 
 

 

 
s.183 

deras MT finns ingen svordom kvar. 

 

Utelämning av svordomen 
 

 
 

s.181 

81. Ni ji ge zhe niao 

guan yan yan tang sao 

shui 你挤圪着尿罐眼

眼淌臊水 

=  
Ordagrant: 

Du pressar din 

kissblåslikande ögon 

för att få fram 
illaluktande vatten 

 

Figurligt: något väldigt 
dålig/smutsigt 

 

s.161 

om du klämmer fram några 

pisstårar 

 

I den kinesiska KT är det de 
kissblåsliknande ögonen som 

pressar ut illaluktande vatten. 

Den svenska översättaren har 
förmedlat denna betydelse med 

pisstårar i den svenska MT. 

Alltså kulturell substitution, den 
är anpassad till MT och MS för 

att bättre förstås av läsaren. 

 

Kulturell substitution  
 

s.183 

if you squeeze out a few drops of 

stinking piss  

 

Den engelska översättningen känns här 
mer som en direkt översättning.  

 

Direkt översättning 
 

 

 
 

 

 

 
s.181  

82. Tuzaizi! 兔崽子！ 

 

Ordagrant: harunge 

Figurligt: (vulgärt)  
horunge, jävel, jäkel, 

oäkting, skit, skitstövel 

/snorunge, skitunge 
 

s.161 

din lille idiot 
 

Idiot = dumhuvud, dumbom 

 

Idiot som mer är synonym till 
dumhuvud, dumbom, känns lite 

väl snällt, för att förmedla 

betydelsen av svordomen tuzaizi 
i KT, som ju är horunge, jävel, 

oäkting, skit, snorunge, 

skitunge. 

 
Alltså substitution med mindre 

grov svordom 
 
s.184 

You little shit 
 

Den engelska översättaren har fått med 

sig betydelsen av svordomen tuzaizi 

(skit) i sin MT med hjälp av you little 
shit.  

 

 
Alltså kulturell substitution  

 

s.182  

83. Gou zazhong 狗杂

种 

 

Ordagrant: 
Hundblandras 

jävla oäktingen 

 

Den svenska översättningen 
motsvarar exakt betydelsen av 

svordomen i KT, dvs. kulturell 

substitution. 

no-good son of a bitch! 

= usla horunge 

 
No-good = usel, värdelös, oduglig  

 

Här har säkerligen den engelska 
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Figurligt: horunge/ 

jävla oäkting 
 

杂种 zazhong 

Ordagrant: 
hybrid/blandras 

Figurligt: (vulgärt) 

horunge/jävla oäkting 
 

s. 162  

 

Kulturell substitution 
 

s.184 

översättaren förmedlat zazhong med 

son of a bitch och sedan lagt till ett no-
good för att även få med gou i KT. 

Denna kombination lyckas förmedla 

betydelsen av svordomen i KT, 
gouzazhong i sin MT. 

 

Kulturell substitution 
 
s.182 

84. Naozhong孬种！ 

 

Ordagrant: dålig ras 

Figurligt: Ynkrygg, 
vekling, usling 

 

s.162 

”Vekling!” 

 

Kulturell substitution  
 

 
 

 

 
s.184 

’Fucking coward!’ 

= Jävla ynkrygg 
 

Betydelsen av svordomen naozhong i 

KT ynkrygg är här förmedlad i MT 
med hjälp av coward.  

 

Den engelska översättaren väljer att 
ytterligare förstärka denna svordom 

genom att lägga till ytterligare en 

svordom fucking i sin MT. Här blir det 

tillägg av svordom som inte finns i 
KT. 

 

Alltså kombination: kulturell 

substitution + tillägg av svordom 

som inte finns i källtexten 
 
s.182 

85. Wangbagaozi王八

羔子！ 

Ordagrant= 

sköldpaddsunge 

 
Wangbagaozi variant 

av wangbadan 王八蛋 

Ordagrant: 

sköldpaddsunge 

Figurligt: (mycket 

kränkande 
förolämpning) 

horunge, oäkting  

 

Dan蛋 

Ordagrant: ägg 
(vanliga) (ingen 

svordomsbetydelse)  

Figurligt: (svordom) 

könsorgan, mannens 
testiklar, kvinnans ägg 

 

s.163 

Din djävla oäkting! 

 

Betydelsen av svordomen 
wangbagaozi i KT finns 

förmedlad i den svenska MT 

tack vare oäkting. Alltså 
kulturell substitution. 

 

Sedan tar den svenska 

översättaren hjälp av en 
religionsrelaterad svordom som 

inte finns i KT, djävla för att 

ytterligare förstärka denna 
svordoms betydelse i sin MT. 

Möjligen med tanke på att den 

svordomen i den kinesiska KT 

är så pass grov. 
 

Kombination: tillägg av 

svordom som inte finns i 
källtexten + kulturell 

substitution 
 
s.185 

You little bastard! 

= din lilla horunge 

 
bastard 

Ingen svordom = hybrid, 

utomäktenskapligt barn 
Svordom = jävel, jäkel, horunge, 

oäkting, skit, skitstövel 

 

Svordomsbetydelsen i källtextens 
wangbagaozi förmedlas här i den 

engelska MT med little bastard. Alltså 

kulturell substitution. 
 

Kulturell substitution 
 

s.183 

86. Lao gou! 老狗！ 

= gamla hund 
 

”Din gamla hund!” 

 

Direkt översättning 

’You old dog!’ 

= din gamla hund 

 

Direkt översättning 
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Gou 狗 

Ordagrant (inte 

svordom): 

hund (dvs. 

sällskapsdjuret) 
 

Figurligt/svord

om: 
nedsättande/ 

föraktlig 

person, fä, 
usling, knöl 

 

Av kontexten 

är det klart att 
hund här inte är 

sällskapsdjuret 

utan en 
föraktlig 

person som 

talas till.  
 

Svordomens 

struktur i form 

av utrop vittnar 
också om detta.  

 

s. 170 

 

 
 

 

s.193 
 

 

 
 

 

 
s.191 

87. Ni gei wo gun 

xialai! 你给我滚下来

！ 

= Stick härifrån! 

 

Gun滚 

Ordagrant: att rulla 

Figurligt: försvinn, 
stick, dra  

 

 
s.170 

”Ge dig av härifrån!” 

 

Betydelsen av svordomen gun i 

KT finns förmedlad med Ge dig 
av härifrån i den svenska MT. 

Alltså kulturell substitution. 

 
 

 

 

 
 

 

s.193 

’Get the hell out of here!’ 

= Stick härifrån för i helvete 

 

I den engelska översättningen finns 
betydelsen av svordomen gun i KT 

förmedlad i MT med Get out of here.  

 
Sedan tar den engelska översättaren 

hjälp av en religionsrelaterad svordom 

som inte finns i KT, hell för att 

ytterligare förstärka denna svordoms 
betydelse i sin MT.  

 

Kombination: kulturell substitution 

+ tillägg av svordom som inte finns i 

källtexten. 
 
s.191 

88. Wo cao si ni huo 

ma! 我操死你活妈！
= Jag ska knulla livet 

ur din levande morsa 

 

Cao 操 = knulla 

Huo活 = liv 

Si死 = död 

 

I kinesiskan använder 
man sig ofta av 

”Jag ska knulla livet ur din 

levande morsa!” 

 
Den svenska översättaren gör en 

mycket bra översättning och får 

med sig alla elementen i den 
kinesiska KT, dvs. svordomen 

cao som betyder knulla, si som 

betyder död (livet ur betyder ju 

död), huo som betyder livet och 

ma 妈 som betyder mamma.  

I’ll fuck your living mother! 

= Jag ska knulla din levande mamma! 

 
Även den engelska översättaren gör en 

bra översättning men får inte med sig 

dödselementet in i sin MT, vilket är 
synd då den försvagar betydelsen av 

svordomen i KT, alltså substitution 

med mindre grov svordom. 
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kontraster. Här med 

avseende på liv  
(huo) och död (si). 

Användning av dessa 

kontrasterande element 
på detta sätt bidrar till 

att förstärka 

svordomen i KT.  

 
s.170 

 

Sedan har hon även valt den lite 
mer talspråkliga varianten av 

mamma, dvs. morsa. Vilket 

även det passar bra i den här 
svordomskontexten. 

 

Direkt översättning 

 
 

s.193 

 

s.191 

89. laozi 老子 

 

Ordagrant: pappa 

Figurligt:  
”Jag, din far” (i 

ilska/förakt) / 

Jag (använt på ett 
arrogant eller 

skämtsamt sätt)  

 

s. 170 

Jag … 
 

Kulturell substitution 
 

Frågan är dock om syftet med 
svordomen i källtexten uppnås 

här i den svenska måltexten, att 

förakta motparten från en högre 
position än sin egen. 

 

s.193 

I…  
= Jag 

 

Kulturell substitution 
Frågan är dock om syftet med 
svordomen i källtexten uppnås här i 

den engelska måltexten, att förakta 

motparten från en högre position än sin 
egen. 

 

s.192 

90. laozimen 老子们 

 
Ordagrant: pappa 

Figurligt:  

”Vi, dina fäder” (i 

ilska/förakt) / 
Vi (använt på ett 

arrogant eller 

skämtsamt sätt) 
 

s. 170 

….vi…. 

 

Kulturell substitution 
 

Frågan är dock om syftet med 

svordomen i källtexten uppnås 

här i den svenska måltexten, att 
förakta motparten från en högre 

position än sin egen. 

 
s.193 

We… 

= vi 

 

Kulturell substitution 
Frågan är dock om syftet med 

svordomen i källtexten uppnås här i 

den engelska måltexten, att förakta 
motparten från en högre position än sin 

egen. 

 
s.192 

91. Chusheng 畜牲 

 

Ordagrant: boskap/fä/ 

samlingsnamn för djur 
som inte är vilda av 

typen ko, kyckling. 

  

Figurligt: fä, odjur, 
best, kräk, usling, svin/ 

jävel, jäkel, horunge 

 
Eftersom fä liksom 

hund kan ha både 

svordoms och vanlig 
betydelse, beror det ju 

på sammanhanget hur 

det ska översättas. Här 

var det klart att det 
handlade om svordom, 

eftersom det var en 

människa de vände sig 
till och inte ett djur.  

 

s.171 

Ditt fä! 

 
 

 

Här har den svenska 
översättaren hållit sig nära den 

kinesiska KT och använt sig av 

direkt översättning. 

 

Direkt översättning 

 

 
 

 

s.193 

You bastard 

= din horunge 
 

bastard 

Ingen svordom = hybrid, 
utomäktenskapligt barn 

Svordom = jävel, jäkel, horunge, 

oäkting, skit, skitstövel 

 

Kulturell substitution 
 

 
s.192 
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92. Chusheng! 畜牲！ 

 

Ordagrant: boskap/fä/ 

samlingsnamn för djur 

som inte är vilda av 
typen ko, kyckling. 

  

Figurligt: fä, odjur, 
best, kräk, usling, svin/ 

jävel, jäkel, horunge 

 
Eftersom fä liksom 

hund kan ha både 

svordoms och vanlig 

betydelse, beror det ju 
på sammanhanget hur 

det ska översättas. Här 

var det klart att det 
handlade om svordom, 

eftersom det var en 

människa de vände sig 
till och inte ett djur.  

 

s.171 

fä! 

 
Fä är direkt översättning 

 

 
 

 

s.193 

 
 

 

bastard! 

= horunge 
 

bastard 

Ingen svordom = hybrid, 
utomäktenskapligt barn 

Svordom = jävel, jäkel, horunge, 

oäkting, skit, skitstövel 

 
Bastard är kulturell substitution 

 

 
 

 

s.192 

93. Laozi 老子 

 

Ordagrant: pappa 

Figurligt:  
”Jag, din far” (i 

ilska/förakt) / 

Jag (använt på ett 
arrogant eller 

skämtsamt sätt)  

 
s.171 

”Jag… 
 

kulturell substitution 
 
Frågan är dock om syftet med 

svordomen i källtexten uppnås 

här i den svenska måltexten, att 

förakta motparten från en högre 
position än sin egen. 

 

s.193 

I…. 
=jag 

 

Kulturell substitution 
Frågan är dock om syftet med 

svordomen i källtexten uppnås här i 

den engelska måltexten, att förakta 

motparten från en högre position än sin 
egen. 

 

s.192 

94. Hunzhang nuren!

混账女人！ 

= jävla kvinna 

 

Hunzhang 混账 

Ordagrant: kaos i 

huvudet  

Figurligt: (vulgärt) 
jävel, horunge, 

fanskap, skit, 

skitstövel, usling, 
jäkel, jävla 

 

s.173 

Förbannade kvinna! 

 

Här har svordomen hunzhang 
nuren i KT översatts som 

förbannade kvinna. Förbannade 

och jävla är synonymer. Alltså 
en kulturell substitution.  

 

Kulturell substitution 

 
s.196 

‘You fucking woman!’ 

= jävla kvinna 

 
Fucking woman är kulturell 

substitution. Känns som det är en 

bättre val av svordom än den svenska 
eftersom den är grövre och bättre 

förmedlar betydelsen av svordomen i 

KT.  

 

Kulturell substitution 
 

s.195 

95. Nimen zhe xie 

huangpizi gou! 你们这

些黄皮子狗! = era 

gulskinnade hundar 

 

Gou 狗 

Ordagrant (inte 

“Gula hundar!” 
 

Direkt översättning 

 
 

 

 

 

‘You damned yellow-skinned dogs!’ 
= era jävla gulskinnade hundar 

 

 
Den engelska översättaren väljer att 

förstärka sin svordom i MT med 

tillägg av ytterligare en svordom 

damned som inte finns i KT.  
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svordom): hund (dvs 

sällskapsdjuret) 
 

Figurligt/svord

om: 
nedsättande/ 

föraktlig 

person, fä, 

usling, knöl 
 

Även här är det 

tydligt att det 
inte handlar om 

ett 

sällskapsdjur 

med gul päls, 
utan snarare att 

om de japanska 

soldaterna.  
 

Även strukturen av 

svordomen vittnar om 
detta, i form av utrop.  

 

s.184 

 

 
s.207  

 

Alltså kombination: tillägg av 

svordom som inte finns i källtexten + 

direkt översättning 

 

96. Tu balu 土八路 

 

Ordagrant: omoderna 
soldat 

Figurligt: omodern, 

som ligger efter 

 
Inte så allvarlig 

svordom 

/ganska svag  
 

Tu 土 

har negativ betydelse: 
Lantlig, omodern, 

gammalmodig, bakåt/ 

ligga efter 
 

Balu 八路 syftar på 

armén som leddes av 
kommunistpartiet 

under kriget mot 

japanerna 1937-1945. 
 

s. 184 

”Vad fan!” 
 

Båda översättarna har översatt 

till svordom i sina MT.  
Den svenska med fan den 

engelska med damn. Trots att de 

är religionsbaserade svordomar 

som i sig är mildare än de 
könsrelaterade känns de dock 

lite grova för tubalu som är 

ganska svag. 
 

Därför substitution med grövre 

svordom 
 

 

 

 
s.207 

’Damn them!’ 
= Fan ta dem 

 

Båda översättarna har översatt till 
svordom i sina MT.  

Den svenska med fan den engelska 

med damn. Trots att de är 

religionsbaserade svordomar som i sig 
är mildare än de könsrelaterade känns 

de dock lite grova.  

 
Därför substitution med grövre 

svordom 
 
 

 

 

 
 

s.206 

97. Made 妈的 

 

Ordagrant: mammas 

Varianter av tamade

他妈的 (eller 

taniangde他娘的) 

Figurligt: 

”I helvete!” 

 

Kulturell substitution 
 

 
s.208 

’Horseshit!’ 

= hästskit 
 

Den engelska översättaren har 

förmedlat betydelsen av svordomen 
made i KT, med hjälp av shit i MT.  
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(tabusvordom) 

helvete/jäklar/ 
fan/förbannat/tusan 

också/jävla/skit 

 
 

s.185 

Han väljer dock intressant nog att även 

lägga till ett horse framför som betyder 
häst. Detta är ett tillägg som inte finns 

i KT. Alltså har vi ett bra exempel på 

specificering i denna MT. 
 

Kombination: specificering + 

kulturell substitution 
 
s.207 

98. laozi 老子 

 
Ordagrant: pappa 

Figurligt:  

”Jag, din far” (i 
ilska/förakt) / 

Jag (använt på ett 

arrogant eller 
skämtsamt sätt)  

 

s.186 

Jag 

 

Kulturell substitution 
 

Frågan är dock om syftet med 

svordomen i källtexten uppnås 
här i den svenska måltexten, att 

förakta motparten från en högre 

position än sin egen. 
 

s.209 

I 

= jag 
 

Kulturell substitution 
Frågan är dock om syftet med 

svordomen i källtexten uppnås här i 
den engelska måltexten, att förakta 

motparten från en högre position än sin 

egen. 
 

s.208 

99. laozi 老子 

 

Ordagrant: pappa 
Figurligt: ”Jag, din 

far” (i ilska/förakt) / 

Jag (använt på ett 

arrogant eller 
skämtsamt sätt)  

 

s. 186 

Jag 
 

Kulturell substitution 
 
Frågan är dock om syftet med 

svordomen i källtexten uppnås 

här i den svenska måltexten, att 

förakta motparten från en högre 
position än sin egen. 

 

s.209 

I 
= jag 

 

Kulturell substitution 
Frågan är dock om syftet med 

svordomen i källtexten uppnås här i 

den engelska måltexten, att förakta 

motparten från en högre position än sin 
egen. 

 

s.208 

100. Laozi老子 

 

Ordagrant: pappa 
Figurligt:  

”Jag, din far” (i 

ilska/förakt) / 
Jag (använt på ett 

arrogant eller 

skämtsamt sätt)  

 
s.187 

Jag  

 

Kulturell substitution 
 
Frågan är dock om syftet med 

svordomen i källtexten uppnås 

här i den svenska måltexten, att 
förakta motparten från en högre 

position än sin egen. 

 

s.209 

me  

= jag 

 

Kulturell substitution 
Frågan är dock om syftet med 

svordomen i källtexten uppnås här i 

den engelska måltexten, att förakta 
motparten från en högre position än sin 

egen. 

 

s.208 

101. You zhong jiu 

cong ribenren shou li 

duo qu. 有种就从日本

人手里夺去 = Om det 

är någon stake i er så 

kan ni erövra vapnen 

från japanerna 
 

You zhong 有种 = ha 

stake/ha mod 
 

s. 187 

Om det är någon stake i er så 

kan ni erövra vapen från 
japanerna!  

 

Svordomen you zhong i KT har 

översatts med stake i den 
svenska MT. 

 

Direkt översättning 
 

 

 
s.209 

If you had any balls, you’d find your 

weapons in the hands of the Japanese! 
= Om ni hade någon stake, skulle ni 

hitta vapnen i japanernas händer. 

 

Svordomen you zhong i KT har 
översatts med balls i den engelska MT. 

 

Direkt översättning 
 

 

s.208 
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102. laozi 老子 

 

Ordagrant: pappa 

Figurligt:  

”Jag, din far” (i 
ilska/förakt) / 

Jag (använt på ett 

arrogant eller 
skämtsamt sätt) 

 

s.187 

…mig… 

 

Kulturell substitution 
 

Frågan är dock om syftet med 
svordomen i källtexten uppnås 

här i den svenska måltexten, att 

förakta motparten från en högre 

position än sin egen. 
 

s.209 

…this one man… 

= denna mannen 
 

Utelämning av svordomen 
 
 

 

 

 
s.209 

103. Tamade她妈的 

 

Ordagrant: hennes 
mammas 

Figurligt: 

(vulgärt) 
helvete/jäklar/jävlar/ 

fan/förbannat/tusan 

också! 

 
s.188 

”Det var det djävligaste!” 
 

 

 

Kulturell substitution  
 

 
 

 

s.210 

’Shit!’ 
= Skit/fan 

 

Kulturell substitution  
 

 

 
 

 

s.210 

104. Tu balu 土八路 

Ordagrant: omoderna 
soldat 

 

Figurligt: omodern, 
som ligger efter 

 

Inte så allvarlig 
svordom 

/ganska svag  

 

土 Tu= har negativ 

betydelse: 

Lantlig, omodern, 
gammalmodig, bakåt/ 

ligga efter 

 

八路 Balu syftar på 

armen som leddes av 

kommunistpartiet 
under kriget mot 

japanerna 1937-1945. 

 
s.188 

Du 

 
Här kan jag tänka mig att 

översättarna inte vet hur de ska 

ta ställning till denna mycket 

kinesiska svordoms kulturella 
konnotation/bakgrund, som 

säkerligen är okänd bland 

måltextläsarna. Därför har de 
helt enkelt valt att förenkla det 

hela med att ersätta det med 

du/you i måltexterna. Eftersom 

de går upp en nivå i det lexikala 
fältet från tubalu i källtexten till 

du/you i måltexterna är detta 

generalisering (jmf. xiaojiuzi 
nummer 38 här ovan). Däremot 

är ju inte något av källtextens 

svordomsnyans kvar i någon av 
måltexterna. 

 

Generalisering 
 
s.210 

You 

= you 
 

Se vänstra spalten för motivering. 

 

Generalisering 
 

 

 
 

s.210 

105. Wo cao ni 

qinniang! 我操你亲娘

！ 

= jag ska knulla din 

biologiska mamma! 
 

Cao ni qinniang! 操你

亲娘! 

 

Jag ska knulla din mamma! 

 

Ingen av översättarna har tagit 
hänsyn till denna nyans i KT, 

utan det blir bara knulla din 

mamma i den svenska MT, fuck 
your old lady, med i princip 

samma betydelse i den engelska 

MT. 

 

Fuck your old lady 

Ordagrant= Knulla din gamla dam 

 
Old lady är ju en omskrivning för 

mamma. 

 
Översättning med omskrivning.  

 

s.211 
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Figurligt och 

ordagrann betydelse är 
här samma  

= knulla din biologiska 

mamma! 
 

Till skillnad från cao 

ni niang 操你娘 som 

betyder knulla din 

mamma är detta 

qinniang 亲娘 med 

betydelsen biologiska 

mamma ännu starkare, 

eftersom det ju inte då 
är tal om vilken 

mamma som helst, 

utan just din 
biologiska mamma. 

Svordomen blir då 

också mycket starkare. 

 
s.190 

 

Det ser ut som substitution med 

mindre grov svordom. 
 

s.212 

106. laozi老子 

 

Ordagrant: pappa 

Figurligt:  
”Jag, din far” (i 

ilska/förakt) / 

Jag (använt på ett 
arrogant eller 

skämtsamt sätt)  

 
s.191 

mig 
 

Kulturell substitution 
 

Frågan är dock om syftet med 
svordomen i källtexten uppnås 

här i den svenska måltexten, att 

förakta motparten från en högre 
position än sin egen. 

 

s.213 

Me 
= mig 

 

Kulturell substitution 

 
Frågan är dock om syftet med 

svordomen i källtexten uppnås här i 

den engelska måltexten, att förakta 
motparten från en högre position än sin 

egen. 

 
s.212 

107. Zhe bie gaozi这

鳖羔子 = den 

sköldpaddsungen 

 

Bie gaozi 鳖羔子 

= sköldpaddsunge 

 

Bie 鳖 

Ordagrant: sköldpadda 

Figurligt: horunge, 
jävel, jäkel, oäkting, 

skit, skitstövel, 

fanskap  
 

Gaozi羔子 = unge 

 

s.195 

Den lilla rackaren 

 

Här har båda översättarna 
sinsemellan valt väldigt liknande 

svordomar, lilla rackaren (den 

svenska) och lilla rackarunge 
(den engelska), men båda 

alldeles för snälla.  

 

Svordomen i KT bie gaozi med 
betydelsen horunge, jävel, jäkel, 

oäkting, skit, skitstövel, fanskap 

motsvarar inte betydelsen av 
lilla rackaren som den svenska 

översättaren valt i sin MT. Den 

betyder ju snarare skojare och är 
alldeles för svag. Samma sak 

gäller den engelska, little imp 

som ju betyder lilla 

rackarungen.  
 

That little imp 

= den lilla rackarungen 

 
imp = satunge, rackarunge 

 

Se den svenska för motivering. 
 

Substitution med mindre grov 

svordom 
 
 

s.217 
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Substitution med mindre grov 

svordom 
 

s.217 

108. Tamade 他妈的 

 

Ordagrant: hans 

mammas 
Figurligt: 

(vulgärt) 

helvete/jäklar/jävlar/ 

fan/förbannat/tusan 
också  

 

s. 212 

”Fan i helvete!” 

 
Här har båda översättarna valt 

samma översättningslösning, de 

har ersatt svordomen tamade i 
KT med fan i helvete i deras 

respektive MT. Egentligen hade 

en svordom räckt skulle man 
tycka, för att motsvara 

svordomen i KT, men de har 

båda valt två stycken 

svordomar: både fan och 
helvete. Därför blir den ena 

svordomen kulturell 

substitution, och den andra blir 
tillägg av svordom som inte 

finns i KT.  

 

Kombination: kulturell 

substitution + tillägg av 

svordom som inte finns i 

källtexten 

 

s.235 

’Damn it to hell!’ 

= Fan i helvete 
 

 

Motiveringen och analysen står i 
spalten till vänster under den svenska. 

 

Kombination: kulturell substitution 

+ tillägg av svordom som inte finns i 

källtexten 

 

s.234 

109. Hundan 混蛋 

  

Ordagrant: Finns ingen 

ordagrann betydelse, 
hundan blev svärord 

direkt 

Figurligt: horunge, 
oäkting 

 

Huaidan 坏蛋 och 

Hundan 混蛋 används 

i norra Kina som 
svordom.   

 

Dan蛋 

Ordagrant: ägg 

(vanliga) (ingen 

svordomsbetydelse)  
Figurligt: (svordom) 

könsorgan, mannens 

testiklar, kvinnans ägg 

 
s.217 

idiot! 

 
Idiot = dumhuvud, dumbom 

 

Här motsvarar inte den svenska 
översättningen idiot, betydelsen 

av svordomen hundan i KT, 

horunge. 
 

Alltså substitution med mindre 

grov svordom 
 
 

s.240 

bastard! 

 
bastard 

Ingen svordom = hybrid, 

utomäktenskapligt barn 
Svordom = jävel, jäkel, horunge, 

oäkting, skit, skitstövel 

 
Bastard är kulturell substitution.  

 

Kulturell substitution 
 
 

s.239 

110. Wo cao si Leng 

Mazi ta qinniang. 我操

死冷麻子他亲娘。 

Jag ska knulla livet ur 

Koppärrige Lengs morsa. 
 

Den svenska översättaren får här 

med sig nästan alla 

svordomselement in i MT, dvs. 

I’m going to murder that 

motherfucking Pocky Leng! 
= Jag kommer att döda den där 

mammaknullaren Pocky Leng. 

 

Även den engelska översättaren får här 
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= Jag ska knulla livet 

ur Koppärrige Lengs 
biologiska morsa. 

 

Cao 操 = knulla 

Si死 = död 

Qinniang亲娘 = 

biologiska mamma 

 

I kinesiskan använder 
man sig ofta av döden

死 si för att förstärka 

något, liksom här med 

en svordom. 

 

Cao ni qinniang! 操你

亲娘!  

Figurligt och 

ordagrann betydelse är 

här samma  
= knulla din biologiska 

mamma! 

 

Till skillnad från cao 

ni niang 操你娘 som 

betyder knulla din 
mamma är detta 

qinniang 亲娘 med 

betydelsen biologiska 
mamma ännu starkare, 

eftersom det ju inte då 

är tal om vilken 
mamma som helst, 

utan just din 

biologiska mamma. 
Svordomen blir då 

också mycket starkare. 

 

s.218 

cao som betyder knulla och si 

som betyder död (=livet ur). 
 

Liksom med svordom nummer 

88, har hon även här valt den lite 
mer talspråkliga varianten av 

mamma, dvs. morsa. Vilket 

passar bra i den här 

svordomskontexten. 
 

Det enda jag saknar ur den 

svenska översättningen är 
betydelsen av qinniang 

biologiska mamma som inte 

kommit med då hon har översatt 

till mamma bara i sin MT.  
 

Det ser ut som substitution med 

mindre grov svordom. 
 

s.241 

med sig nästan alla svordomselement 

in i MT, dvs. cao som betyder knulla 
med motherfucking och si som betyder 

död med murder (= döda).   

 
Det enda som saknas är liksom med 

den svenska översättningen, referensen 

till qinniang dvs. biologiska mamman.  

 
Det ser ut som substitution med 

mindre grov svordom.  

 
s.241 

FJÄRDE DELEN:   

111. Ta niang de dan! 

他娘的蛋！ 

= hans mammas 

ägg/könsorgan 

 

Taniangde 他娘的

(eller tamade他妈的) 

Ordagrant: hans 

mammas 

Figurligt: 
(tabusvordom) 

helvete/jäklar/jävlar/ 

fan/förbannat/tusan 

också/jävla/skit 
 

Vad fan 

 

Taniangde fungerar ensam som 
svordom. Nu kommer den 

tillsammans med dan i den 

kinesiska KT, dvs. en mycket 
grov svordom.  

 

Vad fan förmedlar betydelsen av 

taniangde i den svenska KT, 
alltså kulturell substitution.  

 

Möjligen skulle dan i KT krävt 
ytterligare svordom i MT, för att 

förmedlas. Det är svårt att säga 

eftersom det inte går att säga 

Who the fuck  

= Vem fan 

 
Who the fuck förmedlar betydelsen av 

taniangde i den engelska KT, alltså 

kulturell substitution.  
 

Möjligen skulle dan i KT krävt 

ytterligare svordom i MT, för att 

förmedlas. Det är svårt att säga 
eftersom det inte går att säga exakt vad 

dan har för svordomsbetydelse.  

 

Kulturell substitution 
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Varianter: made妈的, 

niangde娘的 

 

Ta niang de dan他娘

的蛋 

Figurligt: Går inte att 

översätta ordagrant 

vad den har för 

figurlig betydelse. 

Huaidan 坏蛋 och 

hundan 混蛋 används 

i norra Kina med 

svordomsbetydelse/so

m svordom.   
 

Dan蛋 

Ordagrant: ägg 

(vanliga) (ingen 

svordomsbetydelse)  
Figurligt: Svordom 

Könsorgan, mannens 

testiklar, kvinnans ägg 

 
s.231 

exakt vad dan har för 

svordomsbetydelse. Det får 
alltså tills vidare räcka så här.  

 

 
Alltså: kulturell substitution 

 

s.256 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

s.255 

112. Wo cao ni huo 

niang! 我操你活娘! 

= jag ska knulla din 

levande mamma. 

 

Cao 操 = knulla 

Huo活 = liv/levande 

 

I kinesiskan använder 

man sig ofta av 
kontraster. Här med 

avseende på 

liv/levande, huo 
till skillnad från död, 

si. Användning av 

dessa kontrasterande 

element bidrar till att 
förstärka svordomen i 

KT.  

 
s.231 

Jag ska knulla din mamma! 

 
Här har den svenska 

översättningen gått miste om 

just denna förstärkande effekt 

som huo (levande) hade i KT, 
genom att utesluta det 

svordomselementet i sin MT. 

Annars får hon med sig resten. 
 

Substitution med mindre grov 

svordom 
 
 

 

s.256 

I’ll fuck your living mother 

= jag ska knulla din levande mamma 
 

Den engelska översättaren får däremot 

med sig alla svordomselement in i sin 

MT med översättningen: I’ll fuck your 
living mother (jag ska knulla din 

levande mamma). 

 

Direkt översättning 

 

 

 
 

 

s.255 
 

 

113. Gouniangyangde 

狗娘养的 

 

Ordagrant: 

tik(hund)avkomma/ 
avkomma av en tik  

Figurligt: horunge 

 

s.231 

Du son av en hynda! 

 

 

Direkt översättning 

 

 
 

s.256 

You son of a bitch 

= din horunge 

 
 

Kulturell substitution  
 
s.255 

114. Ni tamade  zha 

wo de yankuangzi! 你

…det svider i ögonen när man 

ser dig! 

You’re a fucking thorn in my eye!’ 

= du är en jäkla nagel i mitt öga 
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他妈的扎我的眼眶子
= du är en jäkla nagel i 

mitt öga  

 

Tamade 他妈的 

Ordagrant: hans 

mammas 
Figurligt: 

(vulgärt) 

helvete/jäklar/jävlar/ 
fan/förbannat/tusan 

också 

 

s.231 

 

 

Utelämning av svordomen 
 

 
s.256 

 

 

Kulturell substitution 
 

 
 

s.256 

115. Wang’en-fuyi de 

dongxi! 忘恩负义的

东西！= otacksamma 

skit  

 

Dongxi 东西 

Ordagrant: ett föremål 

Figurligt: nedsättande 
/rackare/kräk/usling 

 

 
s.231 

Du din otacksamme skit! 

 

Med tanke på att skit betyder 
kräk, svin, usling, skitstövel, etc. 

känns det som om den förmedlar 

betydelsen av svordomen i KT, 

dvs. kulturell substitution. 
 

Kulturell substitution 
 
s.256 

You ungrateful shit! 

 

Här har den engelska översättaren 
ersatt svordomen i KT med shit, vilket 

ju motsvarar svordomsbetydelsen där. 

Detta blir alltså kulturell substitution. 

 

Kulturell substitution 
 

s.256 

116. laozi 老子 

 
Ordagrant: pappa 

Figurligt:  

”Jag, din far” (i 
ilska/förakt) / 

Jag (använt på ett 

arrogant eller 
skämtsamt sätt)  

 

s.231  

Jag 

 

Kulturell substitution 
 

Frågan är dock om syftet med 

svordomen i källtexten uppnås 
här i den svenska måltexten, att 

förakta motparten från en högre 

position än sin egen. 
 

s.256 

I  

= jag 

 

Kulturell substitution 
Frågan är dock om syftet med 

svordomen i källtexten uppnås här i 
den engelska måltexten, att förakta 

motparten från en högre position än sin 

egen. 
 

s.256 

117. Xiaozi小子 

 

Ordagrant: pojke 

Figurligt: pejorativt/ 
nedsättande  

Kille, karl, grabb, 

snubbe, rackare 
 

s.231 

lille vän… 
 

Här har båda översättarna 

uppfattat att det inte bara 
handlar om en pojke, neutralt, 

utan om något pejorativt. Den 

svenska översättningens lille vän 

förmedlar denna betydelse 
ganska bra i sin MT, med andra 

ord kulturell substitution. Den 

engelska you little shit känns lite 
väl grov, dvs. substitution med 

grövre svordom. 

 

Kulturell substitution 
 

s.256 

You little shit 
= din lilla skit 

 

För motivering se den svenska 
översättningen.  

 

 

Substitution med grövre svordom 
 

 

s.256 

118. Gun ni made dan! 

滚你妈的蛋！ 

Ge dig av härifrån! 
 

Get the fuck out of here!  
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Ordagrant: rulla, din 

mammas ägg 
Som svordom: Stick, 

för fan/dra åt helvete 

 

Gun滚  

Ordagrant: att rulla 

Figurligt: försvinn, 
stick, dra  

 

Ni made 你妈的 

Ordagrant: din 

mammas 

Figurligt:  

Variant av tamade他

妈的 (= hans 

mammas) (eller 

taniangde 他娘的= 

hans mammas) 

(tabusvordom) helvete, 

jäklar, jävlar, fan, 
förbannat, tusan också! 

/Jävla!/skit! 

 

Andra varianter: made 

妈的 

 

Dan蛋  

Ordagrant: ägg 

(vanliga) (ingen 
svordomsbetydelse)  

Figurligt: Svordom 

Könsorgan, mannens 
testiklar, kvinnans ägg 

 

OBS: Eftersom den 
här svordomen bestod 

av flera svordomar är 

de räknade separat. 

Gun 滚 fick en, och ni 

made dan 你妈的蛋
den andra. 

 

Delar upp den i två när 

jag analyserar! 
Se svordom nummer 

120. 

 
s.232 

Den kinesiska KT innehåller 

inte mindre än tre 
svordomselement som kan 

förekomma för sig själva: gun, 

ni made och dan. Hela 
segmentet består endast av 

svordomar.  

 

För att vara en sådan grov 
svordom som den kinesiska i det 

här fallet, känns den svenska 

översättningen väldigt lam. Den 
har endast en av svordomarna 

kvar i sin MT, gun, vars 

betydelse förmedlats med Ge 

dig av härifrån! Alltså kulturell 
substitution. 

 

Här blir det utelämning av 
resterande svordomsbetydelse i 

KT. Frågan är om de ska klassas 

som två ni made och dan eller 
en svordom tillsammans dvs. ni 

made dan alltså. Det är svårt att 

säga eftersom det inte går att 

säga exakt vad dan har för 
svordomsbetydelse heller. För 

enkelhetens skull använder jag 

den som en svordom så länge. 
 

Kombination: kulturell 

substitution + utelämning av 

svordomen  
 

OBS: dessa kommer att räknas 

separat, varje svordomselement 
för sig, se spalten till vänster för 

motivering (jmf nummer 120). 

 
s.257 

= Stick, för fan 

 
Den engelska översättningen är något 

mer effektfull, då den består av två 

svordomar. Gun som förmedlats med 
get out of here! Alltså kulturell 

substitution.  

 

Och the fuck känns som en förmedlad 
betydelse av svordomen ni made dan i 

KT. Dvs. kulturell substitution. 

 
Möjligen skulle dan i KT krävt 

ytterligare svordom i MT, för att 

förmedlas. Det är svårt att säga 

eftersom det inte går att säga exakt vad 
dan har för svordomsbetydelse. För 

enkelhetens skull använder jag ni made 

dan som en svordom så länge. 
 

Kombination: kulturell substitution 

+ kulturell substitution 
 

OBS: dessa kommer att räknas separat, 

varje svordomselement för sig, se 

spalten till vänster för motivering (jmf 
nummer 120). 

 

 
 

s.256 

 

119. Gouzaizi 狗崽子 

 
Ordagrant: hundvalp 

Figurligt: (vulgärt)  

horunge 
 

 

djävla hundvalp 

 

Här har den svenska 
översättaren använt sig av en 

källtrogen direkt översättning 

vid översättningen av gouzaizi i 
källtexten. Hade hon inte lagt till 

little son of a bitch 

 

Den engelska översättaren däremot får 
med hjälp av little son of a bitch med 

sig hela svordomsbetydelsen från 

källtexten i sin måltext. Med andra ord 
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s.232 ett djävla i sin måltext hade 

dock inte de svenska 
måltextläsarna vetat att det 

handlade om en svordom. Vid 

svordomar som involverar 
speciella kulturella 

konnotationer måste man alltså 

som vi hittills kunnat observera 

(jmf nummer 26 och 21 ovan), 
vara extra varlig. 

Svordomseffekten av gouzaizi i 

källtexten får hon dock inte helt 
med sig då hon i linje med 

normerna för svensk 

svordomsanvändning, som 

använder religionsrelaterade 
istället för könsrelaterade, väljer 

en religionsrelaterad svordom 

djävla, som per definition är 
mycket svagare än källtextens 

könsrelaterade gouzaizi.  

 

Kombination: direkt 

översättning 

 + tillägg av mindre grov 

svordom.  
 

s.257 

har använt sig av en kulturell 

substitution.  
 

 

Kulturell substitution 
 

s.256 

120. gun ni made dan! 

带着你的狗崽子滚你

妈的蛋！ 

= Stick, för fan  

 

Gun滚 

Ordagrant: att rulla 

Figurligt: försvinn, 

stick, dra  
 

Gun ni made dan! 滚

你妈的蛋！ 

Ordagrant: rulla, din 

mammas ägg 
Som svordom: stick, 

för fan/dra åt helvete 

 

Ni made 你妈的 

Ordagrant: din 

mammas 
Figurligt:  

Variant av tamade他

妈的 (= hans 

mammas) (eller 

taniangde他娘的= 

hans mammas) 

(tabusvordom) helvete, 
jäklar, jävlar, fan, 

Meningen är tom i den svenska 
måltexten, inget av källtexten 

finns med. 

 

Denna mening är full av grova 
svordomar i KT, måltexterna 

däremot innehåller inte lika 

många. 
 

Betydelsen av gun (stick) 

förmedlas varken i den svenska 
eller engelska MT. Utelämning 

av den svordomen med andra 

ord för båda två. 

 
Betydelsen av ni made dan har 

inte heller förmedlats av någon 

av översättarna.  
 

Eftersom dan kan uppträda själv 

utan de andra svordomarna i 

denna KT, blir jag fundersam 
om jag ska analysera den för sig 

som separat svordom eller som 

en del av ni made dan 
tillsammans med ni made alltså. 

Lutar åt att analysera den 

tillsammans med ni made för att 
förenkla. 

Meningen är tom i den engelska 
måltexten, inget av källtexten finns 

med. 

 

För motivering kolla den svenska 
översättningen här i spalten bredvid till 

vänster.  

 
Kombination: utelämning av 

svordomen + utelämning av 

svordomen 
 

OBS: dessa kommer att räknas separat, 

varje svordomselement för sig, se 

spalten till vänster för motivering. 
 

 

s.256 



 

111 

 

förbannat, tusan också 

/jävla/skit 
 

Andra varianter: made 

妈的 

 

Dan蛋 

Ordagrant: ägg 

(vanliga) (ingen 

svordomsbetydelse)  
Figurligt: (svordom) 

könsorgan, mannens 

testiklar, kvinnans ägg 

 
OBS. Eftersom det här 

segmentet bestod av 

fler svordomar 
analyseras de här 

tillsammans men 

figurerar separat i 

listan över den totala 
förekomsten. En gun

滚, en ni made dan 你

妈的蛋. 

 
s.232 

 

Anledningen till att båda 
översättarna valt att utelämna 

dessa svordomar i källtexten, är 

troligen för att undvika 
repetition. Segment 118 är 

nämligen identiskt och där har 

båda översättarna översatt till 

svordom i sina måltexter.  
 

OBS: dessa kommer att räknas 

separat, varje svordomselement 
för sig, se spalten till vänster för 

motivering. 

 

Kombination: utelämning av 

svordomen + utelämning av 

svordomen 

 
s.257 

121. Cao nide niang. 

操你的娘 = Jag ska 

knulla din morsa 

 

操 Cao = knulla 

 

s.232 

Jag ska knulla din morsa! 

 

 

Direkt översättning 

 

 

s.257 

I’ll fuck your mother! 

 

Direkt översättning 
 

 

 

s.257 

122. Cao qu ba 操去吧 

= Knulla på du bara 

 

Cao操 = knulla 

 

s.232 

Knulla på du bara! 
 

Direkt översättning 

 

 
s.257 

Fuck away 
= Knulla på du bara 

 

Direkt översättning 

 
 

s.257 

123. Gouniangyangde

狗娘养的 

= horunge 

 
Ordagrant: 

tik(hund)avkomma/ 

avkomma av en tik 
Figurligt: horunge 

 

s.233 

kräket 
 

Eftersom kräk mer är synonym 

för usling, fä, fähund, skurk, 

skitstövel, odåga, odugling, 
stackare, ynkrygg osv. känns det 

snällare än svordomen i 

källtexten som ju betyder 
horunge.   

 

Substitution med mindre grov 

svordom 
 

S.258 

son of a bitch 
= horunge 

 

Kulturell substitution  
 
s.257 

124. Tamade他妈的 

 

det djävligaste 
 

Goddamned 
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Ordagrant: hans 

mammas 
Figurligt: 

(vulgärt) 

helvete/jäklar/jävlar/ 
fan/förbannat/tusan 

också 

 

s.234 

Kulturell substitution 
 
s.259 

= djävla, förbannat, satans 

 

Kulturell substitution 
 

s.259  

125. Zazhong! 杂种！ 

 

Ordagrant: 
hybrid/blandras 

Figurligt: (vulgärt) 

horunge/oäkting 
 

 

s.234 

oäkting 

 

 

Kulturell substitution 
 

s.259 

bastard! 

Ingen svordom = hybrid, 

utomäktenskapligt barn 
Svordom = jävel, jäkel, horunge, 

oäkting, skit, skitstövel 

 

Kulturell substitution 
 

s.259 

126. Niang de 娘的 

 

Ordagrant: mammas 
Figurligt:  

Variant av tamade他

妈的 (= hans 

mammas) (eller 

taniangde他娘的= 

hans mammas) 

(tabusvordom) helvete, 

jäklar, jävlar, fan, 
förbannat, tusan också 

/jävla/skit 

 
Andra varianter: made

妈的 

 

s.235 

För fan 
 

Kulturell substitution 
 
s.260 

goddamn 
= djävla, förbannat, satans 

 

Kulturell substitution 
 

s.259 

127. Ta made gou 

bian! 他妈的狗鞭！= 

jävla hundpenis 

 

Tamade 他妈的 

Ordagrant: hans 

mammas 
Figurligt: 

(vulgärt) 

helvete/jäklar/jävlar/ 
fan/förbannat/tusan 

också 

 

Här är det inte hund 
som i svordom utan 

man refererar till 

sällskapsdjuret.  
 

s.235 

djävla hundpenis? 

 

Kulturell substitution 
 

 
s.260 

goddamn dog’s penis? 

= jävla hundpenis 
 

goddamn 

= djävla, förbannat, satans 
 

Kulturell substitution 

 

 
 

 

s.259 
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128. Hundan 混蛋  

 

Ordagrant: Finns ingen 

ordagrann betydelse, 

hundan 混蛋 blev 

svärord direkt 

Figurligt: horunge, 
oäkting, 

 

Huaidan 坏蛋 och 

hundan 混蛋 används 

i norra Kina som 
svordom.   

 

Dan蛋 

Ordagrant: ägg 

(vanliga) (ingen 

svordomsbetydelse)  
Figurligt: (svordom) 

könsorgan, mannens 

testiklar, kvinnans ägg 
 

s.239 

usling! 

 
Eftersom usling har betydelsen 

skurk, bov, kräk, fä, skitstövel, är 

denna översättning för snäll för 
att förmedla betydelsen av 

svordomen hundan i KT. Alltså  

substitution med mindre grov 

svordom. 
 

 

s.264 

bastard! 

 
Ingen svordom = hybrid, 

utomäktenskapligt barn 

Svordom = jävel, jäkel, horunge, 
oäkting, skit, skitstövel 

 

Kulturell substitution 

 
s.263 

129. Hundan混蛋 

 

Ordagrant: Finns ingen 

ordagrann betydelse, 

hundan 混蛋 blev 

svärord direkt 

Figurligt: horunge, 
oäkting, 

 

Huaidan 坏蛋 och 

hundan 混蛋 används 

i norra Kina som 
svordom.   

 

Dan蛋 

Ordagrant: ägg 

(vanliga) (ingen 

svordomsbetydelse)  
Figurligt: (svordom) 

könsorgan, mannens 

testiklar, kvinnans ägg 
 

s.239 

usling! 

 
Eftersom usling mer har 

betydelsen skurk, bov, kräk, fä, 

skitstövel är denna översättning 
för snäll för att förmedla 

betydelsen av svordomen 

hundan i KT. Alltså 

substitution med mindre grov 
svordom. 

 

 
s.264 

bastard 

 
Ingen svordom = hybrid, 

utomäktenskapligt barn 

Svordom = jävel, jäkel, horunge, 
oäkting, skit, skitstövel 

 

Kulturell substitution 
 
s.263 

130. Ni zhe fu lao 

maolü taizi. 你这副老

毛驴胎子 

= Du ditt gamla 

åsneembryo 

 

Ordagrant: 
Avkomma av åsna 

Figurligt: nedsättande 

 

Du din gamla avkomma av en 

åsna 
 

Direkt översättning 

 
 

s.264 

 
 

 

Offspring of a stinking donkey! 

= avkomma av en stinkande åsna  
 

Direkt översättning 

 
 

s.263 
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s.239  

131. Nimen de 

qinniang de! 你们的亲

娘的 = era biologiska 

mammors 

 

你们的亲娘的 är en 

variant av niang de 你

娘的, men som gjorts 

ännu starkare med 

hjälp av 亲娘 qinniang 

som ju betyder 

biologiska mamma, 

istället för bara 
mamma. 

 

Ordagrant: mammas 
Figurligt:  

Variant av tamade他

妈的 (= hans 

mammas) (eller 

taniangde他娘的= 

hans mammas) 

(tabusvordom) helvete, 

jäklar, jävlar, fan, 
förbannat, tusan också 

/jävla/skit 

 
Andra varianter: made

妈的 

 
s.240 

Och ni kvinnor… 
 

Ingen av översättningarna 

(varken svenska eller engelska) 

har tagit med svordomen i KT i 
sina MT. De har ersatt med 

något helt annat istället.  

 

Utelämning av svordomen  
 

s.265 

You women there… 
= ni kvinnor där 

 

Ingen av översättningarna (varken 

svenska eller engelska) har tagit med 
svordomen i KT i sina MT.  

 

 

Utelämning av svordomen 
 

s.264 

132. Zhen ta made 真

他妈的 

Ordagrant: hans 

mammas 
Figurligt: 

(vulgärt) 

helvete/jäklar/jävlar/ 
fan/förbannat/tusan 

också 

 

s.246 

Helt djävla 

 

Kulturell substitution 
 

s.272 

Goddamned 

= djävla, förbannat, satans 
 

Kulturell substitution 

 

s.269 

133. Laozi老子 

 
Ordagrant: pappa 

Figurligt:  

”Jag, din far” (i 

ilska/förakt) / 
Jag (använt på ett 

arrogant eller 

skämtsamt sätt)  
 

s.246 

Jag 

 

Kulturell substitution 
 

Frågan är dock om syftet med 

svordomen i källtexten uppnås 

här i den svenska måltexten, att 
förakta motparten från en högre 

position än sin egen. 

 
s.272 

I 

= jag 

 

Kulturell substitution 
Frågan är dock om syftet med 

svordomen i källtexten uppnås här i 

den engelska måltexten, att förakta 
motparten från en högre position än sin 

egen. 

 
s.269 

134. Gou 狗  hundarna dogs 
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Ordagrant (ej 
svordom): 

hund (dvs. 

sällskapsdjuret) 
 

Figurligt/svord

om: 

nedsättande/ 
föraktlig 

person, fä, 

usling, knöl 
 

Här refereras till 

människor i KT, alltså 

svordom. 
 

s.264 

 

Direkt översättning 
 

s.291 

= hundarna 

 
 

Direkt översättning 

 
 

 

 

s.283 

135. laozi! 老子 

  

Ordagrant: pappa 

Figurligt:  
”Jag, din far” (i 

ilska/förakt) / 

Jag (använt på ett 
arrogant eller 

skämtsamt sätt)  

 
s.269 

jag! 
 

Kulturell substitution 

 

Frågan är dock om syftet med 
svordomen i källtexten uppnås 

här i den svenska måltexten, att 

förakta motparten från en högre 
position än sin egen. 

 

s.295 

Me 
= jag 

 

Kulturell substitution 
Frågan är dock om syftet med 
svordomen i källtexten uppnås här i 

den engelska måltexten, att förakta 

motparten från en högre position än sin 
egen. 

 

s.286 

136. Ta niangde 他娘

的 

 

(eller tamade他妈的) 

Ordagrant: hans 

mammas 

Figurligt: 
(tabusvordom) 

helvete/jäklar/jävlar/ 

fan/förbannat/tusan 

också/jävla/skit 
 

Varianter: made妈的, 

niangde娘的 

 

s.269 

”Fy fan!” 

 

Kulturell substitution 
 

s.295 

’Goddamn it!’ 

= förbannat! 

 
goddamn 

= djävla, förbannat, satans 

 

Kulturell substitution 

 

s. 286 

137. laozi 老子 

 
Ordagrant: pappa 

Figurligt:  

”Jag, din far” (i 

ilska/förakt) / 
Jag (använt på ett 

arrogant eller 

skämtsamt sätt)  
 

s.269 

Mig 

 

Kulturell substitution 
 

Frågan är dock om syftet med 

svordomen i källtexten uppnås 

här i den svenska måltexten, att 
förakta motparten från en högre 

position än sin egen. 

 
s.295 

Me 

= mig 

 

Kulturell substitution 
Frågan är dock om syftet med 

svordomen i källtexten uppnås här i 

den engelska måltexten, att förakta 
motparten från en högre position än sin 

egen. 

 
s.286 
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138. Gun hui qu ba. 滚

回去吧 = Stick hem 

 

Gun滚   

Ordagrant: att rulla 

Figurligt: försvinn, 
stick, dra  

 

s.271 

Stick hem med dig 

 

Kulturell substitution 
 

s.298 

Get your ass back there 

= Stick tillbaka då för fan! 
 

Gun i KT förmedlas med Get back 

there i MT, dvs. kulturell substitution.  
 

Den engelska översättaren väljer att 

förstärka detta genom att lägga till 

ytterligare en svordom till MT, som 
inte finns i KT, your ass (din röv). 

 

Kombination: kulturell substitution 

+ tillägg av svordom som inte finns i 

källtexten 

 

s.288 

139. Gou 狗 

 
Ordagrant (ej 

svordom): 

hund (dvs. 

sällskapsdjuret) 
 

Figurligt/svord

om: 
nedsättande/ 

föraktlig 

person, fä, 
usling, knöl 

 

Här är det en 

människa som 
refereras till, 

dvs. svordom. 

 
s.271 

hunden 

 

Direkt översättning 
 

s.298 

dog 

= hunden 

 

Direkt översättning 

 

 

s.288 

140. Chusheng 畜生 

 
Ordagrant: boskap/fä/ 

samlingsnamn för djur 

som inte är vilda av 
typen ko, kyckling. 

  

Figurligt: fä, odjur, 

best, kräk, usling, svin/ 
jävel, jäkel, horunge 

 

Eftersom fä liksom 
hund kan ha både 

svordoms och vanlig 

betydelse, beror det ju 
på sammanhanget hur 

det ska översättas. Här 

var det klart att det 

handlade om svordom, 
eftersom det var en 

människa de vände sig 

kräket  

  

 

Kulturell substitution 

 

s.299 

bastard 

 

bastard 
Ingen svordom = hybrid, 

utomäktenskapligt barn 

Svordom = jävel, jäkel, horunge, 
oäkting, skit, skitstövel 

 

Kulturell substitution 

 
 

 

s.289 
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till och inte ett djur. 

 
s.272 

141. Xiale gou yan! 瞎

了狗眼！= Din blinda 

byracka 

 

Gou 狗 

Ordagrant (ej 

svordom): 
hund (dvs. 

sällskapsdjuret) 

 
Figurligt/svord

om: 

nedsättande/ 

föraktlig 
person, fä, 

usling, knöl 

 
Här är det en människa 

som farmor skäller på, 

dvs. svordom. Det 
framgår även av 

strukturen på 

svordomen i form av 

utrop.  
 

s.272 

“Din blinda byracka!” 

 

 

Direkt översättning 

 

 
s.299 

‘You blind dog!’ 

= Din blinda byracka 

 

Direkt översättning 

 

 
s.289 

142. Ni taniangde你

他娘的 

 

Taniangde 他娘的

(eller tamade他妈的) 

Ordagrant: hans 

mammas 

Figurligt: 
(tabusvordom) 

helvete/jäklar/jävlar/ 

fan/förbannat/tusan 
också/jävla/skit 

 

Varianter: made妈的, 

niangde娘的 

 
s.277 

Djävla 
 

Kulturell substitution 
 

 
s.304 

Damned 
= Förbannade 

 

Kulturell substitution 

 

 

 

s.293 

143. laozi老子 

 
Ordagrant: pappa 

Figurligt:  

”Jag, din far” (i 
ilska/förakt) / 

Jag (använt på ett 

arrogant eller 

skämtsamt sätt)  

Vi 

 

Kulturell substitution 
 

Frågan är dock om syftet med 

svordomen i källtexten uppnås 
här i den svenska måltexten, att 

förakta motparten från en högre 

position än sin egen. 

I 

= jag 

 

Kulturell substitution 
Frågan är dock om syftet med 

svordomen i källtexten uppnås här i 
den engelska måltexten, att förakta 

motparten från en högre position än sin 

egen. 
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s.277 

 

s.304 

 

s.293 

144. laozi老子 

 

Ordagrant: pappa 
Figurligt:  

”Jag, din far” (i 

ilska/förakt) / 
Jag (använt på ett 

arrogant eller 

skämtsamt sätt)  

 
s.277 

Jag 

 

Kulturell substitution 

 
Frågan är dock om syftet med 

svordomen i källtexten uppnås 

här i den svenska måltexten, att 
förakta motparten från en högre 

position än sin egen. 

 
s.304 

I 

= jag 

 

Kulturell substitution 
Frågan är dock om syftet med 

svordomen i källtexten uppnås här i 

den engelska måltexten, att förakta 
motparten från en högre position än sin 

egen. 

 
s.293 

145. Zazhong! 杂种！ 

 

Ordagrant: 

hybrid/blandras 

Figurligt: (vulgärt) 
horunge/oäkting 

 

s.282 

Farfar fnös ur andra näsborren. 

 
ingen svordom här!  

 

Utelämning av svordomen  
 
s.308 

He snorted out of the other nostril. 

 
ingen svordom här!  

 

Utelämning av svordomen 
 
s.297 

146. Xiao wangbadan 

小王八蛋 = lilla 

sköldpaddsägg 
 

Wangbadan 王八蛋 

Ordagrant: 

sköldpaddsägg 

Figurligt: (mycket 

kränkande 
förolämpning) 

horunge, oäkting 

 

Dan蛋 

Ordagrant: ägg 

(vanliga) (ingen 
svordomsbetydelse)  

Figurligt: (svordom) 

könsorgan, mannens 
testiklar, kvinnans ägg 

 

s.282 

Vad sjutton kunde jag inte mött 

er tidigare för? 

 

Den grova svordomen 
wangbadan har översatts till vad 

sjutton i den svenska MT, en 

översättning som verkligen inte 
motsvarar betydelsen av 

svordomen i KT, den är alldeles 

för svag. 

 

Substitution med mindre grov 

svordom 
 
s.309 

Why couldn’t I have met you before 

this? = Varför kunde inte jag ha mött 

dig innan det här? 

 
Ingen svordom här, den är borttagen i 

den engelska översättningen, alltså 

utelämning av svordomen. 
 

 

 

s.298 

147. Gonglü! 公驴 

 

Åsna/åsnehingst  
 

s.285 

Åsna! 
 

Direkt översättning 

 
 

s.312 

Ass! 
= åsna 

 

Direkt översättning 
 

s.301 

148. Gongzhu! 公猪 

 

Svin/galt  

 
s.285 

Svin! 

 

Direkt översättning 

 

 
s.312 

Swine! 

= svin 
 

Direkt översättning 

 
 

s.301 
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149. Gouzazhong! 狗

杂种！ 

 

Ordagrant: 
Hundblandras 

Figurligt: horunge/ 

jävla oäkting 
 

Zazhong杂种 

Ordagrant: 
hybrid/blandras 

Figurligt: (vulgärt) 

horunge/oäkting 
 

s.287 

jävla hundarna! 

 
Med hundarna förmedlas inte 

betydelsen av svordomen 

gouzazhong i KT som betyder 
horunge. Översättningen är 

alldeles för snäll. Översättaren 

försöker kompensera genom att 

lägga till en svordom som inte 
finns i KT, jävla. Den 

kombinationen fungerar bättre 

att förmedla svordomen i MT.  

Kombination: tillägg av 

svordom som inte finns i 

källtexten + substitution med 

mindre grov svordom 
 

Här är det inte djur, utan 

människor som avses med 
hundarna. 

 

s.314 

bastards! 

 
Ingen svordom = hybrid, 

utomäktenskapligt barn 

Svordom = jävel, jäkel, horunge, 
oäkting, skit, skitstövel 

 

 

Kulturell substitution 
 

s.303 

150. Changfu 娼妇 

 

(vulgärt) 
horan 

 

s.290 

Horan  
 

Direkt översättning 

 
 

s.317 

The bitch 
= horan 

 

Direkt översättning 
 

s.305 

151. Biaozi! 婊子！ 

 

(vulgärt)  
prostituerad, hora 

 

s.290 

Hora! 
 

Direkt översättning 
 
s.317 

Whore! 
= hora 

 

Direkt översättning 
 

s.305 

152. Gonglü! 公驴 

 

Åsna/åsnehingst  
 

s.290 

Åsna! 
 

Direkt översättning 

 
s.317 

Ass! 
= Åsna 

 

Direkt översättning 
 

s.306 

153. Gongzhu! 公猪！ 

 

Svin/galt  

 
s.290 

Svin! 

 

Direkt översättning 

 

s.317 

Swine! 

= svin 
 

Direkt översättning 

 
s.306 

154. Zazhong 杂种 

 
Ordagrant: 

hybrid/blandras 

Figurligt: (vulgärt) 
horunge/oäkting 

 

294 

oäktingen  

 

Kulturell substitution 
 

s.320 

son of a bitch 

= horungen 

 

Kulturell substitution 
 

s.309 

155. Zazhong杂种！ 

 

Ordagrant: 

oäktingar! 
 

 

bastards! 
Ingen svordom = hybrid, 

utomäktenskapligt barn 
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hybrid/blandras 

Figurligt: (vulgärt) 
horunge/oäkting 

 

s.302 

Kulturell substitution 
 
s.329 

Svordom = jävel, jäkel, horunge, 

oäkting, skit, skitstövel 
 

Kulturell substitution 

 
s.317 

156. Chusheng! 畜生

！ 

 

Ordagrant: boskap/fä/ 

samlingsnamn för djur 
som inte är vilda av 

typen ko, kyckling. 

  
Figurligt: fä, odjur, 

best, kräk, usling, svin/ 

jävel, jäkel, horunge 
 

Eftersom fä liksom 

hund kan ha både 

svordoms och vanlig 
betydelse, beror det ju 

på sammanhanget hur 

det ska översättas. Här 
var det klart att det 

handlade om svordom, 

eftersom det var en 

människa de vände sig 
till och inte ett djur.  

 

s.302 

Fän! 

 

Direkt översättning 
 

s.329 

Swine! 

= svin 

 

Kulturell substitution 
 

s.317 

157. Wo cao ni huo 

niang! 我操你活娘！ 

= jag ska knulla din 
levande mamma. 

 

Cao 操 = knulla 

Huo活 = liv/levande 

 
I kinesiskan använder 

man sig ofta av 

kontraster. Här med 
avseende på 

liv/levande 活 

huo till skillnad från 

död死 si. Användning 

av dessa 
kontrasterande element 

bidrar till att förstärka 

svordomen i KT. 
 

s.302 

Jag ska knulla din levande 

mamma! 

 

 

Direkt översättning 
 

s.329 

Fuck your living mother! 

= knulla din levande mamma 

 

Direkt översättning 
 

s.317 

158. Chusheng 畜生 

 

Ordagrant: boskap/fä/ 

samlingsnamn för djur 

odjuret 

 

Bastard 

 
Ingen svordom = hybrid, 

utomäktenskapligt barn 
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som inte är vilda av 

typen ko, kyckling. 
  

Figurligt: fä, odjur, 

best, kräk, usling, svin/ 
jävel, jäkel, horunge 

 

Eftersom fä liksom 

hund kan ha både 
svordoms och vanlig 

betydelse, beror det ju 

på sammanhanget hur 
det ska översättas. Här 

var det klart att det 

handlade om svordom, 

eftersom det var en 
människa de vände sig 

till och inte ett djur.  

 
s.305 

Kulturell substitution 
 
s.332 

Svordom = jävel, jäkel, horunge, 

oäkting, skit, skitstövel 
 

Kulturell substitution 

 
s.318 

159. Luanzi卵子 

 
Ordagrant: testiklar, 

penis 

Figurligt: värdelös  
 

s.305 

Kula 

 

Direkt översättning 
 

s.332 

Nut  

= nöt 

 

Direkt översättning 

 

s.318 

160. Zazhong 杂种 

 

Ordagrant: 

hybrid/blandras 
Figurligt: (vulgärt) 

horunge/oäkting 

 

s.305 

oäktingen 

 
 

Kulturell substitution 
 
 

s.332 

bastard  

Ingen svordom = hybrid, 
utomäktenskapligt barn 

Svordom = jävel, jäkel, horunge, 

oäkting, skit, skitstövel 
 

Kulturell substitution 
 
s.318 

161. Langzaizi 狼崽子 

 
Ordagrant: vargunge 

Figurligt: pejorativt/ 

brutal (eller otacksam) 

ung person 
 

s.305 

Vargunge 

 

Direkt översättning 
 

Men ingen svordom på svenska 

 

s.332 

wolf cub! 

= vargunge 

 
 

Direkt översättning 

 

s.318 

162. Gou 狗 

 

Ordagrant (inte 

svordom): hund (dvs. 
sällskapsdjuret) 

 

Figurligt/svord
om: 

nedsättande/ 

föraktlig 

person, fä, 
usling, knöl 

 

hundarna! 
 

Direkt översättning 
 

s.333 

sons of bitches! 
= horungar 

 

Substitution med grövre svordom  

 
s.319 
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Eftersom det inte 

förekommer några 
hundar i denna passage 

framgår det att det är 

tal om svordom. 
 

s.306 

163. Cao nimen de huo 

ma! 操你们的活妈！
= knulla era levande 

mammor! 

 

Cao ni huo ma 操你活

妈 

= knulla din levande 

mamma. 

 

Cao 操 = knulla 

Huo活 = liv/levande 

 

I kinesiskan använder 

man sig ofta av 
kontraster. Här med 

avseende på 

liv/levande 活 

huo till skillnad från 

död死 si. Användning 

av dessa 

kontrasterande element 

bidrar till att förstärka 
svordomen i KT. 

 

s.307 

Släpp oss för fan! 

 

Substitution med mindre grov 

svordom 
 
s.333 

Fuck your living mothers! 

= knulla era levande mammor! 
 

 

Direkt översättning 
 

s.319 

164. Nimen shi 
Zhongguo jiba chuo 

chulaide jiu fangkai 

women. 你们是中国

鸡巴戳出来的就放开

我们。= Om ni 

kommer ur kinesiska 

kukar så måste ni 
släppa oss. 

 

Jiba 鸡巴 = vulgärt  

penis 

 

s.307 

Om ni kommer ur kinesiska 
kukar så måste ni släppa oss! 

 

 
 

Direkt översättning 

 
s.333 

If you came out of Chinese pricks, 
untie us. 

= Om ni kom ur kinesiska kukar, så 

släpp oss! 
 

 

Direkt översättning 
 

s.319 

165. Shi riben jiba 

chuo chulaide jiu dasi 

women! 是日本鸡巴

戳出来的就打死我们

！= Om ni kom ur 

japanska kukar kan ni 

skjuta oss 

 

Om ni kom ur japanska kukar 

kan ni skjuta oss! 

 

Direkt översättning 

 

s.333 

If you came out of Japanese pricks, 

then kill us! 

= Om ni kom ur japanska kukar kan ni 
skjuta oss! 

 

 

Direkt översättning 
 

s.319 
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Jiba 鸡巴 = vulgärt  

penis 

 

FEMTE DELEN   

166. Gui zhidao鬼 知

道 = Det vete fan! 

 

Gui鬼 

Ordagrant: spöke 
Figurligt: nedsättande 

/djävel 

 

s.328 

Det vete fan! 
 

Kulturell substitution 
 
s.359 

How the hell should I know? 
= det vete fan / hur I helvete skulle jag 

veta 

 

Kulturell substitution 
 

s.345 

167. Guan wo shenme 

pishi 关我什么屁事 

= det angår för fan inte 

mig/ det ger jag fan i  

Pishi 屁事 

 

Vulgärt 

 
 

s. 329 

Vad bryr jag mig om det! 

 

Ingen svordom här.  

Utelämning av svordomen 
 

 

s.359 

It’s none of my damned business! 

= det angår för helvete inte mig 

 

Direkt översättning 
 

s.345 

168. Biaozi! 婊子！ 

 

(vulgärt)  

prostituerad, hora, 
slyna 

 

s.330 

Slyna!  

 

Direkt översättning 
 

s.359 

Slut! 

= slyna 
 

Direkt översättning 
 
s.346 

169. Yinfu! 淫妇 

 

Hora 
 

s.330 

Smutsiga hora! 
 

Direkt översättning 
 
s.359 

Filthy bitch! 
= Smutsiga hora! 

 

Direkt översättning 
 

s.346 

170. Xiao changfu 小

娼妇 = lilla horan 

 

(vulgärt)  
hora 

 

s.330 

Lilla slampan 

Direkt översättning 
 

s.360 

Little bitch 

= Lilla slampan 
 

Direkt översättning 
 
s.346 

171. Chusheng 畜牲 

 

Ordagrant: boskap/fä/ 
samlingsnamn för djur 

som inte är vilda av 

typen ko, kyckling. 
  

Figurligt: fä, odjur, 

best, kräk, usling, svin/ 

jävel, jäkel, horunge 
 

Eftersom fä liksom 

Djur 

 

Kulturell substitution 
 
 

s.363 

Fucking swine 

 

Kombination: tillägg av svordom 

som inte finns i källtexten + kulturell 

substitution 
 

s.350 
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hund kan ha både 

svordoms och vanlig 
betydelse, beror det ju 

på sammanhanget hur 

det ska översättas. Här 
var det klart att det 

handlade om svordom, 

eftersom det var en 

människa de vände sig 
till och inte ett djur.  

 

s.334 

172. Chusheng 畜牲 

 

Ordagrant: boskap/fä/ 
samlingsnamn för djur 

som inte är vilda av 

typen ko, kyckling. 
  

Figurligt: fä, odjur, 

best, kräk, usling, svin/ 

jävel, jäkel, horunge 
 

Eftersom fä liksom 

hund kan ha både 
svordoms och vanlig 

betydelse, beror det ju 

på sammanhanget hur 
det ska översättas. Här 

var det klart att det 

handlade om svordom, 

eftersom det var en 
människa de vände sig 

till och inte ett djur. 

 
s.334 

vilddjur 

 

Kulturell substitution  
 
s.363 

Fucking swine 

= djävla svin 

 

Kombination: tillägg av svordom 

som inte finns i källtexten + kulturell 

substitution 

 
 

 

s.350 

173. Chusheng 畜牲 

 
Ordagrant: boskap/fä/ 

samlingsnamn för djur 

som inte är vilda av 
typen ko, kyckling. 

  

Figurligt: Fä, odjur, 

best, kräk, usling, svin/ 
jävel, jäkel, horunge 

 

Eftersom fä liksom 
hund kan ha både 

svordoms och vanlig 

betydelse, beror det ju 
på sammanhanget hur 

det ska översättas. Här 

var det klart att det 

handlade om svordom, 
eftersom det var en 

människa de vände sig 

vilddjur 

 

Kulturell substitution  
 

s.363 

Fucking swine 

= djävla svin 

 

Kombination: tillägg av svordom 

som inte finns i källtexten + kulturell 

substitution 
 

 

 

s.350 
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till och inte ett djur. 

 
s.334 

174. Wangbadan 王八

蛋 

 

Ordagrant: 
sköldpaddsägg 

Figurligt: (mycket 

kränkande 

förolämpning) 
horunge, oäkting 

 

Dan蛋 

Ordagrant: ägg 

(vanliga) (ingen 

svordomsbetydelse)  
Figurligt: (svordom) 

könsorgan, mannens 

testiklar, kvinnans ägg 
 

s.342 

Uslingen 

 

Substitution med mindre grov 

svordom 
 

s.371 

Hardhearted branch secretary 

= hårdhjärtade avdelningssekreterare 

 

Utelämning av svordomen  
 

s.358 
 

175. Wangbadan王八

蛋 

 
Ordagrant: 

sköldpaddsägg 

Figurligt: (mycket 

kränkande 
förolämpning) 

horunge, oäkting 

 

Dan蛋 

Ordagrant: ägg 
(vanliga) (ingen 

svordomsbetydelse)  

Figurligt: (svordom) 

könsorgan, mannens 
testiklar, kvinnans ägg 

 

s.342 

Kräket 

 

Substitution med mindre grov 

svordom 
 
s.371 

Bastard 

 
Ingen svordom = hybrid, 

utomäktenskapligt barn 

Svordom = jävel, jäkel, horunge, 
oäkting, skit, skitstövel 

 

Kulturell substitution 
  

s.358 

176. Wangbadan王八

蛋 

 

Ordagrant: 

sköldpaddsägg 
Figurligt: (mycket 

kränkande 

förolämpning) 

horunge, oäkting 
 

Dan蛋 

Ordagrant: ägg 

(vanliga) (ingen 

svordomsbetydelse)  

fähund! 

 

Substitution med mindre grov 

svordom 
 

 

 
s.371 

Bastard 

 

Ingen svordom = hybrid, 

utomäktenskapligt barn 
Svordom = jävel, jäkel, horunge, 

oäkting, skit, skitstövel 

 

Kulturell substitution  
 

s.358 
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Figurligt: (svordom) 

könsorgan, mannens 
testiklar, kvinnans ägg 

 

s.342 

177. Zazhong 杂种 

  

Ordagrant: 
hybrid/blandras 

Figurligt: (vulgärt) 

horunge/oäkting 

 
s.342 

uslingen 
 

Substitution med mindre grov 

svordom 
 

 

s.371 

Bastard 
 

Ingen svordom = hybrid, 

utomäktenskapligt barn 
Svordom = jävel, jäkel, horunge, 

oäkting, skit, skitstövel 

 

Kulturell substitution  
 

s.358 

178. Gun ba! 滚吧！ 

= stick 

 

Gun滚  

Ordagrant: att rulla 

Figurligt: försvinn, 
stick, dra  

 

s.347 

Stick! 
 

Kulturell substitution 
 
s.376 

Get the hell out of here! 
= Stick, för helvete 

 

Kombination: kulturell substitution 

+ tillägg av svordom som inte finns i 

källtexten 

 

 
 

s.363 

179. Gou! 狗 

 

Ordagrant (ej 

svordom): 
hund (dvs. 

sällskapsdjuret) 

 
Figurligt/svord

om: 

nedsättande/ 

föraktlig 
person, fä, 

usling, knöl 

 
Här refereras till 

människor i KT, alltså 

svordom. Utropen som 

svordomarna 
förekommer i vittnar 

även om detta. 

 
s.353 

hundjävlar! 

 
Hund är direkt översättning 

 

Jävlar är tillägg av svordom 
som inte finns i KT. 

 

Kombination: direkt 

översättning + tillägg av 

svordom som inte finns i 

källtexten 
 
s.382 

damned mutts! 

= djävla byrackor! 
 

Mutts är direkt översättning.  

 
Damned är tillägg av svordom som 

inte finns i KT. 

 

Kombination: direkt översättning + 

tillägg av svordom som inte finns i 

källtexten 

 
s.369 

180. Biaoziyangde! 婊

子养的！ 

= horungar! 

 
 

s.356 

Horungar! 

 

Direkt översättning 
 

s.384 

Son of a whore 

= horunge 

 

Direkt översättning 

 

s.372 

181. Gouniangyangde! 

狗娘养的! 

 

son av en hynda! 

 

Direkt översättning 

 

Son of a whore 

= horunge 
 

Kulturell substitution 
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Ordagrant: 

tik(hund)avkomma/ 
avkomma av en tik 

Figurligt: horunge 

 
s.356 

s.385  

s.372 

182. 狗 gou 

 
Ordagrant (ej 

svordom): 

hund (dvs. 

sällskapsdjuret) 
 

Figurligt/svord

om: 
nedsättande/ 

föraktlig 

person, fä, 
usling, knöl 

 

Här refereras till 

människor i KT, till de 
japanska soldaterna, 

alltså svordom. 

Utropen som 
svordomarna 

förekommer i vittnar 

även om detta. 
 

s.357 

hundar! 

 

Direkt översättning 
 

s.386 

dogs 

= hundar 

 

Direkt översättning 

 

 
s.373 

183. Gou 狗  

 

Ordagrant (ej 

svordom):  

hund (dvs. 
sällskapsdjuret) 

 

Figurligt/svord
om: 

nedsättande/ 

föraktlig 
person, fä, 

usling, knöl 

 

Här refereras till 
människor i KT, alltså 

svordom. Utropen som 

svordomarna 
förekommer i vittnar 

även om detta. 

 
s.357 

hundar! 

 

Direkt översättning 

 

s.386 

dogs 

= hundar 
 

 

Direkt översättning 
 

 

s.373 

184. Wangbadan王八

蛋 

 

Ordagrant: 

sköldpaddsägg 

Kräk 

 

Substitution med mindre grov 

svordom  

Bastards 

 

bastard 
Ingen svordom = hybrid, 

utomäktenskapligt barn 
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Figurligt: (mycket 

kränkande 
förolämpning) 

horunge, oäkting 

 

Dan蛋 

Ordagrant: ägg 

(vanliga) (ingen 
svordomsbetydelse)  

Figurligt: (svordom) 

könsorgan, mannens 
testiklar, kvinnans ägg 

 

s.360 

 

s.389 

Svordom = jävel, jäkel, horunge, 

oäkting, skit, skitstövel 
 

Kulturell substitution  

 
s.377 

185. Wangbadan王八

蛋 

 
Ordagrant: 

sköldpaddsägg 

Figurligt: (mycket 
kränkande 

förolämpning) 

horunge, oäkting 
 

Dan蛋 

Ordagrant: ägg 
(vanliga) (ingen 

svordomsbetydelse)  

Figurligt: (svordom) 
könsorgan, mannens 

testiklar, kvinnans ägg 

 

s.360 

Odåga 
 

Substitution med mindre grov 

svordom 
 

 

s.389 

Bastardly  
 

bastard 

Ingen svordom = hybrid, 
utomäktenskapligt barn 

Svordom = jävel, jäkel, horunge, 

oäkting, skit, skitstövel 

 

Kulturell substitution 

 

s.377 

 

 


