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Sammandrag  
De engelska relativa pronomina which, who, whom, whose och that kan alla översättas till 

svenska på ett flertal olika sätt, och det är därmed inte alltid självklart vilket översättnings-

alternativ som bör användas i en given text. Denna studie undersöker vilka svenska 

översättningar som finns av de engelska relativa pronomina, hur vanliga dessa översättningar 

är och vilka kontextuella faktorer som kan påverka vilken översättning som appliceras. 

Materialet är hämtat från The English-Swedish Parallel Corpus, och olika översättningar 

undersöks i förhållande till genre, aktuellt korrelat samt satsdelsfunktion hos både det relativa 

pronomenet och korrelatet. Resultaten visar på märkbara skillnader när det kommer till genre, 

typ av korrelat och satsdelsfunktion hos det relativa pronomenet, men inte när det kommer till 

satsdelsfunktionen hos det aktuella korrelatet. Slutsatsen är därmed att textens genre, aktuellt 

korrelat samt vilken satsdel som det relativa pronomenet utgör kan påverka hur engelska 

relativa pronomen översätts till svenska. 

 

Nyckelord: relativa pronomen, översättning, engelska till svenska, parallellkorpus. 
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1. Inledning 
I dagens globala samhälle är det föga förvånande att en stor del av de texter och den media 

som vi konsumerar i Sverige har sitt ursprung i ett annat språk än just svenska; bara år 2018 

översattes mer än 2500 böcker till svenska från andra språk (Sommerland 2018:10). Det 

originalspråk som står bakom majoriteten (närmare bestämt 70%) av dessa översättningar är 

engelskan, nutidens lingua franca (Sommerland 2018:12). Svenska och engelska är, som de 

flesta vet, relativt närbesläktade språk, vilket rent teoretiskt borde innebära få svårigheter vid 

översättning från engelska till svenska. I praktiken finns det dock, trots de nära släktbanden, 

en hel del stora skillnader mellan dessa språk som har potential att skapa problem vid 

översättning. 

En sådan skillnad kan hittas i ordklassen relativa pronomen. Detta går att se redan på 

mängden ord som tillhör denna ordklass i vartdera språket; i engelskan finner man nämligen 

fem relativa pronomen (which, who, whom, whose och that) medan svenskan endast har tre 

eller fyra (vilken, vars, vad och potentiellt som). Det är därmed inte helt självklart hur de 

engelska relativa pronomina bör översättas till svenska, och det finns heller ingen garanti för 

att en översättning som är passande i ett visst sammanhang också fungerar vid nästa tillfälle. 

Om man vill ta reda på hur relativa pronomen bäst bör översättas kan det därför vara givande 

att undersöka hur faktiska översättare tidigare har gått till väga för att lösa dessa svårigheter, 

vilket också är utgångspunkten för den här studien. 

1.1. Syfte och frågeställningar 

Denna uppsats utgörs av en kvantitativ översättningsstudie vars syfte är att ta reda på hur 

relativa pronomen översätts från engelska till svenska i publicerade texter. Detta görs genom 

en analys av utdrag ur texter tagna från The English-Swedish Parallel Corpus, och denna 

analys har sin utgångspunkt i följande frågeställningar: 

 Vilka översättningar av engelska relativa pronomen förekommer i texter som har 

översatts till svenska? 

 Är några översättningar mer eller mindre vanliga, både generellt och för de enskilda 

pronomina? I så fall, vilka? 

 Förekommer det några noterbara skillnader i översättningen av relativa pronomen 

baserat på faktorer som genre, aktuellt korrelat och satsdelsfunktion? Vilka mönster 

kan urskiljas i detta avseende? 
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2. Bakgrund 

2.1. Grammatisk bakgrund 

2.1.1. Engelska relativa pronomen 

I olika grammatikor och läroböcker framgår det något delade meningar om hur många ord i 

engelskan som kan klassificeras som relativa pronomen. Exempelvis Longman Student 

Grammar of Spoken and Written English uppger att det finns fem stycken engelska relativa 

pronomen: which, who, whom, whose och that (Biber, Conrad & Leech 2007:282). Samma 

uppsättning listas också i The Oxford Dictionary of English Grammar, vilken dessutom ger en 

tydlig definition av de relativa pronomina som ”ett pronomen […] som introducerar en 

relativsats, vilket etablerar en länk med ett föregående huvudord vars referens modifieras” 

(Aarts, Chalker & Weiner 2014:359, min översättning). Med andra ord refererar ett relativt 

pronomen alltså tillbaka till ett korrelat som blir modifierat av den relativa bisatsen. 

Exakt hur och var dessa relativa pronomen kan användas varierar dock mellan vardera ord. 

Närmare bestämt kan vissa relativa pronomen i engelskan bara referera tillbaka till vissa typer 

av korrelat, och det finns också skillnader mellan vilken satsdel de kan utgöra i den relativa 

bisats som de inleder.  

Which kan användas om icke-levande och abstrakta substantiv samt även om hela (eller 

delar av) satser (Estling Vannestål 2015:335–336), och kan utgöra ett flertal olika satsdelar 

såsom subjekt, objekt och adverbial. Användningsområdet av that liknar den för which, främst 

då de kan fylla samma satsdelsfunktioner (Biber, Conrad & Leech 2007:283), men de skiljer 

sig i och med att that inte kan referera till satser, men däremot till levande substantiv såsom 

människor och djur (Estling Vannestål 2015:337).  

Who och whom används båda allra främst om människor men också om djur (Estling 

Vannestål 2015:335). Who kan, liksom which och that, stå som flera olika satsdelar, men 

hittas vanligtvis i subjektspositionen (Biber, Conrad & Leech 2007:283, 286), medan whom 

kan stå i alla nominala satspositioner utom subjekt; dock kan whom utgöra en del av subjektet 

i en relativ bisats som inleds med en of whom-konstruktion såsom all of whom eller one of 

whom (Biber, Conrad & Leech 2007:283; Estling Vannestål 2015:339).  

Slutligen har vi whose, som kan referera till alla typer av korrelat som utgörs av nominal-

fraser (Estling Vannestål 2015:338). I och med att detta pronomen fyller genitivpositionen i 

en nominalfras (Biber, Conrad & Leech 2007:283) kan det därmed utgöra en del av samtliga 
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nominala satsdelar. Det bör dock tilläggas att när det kommer till att referera till föremål eller 

abstrakta substantiv så rekommenderas det att man istället för whose använder konstruktionen 

of which, även om det fortfarande är fullt möjligt att använda whose i många av dessa fall 

(Estling Vannestål 2015:339). 

Det finns dock källor som hävdar att det utöver ovanstående ord även skulle finnas ett 

sjätte relativt pronomen i engelskan, nämligen what. En av definitionerna av what som ges i 

NE:s stora engelska ordbok (2018:898) är som ett relativt pronomen, och Estling Vannestål 

(2015:334) listar också what som ett av sex engelska relativa pronomen. Det är dock värt att 

notera att den senare uppger att what skiljer sig från övriga relativa pronomen i och med att 

det inte refererar tillbaka till något korrelat (Estling Vannestål 2015:339), vilket direkt säger 

emot Oxfords definition av ordklassen. 

Trots att det alltså finns källor som skulle klassificera what som ett relativt pronomen i 

engelskan så har detta ord inte tagits med i den föreliggande undersökningen, detta av ett 

flertal anledningar. Den främsta är att både Oxford och Longman är väl ansedda 

institutionella källor vars listor av relativa pronomen inte inkluderar what; Longman 

Dictionary of Contemporary English (2014:2074) säger till och med klart och tydligt att what 

inte är ett relativt pronomen och att det inte heller bör användas som ett sådant. Källor som 

uppger att what ändå kan räknas till de engelska relativa pronomina pekar dessutom ut att det 

inte förekommer i samma position eller användningsområde som andra ord i samma ordklass 

(Estling Vannestål 2015:339), vilket skulle kunna försvåra en jämförelse mellan orden. 

Ytterligare en anledning är också, förutsatt att man räknar what som ett relativt pronomen, att 

det då vore ett förhållandevis ovanligt användningsområde för ordet, som primärt klassificeras 

som ett interrogativt pronomen. I och med att The English-Swedish Parallel Corpus inte har 

någon funktion för att söka efter specifika ordklasser så skulle en markant mängd manuellt 

arbete sannolikt behöva dedikeras åt att hitta de instanser av what som tillhör rätt ordklass, 

något som det troligtvis inte finns utrymme för inom ramen för denna undersökning. Med 

ovanstående punkter i åtanke så utgår den föreliggande studien alltså ifrån att de engelska 

relativa pronomina är which, who, whom, whose och that, och därav har ordet what ej tagits 

med i undersökningen som redogörs för i denna uppsats. 

2.1.2. Svenska relativa pronomen 

Relativa pronomen som ordklass fungerar på väldigt liknande sätt i både svenska och 

engelska. Detta kan illustreras genom att jämföra följande svenska definition av relativa 
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pronomen med den beskrivning som ges i The Oxford Dictionary (se avsnitt 2.1.1. i denna 

uppsats): ”Relativa pronomen inleder relativa bisatser […] och syftar på ett föregående 

korrelat i den överordnade satsen” (Stroh-Wollin 1998:22). Föga förvånande så är innebörden 

i båda dessa definitioner av ordklassen snarlika varandra.  

Som tidigare nämnts har svenskan dock en färre mängd relativa pronomen än vad som 

finns i engelskan. Exakt vilka ord som räknas till svenskans relativa pronomen varierar något 

mellan olika källor (jfr Stroh-Wollin 1998:22; Holmes & Hinchliffe 2013:227–232), men 

både Svenska Akademiens grammatik (Teleman, Hellberg & Andersson 1999:348) och 

Nationalencyklopedin (u.å.) är överens om att de svenska relativa pronomina är vilken 

(inklusive dess böjningar), vars och vad.  

Dock kan även ordet som möjligtvis tillräknas denna ordklass, trots att det inte listas som 

sådant i Svenska Akademiens grammatik. Både Svenska Akademiens ordlista (2015) samt 

Svensk ordbok (2009) räknar nämligen som till ordklassen pronomen, och dessa källor anger 

dessutom ett av sina typexempel på specifikt relativa pronomen som just som. Det bör dock 

noteras att ordklasstillhörigheten hos som är något omdebatterad; enligt vissa källor brukade 

som tidigare klassificeras som ett relativt pronomen medan man numera snarare bör se på det 

som en subjunktion (Nationalencyklopedin u.å.; Stroh-Wollin 1998:22). Till försvaret av som 

som ett relativt pronomen är det dock värt att nämna att det kan leda till viss problematik att 

inte räkna som till denna ordklass, eftersom relativa bisatser inledda av som då kan bli 

subjektslösa (Josefsson 2009:80). Faktum är också att som, när det inleder en relativ bisats, 

tveklöst passar in på Stroh-Wollins (1998) ovanstående definition av relativa pronomen, och i 

kontexten av denna uppsats räknas därmed även som till de svenska relativa pronomina. 

2.1.3. Översättningar av engelska relativa pronomen 

För var och ett av de engelska relativa pronomina finns det ett flertal möjliga översättningar 

till svenska. I NE:s stora engelska ordbok (2018:811, 900, 902–903) listas följande 

översättningsalternativ: 

 Which: som; vilken; vilka; något som; vilket; och det; men det 

 Who: som; vilken; vilka; den [som] 

 Whom: (listas enbart som ”objektsform av who”) 

 Whose: vars; vilkens; vilkets; vilkas 

 That: som; vilken; vilket; vilka; som…i; som…med; såvitt; vad 
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Notera att flera av de presenterade översättningsalternativen utgörs av ord och fraser som inte 

tillhör de svenska relativa pronomina.  

Även om ovanstående lista kan antas vara förhållandevis omfattande bör det nämnas att 

den föreliggande studien inte är begränsad till att enbart undersöka de översättningsalternativ 

som uppges i NE:s stora engelska ordbok, utan samtliga sätt att översätta de relativa 

pronomina som påträffats i källmaterialet har uppmärksammats och inkluderats i 

undersökningens resultat. 

2.2. Tidigare forskning 

Ett flertal studier har tidigare gjorts om hur specifika element i det engelska språket översätts 

till svenska, och i detta avsnitt presenteras tre av dessa som har särskild relevans för den 

föreliggande undersökningen. Samtliga av följande studier använder sig av The English-

Swedish Parallel Corpus, vilken även denna uppsats hämtar sitt källmaterial ifrån. 

Två av de studier som tas upp i detta avsnitt är utförda av Åke Viberg, varav den första är 

Contrasts in polysemy and differentiation: Running and putting in English and Swedish, en 

studie av polysemiska ord där Viberg (1998) undersöker hur verben run och put översätts till 

svenska. Dessa ord har en mängd varierade olika användningsområden i sitt originalspråk, 

men de har inga direkta motsvarigheter som kan användas lika brett på svenska, utan de 

översätts istället med olika svenska ord beroende på vilket användningsområde som är 

relevant i varje enskilt fall. Detta kan jämföras med hur de engelska relativa pronomina inte 

heller har någon exakt svensk motsvarighet och därmed inte kan översättas rakt av utan 

närmare eftertanke. Viberg går i sin studie bland annat in på just vilka sådana översättningar 

som är passande för vilket fall och varför, och kommer fram till att det finns vissa mönster i 

vilken översättning som används var. Resultaten som Viberg presenterar visar att den svenska 

översättningen av dessa verb avgörs till stor del av vilken handling det är som utförs, men den 

är också delvis beroende av vad satsens subjekt och/eller objekt är, d.v.s. om dessa exempel-

vis är personer, föremål eller abstrakta företeelser. Den föreliggande undersökningen utgår 

ifrån liknande principer, i och med att översättningarna av de relativa pronomina här bland 

annat analyseras utifrån vad för typ av korrelat som de refererar till.  

Vibergs andra studie utgörs av en artikel benämnd What happens in translation? A 

comparison of original and translated texts containing verbs meaning SIT, STAND and LIE in 

the English-Swedish Parallel Corpus (ESPC). Viberg (2016) utför här en undersökning som 

utgår från så kallade postural verbs, närmare bestämt sit, stand and lie samt deras svenska 



10 
 

motsvarigheter, och analyserar förekomsten av dessa i original- och översatta texter på båda 

språken. Det perspektiv på översättning som Viberg utgår ifrån är detsamma som också 

används i den föreliggande studien, då han ”behandlar översättning som en kollektiv process 

utan att ta hänsyn till individuella översättare” (Viberg 2016, min översättning). En annan 

likhet är att Viberg också gör skillnad mellan fiktion- och faktatexter i sin analys, då han 

finner att användandet av de undersökta orden ibland varierar kraftigt mellan dessa två genrer, 

något som även den föreliggande undersökningen har i åtanke. Huvudfokuset i Vibergs 

(2016) studie är dock att en faktor som kan påverka hur ett ord översätts är själva original-

texten i sig, då frekvensen av vissa ord visar sig vara annorlunda i texter som översatts till 

svenska än vad de är i svenska originaltexter (samt vice versa för engelska). Det förekommer 

alltså att översättaren väljer ord och uttryck som ligger så nära originaltexten som möjligt 

istället för vad som vanligtvis används i texter som från början skrivits på målspråket, och 

denna influens av originalspråket tycks dessutom vara något påverkad av kontexten; Viberg 

fann bland annat att påverkan var större när satsens subjekt var mänskligt jämfört med när det 

utgjordes av ett icke-levande substantiv.  

Den tredje och sista studien som tas upp i detta avsnitt är Connectors and sentence 

openings in English and Swedish av Bengt Altenberg (1998), vilket är en jämförande studie 

mellan svenska och engelska som, i likhet med den föreliggande studien, undersöker ett 

specifikt element i språken, närmare bestämt hur de inleder meningar i skrift, och tittar då 

bland annat på hur de översätts. I likhet med Viberg (2016) så har Altenbergs studie också ett 

jämförande perspektiv där han analyserar skillnaderna mellan originaltexter och översatta 

texter på både svenska och engelska, och liksom Viberg finner också Altenberg att original-

texten påverkar översättningen; “In the translations the differences are less dramatic, a fact 

which indicates that the translations are to some extent influenced by the word order of the 

source texts” (Altenberg 1998:122). I den föreliggande studien finns det tyvärr inte utrymme 

för den typ av omfattande jämförelse mellan svensköversatta texter och originaltexter på 

svenska som görs av både Viberg (2016) och Altenberg (1998), men det är ett perspektiv som 

är värt att ha i åtanke. 

Den föreliggande studien hämtar därmed inspiration från de tre undersökningar som tagits 

upp i detta avsnitt, men utmärker sig när det kommer till vad som undersöks, vilket i denna 

studie är relativa pronomen. Material, metodologi och målsättningar liknande de som 

förekommer i de ovannämnda studierna används alltså också här, men den föreliggande 

undersökningen använder dessa för att generera nya resultat inom ett specifikt underområde 

som inte omfattas av dessa tidigare studier. 
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3. Material och metod 

3.1. Material 

De textutdrag som utgör underlaget för denna uppsats är hämtade från parallellkorpusen The 

English-Swedish Parallel Corpus (ESPC). En parallellkorpus är en samling texter på två eller 

flera olika språk som ger användare möjligheten att jämföra dessa språk med varandra, och de 

förekommer ofta i form av översättningskorpusar, som alltså består av originaltexter samt 

dess översättningar till ett eller flera andra språk (Kenny 2011:460). Denna typ av korpus har 

länge varit ett användbart verktyg för forskare inom översättning, och användandet av dem 

verkar öka även bland praktiserande översättare (Kenny 2011:462).  

Utformningen av ESPC tillåter flera alternativ för jämförelse, även mellan texter på samma 

språk, men i den föreliggande studien används denna korpus utifrån sin funktion som just en 

översättningskorpus. Som dess namn antyder innehåller ESPC texter på både engelska och 

svenska, närmare bestämt svenska texter och dess engelska översättningar, samt svenska 

översättningar av engelska originaltexter (Altenberg, Aijmer & Svensson 2001), varav det 

senare är vad som undersökts i denna uppsats. Denna korpus är resultatet av ett samarbete 

mellan Lunds universitet och Göteborgs universitet och sammanställdes mellan åren 1993 och 

2001. Innehållet består av totalt ca 2,8 miljoner ord uppdelat mellan 272 texter, vilka är 

separerade efter två olika genrer, fakta och fiktion. Fiktionstexterna utgörs av ”generell 

fiktion”, barnböcker, samt deckare och kriminalromaner, medan faktatexterna består av 

memoarer och biografier, juridiska dokument, förberedda tal, samt informativa texter om ett 

flertal olika ämnen (Altenberg, Aijmer & Svensson 2001).  

Anledningarna som ligger bakom valet av ESPC som källmaterial för denna undersökning 

är flera. Den första är att parallellkorpusar av denna typ är ett verktyg som är väl anpassat för 

studier av mönster som förekommer inom översättning (Olohan 2004:29), vilket är precis det 

som den föreliggande undersökningen går ut på. En annan anledning är att just ESPC tidigare 

har använts av språkforskare som med god framgång har genomfört andra översättnings-

studier liknande denna (se avsnitt 2.2. i denna uppsats). Slutligen, och givetvis viktigast, så 

fyller ESPC också de funktioner som krävdes för att denna studie skulle kunna genomföras på 

ett så enkelt och tidseffektivt sätt som möjligt. Användare av denna korpus kan nämligen välja 

mellan att söka efter termer i både originaltexter och översättningar på både svenska och 

engelska, varpå resultaten visas parallellt med motsvarande text på det andra språket. Dessa 
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funktioner har möjliggjort appliceringen av den undersökningsmetod som redogörs för i 

nästkommande avsnitt. 

3.2. Metod 

Den föreliggande undersökningen utgår ifrån den så kallade komparativa modellen, vilket är 

ett etablerat ramverk för forskning om översättning och som beskrivs av Olohan (2004:9–10). 

Översättningsstudier som följer den komparativa modellen undersöker vanligtvis specifika 

element i ett källspråk och hur dessa element representeras i översättningar, vilket ofta görs 

genom användandet av en parallellkorpus, och det är precis detta som utgör grunden för denna 

studie. 

För att åstadkomma detta utfördes sökningar efter vart och ett av de relativa pronomina 

which, who, whom, whose och that i engelska originaltexter i ESPC. Sökningarna gjordes i 

båda av de genrekategorier, fiktion och fakta, som ESPC är uppdelat i, och för varje 

pronomen valdes 50 slumpmässiga resultat ut från var och en av dessa två genrer, vilket 

resulterade i totalt 100 instanser av varje pronomen. Med andra ord utgörs den totala mängden 

källmaterial i denna studie av 500 undersökta sökresultat från ESPC. 

Dessa instanser av de engelska relativa pronomina analyserades tillsammans med dess 

svenska översättningar, och infogades sedan i ett kalkylark där de markerades med följande 

information:  

 Vilket relativt pronomen det rör sig om i den engelska originaltexten. 

 Hur det relativa pronomenet har översatts i den motsvarande svenska texten. 

 Vilken genre (fakta/fiktion) som texten tillhör. 

 Vilken satsdelsfunktion som det relativa pronomenet fyller. 

 Vad för typ av korrelat som det relativa pronomenet refererar till. 

 Vilken satsdelsfunktion som korrelatet fyller. 

Med svenska översättningar av de undersökta relativa pronomina menas det eller de ord som 

kunnat identifieras som en mer eller mindre direkt motsvarighet i den svenska texten av det 

aktuella relativa pronomenet, och som också inleder en bisats. Det förekom dock instanser där 

ingen sådan motsvarighet stått att finna i översättningen. Vid de tillfällen där ett relativt 

pronomen saknas i en svensk översättning vars utformning i övrigt liknar det engelska 

originalet har detta markerats med [ellips]. I en del översättningar har det också gjorts mer 

eller mindre markanta omformuleringar i förhållande till originaltexten som inneburit att det 

relativa pronomenet gjorts irrelevant av översättaren. Ett exempel på detta kan ses i (1a) och 
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(1b). I samtliga exempel som ges i denna uppsats har det aktuella relativa pronomenet samt 

dess översättning (när en sådan är närvarande) fetmarkerats. 

(1a) On the day that he was eighty, Victor dined on fish. (ESPC, fiction, Arcadia, Jim Crace, 1992.) 

(1b)  På sin åttioårsdag åt han fisk till middag. (ESPC, fiction, Arkadien, övers. Mats Hörmark, 

1994.) 

Andra omformulerade översättningar har behållit en någorlunda direkt motsvarighet till det 

relativa pronomenet, men har istället gjort om den relativa bisatsen till en huvudsats, vilket 

illustreras i (2a) samt (2b). Omformulerade översättningar som gör sig av med det relativa 

pronomenet på något av dessa två sätt har därmed markerats som [omskrivning]. 

(2a) I […] found the waiting room already occupied by a very young couple engulfed in grief, whose 

baby was hanging onto life by threads […] (ESPC, fiction, Straight, Dick Francis, 1989.) 

(2b)  Jag […] fann att väntrummet var taget i besittning av ett mycket ungt par som var förkrossade 

av sorg. Deras lilla barn svävade mellan liv och död […] (ESPC, fiction, Dödligt arv, övers. 

Hans Pettersson, 1991.) 

De olika typer av korrelat som påträffats i de undersökta textutdragen är som följer: 

 Abstrakta substantiv 

 Djur (inkl. icke-mänskliga övernaturliga varelser såsom monster) 

 Föremål (d.v.s. konkreta substantiv som inte tillhör någon av övriga kategorier) 

 Handlingar 

 Institutioner (d.v.s. organisationer såsom regeringar, företag och klubbar) 

 Personer (inkl. människoliknande eller personifierade övernaturliga varelser såsom 

jättar och andar) 

 Platser 

 Tillstånd 

I en del fall förekommer det att det relativa pronomenet refererar tillbaka till ett personligt 

eller indefinit pronomen. Pronomen är dock inte en av de kategorier för korrelat som används 

här, utan i de fall där korrelatet utgörs av ett pronomen så har det kategoriserats efter det 

korrelat som detta pronomen i sin tur refererar till.  

Exempel på instanser där korrelatet består av en handling eller ett tillstånd presenteras i (3) 

respektive (4). I (3) refererar that tillbaka till something, vilket i sin tur refererar till creating 

gods, vilket är någonting som utförs av någon, d.v.s. en handling. I (4), å andra sidan, skulle 
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man vid första ögonkastet kunna tro att korrelatet helt enkelt är the beach, men i själva verket 

är det hela satsen it ’s close to the beach som which här refererat till. Det som vore trevligt för 

babyn är med andra ord inte stranden i sig, utan den omtalade platsens läge nära stranden, och 

det relativa pronomenet refererar därmed till platsens tillstånd. 

(3) Yet it seems that creating gods is something that human beings have always done. (ESPC, non-

fiction, A History of God - From Abraham to the Present: the 4000-Year Quest for God, Karen 

Armstrong, 1993.) 

(4) I know it 's [sic] isolated here but it 's [sic] close to the beach which would be nice for the baby. 

(ESPC, fiction, Devices and Desires, P.D. James, 1989.) 

Slutligen bör det också nämnas att det förekom ett fåtal instanser där det relativa pronomenet 

eller dess korrelat fyller olika satsdelsfunktioner i den engelska originaltexten och i den 

svenska översättningen. Detta exemplifieras i (5a) och (5b), där de respektive relativa 

pronomina fyller olika satsdelsfunktioner; i det engelska originalet utgör whom det direkta 

objektet i den understrukna relativa bisatsen (vars subjekt istället är menstruation), medan 

som utgör subjektet i den svenska översättningens motsvarande bisats.  

(5a) […] unlike Harry, whom menstruation made nervous. (ESPC, fiction, The Heart of the Country, 

Fay Weldon, 1987.) 

(5b) […] till skillnad från Harry som blev nervös när hon hade menstruation. (ESPC, fiction, Landets 

hjärta, övers. Rose-Marie Nielsen, 1988.) 

När sådana instanser påträffades markerades dessa med båda aktuella satsdelar. Det bör dock 

noteras att detta ej har applicerats på de fall där översättningen av det relativa pronomenet 

utgjorts av ellips eller omskrivning, då ett relativt pronomen och ibland även korrelat ej stått 

att finna i den svenska översättningen. Satsdelsfunktionerna hos det relativa pronomenet och 

korrelatet har därmed i instanser av ellips och omskrivning enbart markerats utefter det 

engelska originalet. 

4. Resultat 
I detta avsnitt presenteras resultaten från denna undersökning i form av kommenterade 

tabeller och exempel. Tabell 4.1 visar den totala förekomsten av de undersökta söktermerna i 

engelska originaltexter i ESPC. 
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Tabell 4.1 Total frekvens av de relativa pronomina which, who, whom, whose och that i 
engelska originaltexter i ESPC. 

Relativt 
pronomen 

Fiktion Fakta Totalt 

which 850 1 562 2 412 
who 821 635 1 456 
whom 58 61 119 
whose 102 85 187 
that 3 819 3 758 7 577 

Totalt 5 650 6 101 11 751 

Det bör noteras att inte samtliga instanser som representeras i tabell 4.1 förekommer i form av 

relativa pronomen i ESPC; that förekommer exempelvis ofta som ett demonstrativt pronomen 

och som en konjunktion, medan which, who, whom och whose ibland även påträffades i 

funktion av interrogativa pronomen. 

Följande elva olika alternativ för översättning av de engelska relativa pronomina hittades i 

de svensköversatta texterna: av de, där, något som, som, vars, vilka, vilkas, vilken/vilket, 

vilkens, samt ellips och omskrivning. I avsnitt 4.1.–4.5. presenteras fördelningen av dessa 

översättningar över de undersökta relativa pronomina, samt hur dessa står sig i förhållande till 

övriga faktorer som tagits med i beräkningen i denna studie. 

4.1. Which 

I detta avsnitt redovisas de resultat som påträffades för det relativa pronomenet which. De 

olika översättningar av which som förekom i det undersökta materialet kan ses i tabell 4.1.1, 

separerade efter dess förekomst i genrerna fiktion och fakta. Som utgör 65% av samtliga 

översättningar av which, och är därmed den absolut vanligaste översättningen i båda genrer, 

även om den är något vanligare i faktatexter. Vilken/vilket och där är de vanligaste av de 

resterande översättningsalternativen, varav det senare också oftare förekom inom genren 

fakta. Övriga översättningar är istället något vanligare i skönlitterära texter, inklusive något 

som, vilket är den mest sällsynta översättningen av which och bara förekommer en enda gång, 

detta inom just fiktion. 
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Tabell 4.1.1 Fördelningen av de i ESPC funna översättningarna av which i de två genrerna 
fiktion och fakta. Presenterad i absolut och relativ frekvens, det senare inom 
parantes.  

Översättning Fiktion Fakta Totalt 
där 3 (6%) 5 (10%) 8 (8%) 
något som 1 (2%) - 1 (1%) 
som 30 (60%) 35 (70%) 65 (65%) 
vilka 2 (4%) 1 (2%) 3 (3%) 
vilken/vilket 7 (14%) 5 (10%) 12 (12%) 
[ellips] 2 (4%) 2 (4%) 4 (4%) 
[omskrivning] 5 (10%) 2 (4%) 7 (7%) 

Totalt 50 (100%) 50 (100%) 100 (100%) 

Där står ut bland dessa resultat som en översättning som (utöver ellips och omskrivning) inte 

utgörs av eller innehåller något svenskt relativt pronomen. Ett exempel på en översättning av 

which med där kan ses i (6a) och (6b). Precis som i de flesta instanser av denna översättning 

utgör där i detta fall en översättning av inte bara which utan av hela frasen in which, och 

fungerar på så sätt som ett alternativ till det mer ordagranna tänkbara översättningsalternativet 

i vilken. 

(6a) Building Technologies is a business in which eCommerce will play an important role. (ESPC, 

non-fiction, ABB Group Annual Report 1999, ABB Ltd, 2000.) 

(6b)  Byggnadsteknologi är en verksamhet där e-handeln kommer att spela en viktig roll. (ESPC, 

non-fiction, ABB-koncernens årsredovisning 1999, övers. n/a, 2000.) 

Den enda förekomsten av översättningen något som i det undersökta materialet presenteras i 

(7a) och (7b). Det går tydligt att se här att översättningen inte enbart utgörs av som, utan även 

det föregående något måste tillskrivas översättningen av which. Att ta bort något från den 

svenska översättningen skulle heller inte vara möjligt, då det relativa pronomenet i det här 

fallet syftar tillbaka på en hel sats, vilket ett ensamt som inte kan göra; utan något skulle detta 

som istället se ut att referera till enbart konkurs, vilket givetvis vore felaktigt. En möjlig 

alternativ översättning hade istället kunnat vara vilket, men då ett which i den här kontexten 

översätts med som så krävs det tillhörande något för att den svenska texten ska fungera. 

(7a) […] I enquired into the resale potential of the item with a view to recovering my outlay in case 

of bankruptcy, which amused him further; (ESPC, fiction, Talking It Over, Julian Barnes, 

1991.) 
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(7b) […] då förhörde jag mig om de eventuella möjligheterna att sälja skjortan vidare, i andra hand, 

med tanke på att täcka mitt utlägg i händelse av konkurs — något som bara ökade hans 

munterhet. (ESPC, fiction, Tala ut, övers. Ingvar Skogsberg, 1992.) 

I tabell 4.1.2 kan man se fördelningen av ovanstående översättningar baserat på vilken 

satsdelsfunktion som det relativa pronomenet fyller. Som går att avläsa av tabellen utgörs 

which och dess översättningar främst av subjekt, följt av adverbial och direkt objekt, medan 

det endast hittades en instans där det relativa pronomenet förekom i funktion av predikativ. 

Värt att notera är att instanser av which som översatts med där endast utgjordes av adverbial, 

samt att översättningen vilken/vilket förekom som adverbial i nästan lika hög utsträckning 

som subjekt. 

Tabell 4.1.2 Fördelningen av funna översättningar av which i ESPC, separerad utefter det 
relativa pronomenets satsdelsfunktion. Presenterad i absolut frekvens. 

Satsdel 
(pronomen) 

där  något 
som 

som vilka vilken/ 
vilket 

[ellips] [omskr.] Totalt  

Adverbial 8 - 3* - 5 2 2 20 
Dir. objekt - - 14** 1 1 1 2 19 
Predikativ  - - 1 - - - - 1 
Subjekt  - 1 47* 2 6 1 3* 60 

Totalt  8 1 65 3 12 4 7 100 
*En av dessa instanser utgjordes av direkt objekt i den svenska översättningen 
**Två av dessa instanser utgjordes av subjekt i den svenska översättning 

Tabell 4.1.3 visar översättningarna av which i förhållande till vilken typ av korrelat som 

refereras till i de undersökta texterna. Man kan här se att which oftast refererar till abstrakta 

substantiv, följt av föremål och därefter platser, och den enda typ av korrelat som aldrig 

förekom i den här kategorin är personer. Det är i denna tabell även märkbart att trots att som 

är den överlag vanligaste översättningen av which användes denna översättning aldrig när 

korrelatet utgjordes av en handling eller ett tillstånd; dock är de totala förekomsterna av dessa 

översättningar relativt få i denna kategori. 
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Tabell 4.1.3 Fördelningen av funna översättningar av which i ESPC, separerad utefter vad för 
typ av korrelat som det relativa pronomenet refererar till. Presenterad i absolut 
frekvens. 

Typ av 
korrelat 

där något 
som 

som vilka vilken/ 
vilket 

[ellips] [omskr.] Totalt 

Abstrakt 5 - 27 2 4 1 3 42 
Djur - - 2 - - - - 2 
Föremål - - 23 - 2 2 2 29 
Handling - 1 - - 4 - 1 6 
Institution - - 3 1 - - - 4 
Plats 3 - 10 - 1 1 - 15 
Tillstånd - - - - 1 - 1 2 

Totalt 8 1 65 3 12 4 7 100 

Som sista tabell i detta avsnitt har vi tabell 4.1.4, som visar översättningarnas fördelning 

baserat på det relevanta korrelatet satsdelsfunktion. Det vanligaste i denna kategori är att 

korrelatet utgörs av ett direkt objekt, och därefter av adverbial och subjekt. 

Tabell 4.1.4 Fördelningen av funna översättningar av which i ESPC, separerad utefter 
satsdelsfunktionen hos det korrelat som det relativa pronomenet refererar till. 
Presenterad i absolut frekvens. 

Satsdel 
(korrelat) 

där något 
som 

som vilka vilken/ 
vilket 

[ellips] [omskr.] Totalt 

Adverbial - - 10 1 5 1 - 17 
Dir. objekt 2 - 31 1 4 - 3 41 
Eg. subjekt 1 - 6 - - 1 1 9 
Hel sats - 1 - - 2 - 1 4 
Ind. objekt 1 - 1* - - - - 2 
Predikativ 2 - 7 - - 2 1 12 
Subjekt  2 - 10* 1 1 - 1 15 

Totalt 8 1 65 3 12 4 7 100 
*En av dessa instanser utgjordes av direkt objekt i den svenska översättningen 

4.2. Who 

I detta avsnitt presenteras de funna översättningarna av who med relaterade resultat. Tabell 

4.2.1 visar dessa översättningar samt deras fördelning över genre. Som man kan se förekom 

det endast tre typer av översättningar av who i det undersökta materialet: som, översättning 

med ellips, samt översättning med omskrivning.  
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Tabell 4.2.1 Fördelningen av de i ESPC funna översättningarna av who i de två genrerna 
fiktion och fakta. Presenterad i absolut och relativ frekvens, det senare inom 
parantes. 

Översättning Fiktion Fakta Totalt 
som 43 (86%) 47 (94%) 90 (90%) 
[ellips] 1 (2%) 2 (4%) 3 (3%) 
[omskrivning] 6 (12%) 1 (2%) 7 (7%) 

Totalt 50 (100%) 50 (100%) 100 (100%) 

Som är den absolut vanligaste av dessa översättningar i båda genrer och utgör 90% av den 

totala mängden översättningar av who. Man kan dock notera att av de totalt sju instanser av 

omskrivningar i denna kategori hittades endast en av dem, illustrerad i (8a) samt (8b), i 

faktagenren, medan resterande sex förekom inom skönlitteratur. 

(8a) One of these people was a young British economist, Jerry Warford, a World Bank official who 

admits that he does not believe in "conservation" for its own sake. (ESPC, non-fiction, Only 

One Earth, Lloyd Timberlake, 1987.) 

(8b)  En av dem var en ung brittisk ekonom, Jerry Warford. Tillsammans med några andra unga 

ekonomer, såväl inom som utom utvecklingsbankerna, menar han att framtida ekonomiska 

beräkningar måste ta hänsyn till de verkliga kostnaderna. (ESPC, non-fiction, En enda jord: 

leva för framtiden, övers. Helena Gezelius & David Millwood, 1987.) 

I tabell 4.2.2 kan man se översättningarna av who i förhållande till vilken satsdel som det 

relativa pronomenet utgör. I denna kategori är dock subjekt den enda förekommande 

satsdelsfunktionen, vilket också reflekteras i tabellen. 

Tabell 4.2.2 Fördelningen av funna översättningar av who i ESPC, separerad utefter det 
relativa pronomenets satsdelsfunktion. Presenterad i absolut frekvens. 

Satsdel 
(pronomen) 

som [ellips] [omskrivning] Totalt  

Subjekt 90 3 7 100 

Totalt  90 3 7 100 

Översättningarnas fördelning över de olika typerna av korrelat presenteras i tabell 4.2.3. De 

förekommande korrelaten till who utgörs nästan uteslutande av personer, dock med enstaka 

instanser av djur samt institutioner. 
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Tabell 4.2.3 Fördelningen av funna översättningar av who i ESPC, separerad utefter vad för 
typ av korrelat som det relativa pronomenet refererar till. Presenterad i absolut 
frekvens. 

Typ av 
korrelat 

som [ellips] [omskrivning] Totalt  

Djur 1 - 1 2 
Institution 2 - - 2 
Person 87 3 6 96 

Totalt  90 3 7 100 

Tabell 4.2.4 visar dessa översättningar i förhållande till korrelatets satsdelsfunktion. Det värde 

som främst sticker ut är frekvensen av indirekta objekt, då det förekom väldigt sällan i 

jämförelse med övriga satsdelsfunktioner i denna tabell; dock var indirekta objekt generellt 

ganska ovanligt förekommande i det undersökta materialet. I övrigt är det en relativt jämn 

fördelning mellan de olika satsdelsfunktionerna, med en jämförelsevis något högre frekvens 

av subjekt.  

Tabell 4.2.4 Fördelningen av funna översättningar av who i ESPC, separerad utefter 
satsdelsfunktionen hos det korrelat som det relativa pronomenet refererar till. 
Presenterad i absolut frekvens. 

Satsdel 
(korrelat) 

som [ellips] [omskrivning] Totalt  

Adverbial 20 2 1 23 
Dir. objekt 17 - 2 19 
Eg. subjekt 14 - 1 15 
Ind. objekt 3 - - 3 
Predikativ 11 - 3 14 
Subjekt 25* 1 - 26 

Totalt  90 3 7 100 
*En av dessa instanser utgjordes av adverbial i den svenska översättningen 

4.3. Whom 

Detta avsnitt tar upp resultaten förknippade med det relativa pronomenet whom. I tabell 4.3.1 

visas de översättningar av whom som påträffades i det undersökta materialet, separerat utefter 

genre. Som är den vanligaste översättningen även för detta relativa pronomen; dock är det 

långt mer vanligt i skönlitterära texter (70%) än i faktatexter (36%). Dessutom tycks 

omskrivningar vara vanligare i faktagenren, vilket också är den enda genren där vilken/vilket 

förekommer som översättning av whom. 
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Tabell 4.3.1 Fördelningen av de i ESPC funna översättningarna av whom i de två genrerna 
fiktion och fakta. Presenterad i absolut och relativ frekvens, det senare inom 
parantes. 

Översättning Fiktion Fakta Totalt 
som 35 (70%) 18 (36%) 53 (53%) 
vars 1 (2%) - 1 (1%) 
vilka 6 (12%) 7 (14%) 13 (13%) 
vilkas 1 (2%) - 1 (1%) 
vilken/vilket - 6 (12%) 6 (6%) 
[ellips] 2 (4%) 5 (10%) 7 (7%) 
[omskrivning] 5 (10%) 14 (28%) 19 (19%) 

Totalt 50 (100%) 50 (100% 100 (100) 

Notera att det även förekommer ett par instanser där översättningen står i genitiv, trots att 

whom inte är ett genitivpronomen. Som exemplet i (9a) och (9b) visar tycks dessa 

översättningar ha skett när whom i originaltexten följer direkt på en preposition, detta i 

kombination med att översättaren tillämpat en lätt omformulering. Översättningen i (9b) hade 

möjligtvis kunnat göras mer ordagrann med en formulering som Aristoteles, i vilken 

fallenheten för att iaktta […] men detta hade sannolikt resulterat i en mindre idiomatisk 

svensk text. 

(9a) Aristotle, in whom the propensity for observing, classifying, correlating, and inferring had 

remained immutable, could spy the parallel in Socrates approaching his execution and 

Rembrandt approaching bankruptcy. (ESPC, fiction, Picture This, Joseph Heller, 1988.) 

(9b)  Aristoteles, vars fallenhet för att iaktta, klassificera, sammanställa och dra slutsatser hade 

förblivit oförändrad, kunde urskilja parallellen mellan Sokrates som närmade sig sin avrättning 

och Rembrandt som närmade sig sin konkurs. (ESPC, fiction, Se bilden, övers. Caj Lundgren, 

1989.) 

Tabell 4.3.2 presenterar ovanstående översättningar i förhållande till vilken satsdelsfunktion 

som det relativa pronomenet fyller. Den vanligaste satsdelen som whom utgörs av är direkt 

objekt; dock är adverbial och subjekt också relativt vanliga i denna kategori. Lägg märke till 

att 10 av totalt 13 instanser av översättningen vilka utgörs av subjekt, och att samtliga 

instanser av översättningen vilken/vilket utgörs av adverbial. Detta skiljer sig alltså från övriga 

resultat i denna tabell, då direkt objekt här är den generellt mest förekommande satsdelen. 
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Tabell 4.3.2 Fördelningen av funna översättningar av whom i ESPC, separerad utefter det 
relativa pronomenets satsdelsfunktion. Presenterad i absolut frekvens. 

Satsdel 
(pronomen) 

som vars vilka vilkas vilken/ 
vilket 

[ellips] [omskr.] Totalt 

Adverbial 11 1* 2 1 6* 2 7 30 
Dir. objekt 37** - 1 - - 4 3 45 
Ind. objekt 1 - - - - - 1 2 
Predikativ - - - - - - 1 1 
Subjekt 4 - 10 - - 1 7 22 

Totalt  53 1 13 1 6 7 19 100 
*En av dessa instanser utgjordes av subjekt i den svenska översättningen 
**Två av dessa instanser utgjordes av subjekt i den svenska översättningen 

I tabell 4.3.3 kan man se översättningarna av whom tillsammans med de typer av korrelat som 

de syftar till. Liksom med motsvarande resultat för who är det uppenbart att dessa korrelat 

övervägande utgörs av personer, med endast ett fåtal instanser där korrelatet istället består av 

djur eller institutioner. 

Tabell 4.3.3 Fördelningen av funna översättningar av whom i ESPC, separerad utefter vad för 
typ av korrelat som det relativa pronomenet refererar till. Presenterad i absolut 
frekvens. 

Typ av 
korrelat 

som vars vilka vilkas vilken/ 
vilket 

[ellips] [omskr.] Totalt  

Djur 1 - - - - - - 1 
Institution 1 - - - 1 - - 2 
Person  51 1 13 1 5 7 19 97 

Totalt  53 1 13 1 6 7 19 100 

Översättningarnas förhållande till korrelatets satsdelsfunktion går att se i tabell 4.3.4. Som 

tabellen visar är det vanligast att whom refererar tillbaka till korrelat som utgör direkta objekt, 

följt av adverbial. Däremot förekom det enbart ett fåtal instanser av både indirekta objekt och 

egentliga subjekt, som därmed är de ovanligaste satsdelsfunktionerna i denna kategori.  
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Tabell 4.3.4 Fördelningen av funna översättningar av whom i ESPC, separerad utefter 
satsdelsfunktionen hos det korrelat som det relativa pronomenet refererar till. 
Presenterad i absolut frekvens. 

Satsdel 
(korrelat) 

som vars vilka vilkas vilken/ 
vilket 

[ellips] [omskr.] Totalt 

Adverbial 13 - 5 1 1 1 5 26 
Dir. objekt 19* - 4 - 3 3 6 35 
Eg. subjekt 1 - - - - 2 - 3 
Ind. objekt - - 1 - - - - 1 
Predikativ 9 - 1 - 2 1 4 17 
Subjekt 11** 1 2 - - - 4 18 

Totalt  53 1 13 1 6 7 19 100 
*En av dessa instanser utgjordes av adverbial i den svenska översättningen 
**En av dessa instanser utgjordes av direkt objekt i den svenska översättningen 

4.4. Whose 

I detta avsnitt presenteras de funna översättningarna av whose med relevanta resultat. Tabell 

4.4.1 visar dessa översättningar samt dess fördelning över genre. Man kan här se att vars är 

den vanligaste översättningen av whose, följt av omskrivningar och därefter som, medan de 

mest sällsynta översättningarna är vilkens samt av de, av vilka det endast förekom en enda 

instans vardera. Värt att notera är också att det i denna kategori inte förekom några instanser 

av översättning med ellips. I övrigt tycks fördelningen av översättningarna över de två 

genrerna vara relativt jämn, med endast marginella frekvensskillnader mellan dessa. 

Tabell 4.4.1 Fördelningen av de i ESPC funna översättningar av whose i de två genrerna 
fiktion och fakta. Presenterad i absolut och relativ frekvens, det senare inom 
parantes. 

Översättning Fiktion Fakta Totalt 
av de 1 (2%) - 1 (1%) 
som 10 (20%) 7 (14%) 17 (17%) 
vars 23 (46%) 26 (52%) 49 (49%) 
vilkas 4 (8%) 6 (12%) 10 (10%) 
vilkens - 1 (2%) 1 (1%) 
[omskrivning] 12 (24%) 10 (20%) 22 (22%) 

Totalt  50 (100%) 50 (100%) 100 (100%) 

Som står ut något i denna kategori då det, till skillnad från whose, inte är ett genitivpronomen. 

Som man kan se i (10a) och (10b) så leder detta till att översättningar av whose med som 



24 
 

innebär en lätt omformulering från originaltexten, dock där som fortfarande utgör en tydlig 

motsvarighet till whose. 

(10a) Blackbirds, sparrows, robins, and other birds whose names Vic does n't [sic] know, skip and 

hop about at a discreet distance from the magpies. (ESPC, fiction, Nice Work, David Lodge, 

1988.) 

(10b) Koltrastar, sparvar, rödhakar och andra fåglar som Vic inte vet vad de heter, hoppar runt på 

försiktigt avstånd från skatorna. (ESPC, fiction, Snyggt jobbat, övers. Annika Preis, 1990.) 

En annan översättning som också skiljer sig från övriga är här av de, då denna översättning 

inte består av ett svenskt relativt pronomen. Som tidigare nämnt förekommer av de som 

översättning i endast ett fall, och denna instans illustreras i (11a) samt (11b). Man kan här se 

att av de utgör en direkt motsvarighet till whose, att det fyller en genitivfunktion, samt att det 

inleder en bisats på samma sätt som ett svenskt relativt pronomen (exempelvis vars) hade 

gjort, vilket är anledningen till att av de kan klassificeras som en direkt översättning istället 

för en omskrivning. 

(11a) […] sometimes [he] even scowled at drivers whose cars he disapproved of. (ESPC, fiction, 

Talking It Over, Julian Barnes, 1991.) 

(11b) […] ibland gjorde han till och med grimaser åt förarna av de bilar han inte gillade. (ESPC, 

fiction, Tala ut, övers. Ingvar Skogsberg, 1992.) 

I tabell 4.4.2 presenteras översättningarna av whose i förhållande till satsdelsfunktion. Den 

absoluta majoriteten av undersökta instanser utgörs alltså av subjekt, följt av ett långt mindre 

antal instanser av direkta objekt. Det förekom även att det relativa pronomenet utgjordes av 

adverbial eller predikativ, men då endast i ett fåtal instanser. 

Tabell 4.4.2 Fördelningen av funna översättningar av whose i ESPC, separerad utefter det 
relativa pronomenets satsdelsfunktion. Presenterad i absolut frekvens. 

Satsdel 
(pronomen) 

av de som vars vilkas vilkens [omskr.] Totalt 

Adverbial - - 2 - - 2 4 
Dir. objekt 1 3 5 2 - 1 12 
Predikativ - - - 1 - - 1 
Subjekt - 14 42* 7 1 19 83 

Totalt  1 17 49 10 1 22 100 
*En av dessa instanser utgjordes av direkt objekt i den svenska översättningen 
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Tabell 4.4.3 visar ovanstående översättningar i förhållande till den typ av korrelat som de 

syftar till. Som tabellen visar tycks whose kunna referera till alla funna typer av korrelat, med 

undantag för handlingar och tillstånd. Majoriteten av dessa korrelat utgörs här av personer, 

medan resterande typer av korrelat har en relativt jämn fördelning mellan sig.  

Tabell 4.4.3 Fördelningen av funna översättningar av whose i ESPC, separerad utefter vad 
för typ av korrelat som det relativa pronomenet refererar till. Presenterad i 
absolut frekvens. 

Typ av 
korrelat 

av de som vars vilkas vilkens [omskr.] Totalt  

Abstrakt - 2 6 - - 1 9 
Djur - 1 1 - - 4 6 
Föremål - 2 3 1 - 3 9 
Institution - 2 6 1 - 2 11 
Person 1 10 27 8 1 11 58 
Plats - - 6 - - 1 7 

Totalt  1 17 49 10 1 22 100 

I tabell 4.4.4 kan man se dessa översättningars fördelning över de olika satsdelsfunktionerna 

som det relevanta korrelatet fyller. Indirekta objekt och egentliga subjekt förekom sällan i 

denna kategori, medan resterande satsdelsfunktioner förekom ungefär lika ofta; subjekt var 

dock allra vanligast.  

Tabell 4.4.4 Fördelningen av funna översättningar av whose i ESPC, separerad utefter 
satsdelsfunktionen hos det korrelat som det relativa pronomenet refererar till. 
Presenterad i absolut frekvens. 

Satsdel 
(korrelat) 

av de som vars vilkas vilkens [omskr.] Totalt 

Adverbial 1 4 11 2 - 4 22 
Dir. objekt - 6 6** 3 - 10 25 
Eg. subjekt - - 2 1* - - 3 
Ind. objekt - 2* - - - - 2 
Predikativ - 3 12 2 - 4 21 
Subjekt - 2 18*** 2 1 4 27 

Totalt 1 17 49 10 1 22 100 
*En av dessa instanser utgjordes av direkt objekt i den svenska översättningen 
**Två av dessa instanser utgjordes av adverbial i den svenska översättningen 
***En av dessa instanser utgjordes av egentligt subjekt i den svenska översättningen 
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4.5. That 

Följande avsnitt visar resultaten förknippade med that, vilket också är det sista engelska 

relativa pronomenet som denna studie tar upp. I tabell 4.5.1 kan man se de översättningar av 

that som hittades i det undersökta materialet, samt deras fördelning över genrerna fiktion och 

fakta. Som tabellen visar förekom det endast en direkt översättning av that, nämligen som, 

och alla andra påträffade översättningar förekom i form av ellips eller omskrivning. Den mest 

vanligt förekommande av dessa översättningar är som, och för samtliga tre översättnings-

alternativ är distributionen mellan fiktion- och faktatexter förhållandevis jämn. 

Tabell 4.5.1 Fördelningen av de i ESPC funna översättningar av that i de två genrerna fiktion 
och fakta. Presenterad i absolut och relativ frekvens, det senare inom parantes. 

Översättning Fiktion Fakta Totalt 
som 44 (88%) 39 (78%) 83 (83%) 
[ellips] 2 (4%) 4 (8%) 6 (6%) 
[omskrivning] 4 (8%) 7 (14%) 11 (11%) 

Totalt 50 (100%) 50 (100%) 100 (100%) 

Tabell 4.5.2 presenterar dessa översättningar i förhållande till vilken satsdelsfunktion de 

fyller. En klar majoritet av dessa instanser utgör subjektet i sina respektive bisatser, men de 

förekommer även i form av direkt objekt samt adverbial.  

Tabell 4.5.2 Fördelningen av funna översättningar av that i ESPC, separerad utefter det 
relativa pronomenets satsdelsfunktion. Presenterad i absolut frekvens. 

Satsdel 
(pronomen) 

som [ellips] [omskrivning] Totalt 

Adverbial 2 - 1 3 
Dir. objekt 8 5 2 15 
Subjekt 73* 1 8 82 

Totalt  83 6 11 100 
*Två av dessa instanser utgjordes av direkt objekt i den svenska översättningen 

Värt att notera här är dock att i 5 av de 6 fall där that översattes med ellips utgjorde det 

relativa pronomenet ett direkt objekt, vilket kontrasterar översättningarna i form av som eller 

omskrivningar, där subjekt var den tveklöst vanligaste satsdelsfunktionen. Ett exempel på 

detta kan ses i (12a) samt (12b); i den engelska originaltexten utgör that det direkta objektet 

till predikatet have, och det har här översatts med ellips, vilket jag har markerat med Ø i det 

svenska textutdraget.  



27 
 

 

(12a) It is due in June, and the date that I have for the proposed start-up of Mochovce is July. (ESPC, 

non-fiction, Debates of the European Parliament, Gordon J. Adam, 1998–1999.) 

(12b) Den är planerad till juni och det datum Ø jag har fått för det planerade igångsättandet av 

Mochovce är juli. (ESPC, non-fiction, Europaparlamentets överläggningar, övers. n/a, 1998–

1999.) 

I tabell 4.5.3 visas översättningarna av that samt vilken typ av korrelat som refereras till av 

det relativa pronomenet. Samtliga typer av korrelat förutom tillstånd förekommer i denna 

kategori. Den mest frekvent förekommande typen av korrelat till that utgörs av abstrakta 

substantiv, men även föremål var en vanlig kategori i förhållande till övriga korrelat, varav 

det endast förekom ett fåtal instanser vardera.  

Tabell 4.5.3 Fördelningen av funna översättningar av that i ESPC, separerad utefter vad för 
typ av korrelat som det relativa pronomenet refererar till. Presenterad i absolut 
frekvens. 

Typ av 
korrelat 

som [ellips] [omskrivning] Totalt 

Abstrakt 50 3 5 58 
Djur 3 - - 3 
Föremål 22 2 4 28 
Handling - - 1 1 
Institution 2 1 1 4 
Person 3 - - 3 
Plats 3 - - 3 

Totalt  83 6 11 100 

Slutligen har vi också tabell 4.5.4, som redogör för översättningarna av that i förhållande till 

det relevanta korrelatets satsdelsfunktion. Här är det tydligt att direkta objekt är den mest 

förekommande satsdelsfunktionen med 40 instanser, medan indirekta objekt, den minst 

vanliga typen av satsdel, enbart förekommer i två fall. Utöver dessa två kategorier tycks dock 

fördelningen mellan de olika satsdelsfunktionerna vara relativt jämn.  
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Tabell 4.5.4 Fördelningen av funna översättningar av that i ESPC, separerad utefter 
satsdelsfunktionen hos det korrelat som det relativa pronomenet refererar till. 
Presenterad i absolut frekvens. 

Satsdel 
(korrelat) 

som [ellips] [omskrivning] Totalt 

Adverbial 16* - 3 19 
Dir. objekt 31*** 4 5 40 
Eg. subjekt 12* - - 12 
Ind. objekt 1 1 - 2 
Predikativ 13 - 2 15 
Subjekt 10** 1 1 12 

Totalt  83 6 11 100 
*En av dessa instanser utgjordes av direkt objekt i den svenska översättningen 
**Två av dessa instanser utgjordes av direkt objekt i den svenska översättningen 
***En av dessa instanser utgjordes av subjekt i den svenska översättningen 

De resultat som har presenterats här i avsnitt 4 diskuteras vidare i avsnitt 5 nedan.  

5. Diskussion 
De resultat som presenteras ovan ger en något annorlunda bild av hur de engelska relativa 

pronomina översätts till svenska i jämförelse med de översättningar som anges i NE:s stora 

engelska ordbok (se avsnitt 2.1.3 i denna uppsats). De största av dessa skillnader kan ses i 

resultaten för de relativa pronomina who och that; för båda dessa termer hittades enbart en 

översättning utöver ellips och omskrivning (närmare bestämt som), medan NE utöver detta 

även anger tre ytterligare översättningsalternativ för who samt sex ytterligare för that. När det 

kommer till resterande engelska relativa pronomen hittades det däremot vissa översättnings-

alternativ som inte står att hitta i NE:s stora engelska ordbok. Which hade i flera fall översatts 

med där, whom kunde översättas med svenska relativa pronomen i genitivform, och whose 

översattes flertalet gånger med det ickegenitiva som, varav samtliga ej anges av NE bland 

möjliga översättningar för respektive relativt pronomen. Utifrån sökresultaten från ESPC går 

det också att se att samtliga engelska relativa pronomen ibland försvinner helt i översättningen 

på grund av omformuleringar, samt att alla utom whose kan översättas med ellips. 

Som är den mest förekommande översättningen av alla undersökta relativa pronomen, med 

undantag för whose, som i de allra flesta fall översätts med vars. Det tycks dock också vara 

relativt vanligt att översätta whose med som, samt genom omskrivning. Omskrivningar, 

liksom ordet vilka, är även någorlunda vanliga översättningar av whom, medan vilken/vilket 

och där förekom ett flertal gånger som översättningar av which. För who och that, vilka 
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endast påträffades med tre översättningsalternativ, utgjorde som en grov majoritet (90% 

respektive 83%) av alla undersökta översättningar; dock tycks omskrivningar vara det näst 

vanligaste alternativet för att översätta dessa relativa pronomen. Bland de mest sällsynta 

översättningarna finner vi av de, något som samt vilkens, av vilka samtliga totalt förekom vid 

endast ett tillfälle vardera i det undersökta materialet. För individuella relativa pronomen kan 

man även se att vilka är en förekommande men ovanlig översättning av which (3%), samt att 

whom vid ytterst få tillfällen översattes med vars eller vilkas (1% vardera). 

Då kvarstår dock frågan om vilka faktorer som kan avgöra vilken av de påträffade 

översättningarna som används i vilket fall. Det tycks vara relativt få märkbara skillnader i 

översättning av relativa pronomen mellan de två undersökta genrerna, dock med undantag för 

who och whom, vilka givit upphov till ett antal resultat som är värda att ta upp. De största 

skillnaderna i översättning baserat på genre påträffades i relation till whom. I skönlitterära 

texter är översättningar av whom med som nästan dubbelt så vanligt som det är i faktatexter, 

och de få översättningar som ges i genitiv förekommer här enbart inom fiktion. Å andra sidan 

påträffades översättningar av whom med vilken/vilket uteslutande i faktagenren, där det också 

tycks vara vanligare med omskrivningar. Resultaten för who, om än inte fullt så drastiskt 

åtskilda som de för whom, ger dock en delvis omvänd bild; här tycks omskrivningar vara 

märkbart vanligare i genren fiktion, medan som istället förekommer oftare bland 

översättningar av who i faktatexter. 

Något som verkar kunna ha en viss påverkan på översättningen är satsdelsfunktionen hos 

det relativa pronomenet. Som man kan se i tabell 4.1.2 översätts which med där enbart när det 

relativa pronomen utgör adverbial i den aktuella bisatsen, och det tycks även som att 

vilken/vilket är ett vanligt alternativ för adverbialpositioner. Som, å andra sidan, förekommer i 

majoriteten av de undersökta instanserna i form av bisatsens subjekt. Som översättning av 

whom förekommer som dock vanligast i form av direkt objekt, medan vilka är vanligast i 

subjektsposition och vilken/vilket enbart används när det relativa pronomenet utgörs av 

adverbial. Bland översättningarna av that kan man även märka att översättning med ellips 

förekommer nästan uteslutande i de instanser där that står som den relativa bisatsens direkta 

objekt. 

Även korrelatet tycks i vissa fall kunna avgöra hur det relativa pronomenet översätts till 

svenska, framför allt vid översättningar av which. Som är, som tidigare nämnt, den generellt 

vanligaste översättningen av which, men som tabell 4.1.3 visar så används denna översättning 

aldrig när det aktuella korrelatet utgörs av en handling eller ett tillstånd. Däremot är 

vilken/vilket en vanlig översättning av ett which som refererar till en handling, medan där 
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enbart tycks användas när korrelatet är en plats eller ett abstrakt substantiv. Vidare kan man se 

till tabell 4.4.3 som visar att medan vars i och för sig är den överlag vanligaste översättningen 

av whose är det nästan uteslutande denna översättning som används när korrelatet utgörs av 

en plats, vilket inte kan sägas om övriga korrelattyper. Det finns också en kategori av korrelat 

där vars inte är den vanligaste översättningen, nämligen djur; när korrelatet utgörs av denna 

kategori så har whose i de flesta fall översatts med någon form av omskrivning. Det går även 

att notera i tabell 4.5.3 att som, trots att det utgör majoriteten av översättningarna av that i 

samtliga övriga korrelatkategorier, inte används som översättning över huvud taget när that 

refererar till en handling. 

När det kommer till satsdelsfunktionen hos det aktuella korrelatet så tycks detta inte ha 

någon särskilt stor påverkan på översättningen av det relativa pronomenet. De resultat som 

potentiellt är värda att nämna i detta avseende kan ses i tabell 4.1.4 (angående översättningar 

av which) respektive 4.2.4 (angående översättningar av who). När which översattes med 

vilket/vilken så har detta oftast gjorts när korrelatet utgör ett adverbial, detta trots att direkt 

objekt är den mest förekommande satsdelsfunktionen i denna kategori, och det förekom inga 

instanser där who översattes med omskrivning samtidigt som korrelatet utgör den aktuella 

satsens subjekt, vilket alltså är den vanligaste satsdelsfunktionen hos korrelat tillhörande who. 

Dock handlar det i båda dessa fall om väldigt små marginaler och få totala förekomster av de 

undersökta faktorerna, och det verkar därmed inte finnas några tydliga indikationer på att 

korrelatets satsdelsfunktion skulle kunna avgöra hur det relativa pronomenet översätts. 

Utöver de ovannämnda faktorerna som denna undersökning från början utgått ifrån så 

upptäcktes det även under studiens gång ytterligare en omständighet som tycks vara relevant 

för vissa översättningsalternativ. Det visade sig nämligen att vissa mer eller mindre vanligt 

förekommande översättningar av engelska relativa pronomen, även sådana som utgörs av 

svenska relativa pronomen, inte alltid kan användas ordagrant. Det tydligaste exemplet på 

dessa är översättningar av whose med som; trots att som tillhör de svenska relativa pronomina 

och dessutom är den vanligaste översättningen av övriga engelska relativa pronomen, detta till 

synes utan problem, så verkar det krävas någon form av omformulering från originaltexten för 

att som ska fungera som en översättning av whose (se exempel (10a) samt (10b) i avsnitt 4.4 

av denna uppsats). Varför översättare väljer översättningar av detta slag, som inte fullt ut 

motsvarar det engelska relativa pronomenet, kan man dock bara spekulera om. Möjliga 

anledningar skulle kunna bestå av försök hos översättaren att anpassa sig efter en viss 

författarstil, eller, som i exempel (9a) samt (9b) (se avsnitt 4.3 i denna uppsats), ett behov av 

att göra den översatta texten mer idiomatiskt anpassad till det svenska språket. 
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6. Sammanfattning 
Denna kvantitativa studie har undersökt de engelska relativa pronomina which, who, whom, 

whose och that och hur dessa översätts till svenska i publicerade texter. Undersökningen 

utfördes med utgångspunkt i följande frågeställningar: 

 Vilka översättningar av engelska relativa pronomen förekommer i texter som har 

översatts till svenska? 

 Är några översättningar mer eller mindre vanliga, både generellt och för de enskilda 

pronomina? I så fall, vilka? 

 Förekommer det några noterbara skillnader i översättningen av relativa pronomen 

baserat på faktorer som genre, aktuellt korrelat och satsdelsfunktion? Vilka mönster 

kan urskiljas i detta avseende? 

För att ge svar på ovanstående frågeställningar undersöktes engelska textutdrag samt dess 

svenska översättningar, hämtade från parallellkorpusen The English-Swedish Parallel Corpus 

(ESPC). I denna studie användes totalt 100 instanser av varje engelskt relativt pronomen, och 

varje instans analyserades för följande faktorer: det relativa pronomenets översättning, vilken 

genre den aktuella texten tillhör, vilken satsdelsfunktion som det relativa pronomenet fyller, 

vad för typ av korrelat som det relativa pronomenet refererar till, samt vilken satsdelsfunktion 

som det relevanta korrelatet fyller. 

Elva olika översättningsalternativ hittades i materialet: av de, där, något som, som, vars, 

vilka, vilkas, vilken/vilket, vilkens, samt översättning med ellips eller omskrivning. Av dessa 

var som den vanligaste översättningen av which, who, whom och that, medan den mest 

förekommande översättningen av whose var vars. De mest sällsynta översättningarna var 

däremot av de, något som samt vilkens. Samtliga engelska relativa pronomen översattes ett 

flertal gånger med någon form av omskrivning, och översättning med ellips användes för alla 

relativa pronomen utom whose. 

Baserat på denna studies resultat så tycks genre, satsdelsfunktion hos det relativa 

pronomenet samt aktuellt korrelat kunna ha en viss påverkan på vilken översättning som 

används. Vid översättning av who och whom förekom det märkbara skillnader mellan de olika 

översättningsalternativen mellan de två genrerna fiktion och fakta. Det relativa pronomenets 

satsdelsfunktion visade sig delvis kunna avgöra översättningen av which, whom och that, 

medan det aktuella korrelatets påverkan kunde ses i översättningarna av which, that och 

whose.   
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Satsdelsfunktionen hos det aktuella korrelatet tycks dock inte ha någon märkbar påverkan 

på översättningen av det relativa pronomenet, då endast minimala skillnader påträffades i 

denna kategori. Däremot visade det sig att vissa översättningsalternativ kan kräva en delvis 

omformulering av den översatta texten beroende på vilket relativt pronomen de översätts 

ifrån. Exempelvis kunde som inte stå som en helt ordagrann översättning av whose, och 

detsamma gällde svenska genitivpronomen när dessa användes som en översättning av whom. 

Med det något begränsade underlag som står till grund för denna studie så är det dock 

omöjligt att avgöra huruvida många av de mönster som uppvisas här är representativa för 

översättningen av relativa pronomen i stort. Denna uppsats har dessutom bara lätt skrapat på 

ytan av potentiella orsaker som kan ligga bakom dessa mönster. Med detta i åtanke skulle jag 

därmed föreslå att vidare undersökningar görs i detta ämne, både kvantitativa sådana av 

liknande slag som den föreliggande studien, dock i större skala, och även kvalitativa 

undersökningar som på ett mer omfattande vis kan analysera anledningarna bakom vilka 

svenska ord och termer som används vid översättning av de engelska relativa pronomina. 
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The English-Swedish Parallel Corpus. 1993–2001. Lunds universitet; Göteborgs universitet. 

För mer information se: https://sprak.gu.se/forskning/korpuslingvistik/korpusar-
vid-spl/espc.  
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