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Abstract 

Uppsatsen syftar till att undersöka hur två översättare har tolkat och översatt de kinesiska 

idiom som förekommer i verket Camel Xiangzi skriven av Lao She. Den ena översättningen 

utfördes av Shi Xiaojing år 1981 och den andra översättningen av Howard Goldblatt år 2010. 

Utifrån en kvalitativ komparativ metod med hjälp av Mona Bakers sex översättningsstrategier 

gällande översättning av idiom, har respektive översättares översättning av idiom identifierats 

och kategoriserats enligt Bakers strategier. Dessutom syftar uppsatsen till att undersöka om 

det förekommer några likheter och skillnader gällande översättarnas översättningar. Genom 

att använda två lexikon om översättning av kinesiska idiom kunde 30 idiom i Camel Xiangzi 

identifieras. Resultatet visade att endast tre av Mona Bakers översättningsstrategier kunde 

identifieras vid översättarnas översättningar av idiom. De strategierna var: “using an idiom of 

similar meaning but dissimilar form”, “translation by paraphrase'' and “translation by 

omission of entire idiom”. Det visade sig även vid översättning av en del av idiomen krävdes 

det att Bakers strategier kombinerades eller identifierades med uppsatsförfattarens egna 

konstruerade strategier. Slutligen visade studien att Mona Bakers översättningsstrategier inte 

alltid lämpar sig vid översättning av kinesiska idiom, vilket delvis beror på kulturella 

skillnader mellan språken. 
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Abstract 

The thesis aims to investigate how two translators, Shi Xiaojing and Howard Goldblatt have 

interpreted and translated the Chinese idioms that appear in the work Camel Xiangzi written 

by Lao She. Based on a qualitative comparative method using Mona Baker's six translation 

strategies for translating idioms, each translator's translation of idioms has been identified and 

categorized according to Baker's strategies. In addition, the thesis aims to investigate whether 

there are any similarities and differences regarding the translators' translations. Using two 

dictionaries on the translation of Chinese idioms, 30 idioms in Camel Xiangzi could be 

identified. The results showed that only three of Mona Baker's translation strategies could be 

identified in the translators' translations of idioms. The strategies were: “using an idiom of 

similar meaning but dissimilar form”, “translation by paraphrase” and “translation by 

omission of entire idiom”. Furthermore the result showed that when translating part of the 

idiom, Baker's strategies were required to be combined or identified with the essay author's 

own created strategies. Finally, the study showed that Mona Baker's translation strategies 

were not always suitable for translating Chinese idioms, which is partly due to cultural 

differences between the languages. 
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1. Inledning 

Kinesiskan är ett språk som idag har fått ett allt större inflytande i andra länder. En viktig del 

i kinesiskan är dess stora variation av idiom, även kallat chengyu 成语, som i svenskan 

förenklat skulle kunna beskrivas som talesätt.1 En stor del av de kinesiska idiomen är starkt 

präglade av den kinesiska kulturen och bär likt många andra språk på flera tusentals års 

historia.2 De består oftast av fyra tecken och är konstruerade enligt den klassiska kinesiskans 

grammatik.3 Det medför ofta att de är lätta att identifiera, men oftast krävs det en kännedom 

av historien bakom idiomen för att kunna förstå dess mening.4 Därför kan det vara svårt att 

översätta idiomens djupare innebörd, speciellt vid översättning mellan obesläktade språk, då 

olika kultursfärer inte alltid givit upphov till ekvivalenta idiom.5 Svårigheterna att översätta 

kinesiska idiom kan möjligtvis vara en förklarande faktor till varför många kinesiska verk har 

behövts översättas flera gånger. Ett verk som har översatts ett flertal gånger till olika språk är 

verket Camel Xiangzi skriven av Lao She.6 Verket är otroligt välkänt i Kina och har fått en 

stor framgång i flera olika länder7 och har varit nära på att vinna nobelpriset i litteratur.8 

Verket har bland annat översatts till engelska fyra gånger av olika översättare, vilket innebär 

att de idiom som förekommer i Camel Xiangzi kan ha förmedlats på olika sätt.9 För att 

studera fenomenet närmare kommer en fördjupning ske att undersöka hur de kinesiska 

idiomen i verket, med dess starka koppling till den kinesiska kulturen, översätts av olika 

författare och hur dess betydelse kan ha förmedlats till engelskan. 

  

 
1 Trapp, James, Chinese proverbs: The wisdom of cheng-yu, 1. uppl., New York: Chartwell books inc, 2012, s. 

4. 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
5 Shojaei, Amir, “Translation of idioms and fixed expressions: strategies and difficulties”, Theory and practice 

in language studies, vol., 2, nr. 6, 2012, s. 1220. 
6 Li, Ying Jun, Context, translator and history: a study of three translations of Luotuo Xiangzi in the USA, 

Masteruppsats, Hong Kong: Lingnan University. 2007, s. 10. 
7 Ibid. 
8 Fu, Guangming 傅光明, “Lu Xun, Lao She, Shen Congwen, Lin Yutang ‘tamen chadian er dedao 

Nuobeierjiang’ shi yiduan” 鲁迅、老舍、沈从文、林语堂‘他们差点儿得到诺贝尔奖’是臆断 [Att Lu 

Xun, Lao She, Shen Congwen, Lin Yutang ”nästan fick nobelpriset” är ett antagande], Renmin zhoukan 人民周

刊 (People´s weekly), vol. 20, 2016, s. 2. 
9 Li Ying Jun, Context, translator and history: a study of three translations of Luotuo Xiangzi in the USA, 

Masteruppsats, Hong Kong: Lingnan University, 2007, s. 63. 
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att studera romanen Camel Xiangzi (Luotuo Xiangzi 骆驼祥子) 

skriven av Lao She 老舍 och undersöka två engelska översättningar av verket som utfördes 

vid två olika tillfällen, av två olika översättare. Den ena översättningen utfördes av Shi 

Xiaojing 施晓菁 år 1981 och den andra år 2010 av Howard Goldblatt. Med utgångspunkt i 

Mona Bakers sex översättningsstrategier och uppsatsförfattarens egna tre kompletterande 

strategier gällande översättning av idiom, fördjupar sig och undersöker uppsatsen hur 

kinesiska idiom i verket har översatts och tolkats av de båda översättarna. Dessutom 

undersöks skillnader och likheter i översättarnas översättningar. Frågeställningarna uppsatsen 

avser att besvara är följande: 

  

1. Hur har 30 idiom i Camel Xiangzi tolkats och översatts av översättarna och vilken av 

Mona Bakers sex översättningsstrategier och uppsatsförfattarens egna tre 

kompletterande strategier gällande översättning av idiom, har främst använts av 

respektive översättare? 

 

2. Hur skiljer sig Shi Xiaojings översättning av idiom i boken Camel Xiangzi från 

Howard Goldblatts översättning, enligt Mona Bakers sex översättningsstrategier och 

uppsatsförfattarens egna tre strategier av idiom? 

 

3. Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras Lao Shes liv, verket Camel Xiangzi, översättningar av verket, en 

introduktion av översättarna, en definition av kinesiska idiom och även en definition av 

engelska idiom. 

 

3.1 Lao She  

År 1899 i Beijing föddes Lao She 老舍 under namnet Shu Qingchun 舒慶春.10 Han växte 

upp under fattiga förhållanden i en manchufamilj där fadern omkom i boxarupproret år 

1901.11 Då många minoriteter under denna tid levde under förtryck, ändrade författaren sitt 

 
10 Idema, Wilt & Haft, Lloyd, A guide to Chinese literature, vol. 74, Ann Arbor: center for Chinese studies, 

University of Michigan, 1997, s. 275. 
11 Witchard, Anne Veronica, Lao She in London, Hong Kong: Hong Kong University press, 2012, e-bok, s. 20. 
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familjenamn till Lao She, vilket var mer i stil med ett Han-kinesiskt namn.12 År 1918 tog Lao 

She examen vid Beijing Normal University och blev lärare redan vid sjuttonårsåldern. Sex år 

senare flyttade han till London där han bodde i fem år och undervisade kinesiska.13 Under 

denna tid blev han allt mer influerad av engelsk litteratur och efter vistelsen i London och 

kontakten med den västerländska kulturen, började han granska sig själv och Kina med 

kritiska ögon, samtidigt som han blev mer medveten om problemen som rådde i det kinesiska 

samhället under 1920-talet.14 Vid 1920-talets slut började Lao She skriva flera böcker. Efter 

hans hemkomst år 1930 gavs några av hans mest kända verk ut som exempelvis Mao cheng ji 

猫城记 (Cat County) år 1932, Lihun 离婚 (Divorce) år 1933 och Niu tianci chuan 牛天赐传 

(Heavensent) år 1934.15 Samtidigt som det japanska kriget bröt ut släpptes hans mest kända 

verk Camel Xiangzi. Lao She blev under kriget ledare för förbundet Anti-Japanese Writers´s 

League.16 Under den senare tiden av Lao Shes liv växte hans inflytande inte bara i Kina utan 

även i USA. Under kulturrevolutionen blev Lao She intervjuad av ett utländskt par, och efter 

ett politiskt uttalande med kritik mot Kinas styrsätt blev han tillfångatagen och torterad av 

Rödgardisterna.17 Efter frigivningen hittades han i floden Taiping Hu i Beijing år 1966, och 

den officiella versionen är att han begick självmord.18 Anledningen till varför han valde att ta 

sitt liv är idag oklart. Under samma år spekulerades det i att Lao She skulle få nobelpriset i 

litteratur.19 Han var nominerad år 1968, men i enlighet med nobelprisets regler kan pris inte 

delas ut postumt.20 

 

Lao She är en av Kinas främsta författare inom modern litteratur och många av hans verk är 

än idag fortfarande aktuella. Han är en av de få författare som har lyckats förmedla händelser 

som exempelvis Qing-dynastins slut, fjärde maj-rörelsen och sino-japanska kriget. Med en 

satirisk stil och humor har han lyckats illustrera de tuffa levnadsförhållandena i Kina.21 I Kina 

ses Lao She som en enastående författare och redan i mellanstadiet börjar elever studera hans 

 
12 Ibid, s. 19. 
13 Idema & Haft, A guide to Chinese literature, s. 275.  
14 Lao She, Shi Xiaojing & Kwok-Kan Tam, Camel Xiangzi, Hong Kong: Chinese University press, 2005 s. xii. 
15 Idema & Haft, A guide to Chinese literature, s. 275. 
16 Ibid. 
17 Bady, Paul, Death and the novel on Lao She's “suicide”, Hong Kong: The Chinese University press, 1980, s. 

8. 
18 Ibid.; Lao, Shi & Tam, Camel Xiangzi, s. xl. 
19 Fu, Guangming 傅光明, “Lu Xun, Lao She, Shen Congwen, Lin Yutang ‘tamen chadian er dedao 

Nuobeierjiang’ shi yiduan” 鲁迅、老舍、沈从文、林语堂‘他们差点儿得到诺贝尔奖’ 是臆断 [Att Lu Xun, 

Lao She, Shen Congwen, Lin Yutang ”nästan fick nobelpriset” är ett antagande], s. 2.  
20 Ibid. 
21 Lao, Shi & Tam, Camel Xiangzi, s. xxiv. 
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verk.22 Många forskare har hyllat hans skriftliga förmåga att förmedla realismen på ett 

humoristiskt sätt, och i Kina har han idag även erhållit titeln “folkets konstnär” (“ren min yi 

shu jia” “人民艺术家”).23 I tidskriften Wenxue pin xi 文学品析 [Analys av litteratur], hyllas 

Lao Shes skriftliga stil av artikelns författare Yu Jinsong 岑金松 enligt nedanstående 

beskrivning.24 

 

老舍先生是 20 世纪中国文坛最具代表性的小说家，戏剧家和文学家，更是北京人的骄傲与自

豪。 老舍先生的艺术创作深深植根于人民大众， 作品大都取材于他所熟悉和深爱着的北京普通

人的生活与情感。他那淳厚，传神的语言词汇也都源于劳动人民，闪耀着现实主义的光辉，深

受人民的喜爱。他的小说被译成多国文字, 《茶馆》等剧目已成为中国话剧经典, 享誉世界。25 

 

Herr Lao She är den mest representativa fiktionsförfattaren, dramatikern och litteraturförfattaren i den 

kinesiska litterära världen under 1900-talet. Han är definitivt Pekingbornas stora stolthet. Herr Lao 

Shes konstnärliga skapelser är djupt rotad i folket och de flesta av hans verk har inspirerats av livet och 

känslorna hos de vanliga Pekingborna vilka han är djupt älskar. Hans ärliga och levande språk och 

ordförråd härrör också från den arbetande klassen, är lysande med realismens glans och är mycket 

älskat av folket. Hans fiktioner har översatts till många språk, Teahouse och andra repertoarer har blivit 

klassiker av kinesiska drama och är världsberömda. 

 

 

 

3.2 Verket Camel Xiangzi 

Camel Xiangzi skrevs åren 1936 till 1937. 26 På grund av av det sino-japanska krigets utbrott 

blev boken uppdelad i två delar och blev inte sammanställd och publicerad förrän år 1939.27 

Boken skildrar den unge mannen Xiangzis liv som från landsbygden flyttade till Peking och 

arbetade med att dra en ricksha. Hans högsta önskan var att tjäna ihop tillräckligt för att köpa 

sin egna ricksha och leva ett självständigt liv. Hur mycket han än försökte förbättra sitt liv 

möttes han gång på gång av motgångar. Boken är ett av Lao Shes mest berömda verk och fick 

stort inflytande även i västvärlden. År 1945 publicerades en engelsk översättning av USA 

 
22 Zhang, Weiwei 张炜炜 & Zhou, Wen 周文, “Tan yuwen jiaoxie ming pian Zai lieri he baoyu xia dui 

xiaoshuo yuanwen Luotuo Xiangzi de yuyan shangai” 谈语文教学名篇《在烈日和暴雨下》对小说原文《骆

驼祥子》的语言删改 [En kort introduktion om språkredigering av det berömda kinesiska undevisningskapitlet 

”under den brännande solen och kraftigt regn” från romanen Camel Xiangzi], Gonghui bolan 工会博览 (A view 

of labour unions), vol. 26, nr. 6, 2011, s. 34.  
23 Yan, Zhanglu 闫长禄, “Renmin yishujia- Lao She” 人民艺术家—老舍 [Folkets konstnär Lao She], 2018, s. 

41; Ren, He 任禾, “Lao She xiaoshuo yanjiu” 老舍小说研究 [Forskning om Lao Shes fiktion], Faxian 发现 

(Faxian), vol. 3, 2018, s. 159; Feng, Xiaowei 冯晓蔚, “Lao She zai Jinan xie Luotou Xiangzi” 老舍在济南写《

骆驼祥子》 [Lao She skrev Camel Xiangzi i Jinan], Wenshi jinghua 文史精华 (Gems of culture and history), 

vol. 13, 2020, s. 64. 
24 Yu, Jinsong 岑金松, ”Huainian Lao She” 怀念老舍 [Att värna om minnet av Lao She], Wenxue pin xi 文学品

析 [Analys av litteratur], vol. 6, 2012, s. 22.  
25 Ibid. 
26 Wilt & Haft, A guide to Chinese literature, s. 275. 
27 Ibid. 
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under namnet Rickshaw boy. Den blev filmatiserad år 1982. Boken har även publicerats i 

Sverige år 1946 under namnet En ricksha i Peking och översatts av Einar Thermænius.28 

Boken skildrar folkets lidande i det lägsta samhällsskiktet i Kina i gamla Peking.29 Samtidigt 

som Lao She skildrar de mörka sidorna av samhället skrevs boken i en livfull Peking-dialekt 

vilket bidrar med en viss humor. Enligt Kwok-Kan Tam kan huvudkaraktären Xiangzi 

representera det strävsamma folket mellan åren 1910 till 1930.30  

 

3.3 Översättningar av verket 

Enligt en studie gjord av Li Ying Jun har Camel Xiangzi idag översatts till trettiosju språk.31 

År 1945 publicerades den allra första engelska översättningen under namnet Rickshaw boy av 

Evan King i USA.32 Boken blev en bästsäljare men översättningen skiljde sig i hög grad från 

originalversionen.33 I översättningen hade vissa delar av verket exkluderats eller skrivits om, 

exempelvis slutet som översattes från att vara tragisk till att vara lyckligt.34 Camel Xiangzi 

översattes igen år 1979 av Jean James och boken hette Rickshaw. Därefter översattes boken 

av Shi Xiaojing år 1981 och döptes till Camel Xiangzi. År 2005 publicerades en ny bok som 

inkluderade Shi Xiaojings översättning och originalverket. I samband med verket förekom en 

introduktion skriven av Kwok-kan Tam, professor vid The Chinese University of Hong 

Kong. Howard Goldblatt, en amerikansk professor vid University of Notre Dame i Indiana, 

publicerade inte långt senare sin översättning av Camel Xiangzi år 2010.35 De olika 

översättningarna utfördes och publicerades under olika perioder och kulturella händelser i 

Kina vilket kan bidra till en representation av de historiska händelserna under de olika 

tidpunkterna. En studie gjord av Sun Banggen 孙帮根 menade att översättningen utförd av 

Shi Xiaojing var en bra representation av originalspråket och Lao Shes litterära stil.36 Han 

 
28 Thermænius, Einar, En riksha i Peking, Stockholm: Ljus, 1946.  
29 Zhang, Xinyi 张欣怡, “Guanyu Luotuo Xiangzi zhong de renwu xingxiang fenxi” 关于《骆驼祥子》中的人

物形象分析 [Analys av karaktärerna i Camel Xiangzi], Beifang wenxue 北方文学 (Northern literature), vol. 12, 

2019. 
30 Lao, Shi & Tam, Camel Xiangzi, s. xxvi 
31Li, Ying Jun, Context, translator and history: a study of three translations of Luotuo Xiangzi in the USA, s. 10. 
32Wilt & Haft, A guide to Chinese literature, s. 275. 
33 Goldblatt Howard, Rickshaw boy, New York: Harper Collins, 2010, e-bok, s. 19.  
34 Ibid. 
35 Ibid. 
36 Sun, Banggen 孙帮根, “Luotuo Xiangzi yingben zhong lao Beijing fangyan wenhua ciyu de fany”《骆驼祥子

》英译本中 老北京方言文化词语的翻译 [Översättningen av äldre kulturhistoriska ord i Peking-dialekt i den 

engelska versionen av Camel Xiangzi], Mangzhong 芒种 (Mangzhong), vol. 4, 2013, s. 49.  

http://trend.wanfangdata.com.cn.resources.asiaportal.info/unitBootPage/toUnitBootpage.do?themeWord=%E4%B8%89%E9%97%A8%E5%B3%A1%E8%81%8C%E4%B8%9A%E6%8A%80%E6%9C%AF%E5%AD%A6%E9%99%A2
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menade även att Shi Xiaojings bekantskap med kulturen i Peking samt språket låg till grund 

för en bra översättning från originaltexten.37 

 

3.4 Introduktion av översättarna 

Shi Xiaojing 施晓菁 föddes i staden Nanjing i Kina.38 Hon spenderade en del av sin barndom 

i Genevé i Schweiz, där hon gick i mellanstadiet på International School of Geneva. År 1966 

flyttade hon tillbaka med sin familj till Kina där hon påbörjade sina studier inom kinesiska 

vid Pekings universitet, och tog år 1981 sin examen inom översättningsstudier. Shi har efter 

år 1985 arbetat i flera år som både lärare och översättare, samt frilansat både i USA och Kina. 

Shi har även arbetat som författare och är medförfattare av boken Introduction to Chinese-

English translation.39 Dessutom har hon arbetat som översättare vid offentliga och privata 

konferenser i USA, samt även arbetat som översättare av tidskriften Journal China today. 

Under senare tid har Shi Xiaojing arbetat som lärare och översättare bland annat vid 

Monterey Institute of International Studies.40 

 

Howard Goldblatt föddes år 1939 i Kalifornien i USA och är en översättarna av modern 

kinesisk litteratur.41 Efter sin militärtjänstgöring i Taipei i Taiwan år 1965 började Goldblatt 

få ett intresse för kinesiska språket.42 Han studerade därefter kinesiska två år innan han 

återvände till USA och tog examen vid San Francisco State University. Några år senare tog 

Goldblatt sin masterexamen och därefter doktorerade han vid San Francisco State University. 

Därefter började han arbeta vid Indiana University. Goldblatt har över 40 årigt tidsspann 

arbetat som professor och översättare och har översatt fler är 40 kinesiska verk utförda av ett 

tjugotal författare, ett flertal kinesiska antologier, artiklar samt uppsatser. En av hans främsta 

översättningar är den engelska översättningen av Tiantang suantai zhi ge 天堂蒜薹之歌 

[Vitlöksballladerna] av nobelpristagaren Mo Yan 莫言.43 

 

 
37 Ibid. 
38 Luccarelli, Luigi, AIIC interpreter voices: Xiaojing Lynette Shi, 2017-06-04, tillgänglig: 

http://166.62.11.146/forum.php?mod=viewthread&tid=208 (Hämtad: 2021-01-16)  
39 Ibid. 
40 Ibid. 
41 Orbach, Michael, H. Goldblatt: The foremost Chinese-English translator in the world, 2012-12-13,  

tillgänglig: https://site.douban.com/106369/widget/notes/134616/note/252321086/ (Hämtad: 2021-01-17). 
42 Ibid. 
43 SAOS, University of London, Professor Howard Goldblatt, tillgänglig: 

https://www.soas.ac.uk/about/fellows/professor-howard-goldblatt/ (Hämtad: 2021-01-17). 
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3.5 Definition av kinesiska idiom 

Nästan alla språk har sina egna idiom, men idiomen förekommer mer eller mindre frekvent 

beroende på språket.44 Kinesiskan är ett av de språken där de förekommer ofta.45 Idiom i 

Kina kallas chengyu 成语 och har ett flertal olika definitioner. På engelska benämns chengyu 

som “Chinese idioms” och chengyu kan direktöversättas till “Become saying”.46 Oxford 

Advanced Learner’s English-Chinese Dictionary definierar chengyu som “phrase or sentence 

whose meaning is not clear from the meaning of its individual words and which must be 

learnt as a whole unit.”47  

 

En svensk tydlig definition av chengyu är svår att finna. Norstedts kinesisk-svenska ordbok 

översätter chengyu som “stående uttryck”, “idiom” eller “talesätt”.48 Ett kinesiskt idiom 

består av fyra kinesiska karaktärer men kan även i vissa ovanliga fall bestå av fem karaktärer. 

Mona Baker definerar idiom som “They are frozen patterns of languages which allow little or 

no variation in form and, in the case of idioms, often carry meanings which can not be 

deduced from their individual components”.49 De kinesiska idiomen är en väsentlig del i det 

kinesiska språket och förekommer ofta i både tal och skriftspråk. Chengyu är vanligtvis lätta 

att känna igen men svåra att förstå eftersom många av dem är konstruerade utifrån den 

klassiska kinesiskans grammatik, som skiljer sig i hög grad från den moderna.50 En del 

chengyu har identifierats redan i den tidigare kinesiska litteraturen under år 476 till 221 

f.Kr.51 Det finns ett enormt antal av de kinesiska idiomen, och de är i många fall starkt 

kopplade till den kinesiska kulturen.52 De kan återspegla Kinas historia, kultur och 

traditioner.  

 

 
44 Pan et al., A Chinese-English dictionary of Chinese idioms, 1. uppl. Beijing foreign language printing house, 

2000, s. 2. 
45 Ibid. 
46 Ibid. 
47 Hornby, Albert Sydney, Oxford advanced learner´s English-Chinese dictionary, Beijing: Commercial press, 

1997, s. 734. 
48 Ragvald, Lars, Ragvald, Wai-Ling & Susanna Björverud, Norstedts kinesisk-svenska ordbok [58.000 ord och 

fraser], 1 uppl., Stockholm: Norstedts, 2012, s. 134.  
49 Baker Mona, In other words: a coursebook on translation, 2. uppl., New York: New York Routledge, 2011. s. 

63. 
50 Trapp, Chinese proverbs: The wisdom of cheng-yu, s. 4. 
51 Ibid, s. 5. 
52 Pan et al., A Chinese-English dictionary of Chinese idioms, s. 2. 
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3.6 Definition av engelska idiom 

Betydelsen och uppfattningen av vad ett idiom är kan skilja mellan olika språk, och dess 

definition kan behöva förtydligas i uppsatsen. Cambridge advanced learner's dictionary 

förklarar idiom på följande sätt, med två definitioner.53 Den första defintionen är “a group of 

words that is different from the meaning of each word understood on its own”.54 Den andra 

definitionen lyder “the style of expression in writing, speech or music that is typical of a 

particular period, person or group”.55 

 

4. Teori  

Det har tidigare utförts flera studier inom området översättning. Mona Baker, professor vid 

Universitet i Manchester i England, är specialiserad på ämnet.56 Hon har under de senaste 

åren släppt ett flertal publikationer inom området översättningsstudier.57 Tidigare har Baker 

främst arbetat med europeiska språk men har under senare tid även involverat exempel på 

ryska, kinesiska och japanska i sina studier.58 Ett av hennes främsta verk är In other words 

som utgavs år 2011, som är en kursbok och beskriver i ett antal avsnitt vilka problem som 

kan uppstå vid översättning av texter. I de olika avsnitten förklarar hon vilka strategier som 

kan vara lämpliga att använda under översättningsprocessen. Baker menar att hon är 

medveten om att det förekommer en hel del svårigheter med generella översättningsstrategier, 

för alla språk som hon arbetat med.59 Hon välkomnar därför översättare att bearbeta hennes 

exempel.60 Hennes strategier är konstruerade att hantera situationer vid översättningar där det 

inte är enkelt genomförbart att direktöversätta eller att det saknas en annan typ av ekvivalens 

mellan två språk vid ord, meningar eller textnivåer. Tredje kapitlet “Equivalence above word 

level” (ekvivalens över ordnivå) handlar om de svårigheter som en översättare kan stöta på.61 

I avsnittet “Idioms and fixed expression” (idiom och fasta uttryck) förklarar Baker 

strategierna och svårigheterna med att översätta idiomatiska uttryck.62 Nedan presenteras de 

sex strategierna som kommer att förklaras mer detaljerat i avsnitt 4.2.  

 
53 Walter, Elisabeth, Cambridge advanced learner's dictionary, Cambridge: Cambridge University press, 3 uppl., 

2008, s. 714. 
54 Ibid. 
55 Ibid. 
56 Baker, In other words: a coursebook in translations, s. 1. 
57 Ibid. 
58 Ibid, s. 6. 
59 Ibid. 
60 Ibid. 
61 Ibid, s. 51. 
62 Ibid, s. 67. 
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a) Using an idiom of similar meaning and form (Använda ett idiom av liknande 

betydelse och mönster).63 

b) Using an idiom of similar meaning but dissimilar form (Använda ett idiom av 

liknande betydelse men annat mönster).64 

c) Borrowing the source language idiom (Lån av ett idiomatiskt uttryck från 

källspråket).65 

d) Translation by paraphrase (Översättning med parafras).66 

e) Translation by omission of a play on idiom (Översättning av dubbeltydiga idiom 

genom utelämnande eller omformulering av den ena betydelsen).67 

f) Translation by omission of entire idiom (Översättning genom utelämnande av hela 

idiomet).68 

 

4.1 Idiom  

Mona Baker menar att idiom i regel är konstanta mönster som sällan tillåter en förändring i 

sin syntaktiska konstruktion.69 Idiom bär ofta på underliggande meningar som inte kan tas 

bort från sina individuella komponenter.70 Exempelvis idiomet “här ligger en hund begraven” 

som betyder att det är något suspekt på gång, kan inte ändras i form. Enligt Baker kan en 

språkanvändare inte utföra ändringar av idiom enligt följande:  

 

1. Ändra ordningen av orden i idiomet.71 

2. Ta bort ord från idiomet.72 

3. Lägga till ord.73 

4. Ersätta ord med ett annat.74 

5. Ändra den grammatiska formen.75 

 
63 Ibid, s. 77. 
64 Ibid, s. 78. 
65 Ibid, s. 79. 
66 Ibid, s. 80. 
67 Ibid, s. 84. 
68 Ibid, s. 85. 
69 Ibid, s. 67. 
70 Ibid, s. 63. 
71 Ibid, s. 67. 
72 Ibid. 
73 Ibid. 
74 Ibid. 
75 Ibid. 
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4.2 Översättning av idiom: Strategier 

Vid översättning av idiom bör flera faktorer tas i beaktande. I detta avsnitt kommer en mer 

utförlig presentation av Mona Bakers sex strategier A till F gällande översättning av idiom 

redovisas på svenska: 

 

4.2.1 Strategi A: Använda ett idiom av liknande betydelse och mönster 

Denna strategi innebär att man använder ett idiom i måltexten som på ett ungefär uttrycker en 

liknande betydelse som idiomet i källtexten. Dessutom ska det innefatta en ekvivalens på 

lexikal nivå. För att illustrera denna strategi presenteras nedan ett exempel taget från Mona 

Bakers kursbok, där källtexten är tagen från en tidskrift översatt till målspråket franska.76  

 

Källtexten Måltexten 
Perhaps Granamyr wanted to 

show us that things aren´t what 

they seem. 

Peut- être Granamyr voulait-il nous montrer que les choses ne sont pas 

toujours ce qu'elles paraissent. 

 

Perhaps Granamyr wanted to show us that things are not always what 

they seem.77  

 

 

4.2.2 Strategi B: Använda ett idiom av liknande betydelse men annat 

mönster  

Baker menar att det i många fall är möjligt att finna ett idiom i måltexten som bär på en 

liknande betydelse med idiomet i källtexten. Idiomet i måltexten innefattas däremot av en 

annan språklig form. Detta illustreras av Mona Bakers exempel nedanför som är en text tagen 

från en tidskrift, som översatts till målspråket tyska.78 

 

Källtexten Måltexten 
Feel the force of my fist, frozen 

friend! 

Dir werde ich einheizen, du Scheusal! 

 

I will make things hot for you, monster!79 

 

 

 
76 Ibid, s. 77-78. 
77 Ibid. 
78 Ibid, s. 78-79. 
79 Ibid. 
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4.2.3 Strategi C: Lån av ett idiomatiskt uttryck från källspråket 

Denna strategi syftar till att använda ett låneord från källtexten.80 Ibland kan idiom i vissa 

sammanhang bevaras i sin originalform, speciellt kulturspecifika idiom. Kulturspecifika 

idiom är vanligtvis idiom som är främmande och kan referera till exempelvis en viss religiös 

tro eller sociala seder.81 Dessa idiom brukar oftast vara främmande för målkulturen.82 Ett 

exempel som tas upp i Bakers verk är en reklamskylt för en rymdutställning som fanns i 

Museum of Science and Industry i Manchester, England.83 Reklamskylten hade en reklamfras 

som löd “Out of this world” som motsvarar betydelsen av “fantastiskt”. Den övriga 

reklamtexten översattes till olika språk, förutom idiomet. Oavsett vilket språk reklamen 

översattes till var idiomet bevarat i den engelska versionen.84  

 

4.2.4 Strategi D: Översättning med parafras 

Översättning med parafras ska enligt Baker vara den strategi som främst förekommer vid 

översättning av idiom.85 Strategi D används antingen när det inte går att finna ett idiom med 

liknande betydelse i målspråket, eller när det verkar vara olämpligt att använda sig av idiom i 

måltexten. Detta kan bero på att det förekommer skillnader mellan den språkmässiga stilen av 

källtexten och måltexten.86 Strategi D illustreras av Mona Bakers exempel nedanför som är 

en text tagen från en tidskrift i Bakers kursbok som översatts till målspråket franska.87 

 

Källtexten Måltexten 

One frequent criticism of the 

Manitoba Government throughout 

the language controversy was that 

it never seemed to get a handle on 

the issue. 

Tout au long de la controverse linguistique, on reprocha fréquemment 

au gouvernement du Manitoba de ne pas réussir, selon toute 

apparence, à maîtriser la situation. 

 

For the whole length of the linguistic controversy the government of 

Manitoba was reproached frequently for not succeeding, by all 

appearances, in mastering the situation.88 

 

 
80 Ibid. 
81 Ibid, s. 18. 
82 Ibid. 
83 Ibid, s. 79. 
84 Ibid. 
85 Ibid, s. 80. 
86 Ibid. 
87 Ibid, s. 83. 
88 Ibid. 
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4.2.5 Strategi E: Översättning av dubbeltydiga idiom genom utelämnande 

eller omformulering av den ena betydelsen 

Strategi E innebär en tolkning av idiomets litterära innebörd i ett visst sammanhang och ger 

möjlighet till en mer bokstavlig omformulering av idiomet.89 Baker presenterar ett exempel 

med en reklambroschyr för Wedgwoods fabrik i England som säljer keramik. På broschyren 

visades uttrycket “Centuries of craftsmanships on a plate”, och bär både på en bokstavlig 

betydelse som passade just för Wedgwood som är välkända för sin keramik, samt en 

idiomatisk betydelse, att något som serveras på ett fat är lätt att få. Detta skapar svårigheter 

att återge idiomet i översättning till andra språk. I en japansk översättning av broschyren fick 

den idiomatiska betydelsen utelämnas och översättningen blev “The crafts of famous people 

has been continuously poured for centuries into a single plate”.90 

 

4.2.6 Strategi F: Översättning genom utelämnande av hela idiomet  

Baker presenterar den sista strategin F som går ut på att i vissa sammanhang kan ett 

idiomatiskt uttryck utelämnas i en måltext. Anledningen kan vara att idiomet inte har någon 

motsvarighet i målspråket och betydelsen kan inte enkelt skrivas om. En annan anledning är 

att idiomet utelämnas på grund av stilistiska preferenser.91 

 

4.3 Tolkningar och svårigheter med översättning av idiom 

Baker betonar att det sällan sker att en individ som regelbundet använder sig utav idiom av ett 

främmande språk, kan överensstämma med en modersmålstalare. En modersmålstalare har 

till skillnad från en översättare av ett främmande språk en tydligare bild och känsla vid 

bedömning hur och när ett idiom kan användas.92 Vid översättning av idiom finns det två 

huvudsakliga problem som en översättare kan stöta på. Det första problemet är förmågan att 

korrekt tolka och identifiera idiomet. Det andra problemet är förmågan att bevara idiomets 

innebörd vid översättning till målspråket.93 Baker menar att det är lättare för en översättare att 

känna igen ett idiom ju svårare det är och ju mer det avviker från textens sammanhang.94 När 

en översättare inte är bekant med ett idiom finns det enligt Baker två situationer ett idiom kan 

 
89 Ibid, s. 85. 
90 Ibid. 
91 Ibid. 
92 Ibid, s. 68. 
93 Ibid. 
94 Ibid, s. 69. 
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bli feltolkat. Första situationen innebär att en del idiom är missledande. I vissa kontexter kan 

idiomen uppvisa en tydlighet i sin betydelse på grund av att de kanske inte sticker ut från 

texten och erbjuder en rimlig litterär tolkning. Baker menar att dessa idiom kan både erhålla 

en litterär och idiomatisk betydelse, och talaren kan använda sig av båda betydelserna. En 

översättare kan i dessa fall stöta på problem då oftast endast den litterära betydelsen erhålls. 

Exempelvis vid tolkning av idiomet “att både ha och äta kakan” som innebär två saker som 

inte låter sig göras, kan en misstolkning av översättaren vara att endast behålla den litterära 

betydelsen. Den andra situationen gällande feltolkningar av idiom är att idiom i vissa fall i 

källtexten kan ha en ekvivalent motsvarighet i måltexten, som egentligen inte bär på samma 

betydelse.95 

 

En annan aspekt Mona Baker tar upp i sin kursbok är problemen som uppstår vid 

översättning av idiom från källspråket till målspråket. Hon listar upp fyra problem som en 

översättare bör tänka på vid översättning: 

 

1. Ett idiom har ibland inte en liknande motsvarighet i målspråket. En del idiom kan 

vara kulturspecifika och deras betydelse vanligtvis kopplad till ett kulturspecifikt 

sammanhang. Baker menar att kulturspecifika idiom inte behöver vara svåra att 

översätta lexikalt, utan det kan istället uppstå svårigheter att förmedla idiomets 

betydelse.96 

2. Idiom kan ha en ekvivalent motsvarighet i målspråket, men användas i en annan 

kontext. Idiom från källtexten och dess motsvarighet i måltexten kan erhålla olika 

andrahandsbetydelser, vilket medför svårigheter vid översättning.97 

3. Ett idiom i källtexten kan samtidigt ha både en bokstavlig och en idiomatisk innebörd. 

Det kan uppstå problem att korrekt översätta idiomet vid fall där det inte finns en 

liknande motsvarighet i målspråket, som överensstämmer till form och betydelse.98 

4. Frekvensen av idiom-användandet kan skilja sig mellan källspråket och målspråket. I 

engelskan kan de flesta idiom användas i alla typer av texter, medan det i kinesiskan 

finns idiom som främst används i formellt språk, och andra idiom som främst används 

i icke-formellt språk.99 

 
95 Ibid, s. 71. 
96 Ibid, s. 71. 
97 Ibid, s. 72. 
98 Ibid. 
99 Ibid, s. 75. 
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5. Tidigare forskning 

 

5.1 Tidigare studier av översättningar av Lao Shes verk Camel Xiangzi 

Då verket Camel Xiangzi har översatts av ett flertal översättare, finns det ett antal tidigare 

studier av översättningarna. Ying Jun Li utförde en studie år 2007 vid Lingnan University där 

hon jämförde tre översättningar i USA av Camel Xiangzi.100 Hon undersökte översättningen 

av Evan King som publicerades år 1945, den andra av Jean M James som publicerades år 

1973, och den tredje av Shi Xiaojing som publicerades år 1981. Yings syfte var att undersöka 

hur de tre översättningarna påverkades av de historiska händelserna under tiden de skrevs och 

om de hade en påverkat produktionen av översättningarna, och bemötande av läsarna i USA. 

De tre översättningarna kan avspegla den kinesiska litteraturens påverkan och status i USA 

över ett sextioårigt tidsspann. Evan Kings översättning som publicerades i slutet av andra 

världskriget blev en storsäljare i USA, men avvek mest från källtexten. Den andra 

översättningen av Jean M James översättning reflekterade en medvetenhet om de problem 

som rådde i det kinesiska samhället, och behovet att lösa dem. Shis översättning var den som 

var mer detaljerad och tydlig, men hade ingen framgång när den publicerades, av den orsaken 

att intresset för kinesisk litteratur under den tiden var lågt. När hennes översättning 

publicerades i form av en ny publikation år 2005 hade den större framgång, eftersom Kina 

vid den tiden hade fått ett större globalt ekonomiskt och politiskt inflytande.101 

 

5.2 Mona Bakers teorier vad gäller översättning av idiom 

En studie som har fördjupat sig i Mona Bakers strategier gällande översättning av idiom 

utfördes år 2012 av Amir Shojaei vid Islamic Azad University Quchan i Iran.102 I sin 

fördjupade studie undersökte och identifierade han de hinder som uppkommer i en 

översättningsprocess. Genom att undersöka översättningar av engelska och persiska idiom 

med hjälp av Mona Bakers strategier, fann han ett flertal faktorer som en översättare behöver 

ta hänsyn till vid korrekt översättning av idiomatiska uttryck. Han menade att 

översättningsprocessen av idiom förenklades ju mer två kulturer och språk liknade varandra. 

 
100 Li, Ying Jun, Context, translator and history: a study of three translations of Luotuo Xiangzi in the USA, 

Masteruppsats, Hong Kong Lingnan University, 2007. 
101 Ibid. 
102 Shojaei, Amir, “Translation of idioms and fixed expressions: strategies and difficulties”, Theory and practice 

in language studies, 2. uppl., vol. 6, 2012. 
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En annan viktig faktor som Shojaei påpekade var att översättare bör fördjupa sig i både 

måltexten och källtexten för att kunna förstå andrahandsbetydelsen av idiom, för att sedan 

kunna bevara dess mening när de översätts till måltexten.103 

 

Ytterligare en studie som har använt sig av Mona Bakers översättningsstrategier för att 

undersöka idiom är gjord av Elsa Gränssjö vid Uppsala universitet.104 I hennes 

kandidatuppsats år 2014 fördjupade hon sig i det kinesiska verket Lyktan skriven av Jia 

Pingwa, samt dess svenska översättning av Anna Gustafsson Chen. Med hjälp av Mona 

Bakers översättningsstrategier undersökte hon vilken av Bakers översättningsstrategier som 

mest frekvent använts i verket. Resultatet visade att Mona Bakers strategi D var den strategi 

som främst använts och även strategi B och E användes ofta. Grännsjö menar därtill att vid 

tillämpning av de olika strategierna kan idiomens ursprungliga mening falla bort, samt att det 

är i många fall svårt att översätta de flesta idiomen, även vid lexikal översättning.105 

 

5.3 Att översätta chengyu till engelska 

Lanchun och Shuo Wang utförde år 2013 en studie i översättning av kinesiska idiom till 

engelska.106 De undersökte vilka metoder och principer som en översättare bör använda vid 

översättning av kinesiska idiom till engelska. I forskningen undersökte de vilka metoder som 

bör användas för att i hög grad få en korrekt översättning av idiomet. Författarna menade att 

de kinesiska idiomen “bär på olika kulturer” och att det därför kan uppstå stora 

kulturskillnader som i sin tur försvårar översättningsprocessen. Lanchun och Shuo Wang 

menar att det är en konst att översätta kinesiska idiom för att behålla idiomens ursprungliga 

betydelse. En bra översättning av ett kinesiskt idiom skulle enligt författarna kunna bevara 

den kulturella aspekten i idiomet när den översatts. De menade de att det inte finns en korrekt 

definition eller metod som ska följas. En översättare ska använda sig av flexibla sätt att 

översätta och följa passande strategier.107 

 

Ett flertal av författarna menade att det är viktigt att chengyu översätts korrekt för att kunna 

sprida den kinesiska traditionella kulturen. En studie utförd vid Shandong Youth University 

 
103 Ibid, s. 1220. 
104 Grännsjö Elsa, Översättningen av chengyu i Jia Pingwas roman Lyckan, Kandidatuppsats, Uppsala: Uppsala 

universitet, 2014. 
105 Ibid. 
106 Wang, Lanchun & Shuo Wang, 2013, “A study of idiom translation strategies between English and Chinese”, 

Theory and practice in language studies, vol. 3, nr. 9, s. 1691–1697. 
107 Ibid. 
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for Political Sciences år 2019 menar att medias utveckling har lett till att språket når ut till 

alla snabbare.108 Med tanke med den stora skillnaden mellan kinesisk och västerländsk kultur 

krävs det en användning av rätt översättningsmetoder. De menar att generella 

översättningsmetoder inte lämpar sig för att översätta chengyu. Vidare att specifika problem 

inte kan analyseras konkret, och att vissa översättare endast förmedlar den litterära meningen 

utan att ta med idiomets kulturella andrahandbetydelser. Författarna menar att det krävs att 

grundliga analyser görs vid översättning av chengyu.109 

 

En annan studie utfördes av Hua Dan 华丹 år 2012 som även ansåg att det krävs grundliga 

analyser och forskning vid översättning av chengyu.110 Författaren menade att översättning av 

chengyu inte bara är en enkel översättningsprocess utan ett kulturutbyte och en förmedling av 

människors levnadsvanor och tankesätt. Studien syftade till att undersöka vilka problem som 

bör uppmärksammas vid översättning av idiom för att till största möjlighet översätta dem 

korrekt trots olika kulturella bakgrunder. Författaren fann i sin studie att det krävs flexibilitet 

vid översättning av idiom och ett mångfald av strategier och att en översättare inte endast ska 

utgå från en eller ett fåtal översättningsstrategier.111 

 

5.4 Studier gällande översättning av främmande språk 

Vid översättning från källtext till måltext finns det en del inverkande faktorer. 

Översättningsteoretikern och historikern Lawrence Venuti har i hans bok The scandals of 

translation; towards and ethics of difference, diskuterat ”översättningsskandaler” vid 

översättningar av främmande språk. 112 Venuti förklarar att det finns ett förhållande mellan 

översättningar och exempelvis företag eller bokförlag. Han menar att översättarna inte alltid 

är ”fria” vid översättningen, och översättarna kan behöva anpassa sina översättningar efter 

målkulturen, vilket medför att en hel del kulturella värden och budskap kan försvinna. Det är 

i själva verket förlagen som styr produktionerna. Venuti diskuterar begreppen 

 
108 Liu, Xin 刘馨, Cheng, Tong 程彤, Li, Xiyao 李曦瑶 & Li, Na 李娜, “Guanyu hanyu chengyu de yingwen 

fanyi zhiliang diaocha “关于汉语成语的英文翻译质量调查” [Undersökning om den engelska 

översättningskvaliteten av kinesiska idiom], Xindongfang yingyu 新东方英语 (New oriental English), vol. 2, 

2019, s.134. 
109 Ibid. 
110 Hua, Dan 华丹, “Qian tan chengyu de yingwen fanyi” 浅谈成语的英文翻译 [Ett kort samtal om den 

engelska översättningen av kinesiska idiom], Wenxue yuyan xue yanjiu 文学语言学研究, [Litteraturforskning], 

vol. 70, 2012, s. 25-26. 
111 Ibid. 
112 Venuti, Lawrence, The scandals of translation: towards an ethics of difference, 1. uppl., London: Routledge, 

1998, e-bok, s. 67-87. 
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”domestication” och ”foreignization”. ”Domestication” innebär att en översättare anpassar 

källtexten till målkulturen som i sin tur leder till att en del information försvinner. 

”Foreignization” är strategin för att i högsta grad bevara källtextens information och innebär 

att man medvetet bryter mot målspråkets konventioner för att bevara dess betydelse.113 

 

6. Metod 

I följande avsnitt presenteras uppsatsens material och metod, urval, avgränsningar samt 

metoddiskussion.  

 

6.1 Material och metod 

För att uppfylla uppsatsens syfte har en kvalitativ komparativ analys i kombination med en 

kvantitativ analys använts. En kvalitativ analys ger jämfört med kvantitativa metoder en 

närhet till materialet, och bidrar till att ge en djupare förståelse av problemområdet.114 

Kvantitativa undersökningar grundar sig på räknebara uppgifter och bidrar till att resultatet 

kan omvandlas till exakta mått, och möjliggör och förenklar att resultatet kan jämföras.115 En 

nackdel med kvantitativa metoder är att de i många fall endast kan ger en förklaring av ett 

fenomen eller endast skillnader men inte en djupare förståelse, vilket den kvalitativa delen 

ger.116 Samtidigt har en komparativ metod använts för att två översättningar jämförs i syfte 

att undersöka likheter och skillnader. En fördel med att använda en komparativ metod är att 

den gör det möjligt för att förstå ett fenomen bättre, när det sätts i motsats till två eller flera 

olika fenomen.117Anledning till valet av metoden är att den lämpar sig väl till att besvara 

uppsatsens frågeställningar, som kräver jämförelse av olika tolkningar av idiom. För att vara 

konsekvent med språket i uppsatsen och endast använda förenklade tecken, kommer 

källtexten utgöras av en ny upplaga av Camel Xiangzi, publicerad år 2012, skriven i 

förenklade tecken.118 Två engelska översättningar av verket utgör måltexterna. Första 

översättningen utfördes av Shi Xiaojing 施晓菁 år 1981 och benämns Camel Xiangzi. Den 

andra översättningen utfördes av Howard Goldblatt år 2010 och namngavs Rickshaw Boy. 

 
113 Ibid. 
114 Lagerholm, Per, Språkvetenskapliga uppsatser, Lund: Studentlitteratur, 2005, s. 29. 
115 Ibid. 
116 Ibid. 
117 Bryman, Alan & Bell, Emma, Business research methods, 3. uppl., Oxford: Oxford University press, 2011, s. 

63. 
118 Lao, She 老舍, Luotuo Xiangzi 骆驼祥子 [Camel Xiangzi], 2. uppl., Beijing: Renmin wenxue chubanshe 人

民文学出版社 [Folkets litteraturförlag], 2012. 
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Valet av att studera och jämföra översättningarna grundar sig i att de var lättillgängliga samt 

att de publicerades under olika tidpunkter, och att den ena översättningen utfördes av en 

modesmålstalare och den andra av en icke-modersmålstalare, vilket möjligtvis skulle kunna 

bidra till olika översättningar. För att identifiera och definiera de olika idiomen i Camel 

Xiangzi, har två lexikon använts som hjälpmedel. Den ena är A Chinese-English dictionary of 

Chinese idioms119 och den andra är Hanyu chengyu xiao cidian 汉语成语小词典120 [Litet 

lexikon över kinesiska idiom]. Orsaken till användandet av två lexikon är att vissa idiom 

förekommer i det ena lexikonet men inte i den andra, och vice versa. 

 

En systematisk läsning har gjorts av källtexten och en närläsning av de två måltexterna. De 

idiom som identifierades i den skönlitterära texten Camel Xiangzi har i sin tur kategoriserats 

och redovisas under resultat- och analysavsnitt 7.1. En del av de olika idiomen som fanns i 

verket, förekom på flera ställen i boken och kommer även presenteras i uppsatsens 

resultatdel. I Camel Xiangzi identifierades totalt 30 unika idiom, och eftersom vissa idiom 

förekom flera gånger i bokens olika kapitel, finns det totalt 36 förekomster av idiom som 

presenteras djupare i avsnitt 7.1 och i bilaga 1. Av de 30 unika idiomen förekom fyra idiom 

på flera ställen i boken och är idiom nummer 7, 24, 25 och 28. Uppsatsens idiom redovisas 

under resultat- och analysavsnittet enligt nedanstående struktur: 

 

a) Idiom från källtexten. 

b) Definition av idiom utifrån lexikon. 

c) Citat från källtexten där idiomet förekommer. 

d) Shi Xiaojings översättning. 

e) Howard Goldblatts översättning. 

f) Översättarnas översättningsstrategi. 

 

För att utföra analysen har Mona Bakers sex översättningsstrategier använts, gällande 

översättning av idiom som presenteras i hennes bok In other words.121 Strategierna 

presenteras under avsnitt 4.2. Därefter jämfördes och analyserades respektive idioms 

 
119Pan, Weigui; Kuang, Peihua; Liu, Jun; Xu, Shujun; Chang, Lei; Lu, Wenhuan & Wang Huaiting, A Chinese-

English dictionary of Chinese idioms. 1. uppl., Beijing: Beijing Foreign Language Printing House, 2000. 
120 Yu, Mingshan 于明善 & Zhang, Rui 张瑞, Hanyu chengyu xiao cidian 汉语成语小词典 [Litet lexikon över 

kinesiska idiom], Beijing: Huayu jiao xue chubanshe 华语教学出版社 [Förlaget kinesisk språkundervisning], 

2. uppl., 2008. 
121 Baker, In other words: a coursebook in translation, s. 63. 
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översättning av Shi och Goldblatt, samt kategoriseras efter vilken av Bakers sex strategier A 

till F som översättningen överensstämde med. Resultatet analyserades ett flertal gånger, för 

att bättre kunna förstå helheten och dra mer utvecklade slutsatser. Vidare kunde även likheter 

och skillnader mellan översättarnas strategier undersökas, samt hur väl översättningarna 

överensstämde med lexikonens definitioner av chengyu. Av de 30 unika identifierade 

idiomen är 25 idioms definition funna i A Chinese-English Dictionary of Chinese idioms. 

Eftersom lexikonet översätter idiom från kinesiska till engelska kommer idiomen presenteras 

på engelska. De resterande fem idiomen är funna i lexikonet Hanyu chengyu xiao cidian, som 

endast definieras på kinesiska och därför kommer att presenteras med en egen svensk 

översättning. En skillnad mellan de två lexikonen är att i den förstnämnda presenteras det i 

många fall en definition av varje enskilt tecken i idiomet. I syfte att för läsaren förenkla 

idiomen, vars definitioner är tagna från Hanyu chengyu xiao cidian, kommer även det 

tillkomma en presentation av varje enskilt tecken från den kinesiska ordboken Norstedts 

kinesisk-svenska ordbok.122 En nackdel med att använda sig utav ett kinesiskt lexikon är att 

författaren översätter och tolkar lexikonets definition av idiomet själv, vilket leder till att 

översättningen kan bli för subjektiv och riskerar att missvisa uppsatsens resultat. För att göra 

en mer objektiv översättning av de kinesiska idiomens betydelse från Hanyu chengyu xiao 

cidian, har Norstedts kinesisk-svenska ordbok används för att översätta de enskilda tecknen 

som utgör idiomet.  

 

I resultatet- och analysavsnittet presenteras uppsatsförfattarens egna strategier som har 

skapats för att bättre överensstämma vid översättningar av vissa idiom. Strategierna som 

skapades var två vidareutvecklade strategier av strategi D, som i uppsatsen kallas “Strategi 

D2: ordagrann översättning” och “Strategi D3: översättning med komplement” (för exempel 

av strategi D2 och D3 se Goldblatts översättning av idiom nummer fem, under resultat- och 

analysdelen). Strategi D2 kunde identifieras när översättningen av idiomet ordagrant 

översatts, och idiomet i måltexten hade en liknande översättning av det kinesiska idiomet, 

vad gäller konstruktion och betydelse. Strategi D3 kunde identifieras när översättaren kunde 

tillägga ord vid översättning av idiomet, som inte fanns med i det kinesiska idiomet från 

källtexten. I uppsatsen skapades även en strategi som kallas “Strategi G: egen översättning” 

(ett flertal exempel finns i resultat- och analysdelen, exempelvis Goldblatts översättning av 

 
122 Ragvald, L., Ragvald W., & Björverud, Norstedts kinesisk-svenska ordbok [58.000 ord och fraser], 1 uppl., 

Stockholm: Norstedts, 2012.  
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idiom nummer sju). Strategin kunde identifieras när översättarnas översättning inte 

överensstämmer med det kinesiska idiomets betydelse, samt att det inte fanns ett tecken på att 

översättningen av idiomet i måltexten är en översättning av ett idiom från källtexten. 

Sammanfattningsvis kommer följande kategorier av strategier användas vid analys av idiom 

under resultat- och analysavsnittet: 

 

Mona Bakers sex översättningsstrategier: 

Strategi A: Använda ett idiom av liknande betydelse och mönster. 

Strategi B: Använda ett idiom av liknande betydelse men annat mönster. 

Strategi C: Lån av ett idiomatiskt uttryck från källspråket. 

Strategi D: Översättning med parafras. 

Strategi E: Översättning av dubbeltydiga idiom genom utelämnande eller 

omformulering av den ena betydelsen. 

Strategi F: Översättning genom utelämnande av hela idiomet. 

 

Uppsatsförfattarens egna översättningsstrategier: 

Strategi D2: Ordagrann översättning. 

Strategi D3: Översättning med komplement. 

Strategi G: Egen översättning. 

 

6.2 Urval och avgränsning 

För att genomföra studien har en del avgränsningar behövts göras angående urval. 

Anledningen till valet av att undersöka Camel Xiangzi är att det är en välkänd bok som både 

har stort inflytande i Kina och i västvärlden. Verket har 225 sidor och efter en pilotstudie har 

30 idiom valts ut för uppsatsens undersökning. I uppsatsen undersöks samtliga förekomster 

av de 30 unika identifierade idiom. Eftersom en del av idiomen uppkommer på flera olika 

delar av verket har det givit upphov till 36 förekomster av idiom, och kommer redovisas 

under avsnitt 7.1. Slutsatsen kommer endast beröra de 36 förekomster av idiom som 

redovisats, men det finns naturligtvis möjlighet att det förekommer flera idiom i verket. De 

idiomen kommer däremot inte redovisas i denna uppsats. Anledningen till valet av de 30 

unika idiomen är att de utmärktes från texten, antingen på grund av tidigare kännedom om 

idiomets betydelse eller att de var lättidentifierade eftersom dess betydelse stack ut från 

textens sammanhang. Dessutom var anledningen till valet av de 30 unika idiomen att deras 
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definitioner fanns i de två lexikonen som används i uppsatsen. Det finns troligtvis flera idiom 

i uppsatsen som inte identifierats och ifall en annan urvalsmetod valts, hade urvalet möjligtvis 

bestått av mer komplexa idiom vars översättningar skiljer sig i högre grad från varandra. 

Valet att använda 30 idiom baseras på att det är ett rimligt antal att undersöka inom 

tidsspannet för uppsatsen, samt möjliggör en mer djupgående analys av resultatet. En annan 

orsak till att fler idiom i Camel Xiangzi inte kunde identifieras av uppsatsförfattaren kan bero 

på att vissa av idiomen är skrivna i en Peking-dialekt, och att det inte fanns i lexikonen. 

Dessa idiom kommer inte granskas i uppsatsen eftersom deras definitioner inte fanns med i 

lexikonen, samt att det krävs tillgång till lexikon som är avsedda för just idiom kopplade till 

Peking-dialekten. Att studera idiom kopplade till Peking-dialekt eller idiom som inte 

identifierats av uppsatsförfattaren, skulle möjligtvis visat ett annat resultat. Valet att jämföra 

engelska översättningar av verket grundar sig i att de fanns flera översättningar utförda under 

olika tidpunkter, samt att de var mer lättillgängliga jämfört med den svenska översättningen 

av Camel Xiangzi.  

 

6.3 Metoddiskussion 

Det kan förekomma en del begränsningar gällande kvalitativa metoder. Enligt Bryman och 

Bell kan kvalitativa metoder i många fall kritiseras för att vara för subjektiva.123 Detta 

grundar sig på att kvalitativa undersökningars resultat kan påverkas av forskarens subjektiva 

synsätt på vad som bör tas med i uppsatsen, därmed kan en kvalitativ studie vara svår att 

upprepa. Användningen av en kvalitativ metod kan riskera en brist av transparens, gällande 

hur undersökning utfördes och hur författaren kom fram till slutsatsen. Transparens är 

relaterad till uppsatsens forskningskvalitet och handlar om att uppsatsens data och 

resonemang kan redovisas.124 Uppsatsförfattaren är medveten att subjektiva val har utförts 

gällande avgränsning och analys av resultat. För att i största möjliga grad bidra till god 

transparens, har det givits tydliga beskrivningar av uppsatsens tillvägagångssätt i uppsatsens 

metoddel. Dessutom har resultatet redovisats i tabeller i strävan av att öka transparensen i 

uppsatsen.  

 

Bryman och Bell menar att det finns andra kriterier än reliabilitet och validitet som kan 

användas för att mäta en uppsats kvalitet.125 I uppsatsen har fyra kriterier använts som är 

 
123 Bryman & Bell, Business research methods, s. 408. 
124 Alvehus, Johan, Skriva uppsats med kvalitativ metod: en handbok. 1. uppl. Stockholm: Liber. 2013. s. 128. 
125 Bryman & Bell, Business research methods, s. 395. 



25 

utformade av Guba och Lincolns år 1985, och omfattas av Credibility, Transferability, 

Dependability och Confirmability.126 Kriteriet “Credibility” handlar om hur väl 

intervjupersoner har förstått det som avses att studeras i uppsatsen. Det innefattar intervjuer 

och går därför inte att applicera på uppsatsens metod. “Transferability” handlar om i hur hög 

grad studiens resultat kan överföras till andra sammanhang. Även om resultatet påvisar ett 

mönster gällande vilken strategi som översättarna främst använder vid översättning av idiom, 

behöver det inte innebära översättning av idiom från andra språk ger liknande resultat. Vidare 

är det möjligt att graden av tillämpbarhet av uppsatsens slutsatser skiljer sig beroende på 

urvalsmetod och resulterande urval. Det krävs tydliga beskrivningar av uppsatsens utförande 

och av analysprocessen för att forskare ska kunna bedöma om resultatet går att applicera på 

andra kontexter. För att öka kriteriet har tydliga detaljerade beskrivningar av metod-

processen och hur resultatet har analyserats. “Confirmability” handlar om objektiviteten i 

uppsatsen och graden av forskarens inverkan på resultatet. Guba och Lincoln menar att det är 

omöjligt att vara helt objektiv och att egna värderingar inte bör blandas in.127 Det krävs att 

författaren korrekt redovisar resultatet och metoden, gör rimliga val vid genomförandet av 

studien samt inte missvisar resultat.128 Något som i uppsatsen har påverkat nivån av kriteriet 

“conformability” negativt, är att det är uppsatsens skribent själv som identifierat och 

kategoriserat översättningarna av idiom med hjälp av Mona Bakers strategier. För att öka 

nivån av kriteriet har tydliga exempel angående Mona Bakers översättningsstrategier 

redovisats i bland annat form av citat, för att bidra till att resultatet kan bli granskningsbart. 

“Dependability” kan uppnås genom att en utomstående granskar resultatet. Genom att 

handledare och kursare kontinuerligt under uppsatsen skrivande har läst och givit synpunkter 

om uppsatsen, bidrar det till nivån av kriteriet ökat.129  

 

7. Resultat och Analys 

I detta avsnitt presenteras de idiom som identifierats i källtexten. Dessutom introduceras det 

citat där idiomet förekommer, definitionen av idiomets betydelse samt de två 

översättningarna av idiomet. Vidare presenteras även en analys över vilken av Mona Bakers 

sex översättningsstrategier som överensstämmer med översättarnas översättningar av 

respektive idiom. Vid definition av idiom tillkommer en presentation från vilket lexikon som 

 
126 Ibid. 
127 Ibid, s. 398.  
128 Ibid.  
129 Ibid. 
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dess definition har tagits från. Lexikon A Chinese-English dictionary of Chinese Idioms 

definieras som [A] och lexikon Hanyu chengyu xiao cidian 汉语成语小词典 definieras som 

[B]. Analysen av resultatet har i sin tur presenterats i bilaga 1 och 2.  

 

7. En presentation av respektive idiom och vilken översättningsstrategi som 

identifierats i respektive översättning av de båda översättarna 

 

1. sui ji ying bian 随机应变 

 

Definition av idiom: [A]: “随, to follow; 机, opportunity, circumstance; 应变, to deal with 

changing conditions. (Lit) To adapt oneself to changing conditions.” 

 

Citat från källtexten: “他们的拉车姿式，讲价时的随机应变，走路的抄近绕远，都足

以使他们想起过去的光荣，而用鼻翅儿扇着那些后起之辈。”130 

 

Shi Xiaojing: “Their pulling postures, their adroit bargaining, their shrewd use of short-cuts 

or circuitous routes are enough to make them relive past glories and turn up their noses at the 

younger generation.” 131 

 

Howard Goldblatt: “Their style of running, their shrewd bargaining abilities, and the deft 

use of shortcuts or circuitous routes help them relive the glories of their past, which is why 

they turn up their noses at younger men.” 132 

 

Översättningsstrategi: Översättarna har inte använt någon av Bakers strategier. De båda har 

översatt idiomet genom en omskrivning vilket skulle kunnat identifierats med strategi D. I 

detta fall stämmer inte översättarnas ordval överens med idiomets betydelse och därför har de 

använt sig av den egengjorda “Strategi G: egen översättning”. 

 

2. Yu shi wu zheng 与世无争 

 
130 Lao, Luotuo Xiangzi, 骆驼祥子, s. 7. 
131 Lao, Shi & Tam, Camel Xiangzi, s. 4. 
132 Goldblatt, Rickshaw Boy, s. 22–23. 
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Definition av idiom: [B]: yu 与 [och]133; shi 世 [liv, livstid]134; wu 无 [sakna, inte ha]135; 

zheng 争 [diskutera, gräla]136. Har inte några stridigheter med världen.137 Det innebär att en 

är ointresserad av berömmelse eller förmögenhet, och erhåller attityden att vara passiv och 

lugn i samhället.138 

 

Citat från källtexten: “他们的跑法也特别，四六步儿不快不慢，低着头，目不旁视

的，贴着马路边儿走，带出与世无争，而自有专长的神气。” 139 

 

Shi Xiaojing: “Their way of running is special too. Going at a fair speed, head lowered, 

looking neither to right nor left, they hug the side of the road, seemingly indifferent to the 

world yet supremely self assured.”140 

 

Howard Goldblatt: “Their style of running is also unique: at a pace that is neither 

particularly fast nor too slow, they run with their heads down, not deigning to look left or 

right as they keep to the sides of the roads, aloof and self-assured.”141 

 

Översättningsstrategi: Shi Xiaojing har använt sig av strategi D och översatt idiomet med 

parafras. Goldblatt har översatt idiomet med strategi G, eftersom hans översättning skiljer sig 

avsevärt från idiomets betydelse.  

 

3.  sheng chi jian yong 省吃俭用 

 

Definition av idiom: [A]: “省, to economize, to save; 俭, not to waste. (Lit) To live 

frugally.”142 

 

 
133 Ragvald, L., Ragvald W., & Björverud, Norstedts kinesisk-svenska ordbok, s. 952. 
134 Ibid, s. 707. 
135 Ibid, s. 819. 
136 Ibid, s. 998. 
137 Yu, Mingshan 于明善 & Zhang, Rui 张瑞, Hanyu chengyu xiao cidian 汉语成语小词典, s. 605. 
138 Ibid. 
139 Lao, Luotuo Xiangzi, 骆驼祥子, s. 7. 
140 Lao, Shi & Tam, Camel Xiangzi, s. 8. 
141 Goldblatt, Rickshaw boy, s. 27. 
142 Pan et al., A Chinese-English dictionary of Chinese Idioms, s. 666. 
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Citat från källtexten: “... ... 然后去赁辆新车，说不定很快的就能拉上包车，然后省吃

检用的一年二年，即使是三四年，他必能自己打上一辆车，顶漂亮的车! ... ...”143 

 

Shi Xiaojing: “Then he would rent a brand-new rickshaw, and might very soon land himself 

a monthly job; after which by skimping and saving for a few years he was bound to be able 

to buy himself a beautiful rickshaw.”144 

 

Howard Goldblatt: “Then he’d rent a new rickshaw, and if all went well, he’d soon be on 

the payroll of a private party. Finally, after a couple of years, three or four at most, he’d buy a 

rickshaw, one that outshone everyone else’s.”145 

 

Översättningsstrategi: Shis översättning överensstämmer med betydelsen av lexikonets 

definition av idiomet, men har en annan språklig form. Hon har använt strategi B. Goldblatt 

har använt strategi F eftersom han har utelämnat hela idiomet i sin översättning.  

 

4.  Wu zhong sheng you 无中生有  

 

Definition av idiom: [A]: “To grow out of nothing; to be purely fictitious or fabricated.”146 

 

Citat från källtexten: “没若城里的人对于－切都没有办法，没他们可会造谣言－有时

完全无中生有，有时把一分真事说成十分－以便显出他们并不 ... …”147 

 

Shi Xiaojing: “City people may be powerless in other ways but they know how to spread 

rumors- some total fabrications, others with only a grain of truth in them-to prove that they 

are neither fools nor idlers.”148 

 

 
143 Lao, Luotuo Xiangzi, 骆驼祥子, s. 9. 
144 Lao, Shi & Tam, Camel Xiangzi, s. 12. 
145 Goldblatt, Rickshaw Boy, s. 30.  
146  Pan et al., A Chinese-English dictionary of Chinese idioms, s. 808. 
147 Lao, Luotuo Xiangzi, 骆驼祥子, s. 17. 
148 Lao, Shi & Tam, Camel Xiangzi, s. 32. 
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Howard Goldblatt: “When city folk do not know how to deal with something, they create 

rumors—sometimes they are total fabrications and sometimes they are based on a kernel of 

truth—as a means of showing that they are neither stupid nor feckless.” 149  

 

Översättningsstrategi: Båda översättarna har översatt idiomet till “fabrications” som i detta 

sammanhang på svenska kan översättas till påhitt och innebär att en lurar någon. De båda 

översättarna har i detta fall använt strategi D, och översatt med parafras. 

 

5.  Li gan jian ying 立竿见影 

 

Definition av idiom: [A]: “立 to erect, 竿- a bamboo pole. (Lit) To erect a bamboo pole (in 

the sunshine) and immediately see its shadow. To obtain an instant result.” 150 

 

Citat från källtexten: “关于战争的，正是因为根本没有正确消息，谣言反倒能立竿见

影。”151 

 

Shi Xiaojing: “But precisely because there is no reliable war news, war rumours prove most 

prophetic.”152 

 

Howard Goldblatt: “But where war is concerned, since accurate news is unavailable, rumors 

are prophetic, like setting up a pole to see its shadow. ”153 

 

Översättningsstrategi: Shi och Goldblatt har inte använt sig av någon av Bakers 

översättningsstrategier. Shi har formulerat en egen översättning av idiomets betydelse och 

använt strategi G vid översättningen. Goldblatts översättning “like setting up a pole to see its 

shadow” överensstämmer rätt likt med det kinesiska idiomets konstruktion och betydelse. 

Hans översättningen kan därför identifieras med strategi D2. Goldblatt har även tillagt ordet 

“prophetic” som inte finns i källtexten och skulle kunna identifieras med strategi D3. 

Sammantaget har Goldblatt vid översättningen använt en kombination av strategi D2 och D3.  

 

 
149 Goldblatt, Rickshaw Boy, s. 39. 
150 Pan et al., A Chinese-English dictionary of Chinese idioms, s. 443. 
151 Lao, Luotuo Xiangzi, 骆驼祥子, s. 17. 
152 Lao, Shi & Tam, Camel Xiangzi, s. 32. 
153 Goldblatt, Rickshaw boy, s. 39. 
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6.  Bing huang ma luan 兵荒马乱 

 

Definition av idiom: [A]: “兵, army, or war; 马 battle steed; 兵马, war; 荒乱, extreme social 

instability. (Lit) To be in chaos and turmoil as a result of war. Describes society during a 

war.”154 

 

Citat från källtexten: “... ... ‘呕，干脆就给一块四毛钱! 不用驳回，兵荒马乱的 ! ’ ”155 

 

Shi Xiaojing: “ ‘Right, just give me a dollar forty cents. No need to haggle, with troops on 

the rampage.’ ” 156 

 

Howard Goldblatt: “ ‘Oh, give me one yuan forty and we’ll call it even! No haggling, war 

is raging everywhere!’ ”157 

 

Översättningsstrategi: Shi har vid översättning använt en kombination av strategi B och D. 

Hon har dels översatt idiomet till det engelska idiomet “on the rampage”, och den andra delen 

är en översättning med parafras. Goldblatt har använt strategi D och har skrivit om idiomets 

ursprungliga litterära betydelse vid översättningen.  

 

7.  Wu yuan wu gu 无缘无故 

 

Definition av idiom: [A]: “缘 and 故, reason.158 (Lit) Without cause or reason.” 159 

 

Kapitel 3: 

 

Citat från källtexten: “他的身量，力气，一向使他自尊自傲，可是在过去的这些日

子，无缘无故的他受尽了委屈与因苦。”160 

 
154 Pan et al., A Chinese-English dictionary of Chinese idioms, s. 48. 
155 Lao, Luotuo Xiangzi, 骆驼祥子, s. 18. 
156 Lao, Shi & Tam, Camel Xiangzi, s. 34. 
157 Goldblatt, Rickshaw boy, s. 40. 
158 I lexikonet Hanyu chengyu xiao cidian 汉语成语小词典, s. 503. Översätts yuan, 缘 till orsak, anledning och 

ursprung, samt gu, 故 till orsak och anledning. 
159 Pan et al., A Chinese-English Dictionary of Chinese idioms, s. 808. 
160 Lao, Luotuo Xiangzi, 骆驼祥子, s. 31. 
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Shi Xiaojing: “He had always taken pride in his size and strength, but these last days- 

without rhyme or reason, he had been shamefully treated.” 161 

 

Howard Goldblatt: “Size and strength had always been a source of self-esteem and pride for 

him, but recently he had become a victim of injustice and privation through no fault of his 

own.”162 

 

Översättningsstrategi: Shi översatte idiomet med ett engelskt idiom som bär på en liknande 

betydelse, men har ett annat språkligt mönster. Hon har därmed använt strategi B. Goldblatt 

har inte använt någon av Bakers strategier och utformat en egen översättning, och använt 

strategi G.  

 

Kapitel 7 

 

Citat från källtexten: “无缘无故的丟了车，无缘无故的又来了这层缠绕，他觉得他这

一辈子大概就这么完了，无论自己怎么要强，全算白饶。”163  

 

Shi Xiaojing: “For no rhyme or reason, he had got himself entangled. He felt done for: no 

matter how hard he tried he would never get anywhere.”164 

 

Howard Goldblatt: “Through no fault of his own, he had lost his rickshaw, and through 

no fault of his own, he now found himself in a quandary. He might as well admit it—his life 

was effectively over.”165 

 

Översättningsstrategi: Idiomet uppträder två gånger i citatet taget från källtexten. Vid första 

uppträdandet av idiomet har Shi använt strategi F, och utelämnat en översättning av idiomet. 

Vid andra uppträdandet av idiomet har Shi använt strategi B och översatte idiomet på 

liknande sätt som i kapitel tre. Goldblatt översatte de båda uppträdandena av idiomet på 

 
161 Lao, Shi & Tam, Camel Xiangzi, s. 64. 
162 Goldblatt, Rickshaw boy, s. 58–59. 
163 Lao, Luotuo Xiangzi, 骆驼祥子, s. 61. 
164 Lao, Shi & Tam, Camel Xiangzi s. 150. 
165 Goldblatt, Rickshaw Boy, s. 108. 
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samma sätt som i kapitel tre och har därmed använt sig av strategi G. Han har samtidigt 

använt strategi D2 då han tillagt ordet “through” vid båda förekomsterna av idiomet.  

 

Kapitel 9: 

 

Citat från källtexten: “... ... 这不是她的厉害，而是洋车夫的命当如此，就如同一条狗

必定挨打受气，连小孩子也会无缘无故的打它两棍子。”166  

 

Shi Xiaojing: “This trouble wasn't because she was hard and cruel; it was a rickshaw pullers 

destiny, just a dog is bound to be beaten and bullied even by children for no reason at 

all.”167 

 

Howard Goldblatt: “He couldn’t blame her for what happened; it was just a rickshaw man’s 

lot in life, no different from a dog that expects to be beaten and bullied, even by children, for 

no good reason.”168 

 

Översättningsstrategi: Både Shi och Goldblatt har använt sig av strategi B, eftersom de 

översatt idiomet med ett engelskt idiom som bär på samma betydelse som idiomet i 

källtexten.  

 

Kapitel 15: 

 

Citat från källtexten: “自己的车自己的钱，无缘无故的丢掉，而今被压在老婆的几块

钱底下; 吃饭都得顺脊梁骨下去！他恨不能双手拍住她的脖。”169 

 

Shi Xiaojing: “Without rhyme or reason he had lost his own rickshaw and his money. His 

wife´s few dollars put him, under her thumb- even to eat he had to rub her up the right 

way!”170 

 

 
166 Lao, Luotuo Xiangzi, 骆驼祥子, s. 86.  
167 Lao, Shi & Tam, Camel Xiangzi, s. 218. 
168 Goldblatt, Rickshaw boy, s. 147. 
169 Lao, Luotuo Xiangzi, 骆驼祥子, s. 140. 
170 Lao, Shi & Tam, Camel Xiangzi, s. 368. 
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Howard Goldblatt: “After losing his rickshaw and all his money, he wound up subjugated 

by what little money she had. Even the food he ate was hers to dispense.”171 

 

Översättningsstrategi: Shi har använt strategi B då idiomet översattes på liknande sätt som i 

kapitel tre och sju. Goldblatt har använt strategi F då idiomet har utelämnats i översättningen. 

 

8.  yin jing ju dian 引经据典 

 

Definition av idiom: [A]: “引, to quote; 经, authoritative works; 据 to base on; 典 important 

documents or books. (Lit) To quote authoritative works to support one´s argument. (Usually 

refers to speech or writing.)”172 

 

Citat från källtexten: “人和厂成了洋车界的权威，刘家父女的办法常常在车夫与车主

的口上，如读书人的引经据典。”173 

 

Xiao Shijing: “It's prestige was high in rickshaw circles that the Liu family´s methods were 

often cited by pullers and owners alike, just as scholars quote from classics to prove a 

point.”174 

 

Howard Goldblatt: “It enjoyed the status of authority among rickshaw sheds, and talk of 

how Liu and his daughter ran their business was often on the lips of rickshaw men and their 

bosses, the way scholars quote the classics.” 175 

 

Översättningsstrategi: Shis översättning överensstämmer rätt exakt med idiomets 

ordagranna betydelse, och hon har använt strategi D2. Goldblatt använder sig av strategi D, 

då idiomet endast skrivits om vid översättningen. 

 

9.  Ke bu rong huan 刻不容缓  

 

 
171 Goldblatt, Rickshaw boy, s. 235. 
172 Pan et al., A Chinese-English dictionary of Chinese idioms, s. 953. 
173 Lao, Luotuo Xiangzi, 骆驼祥子, s. 38. 
174 Lao, Shi & Tam, Camel Xiangzi, s. 86. 
175 Goldblatt, Rickshaw boy, s. 71. 
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Definition av idiom: [A]: “刻, originally a unit of time by the waterclock used in ancient 

China, there being one hundred 刻 altogether in a day and night; now generally means a 

moment or a very short while. 容, to allow; 缓, to delay. (Lit) To be of great urgency; to have 

no time to delay.”176 

 

Citat från källtexten: “他立起来，明知道身上还很软，可是刻不容缓的想去打扮打

扮，仿佛只要剃剃头，换件衣服，他就能立刻强壮起来似的。”177 

 

Shi Xiaojing: “He stood up. Though he knew he was still very weak, he must lose no time 

in sprucing up, for once his head was shaved and he´d change his clothes he was sure he 

would recover his strength right away.” 178 

 

Howard Goldblatt: “Though he knew that he was still very weak, he stood up. He did not 

want to wait any longer than was necessary to pull himself together. All he needed to be 

strong again, he felt, was to have his head shaved and put on some new clothes.” 179 

 

Översättningsstrategi: Shi har använd sig av strategi D, eftersom idiomet behåller sin 

litterära innebörd men har översatts med parafras. Goldblatt har använt strategi G. 

 

10. Li shang wang lai 礼尚往来  

 

Definition av idiom: [B]: li 礼 [etikett, artighet] 180; shang 尚 [betona, värdesätta] 181; wang 

往 [gå, mot, åt, tidigare] 182; lai 来 [komma, inträffa]183. Det innebär att man lägger vikt på 

artighet mot varandra, en vänlig gest återgäldas med en vänlig gäst. Betyder det du gör mot 

mig kommer jag göra för dig.184 

 

 
176 Pan et al., A Chinese-English dictionary of Chinese idioms, s. 414. 
177 Lao, Luotuo Xiangzi, 骆驼祥子, s. 35. 
178 Lao, Shi & Tam, Camel Xiangzi, s. 76. 
179 Goldblatt, Rickshaw boy, s. 75. 
180 Ragvald, L., Ragvald W., & Björverud, Norstedts kinesisk-svenska ordbok, s. 481. 
181 Ibid, s. 681. 
182 Ibid, s. 802. 
183 Ibid, s. 467. 
184 Yu, Mingshan 于明善 & Zhang, Rui 张瑞, Hanyu chengyu xiao cidian 汉语成语小词典, s. 273. 
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Citat från källtexten: “以杨先生的海式咒骂的毒辣，以杨太太的天津口的雄壮，以二

太太的苏州调的流利，他们素来是所向无敌的; 及至遇到张妈的蛮悍，他们开始感到一

种礼尚往来, [...] ”185 

 

Shi Xiaojing: “The combination of Mr,Yang´s cutting Shanghai sarcasm, the No. 1 wife´s 

Tianjin inecties and the No. 2 wife´s fluent Suzhou abuse had seem unbeatable until they 

came up against Nanny Zhang, a termagant who could give as good as she got.” 186 

 

Howard Goldblatt: “Mr. Yang’s withering Shanghai curses, his wife’s imperious Tianjin 

scolding, or his concubine’s Suzhou rebukes, until, that is, the arrival of Nanny Zhang, who 

quickly earned their grudging respect.”187 

 

Översättningsstrategi: Shi har översatt idiomet med ett engelskt idiom som har en liknande 

innebörd men avviker i form, och har därför använt strategi B. Goldblatt har använt strategi 

G, och utfört en egen översättning när det finns ekvivalenta ord i målspråket som istället 

kunnat användas vid översättningen. 

 

11.  wu fa wu tian 无法无天 

 

Definition av idiom: [A]: “法, law; 天, justice. (Lit) To defy laws human and divine; to 

become absolutely lawless.”188 

 

Citat från källtexten: “... ... 只要他怕个人，就是他并非完全是无法无天的人的证明。

”189 

 

Shi Xiaojing: “[...] As long as he was afraid of someone it proved that he was not entirely 

devoid of conscience.”190 

 

 
185 Lao, Luotuo Xiangzi, 骆驼祥子, s. 48. 
186 Lao, Shi & Tam, Camel Xiangzi, s. 114. 
187 Goldblatt, Rickshaw boy, s. 101. 
188 Pan et al., A Chinese-English dictionary of Chinese idioms. s. 800. 
189 Lao, Luotuo Xiangzi, 骆驼祥子, s.46 
190 Lao, Shi & Tam, Camel Xiangzi s. 110. 
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Howard Goldblatt: “[...] by attributing his fear of her as proof that he was not totally 

heartless, [...]”191 

 

Översättningsstrategi: Shi har använt strategi D och översatt idiomet med parafras. 

Goldblatt har använt strategi G, eftersom översättningen skiljer sig avsevärt från defintionen 

av idiomet. En engelsk översättning som skulle lämpat sig bättre vid översättning av idiomet 

är exempelvis “lawless” eller “ungovernable”.  

 

12. Nan qiang bei diao 南腔北调  

 

Definition av idiom: [A]: “(Lit) To speak with both a southern and a northern accent. To 

speak with a mixed accent.”192  

 

Citat från källtexten: “一位先生，两位太太，南腔北调的生了不知有多少孩子。” 193 

 

Shi Xiaojing: “Between them, with their medley of northern and southern accents, they 

had produced an amazing number of children.” 194 

 

Howard Goldblatt: “One man, two wives, a brood of children, and a host of local 

dialects.”195 

 

Översättningsstrategi: Shi har utfört en ordagrann översättning och använt strategi D2. 

Goldblatts översättning av idiomet skiljer sig från lexikonets definition av idiomet. Han har 

gjort en egen översättning och därmed använt strategi G. 

 

13. Mo ming qi miao 莫名其妙 

 

 
191 Goldblatt, Rickshaw boy, s. 90. 
192 Pan et al., A Chinese-English dictionary of Chinese idioms, s. 510. 
193 Lao, Luotuo Xiangzi, 骆驼祥子, s. 47. 
194 Lao, Shi & Tam, Camel Xiangzi, s. 110–112. 
195 Goldblatt, Rickshaw boy, s. 98. 
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Definition av idiom: [A]: “莫, no one, no people; 名 to tell; 妙, mystery. (Lit) No one can 

guess what something is all about; to be unable to fathom something. To be unable to make 

head or tail of something.” 196 

 

Citat från källtexten: “... ... ，一群孩子的哭声，好像大栅栏在散戏时那样乱，而且乱

得莫名其妙。”197 

 

Shi Xiaojing: “[...] a horde of children made a racket as loud and senseless as when the 

audiences pour out of the theatres of Dashala after a show.” 198 

 

Howard Goldblatt: “[...] a bunch of kids bawling. It was as bad as the unruly scene outside a 

Dashala cinema when the show let out.” 199 

 

Översättningsstrategi: De båda översättningarna av citatet skiljde sig avsevärt från 

källtexten, och en översättning av idiomet är svår att tyda. Förenklat kan citatet översättas till 

“...en grupp barn som gråter, tycks verka som den typen av oreda som i en Dashala pjäs, och 

det är en oförklarlig oordning”. De båda översättarna har utelämnat en översättning av 

idiomet i sina översättningar, och skrivit en egen variant av översättningen, och därmed 

använt strategi F.  

 

14. Qing miao dan xie 轻描淡写  

 

Definition av idiom: [A]: “描 to draw or describe. (Lit) To sketch in light colours. To touch 

lightly on important things; to do a job without making an effort”200 

 

Citat från källtexten: “根本这个祥子自己可并没轻描淡写的随便忘了这件事。”201 

  

Shi Xiaojing: “However, Xiangzi could not forget this business so easily.”202 

 
196 Pan et al., A Chinese-English dictionary of Chinese idioms, s. 501. 
197 Lao, Luotuo Xiangzi, 骆驼祥子, s. 49. 
198 Lao, Shi & Tam, Camel Xiangzi, s. 116. 
199 Goldblatt, Rickshaw boy, s.102. 
200 Pan et al., A Chinese-English dictionary of Chinese idioms, s. 591. 
201 Lao, Luotuo Xiangzi, 骆驼祥子, s. 42. 
202 Lao, Shi & Tam, Camel Xiangzi, s. 100. 
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Howard Goldblatt: “Xiangzi, on the other hand, could not forget what had happened to 

him.” 203 

 

Översättningsstrategi: Vid översättningen har Shi använt strategi D och översatt idiomet 

med parafras. Goldblatt har strategi F och utelämnat idiomet i sin översättning. 

 

15. Di sheng xia qi 低声下气 

 

Definition av idiom: [A]: “声 and 气, voice and tone. (Lit) To speak in a low voice; 

submissive and careful in speech.”204  

 

Citat från källtexten: “可是，他是低声下气的维持事情，舍着脸为是买上车，而结果

还是三天半的事儿，... ... 。”205 

 

Shi Xiaojing: “But for the sake of buying a rickshaw he had worked away so meekly and 

lost so much face, only to have the job peter out again after three days and a half.”206 

 

Howard Goldblatt: “But he had meekly done what was asked of him, at a considerable loss 

of face, in pursuit of his goal to buy a rickshaw, and as a result had worked a total of three 

and a half days, [...]”207 

 

Översättningsstrategi: Översättarna har båda översatt idiomet liknande till “meekly” och 

“had meekly” som på svenska kan översättas till foglig, ödmjuk eller undergiven. Både Shi 

och Goldblatt har översatt med parafras och därmed använt sig av strategi D.  

 

16. Chui tou sang qi 垂头丧气  

 

 
203 Goldblatt, Rickshaw boy, s. 90. 
204 Pan et al., A Chinese-English dictionary of Chinese idioms, s. 171. 
205 Lao, Luotuo Xiangzi, 骆驼祥子, s. 51. 
206 Lao, Shi & Tam, Camel Xiangzi, s.124 & 126. 
207 Goldblatt, Rickshaw boy, s. 107. 



39 

Definition av idiom: [A]: “垂头, to hang one's head; 丧气, depressed. (Lit) Dispirited, 

depressed and dejected. Mostly used when one fails or has difficulties.” 208 

 

Citat från källtexten: “购，祥子？怎-” 她刚要往下问，一看样子垂头丧气的样子，车

上拉着铺盖卷，把话咽了回去。”209 

 

Shi Xiaojing: “ ‘Why, Xiangzi? What…? ’ She bit back the rest of her question at sight of 

his crestfallen look and bedding in the rickshaw.” 210 

 

Howard Goldblatt: “ ‘Oh, Xiangzi, what— ’ She stopped when she saw the dejected look 

on his face and the bedding in the rickshaw.”211 

 

Översättningsstrategi: De båda översättarna har vid översättningen bevarat idiomets 

litterära betydelse, men översatt med parafras och använt strategi D. 

 

17. Qian yan wan yu 千言万语  

 

Definition av idiom: [A]: “千, 万 an unspecific large numbers; 言 and 语, words. (Lit) 

Thousands and thousands of words.”212 

 

Citat från källtexten: “素来不大爱说话，可是今天似乎有千言万语在心中憋闷着，非

说说不痛快。”213 

 

Shi Xiaojing: “Though normally not a man of many words, today was as if he had 

thousands of them pent up inside him, choking him, and he just had to get them off his 

chest.”214 

 

 
208 Pan et al., A Chinese-English dictionary of Chinese idioms, s. 133. 
209 Lao, Luotuo Xiangzi, 骆驼祥子, s. 52. 
210 Lao, Shi & Tam, Camel Xiangzi, s. 128. 
211 Goldblatt, Rickshaw boy, s. 108. 
212 Pan et al., A Chinese-English dictionary of Chinese idioms, s. 575. 
213 Lao, Luotuo Xiangzi, 骆驼祥子, s. 54. 
214 Lao, Shi & Tam, Camel Xiangzi, s. 132. 
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Howard Goldblatt: “Now was probably the time to tell her what he’d been through. Never 

garrulous, on this day a torrent of words was bursting to get out.” 215 

 

Översättningsstrategi: Både Shi och Goldblatt har använt sig av strategi D och utfört en 

omformulering av idiomets litterära betydelse vid översättningen.  

 

18. Wang en fu yi 忘恩负义  

 

Definition av idiom: [A]: “恩, grace, kindness or favour; 负, to betray, or to violate; 义, 

morality and justice. (Lit) to forget kindness and betray morality and justice; to forget the 

favours bestowed by others and let others down”216 

 

Citat från källtexten: “别忘恩负义就得了！ 说完，她一转身把门倒锁上。”217 

 

Shi Xiaojing: “[...], so don't be ungrateful’ With that she swung around and locked the 

door.” 218 

 

Howard Goldblatt: “ ‘Just don’t be ungrateful.’ She turned and locked the door from 

inside.”219 

 

Översättningsstrategi: De båda översättarna har översatt idiomet på liknande sätt. I detta 

fall bör översättningarna kategoriseras i enlighet med strategi D, eftersom en omskrivning har 

utförts av idiomet vid översättningen.  

  

19. Xiao xin jin shen 小心谨慎  

Definition av idiom: [B]: xiaoxin 小心 [vara försiktig, vara aktsam]220; jin 谨 [försiktig, 

varsamt]221; shen 慎 [försiktig]222. Att vara försiktig och aktsam vid möte med ett problem.223  

 
215 Goldblatt, Rickshaw boy, s. 112. 
216 Pan et al., A Chinese-English dictionary of Chinese idioms, s. 777. 
217 Lao, Luotuo Xiangzi, 骆驼祥子, s. 60. 
218 Lao, Shi & Tam, Camel Xiangzi, s. 148. 
219 Goldblatt, Rickshaw boy, s. 122. 
220 Ragvald, L., Ragvald W., & Björverud, Norstedts kinesisk-svenska ordbok, s. 856. 
221 Ibid s. 411. 
222 Ibid, s. 692. 
223 Yu, Mingshan 于明善 & Zhang, Rui 张瑞, Hanyu chengyu xiao cidian 汉语成语小词典,s. 522. 
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Citat från källtexten: “就是赁来的车，他也不偷懒，永远给人家收拾得干干净净，永

远不去胡碰乱撞; 可是这只是一些小心谨慎，不是一种快乐。”224 

 

Shi Xiaojing: “Even with a rented one he never slacked, keeping it clean and well-polished 

and taking good care not to bump or damage it, but this was only for a sense of prudence: he 

took no pleasure in it.”225 

 

Howard Goldblatt: “He didn’t slack off just because it was a rental; he always cleaned it up 

after bringing it in for the day, and took pains to keep from damaging it. But he did this to be 

prudent, not because he enjoyed it.”226 

 

Översättningsstrategi: Shi har här använt en kombination av strategi D och D3 då hon 

översatt idiomet med parafras, samtidigt som hon tillagt ”for a sense” till översättningen. 

Goldblatt har här använt sig av strategi D.  

 

20. Fan lai fu qu 翻来覆去  

 

Definition av idiom: [A]: “覆, to toss and turn. (Lit) To toss side to side; to toss and turn in 

bed, unable to sleep, to be repeated again and again.”227 

 

Citat från källtexten: “曹宅睡得很早，到晚间九点多钟就可以没事了坐在屋中或院

里，翻来覆去的想，想的是这两件事。”228 

 

Shi Xiaojing: “The Cao family went to bed early, he would be through with his work soon 

after nine. Sitting alone in his room or in the courtyard, he would mull over these two 

problems of his.”229 

 

 
224 Lao, Luotuo Xiangzi, 骆驼祥子, s. 43. 
225 Lao, Shi & Tam, Camel Xiangzi, s. 102. 
226 Goldblatt, Rickshaw boy, s. 92. 
227 Pan et al., A Chinese-English dictionary of Chinese idioms, s. 196. 
228 Lao, Luotuo Xiangzi, 骆驼祥子, s. 64. 
229 Lao, Shi & Tam, Camel Xiangzi, s. 158. 
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Howard Goldblatt: “The Cao family went to bed early, leaving Xiangzi with time on his 

hands after nine o’clock, time he spent in his room or outside mulling over his problems.”230 

 

Översättningsstrategi: De båda översättarna har översatt idiomet på liknande sätt till “mull 

over” som innebär att man grubblar över någonting under en längre tid. I detta fall har 

översättningen av idiomet skrivits om och strategi D har används. Samtidigt har Shi även 

tillagt “he would” och även använt strategi D2.  

 

21. Zi yan zi yu 自言自语 

 

Definition av idiom: [B]: zi 自 själv231; yan 言 [ord, tala]232; yu 语 [språk, tala]233. Att tala 

med sig själv.234  

 

 Citat från källtexten: “... ...他在老车夫的脖子那溜儿听了听，自言自语的; “不是痰！

”235 

 

Shi Xiaojing: “Then he put his ear to the old man´s throat and listened, muttering, ‘There is 

no inflammation。’ ”236 

 

Howard Goldblatt: “Then he put his ear to the man’s neck and muttered, ‘It’s not blocked 

by phlegm.’ ”237 

 

Översättningsstrategi: De båda översättarna har använt en kombination av strategi D och G. 

Idiomet har översatts med parafras, men samtidigt översatts till ”muttering” och ”muttered”, 

som är en friare tolkning av idiomets betydelse.Översättarna har utfört en egen översättning 

eftersom muttra nödvändigtvis inte alltid innebär att tala med sig själv. 

 

22. Gai xie gui zheng 改邪归正 

 
230 Goldblatt, Rickshaw boy, s. 138. 
231 Ragvald, L., Ragvald W., & Björverud, Norstedts kinesisk-svenska ordbok, s. 1042. 
232 Ibid, s. 894. 
233 Ibid, s. 953. 
234 Yu, Mingshan 于明善 & Zhang, Rui 张瑞, Hanyu chengyu xiao cidian 汉语成语小词典, s. 645. 
235 Lao, Luotuo Xiangzi, 骆驼祥子, s. 92. 
236 Lao, Shi & Tam, Camel Xiangzi, s. 234. 
237 Goldblatt, Rickshaw boy, s. 22-23. 
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Definition av idiom: [A]: “邪 improper, evil; 归, to return to. (Lit) To give up evil ways and 

return to the right. To return to the straight and narrow.” 238 

 

 Citat från källtexten: “他自己年轻的时候，什么不法的事儿也干过 ; 现在，他自居是

改邪归正，不能不小心，而且知道怎样的小心。”239 

 

Shi Xiaojing: “In his own young days he had broken every law there was, but now that he 

claimed to have reformed he had to take precautions, he knew very well how to be careful 

too.”240 

 

Howard Goldblatt: “As a young man, if it was illegal, he’d done it. Now he declared he was 

on the straight and narrow, and that required caution, something he had gotten good at.”241 

 

Översättningsstrategi: Shi har använt strategi D då hon har använt sig av parafras vid 

översättning av idiomet. Goldblatt har översatt idiomet med ett engelskt idiom som har 

liknande betydelse som det kinesiska idiomet och har därmed använt strategi B. 

 

23. Zou tou wu lu 走投无路 

 

Definition av idiom: [A]: “走, to run; 投, to go to (a place) for shelter. (lit) To have no way 

out.”242 

 

 Citat från källtexten: “... ...; 白茫茫的一片，只有饿着肚子的小鸟，与走投无路的人，

知道什么叫作哀叹。”243 

 

 
238 Pan et al., A Chinese-English dictionary of Chinese idioms, s. 237. 
239 Lao, Luotuo Xiangzi, 骆驼祥子, s. 41. 
240 Lao, Shi & Tam, Camel Xiangzi, s. 94. 
241 Goldblatt, Rickshaw boy, s. 76. 
242 Pan et al., A Chinese-English dictionary of Chinese idioms, s. 1049. 
243 Lao, Luotuo Xiangzi, 骆驼祥子, s. 105. 
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Shi Xiaojing: “In this expanse of whiteness, there were only starving little birds and a man at 

a dead end sighing in despair.”244 

 

Howard Goldblatt: “The only break in the white expanse came from hungry birds and a 

solitary man who was sighing in despair.”245 

 

Översättningsstrategi: Vid översättning har Shi översatt idiomet till ett engelsk idiom och 

använt strategi B. Goldblatt översättning stämmer inte överens med Bakers strategier, och 

hans översättning kan kategoriseras med strategi G.  

 

24. Ren lao ren yuan 任劳任怨  

 

Definition av idiom: [A]: “任, to bear, to undertake; 劳, hard work; 怨, complaint and 

criticism. (Lit) To work hard and not to be upset by criticism.”246 

 

Kapitel 5 

 

Citat från källtexten: “一天到晚他任劳任怨的去干，可是干着干着他便想起那回事。

”247 

 

Shi Xiaojing: “Day in and day out he worked uncomplainingly, but his past experiences 

kept preying on his mind till he felt suffocated.”248 

 

Howard Goldblatt: “He pushed himself, working hard with no complaint, but not even 

that erased the memory of what had happened, thoughts that nearly suffocated him.”249 

 

Översättningsstrategi: Shi har använt sig av en kombination av strategi D då hon har gjort 

en omskrivning av idiomet vid översättningen. Samtidigt har hon använt strategi G då hon 

gjort en friare tolkning av idiomets betydelse, och översatt idiomet till att arbeta utan att 

 
244 Lao, Shi & Tam, Camel Xiangzi, s. 172. 
245 Goldblatt, Rickshaw boy, s. 202. 
246 Pan et al., A Chinese-English dictionary of Chinese idioms, s. 615. 
247 Lao, Luotuo Xiangzi, 骆驼祥子, s. 42. 
248 Lao, Shi & Tam, Camel Xiangzi, s. 100. 
249 Goldblatt, Rickshaw boy, s. 90. 
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klaga, när det enligt lexikonet innebär att man arbetar och kan ta emot kritik. Goldblatt har 

använt både strategi B och G, då översättningen motsvaras av ett engelskt idiom och han har 

översatt likt Shi att man arbetar utan att klaga. 

 

Kapitel 13: 

 

Citat från källtexten: “这两天了，大家都觉得样子是刘家的走狗，死命的巴结，任劳

任怨的当碎催。”250 

 

Xiao Shijing: “These last two days they had felt that Xiangzi had become the Liu family´s 

running-dog, that he was toadying to them as hard as he could by serving as their handy-

man.”251  

 

Howard Goldblatt: “Over the past couple of days, they had concluded that he’d become the 

Liu family’s running dog, always obsequious to father and daughter, working without 

complaint and bearing all sorts of grievances, just to be their serving boy.” 252 

 

Översättningsstrategi: Shi har använt sig av strategi F då hon har utelämnat idiomets 

betydelse i sin översättning. Goldblatt har använt strategi D och G.  

 

25. Lang tun hu yan 狼吞虎咽  

 

Definition av idiom: [A]: “(Lit) To devour food ravenously like a wolf or a tiger; to wolf 

down one´s food.”253 

 

Kapitel 15:  

 

Citat från källtexten: “饭食的确是比平日的可口，热火;可是吃着不香，嘴里嚼着，心

里觉不出平日狼吞虎咽的那种痛快，他吃不出汗来。”254 

 
250 Lao, Luotuo Xiangzi, 骆驼祥子, s.122 
251 Lao, Shi & Tam, Camel Xiangzi, s. 322. 
252 Goldblatt, Rickshaw boy, s. 234. 
253 Pan et al., A Chinese-English dictionary of Chinese idioms, s. 403. 
254 Lao, Luotuo Xiangzi, 骆驼祥子, s. 138. 
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Shi Xiaojing: “The food was tastier than he usually had, piping hot too, but it didn't seem as 

good and while he chewed he didn't feel customary ravenous enjoyment.”255 

 

Howard Goldblatt: “This was better food than he was used to, and piping hot. And yet 

something was missing—it didn’t bring as much pleasure as the food he wolfed down most 

of the time, and it didn’t raise a sweat.” 256 

 

Översättningsstrategi: Shi använde sig av strategi G och översatte med en egen 

översättning. Goldblatt använde sig av strategi B och D, då “wolfed down” är ett engelskt 

idiom med liknande betydelse av källspråkets idiom. Dessutom har han använt strategi D då 

han översatt med parafras. 

 

Kapitel 17: 

 

Citat från källtexten: “看他俩狼吞虎咽的吃那些东西，他眼中含着泪，... ...”257 

 

Shi Xiaojing: “Then he would frantically buy great piles of food for them. With tears in his 

eyes, he would watch them wolf it down [...].”258 

 

Howard Goldblatt: “With the two boys on his mind, he would rush out and madly buy all 

sorts of food for them, and then watch them wolf it down with tears in his eyes.”259 

 

Översättningsstrategi: Både Shi och Goldblatt har översatt idiomet till “wolf it down” och 

har använt strategi B.  

 

26. Yi dao liang duan 一刀两断  

 

 
255 Lao, Shi & Tam, Camel Xiangzi, s. 262. 
256 Goldblatt, Rickshaw boy, s. 264. 
257 Lao, Luotuo Xiangzi, 骆驼祥子, s. 159. 
258 Lao, Shi & Tam, Camel Xiangzi, s. 416. 
259 Goldblatt, Rickshaw boy, s. 308. 
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Definition av idiom: [A]: “两断, to break in two. (Lit) To cut in two at one stroke of a knife. 

Resolutely to serve relations; to make a clean break.”260 

 

Citat från källtexten: “有气，可是不肯发作，全圈在心里;既不能和她一刀两断，吵

架是没意思的.” 261 

 

Shi Xiaojing: “But as he couldn´t express his feelings, they remained bottled up inside him. 

Since he could not break with her, there was no point i quarreling” 262 

 

Howard Goldblatt: “He kept his anger bottled up inside, knowing he couldn’t break it off 

with her and that there was no point in arguing.”263  

 

Översättningsstrategi: Shi har översatt idiomet på liknande sätt och båda har utfört vid 

översättningen, en omskrivning av idiomet. Både Shi och Goldblatt har använt strategi D.  

 

27. Ming zheng yan shun 名正言顺 

 

Definition av idiom: [A]: “名, a person's status; 正, proper; 言, what one says; 顺, 

reasonable, justifiable. (Lit) Only when one is given the proper status, or when something is 

done under a proper name, can one speak or act with perfect justification; to be fully justified 

in doing something.” 264  

 

Citat från källtexten: “在这种时候女儿是个会挣钱的东西，他是作爸爸的，跟她要钱

是名正言顺。”265 

 

Shi Xiaojing: “As such times, he saw her only as a money-earning object while, as her 

father, had every right to ask for some of it.”266 

  

 
260 Pan et al., A Chinese-English dictionary of Chinese idioms, s. 921. 
261 Lao, Luotuo Xiangzi, 骆驼祥子, s. 138. 
262 Lao, Shi & Tam, Camel Xiangzi, s. 364. 
263Goldblatt, Rickshaw boy, s. 264. 
264 Pan et al., A Chinese-English dictionary of Chinese idioms, s. 496. 
265Lao, Luotuo Xiangzi, 骆驼祥子, s. 164. 
266 Lao, Shi & Tam, Camel Xiangzi, s. 428. 
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Howard Goldblatt: “At such times he saw her as a wage earner, and as her father, he had 

the right to claim some of her earnings.”267 

 

Översättningsstrategi: Shi har använt strategi B och D, då översättningen motsvaras av en 

omskrivning och ett engelskt idiom. Goldblatt har använt strategi D.  

 

28. Yu zhong bu tong 与众不同  

 

Definition av idiom: [B]: yu, 与 [med]268; zhong, 众 [folkmassa, allmänheten]269; butong, 不

同 [olika, annorlunda]270. Skiljer sig från alla andra. Skiljer sig från mängden. Beskriver att 

något är utöver det vanliga.271 

 

Kapitel 1: 

 

Citat från källtexten: “气长也还算小事，一般车夫万不能争这项生意的原因，大半还

是因为这些吃洋饭的有点与众不同的知识，他们会说外国话。” 272 

 

Shi Xiaojing: “And, stamina apart, these men have a special skill which makes it impossible 

for rivals to snatch away their clientele: they all speak foreign languages.” 273 

 

Howard Goldblatt: “Stamina is only one reason why most pullers will not compete for this 

business, for this group of men can deal with their foreign passengers in their own languages 

[...].” 274 

 

Översättningsstrategi: Shi har i sin översättning exkluderat och omformulerat vissa ord från 

källtexten. Hennes översättning stämmer till viss del med idiomets ursprungliga betydelse, 

 
267 Goldblatt, Rickshaw boy, s. 311. 
268 Ragvald, L., Ragvald W., & Björverud, Norstedts kinesisk-svenska ordbok, s. 952. 
269 Ibid, s. 1019. 
270 Ibid, s. 102. 
271 Yu, Mingshan 于明善 & Zhang, Rui 张瑞, Hanyu chengyu xiao cidian 汉语成语小词典, s. 605. 
272 Lao, Luotuo Xiangzi, 骆驼祥子, s. 7. 
273 Lao, Shi & Tam, Camel Xiangzi, s. 8. 
274 Goldblatt, Rickshaw boy, s. 27. 
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och hon har använt strategi D. Goldblatt har översatt idiomet med parafras och använt strategi 

D. 

 

Kapitel 5: 

 

Citat från källtexten: “卖力气挣钱既是那么不容易，人人盼望发点邪财;邪财既是那

么千载难遇，所以有些彩气的必定是与众不同，福大命大。” 275 

 

Shi Xiaojing: “Selling one's strength for a living is no easy thing, so everyone hopes for 

some ill-gotten gains; and these being so rare, a man with the good luck to get some must be 

a favourite of fortune, different from the common run.”276 

 

Howard Goldblatt: “Selling one’s muscle is a hard way to make a living, so who could be 

blamed for dreaming of ill-gotten riches, no matter how long the odds? No wonder such 

people were seen as favored by fate.”277 

 

Översättningsstrategi: Shi har använt en kombination av strategi B och D. “The Common 

run” är i det engelska språket ett idiom som innebär “det allmänna” eller “det vanliga”. I detta 

fall skulle Shis översättningsstrategi överensstämma med strategi B. Samtidigt som resten av 

idiomet översatts med strategi D. Goldblatt har i sin översättning utelämnat idiomet och 

använt strategi F. 

 

29. Xin ping qi he 心平气和 

 

Definition av idiom: [A]: “心, mood, 平, calm, 气, temperament, attitude; 和, gentle. (Lit) 

Even-tempted and good humoured.”278 

 

Citat från källtexten: “他自己忘掉羞耻，可也不以这为荣，就那么心平气和的忍受着

这点病，和受了点凉或中了些暑并没有多大分别。”279 

 

 
275 Lao, Luotuo Xiangzi 骆驼祥子, s. 42. 
276 Lao, Shi & Tam, Camel Xiangzi, s. 98. 
277 Goldblatt, Rickshaw boy, s. 89. 
278 Pan et al., A Chinese-English dictionary of Chinese idioms, s. 840. 
279 Lao, Luotuo Xiangzi 骆驼祥子, s. 194. 
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Shi Xiaojing: “Though he forgot his shame he felt no pride, but took it all in his stride as 

one would a cold or a mild attack of sun-stroke.”280 

 

Howard Goldblatt: “Forgetting his shame, but taking no pride in what had happened to him, 

he took his sickness in stride, treating it as if he’d caught a cold or suffered a bit of 

heatstroke.”281 

 

Översättningsstrategi: Både Shi och Goldblatt har översatt idiomet likt det engelska idiomet 

“Take (something) in stride” som innebär att man hanterar en svår situation eller något 

obehagligt lugnt och förnuftigt. De båda översättarna har använt strategi B och D då det 

samtidigt utfört en omskrivning vid översättningen.  

 

30. Kai men jian shan 开门见山  

 

Definition av idiom: [A]: “(Lit) To be able to see the mountain as soon as the door is 

opened. To come straight to the point.”282 

 

Citat från källtexten: “祥子开门见山的问她看见个小福子没有，她不晓得。”283 

 

Shi Xiaojing: “Without any preliminaries asked her whether she had seen Joy. She didn't 

know.”284 

 

Howard Goldblatt: “He came straight to the point and asked her if she knew Fuzi. She 

said no.”285 

 

Översättningsstrategi: Shi har översatt idiomet med parafras och använt strategi D. 

Goldblatt har använt strategi B vid översättningen. 

 

 
280 Lao, Shi & Tam, Camel Xiangzi, s. 502. 
281 Goldblatt, Rickshaw boy, s. 366. 
282 Pan et al., A Chinese-English dictionary of Chinese idioms, s. 408. 
283 Lao, Shi & Tam, Camel Xiangzi, s. 547. 
284 Ibid, s. 546. 
285 Goldblatt, Rickshaw boy, s. 399. 



51 

8. Diskussion och slutsats  

Uppsatsens syfte har varit att undersöka hur de 30 unika utvalda idiomen i Camel Xiangzi har 

tolkats och översatts av respektive översättare, samt vilken av Mona Bakers 

översättningsstrategier eller uppsatsförfattarens tre egna konstruerade strategier som 

huvudsakligen har använts. Uppsatsen har även syftat till att undersöka hur översättarnas 

översättningar av idiom skiljer sig ifrån varandra enligt Mona Bakers översättningsstrategier 

och uppsatsförfattarens egna strategier.  

 

8.1 Diskussion 

I resultat- och analysavsnittet visade det sig att de översättningsstrategier konstruerade av 

Mona Baker som har använts var strategi B, D och F. Resultat uppvisade även att det i många 

fall vid Shi Xiaojing och Howard Goldblatts översättningar av idiomen identifierades en 

kombination av Mona Bakers strategier eller med uppsatsförfattarens egna skapta strategier, 

som bättre överensstämde med översättarnas översättning. De egna strategierna som skapades 

var “Strategi D2: ordagrann översättning”, “Strategi D3: översättning med komplement” och 

“Strategi G: egen översättning”. Strategi D2 konstruerade för de fall då översättarna inte 

kunde finna ett ekvivalent idiom i målspråket och försökte översätta idiomets betydelse 

ordagrant. Strategi D3 konstruerades för de fall då det förekom tillägg av ord i måltexten som 

inte fanns med i källtexten. De två förstnämnda egenskapade strategierna användes endast ett 

fåtal gånger av översättarna. Strategi G konstruerades och användes när översättarnas 

översättning av idiom skiljde sig i hög grad från de använda lexikonens definitioner av idiom. 

I många fall kunde översättarna översätta idiom med endast ett engelskt ord eller en 

formulering som utelämnade idiomets ursprungliga betydelse, och därför lämpade sig strategi 

G bättre.  

 

I bilaga 1 presenteras den eller de strategier som har används vid respektive förekomst av 

idiomens översättning av respektive översättare. När kombinationer av strategier förekom 

redovisas kombinationen med ett snedstreck. I bilaga 2 presenteras frekvensen av 

användandet av strategierna av respektive översättare, samt hur många gånger strategin 

kombinerades med andra strategier. Strategi D var den översättningsstrategi som främst har 

använts av båda översättarna, där Shi använt strategin vid 21 tillfällen och används vid 

översättning av 20 idiom, och strategin förekom i åtta fall i olika kombinationer av andra 

strategier. Howard Goldblatt använde strategi D vid 16 tillfällen och vid översättning av 16 



52 

idiom, där fyra av översättningarna förekom med olika kombinationer av andra strategier. 

Strategi B var den näst mest använda strategin av Shi som använde vid tolv tillfällen, då hon 

översatte nio idiom. Goldblatt använde strategi B vid sju tillfällen då han översatte sju idiom. 

I många fall kombinerades strategi B med strategi D, då översättarna valde att endast 

översätta och använda en del av ett engelskt idiom, i kombination med en egen översättning. 

Att strategi D främst har använts stämmer överens med Mona Bakers teori att det är den 

strategi är den som är vanligast vid översättning av idiom. Vidare stämmer resultat även 

överens med Elsa Grännsjös studie som visade att strategi D var den mest använda strategin, 

följt av strategi B. En skillnad från hennes undersökning var att strategi E även var en av de 

främst använda strategierna, vilket inte användes av Shi Xiaojing eller Howard Goldblatt i 

denna studie. Strategi G var den näst mest förekommande strategin av Goldblatt som 

användes vid 13 tillfällen och använts vid översättning av tio idiom och vid fem tillfällen av 

Shi, där det rör sig om fem idiom. Strategi G förekom i många fall i kombinationer av strategi 

D. Något som var intressant gällande resultatet var att översättarna Shi och Goldblatt använde 

olika strategier vid översättning av de idiom fyra idiomen nummer 7, 24, 25 och 28, som 

förekom på flera gånger på olika ställen i verket Camel Xiangzi. En förklaring till att olika 

strategier användes vid olika förekomster av vardera idiom, kan vara att kontexten som 

idiomen förekommer i kan ha påverkat översättningen. I resultatet visade det sig att ingen av 

översättarna använde sig av strategierna A, C och E. Samtidigt bör det noteras att om fler 

idiom hade undersökts i uppsatsen skulle möjligtvis någon av dessa tre strategierna kunnat 

identifieras. 

 

En förklaring till varför Mona Bakers sex strategier inte alltid passade för de olika 

översättningarna av idiom mellan kinesiska och engelska, kan vara att hennes strategier inte 

lämpar sig specifikt för det kinesiska språket. Även fast Baker på senare tid har behandlat 

icke-europeiska språk, har hon i sin kursbok främst arbetat med närbesläktade språk som 

tyska, franska och engelska. Dessa tre språk liknar varandra och härstammar från densamma 

språkfamilj. Dessa språk har liknande alfabet, ofta liknande grammatisk konstruktion och 

även liknande kulturhistoriska, kulturella aspekter samt ordspråk som inte förekommer i 

kinesiskan. Att strategierna inte alltid lämpar sig vid översättning av idiom kan även kopplas 

till de svårigheter Baker nämner gällande förmedlingen av innebörden bakom kulturspecifika 

idiom. Möjligtvis kan det förklara varför strategi D främst förekom, då det är lättare att 

omskriva idiomets betydelse än att finna en liknande motsvarighet i källspråket. Ifall två 

språk skiljer sig i hög grad medför det svårigheter vid översättning och det kan uppstå andra 
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typer av svårigheter vid översättning av kinesiska. Detta är även något Amir Shojaei påvisar i 

sin studie att ifall två kulturer liknar varandra blir det lättare att översätta idiomen. Vid 

översättning av kinesiskan skulle det möjligtvis hävdas att Bakers sex översättningsstrategier 

inte räcker och att man skulle behöver utveckla hennes strategier eller använda sig av flera 

översättningsstrategier. Det är även något Lanchun och Shuo Wang menar i sin studie som 

förklarar att det inte finns en korrekt översättningsstrategi och att en översättare bör använda 

sig av flera flexibla tillvägagångssätt vid översättning av kinesiskan. Samtidigt kan det även 

kopplas till studien utförd vid Shandong Youth University for Political Sciences år 2019 och 

med Hua Dans forskning, att det krävs ett mångfald av översättningsstrategier och flexibilitet 

vid översättning av kinesiska idiom. 

 

8.2 Skillnader mellan översättarnas översättningar 

Vid jämförande av de två översättarnas översättningsstilar bör man tänka på faktorer som kan 

ha påverkat. En aspekt man bör tänka på vid analys av översättningsstrategier var att det är 

svårt att veta ifall översättarna vid översättning av Camel Xiangzi utgick från etablerade 

översättningsmetoder eller inte. Shi Xiaojing har inte kunnat använda Bakers strategier 

eftersom hennes översättning publicerades innan Mona Bakers bok släpptes, medan Goldblatt 

möjligtvis kan ha använt hennes strategier. En anledning till att det skiljer sig mellan 

översättarnas översättningar kan möjligtvis kopplas till Bakers teorier om att det är svårare 

för en individ som frekvent använder ett främmande språk att vara kapabel att tolka idiom 

lika korrekt som en modersmålstalare. I vissa fall skulle hennes teori kunna förklara 

skillnaden mellan olika översättares översättningar, men i detta fall är det med stor 

sannolikhet inte fallet med tanke på Goldblatts kunskaper i kinesiska språket. Det är troligtvis 

så att skillnaderna istället kan kopplas till Lawrence Venutis teori som beskrivs i hans verk 

The scandals of translation: towards an ethics of difference och de ”översättningsskandaler” 

som förekommer vid översättning av främmande språk. En anledning till att Goldblatt i högre 

grad använde sig av strategi G och Shi i större använde sig i högre grad av strategi B kan bero 

på att de hade olika tryckförlag, eller att översättningarna är anpassade just till deras läsares 

preferenser för att kunna bli bättre mottagen av publiken. Denna tes får ytterligare stöd av 

exemplet gällande översättningen av Camel Xiangzi utförd av Evan King som tas upp Li 

Ying Juns studie ”Context translator and history: A study of three translations of Luotuo 

Xiangzi in the USA”. En anledning till att översättningen utförd av King skiljde sig i hög grad 

från originalet kan bero på att hans översättning var anpassad till den amerikanska publikens 
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preferenser under den tiden, vilket kan vara en förklaring till varför boken blev bättre 

mottagen av publiken. 

 

8.3 Slutsatser  

Sammanfattningsvis påvisar uppsatsen att Mona Bakers översättningsstrategier inte alltid 

lämpar sig vid översättning av kinesiska idiom. Det var endast tre av hennes sex 

översättningsstrategier som användes. Det förekom många fall där kombinationer av Bakers 

strategier eller nya strategier bättre passade vid översättning av de idiom där hennes strategier 

inte lämpade sig. Anledningen till att samtliga av Bakers strategier inte passade för det 

kinesiska språket kan bero på språkens skillnader i ursprung och kulturella aspekter. Den 

strategi som främst användes av Shi Xiaojing och Howard Goldblatt vid översättning av 

idiom i Camel Xiangzi var Strategi D. En skillnad mellan översättarna var att Goldblatt 

använde strategi G i högre grad än Shi som använde strategi B i högre grad, vilket kan bero 

på att översättarna arbetade för olika tryckförlag, samt att översättningarna möjligtvis kan 

varit anpassade efter läsarna och deras preferenser. 

 

9. Vidare forskning 

För vidare forskning skulle ett förslag vara att utveckla Mona Bakers översättningsstrategier 

för att de bättre ska lämpa sig för översättning av det kinesiska språket. Ett förslag är att 

skapa en ny kategori för de strategier som i uppsatsen har kombinerats, exempelvis strategi D 

och B, som förekom i en del fall. Ett annat förslag skulle vara att skapa nya eller jämföra 

översättarnas översättningsstrategier utifrån andra etablerade översättningsmetoder, för att 

undersöka ifall det finns andra översättningsstrategier som bättre lämpar sig för det kinesiska 

språket. Vidare skulle det vara intressant att undersöka flera idiom i uppsatsen som 

exempelvis de idiom i Camel Xiangzi som skrevs med Peking-dialekt eller undersöka andra 

kinesiska verk innehållandes en större mängd kinesiska idiom. Därefter jämföra minst två 

översättares översättningsstrategier, för att i sin tur undersöka ifall uppsatsens resultat 

stämmer överens med andra översättares översättningsstrategier. Dessutom skulle det vara 

intressant att undersöka och jämföra översättningar av kinesiska idiom i andra kinesiska verk, 

mellan översättare med olika kulturella bakgrunder för att undersöka om det finns någon 

korrelation mellan deras bakgrunder och översättningar.  
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11. Bilagor  

Idiom Shi Xiaojing Howard Goldblatt 

1. sui ji ying bian 随机应变 Strategi G Strategi G 

2. Yu shi wu zheng 与世无争 Strategi D Strategi G 

3. sheng chi jian yong 省吃俭用 Strategi B Strategi F 

4. Wu zhong sheng you 无中生有  Strategi D Strategi D 

5. Li gan jian ying 立竿见影 Strategi G Strategi D2/D3 

6. Bing huang ma luan 兵荒马乱 Strategi B/D Strategi D 

7. Wu yuan wu gu 无缘无故 

- Kapitel 3  

- Kapitel 7 

- Kapitel 9 

- Kapitel 15 

 

- Strategi B 

- Strategi F och B 

- Strategi B 

- Strategi B 

 

- Strategi G 

- Strategi G/D2 och G/D2 

- Strategi B 

- Strategi F 

8. yin jing ju dian 引经据典 Strategi D2 Strategi D 

9. Ke bu rong huan 刻不容缓  Strategi D Strategi G 

10. Li shang wang lai 礼尚往来  Strategi B Strategi G 

11. wu fa wu tian 无法无天 Strategi D Strategi G 

12. Nan qiang bei diao 南腔北调  Strategi D2 Strategi G 

13. Mo ming qi miao 莫名其妙 Strategi F Strategi F 

14. Qing miao dan xie 轻描淡写  Strategi D Strategi F 

15. Di sheng xia qi 低声下气  Strategi D Strategi D 

16. Chui tou sang qi 垂头丧气  Strategi D Strategi D 

17. Qian yan wan yu 千言万语 Strategi D Strategi D  

18. Wang en fu yi 忘恩负义  Strategi D Strategi D 

19. Xiao xin jin shen 小心谨慎  Strategi D/D3 Strategi D 

20. Fan lai fu qu 翻来覆去 Strategi D/D2 Strategi D 

21. Zi yan zi yu 自言自语  Strategi D/G Strategi D/G 

22. Gai xie gui zheng 改邪归正 Strategi D Strategi B 
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23. Zou tou wu lu 走投无路 Strategi B  Strategi G 

24. Ren lao ren yuan 任劳任怨  

- Kapitel 5 

- Kapitel 13 

 

- Strategi D/G 

- Strategi F 

 

- Strategi B/G  

- Strategi D/G  

25. Lang tun hu yan 狼吞虎咽  

- Kapitel 15  

- Kapitel 17  

 

- Strategi G 

- Strategi B 

 

- Strategi B/D 

- Strategi B 

26. Yi dao liang duan 一刀两断  Strategi D Strategi D 

27. Ming zheng yan shun 名正言顺 Strategi B/D Strategi D 

28. Yu zhong bu tong 与众不同  

- Kapitel 1  

- Kapitel 5 

 

- Strategi D 

- Strategi B/D 

 

- Strategi D 

- Strategi F 

29. Xin ping qi he 心平气和 Strategi B/D Strategi B/D 

30. Kai men jian shan 开门见山 Strategi D Strategi B 

 

Bilaga 1. Tabellen representerar vilken strategi som har används vid idiomets översättning av respektive 

översättare.  

 

Mona Bakers strategier Shi Xiaojing Howard Goldblatt 

Strategi A 0 0 

Strategi B 12 (4 kombinationer) 7 (3 kombinationer) 

Strategi C 0 0 

Strategi D 21 (8 kombinationer) 16 (4 kombinationer) 

Strategi E 0 0 

Strategi F 3 5 

Egna strategier   

Strategi G 5 (2 kombinationer) 13 (5 kombinationer) 

Strategi D2 3 (1 kombination) 3 (3 kombination) 

Strategi D3 1 1 (1 kombination) 

 

Bilaga 2. Frekvens av använd strategi av respektive översättare  


