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Sammandrag 

Den här uppsatsen utgörs av en komparativ studie av Sigfrid Lindströms och Jan Stolpes 

respektive översättningar av Albert Camus Främlingen. En blandning av kvantitativa och 

kvalitativa metoder har använts för att studera vilka språkliga skillnader som finns mellan 

översättningarna. Syftet med uppsatsen var att ta reda på hur en nyöversättning skiljer sig från 

en äldre översättning. Resultatet visar att den nyare översättningen har ett modernare språk 

och ligger närmare originalverket än den äldre översättningen. Detta gäller i stort sett alla 

undersökta perspektiv i min studie. De perspektiv som har undersökts är styckeindelning, 

meningslängd, syntax, ordval, verbböjningar, verbformer och övriga företeelser där bland 

annat kulturella företeelser och användandet av semikolon har undersökts. Resultatet i 

samband med en diskussion med hänsyn till tidigare forskning visar också hur 

nyöversättningar kan göra ett äldre verk mer tillgängligt för en ny generation läsare. 

 

Nyckelord: nyöversättningar, översättningsstrategier, språklig modernitet, komparativ studie,  

Främlingen 
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1 Inledning 

År 2009 fick Albert Camus klassiker Främlingen på nytt en period i rampljuset i svensk 

media. Detta berodde på att en nyöversättning kommit ut av romanen, den första svenska 

nyöversättningen av verket sedan Sigfrid Lindströms översättning på svenska kom ut 1946. 

Den som stod för denna nyöversättning var ingen mindre än den prisbelönte översättaren Jan 

Stolpe. Stolpes översättning blev mer eller mindre unisont hyllad av recensenter när den kom 

ut. I Svenska Dagbladet skriver Thure Stenström att Stolpe ”[…] med sitt vardagliga, 

avspända och nedskalade tonläge vida överträffar Sigfrid Lindströms mer högtidliga gamla” 

(Stenström 2009) och Gefle Dagblads Bengt Söderhäll menar att ”[v]isst, Albert Camus är 

fortfarande författare till det franska originalet, men översättningen är en annan, gjord av Jan 

Stolpe – och romanen är en annan och mer, något jag trodde var omöjligt. En favoritbok som 

blir än bättre i ny språkdräkt” (Söderhäll 2009). Aftonbladets Magnus William-Olsson är den 

enda recensenten bland de större tidningarna i Sverige som nämner Lindströms översättning 

utan att påstå att Stolpes översättning rent kvalitetsmässigt är bättre. William-Olsson säger 

visserligen att Stolpes översättning är ”imponerande” och att den ”träffar som en lans”, men 

han betonar också att Lindströms översättning har vunnit ”generation efter generation” sedan 

1946 och att det ”vittnar om tolkningens kvalitet” (William-Olsson 2009).  

Det samlade intrycket från recensionerna är alltså att Stolpe höjs till skyarna och att 

Lindström (indirekt) sänks av de flesta recensenterna. Lyssnar man på recensenterna verkar 

skillnaden mellan översättningarna vara mycket stor och mot denna bakgrund väcktes mitt 

intresse att göra en språklig jämförelse av dessa två översättningar. 

1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka de språkliga skillnader som finns mellan en äldre 

och en nyare översättning av ett litterärt verk, i detta fall Främlingen av Albert Camus. Jag 

kommer att göra en komparativ analys där de olika översättningarnas särdrag betonas. Jag 

kommer även att diskutera bakomliggande faktorer till översättningarnas inbördes diskrepans. 

Handlar det mest om att den nyare översättningen använder sig av ett modernare språk?  Ser 

man fler spår av källspråket i någon av översättningarna? Har översättarna lagt sig på olika 

stilnivåer? Noterbara skillnader kommer att analyseras för att försöka skapa en klarare bild av 

hur skillnader i översättning av ett litterärt verk kan se ut och vad det kan ha för betydelse för 

läsningen av verket. Mitt huvudsakliga syfte med min undersökning är att jag vill ta reda hur 
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en nyare översättning kan skilja sig från en äldre översättning. Är det verkligen mest en 

modernisering av språket i romanen eller handlar det om något annat? Kan undersökningen på 

något sätt ge oss indicier på om nyöversättningar av romaner ens är något nödvändigt? 

Mina hypoteser är att den nyare översättningen av Stolpe har ett betydligt modernare 

språkbruk än den äldre översättningen av Lindström och att den nyare översättningen 

språkligt dessutom ligger närmare originaltexten än den äldre översättningen. Dessutom 

förmodar jag att nyöversättningar är något som behövs för att göra ett äldre verk tillgängligt 

för en ny generation läsare, men denna hypotes kan bli svår att besvara i denna uppsats. 

Utfallet av hypoteserna kommer att rangordnas i min slutsats. 

1.2 Disposition 

Då jag i uppsatsen kommer att undersöka många olika språkliga aspekter i översättningarna 

krävs en tydlig disposition för att presentera resultatet på ett så fördelaktigt sätt som möjligt. 

Jag har valt att gå från största perspektiv till minsta perspektiv av det som jag analyserar och 

börjar därför med avsnittet om styckeindelning och avslutar med avsnittet om verbböjning. 

Allra sist kommer dock ett avsnitt jag valt att kalla ”övriga företeelser”, vilket är saker som 

jag noterat under undersökningens gång som inte är värda ett helt avsnitt för sig själva men 

som ändå kan vara intressanta att nämna. Kulturella företeelser och översättningen av det 

franska personliga pronomenet vous var initialt tänkta att utgöra egna avsnitt men bristen på 

utrymme i samband med presentationen av resultatens relevans ledde till att de inte fick något 

eget avsnitt. 

2 Tidigare forskning 

Forskningen om svenska nyöversättningar är inte särskilt omfattande vilket till stor del beror 

på att översättningsvetenskapen är en relativt ung disciplin i Sverige (Lindqvist 2007: 7). Det 

finns emellertid forskning som helt eller delvis behandlar nyöversättningar på ett liknande sätt 

som jag själv gör i den här uppsatsen. Det är ändå tydligt att det finns ett stort utrymme för 

mer forskning inom detta ämnesområde, något som Lindqvist också betonar. 

Så sent som 2013 skrevs en C-uppsats om nyöversättningar vid Institutionen för nordiska 

språk vid Uppsala universitet, nämligen Nina Davidssons Flickan eller tjejen. Uppsatsen 

handlar om allmänhetens attityder till översättningar och är alltså inte alls textinriktad som 

min uppsats. Davidssons syfte är att se vilka uppfattningar folk i allmänhet har om 
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nyöversättningar genom att göra en undersökning där 35 informanter i olika åldersgrupper 

fick bedöma meningar från en och samma roman (81 meningar från tre olika översättningar) 

där de utifrån meningen bedömde när en text var författad och när handlingen utspelade sig. 

Davidsson inriktar sig enbart på ordvalet även om det i vissa citat finns annat som kan ha 

påverkat informanten, till exempel skillnader i syntaxen. Resultatet i uppsatsen visar att man 

enbart utifrån ordval har väldigt svårt att bedöma en texts tillkomst och när den utspelar sig. 

Dock finns det tendenser som visar på att de tidigare översättningarnas meningar bedöms som 

tidigare författade och att handlingen utspelar sig tidigare än i de senare översättningarna. 

Ordvalet spelar alltså roll, slår Davidsson fast, men hon betonar också att hennes 

undersökning fokuserar på fragment av en text och därför inte kan säga särskilt mycket om 

hur man uppfattar en text i sin helhet (Davidsson 2013). Förhoppningsvis kan min uppsats på 

visst sätt komplettera Davidssons. De tendenser som Davidsson kunde urskilja i sitt resultat 

kan antingen stärkas eller motbevisas i min textinriktade undersökning av två översättningar. 

Christer Platzack (1981) har skrivit en artikel där han gör en syntaktisk jämförelse av tre 

svenska översättningar av Alice i underlandet. Översättningarna bedöms ständigt i relation till 

originalverket vilket inte på något sätt är underligt då det är en översättningsvetenskaplig 

artikel. Dock skiljer den sig från denna uppsats, som även undersöker översättningarna 

fristående från originalverket (dock refereras det till originalverket där det behövs eller är 

relevant i undersökningen). Platzack fokuserar på mötet mellan den engelska och den svenska 

texten, medan jag snarare fokuserar på mötet mellan den svenska texten och läsaren. 

Undersökningen som Platzack har gjort i sin artikel är dock väldigt omfattande och väl 

genomförd och i min studie av syntaxen i översättningarna blir Platzack på så sätt en värdefull 

referens. Många av de resonemang jag för i undersökningen av syntaxen bygger på just 

Platzacks undersökning. Dessutom presenteras en bakgrund för översättningsforskning som 

jag själv delvis utgår ifrån. Platzack menar att det något förenklat finns två typer av 

översättningsforskning: lingvistisk-teoretisk och extremt textbunden. Eftersom artikeln är 

skriven 1981 är den inte helt aktuell men kan likväl ge en viss teoretisk grund att stå på. Den 

typ av översättningsforskning som jag till viss del bedriver i min översättning är vad Platzack 

kallar extremt textbunden. Det innebär att ”[…] en viss text studeras i detalj under mer eller 

mindre systematisk jämförelse med förlagan” (Platzack 1981: 127). Den forskning jag själv 

bedriver är dock som sagt inte strikt översättningsvetenskaplig. Vissa delar av min forskning 

är helt klart främst översättningsvetenskapliga (till exempel undersökningen av ordval) medan 

andra delar inte alls är det i samma utsträckning (till exempel när jag studerar verbformer och 

meningslängd). 
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Mats Larsson jämför en nyöversättning och en äldre översättning av Den tappre soldaten 

Švejk i sin artikel ”Den tappre soldaten Švejk i gammal och ny tappning” (Larsson 2007). 

Larssons undersökning liknar den jag själv gör i denna uppsats, men Larsson har en mer strikt 

översättningsvetenskaplig inriktning. Han har dessutom fokuserat mer på användandet av 

långa respektive korta ord i översättningarna som en fingervisning om hur moderna texterna 

är (Larsson 2007: 52). Larsson studerar dock även andra drag och en viss jämförelse med 

hans artikel vid analyserandet av mitt resultat känns helt klart relevant, särskilt med tanke på 

att han ställer upp hypoteser som liknar mina egna. Bland annat menar han att 

nyöversättningen skulle ligga närmare originalet än den äldre översättningen vilket han 

grundar på en teori från Yves Gambier (Gambier 1994: 413–417). Dessutom har även han 

blandat kvalitativa och kvantitativa studier. Det som dock skiljer våra undersökningar åt är 

bland annat vilka språkliga aspekter vi har studerat och vilka perspektiv som vi har lagt mest 

fokus på. 

Larssons artikel återfinns i Yvonne Lindqvists (2007) antologi Gränslösa texter. Antologin 

handlar om översättning i stort men det är främst Larssons artikel som är relevant för min 

undersökning då den behandlar just nyöversättning. Lindqvists förord till antologin ger dock 

en väldigt bra bild av hur översättning egentligen fungerar och det finns en formulering som 

är viktig för oss att ta med oss i vår undersökning: ”Översättning innebär alltid omskrivning 

och omtolkning av text enligt rådande normer inom målkulturen […]” (Lindqvist 2007: 8). 

Notera ordet alltid. Om översättning alltid innebär omtolkning och omskrivning på det sätt 

som Lindqvist beskriver bör alltså nyöversättningar göras i takt med ett lands kulturella 

utveckling. Detta citat ger ytterligare relevans för tredje hypotesen i min undersökning: att 

nyöversättningar behövs för att göra en litterär text tillgänglig för en ny generation läsare. 

 Det finns många olika typer av ekvivalensbegrepp inom översättningsvetenskapen. I min 

uppsats har jag valt att utgå från Eugene Nidas ekvivalensbegrepp när jag jämför 

översättningarna med originalverket: formell och dynamisk ekvivalens. Formell ekvivalens 

innebär att man söker att efterlikna originalverkets form och innehåll, det vill säga att man 

fokuserar på att efterlikna lexikala detaljer och grammatiska strukturer. Dynamisk ekvivalens 

”strävar efter den närmaste naturliga motsvarigheten mellan käll- och måltexten så att 

förhållandet mellan måltextens läsare och översättningens skulle vara detsamma som mellan 

källtextens läsare och originaltexten” (Nykiri 2010: 2). Yvonne Lindqvist (2005) 

problematiserar hela ekvivalensbegreppet inom översättningsvetenskapen i sin bok Högt och 

lågt i skönlitterär översättning till svenska. Hon menar att ordet ekvivalens inte är passande då 

ordet antyder att synonymitet mellan en översättning och en källtext är vanligt fast det i själva 
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verket knappt existerar ens på lexikal nivå. Total ekvivalens är ouppnåelig inom 

översättningen, enligt Lindqvist, och därför blir definitionen av hur mycket ekvivalens en text 

behöver ha för att anses vara en översättning problematisk (Lindqvist 2005: 31–32). Trots 

detta använder jag Nidas ekvivalensbegrepp i uppsatsen då det passar bra med min 

undersökning. Min uppfattning är att Nidas begrepp ändå fungerar för att studera olika typer 

av skillnader mellan översättningar. 

3 Metod och material 

Min undersökning består av blandade metoder där delar av forskningen är kvalitativ och delar 

av forskningen är kvantitativ. Exempel på när kvantitativa metoder används är vid 

undersökningarna av meningslängd och styckeindelning. Undersökningarna som görs här är 

strikt kvantitativa. Både när det gäller stycken och meningslängd har räkningen gjorts för 

hand. Detta innebär givetvis att det finns en risk för en viss felmarginal även om resultatet har 

kontrollerats ett par gånger. Materialet är dock så pass stort att den eventuella felmarginalen 

antagligen inte spelar någon större roll för resultatet i sin helhet. 

Utöver de ovan nämnda avsnitten består undersökningen mestadels av kvalitativa analyser. 

Exempel från materialet excerperas för att visa på särdrag som finns hos texterna och 

analyseras sedan i ett större perspektiv. Anledningen till att undersökningen görs på detta sätt 

är för att jag ska kunna täcka in så många språkliga aspekter som möjligt för att på så sätt 

kunna tala om översättningarna som texter i sin helhet. Dessutom ger denna metod möjlighet 

till att på djupet analysera exemplen, istället för att bara skrapa på ytan. Resultatet blir 

visserligen till viss del tendensiöst men förhoppningen är att de tendenser som kan iakttas 

tillsammans kan säga något större om texterna. Det är viktigt att konstatera att exemplen i 

uppsatsen inte är slumpmässigt utvalda utan motsvarar en återkommande företeelse i 

översättningarna. 

I vissa delar av min undersökning (främst undersökningen av verb och ordval) har jag gjort 

en korpussökning i syfte att bekräfta huruvida ett ord är ålderdomligt eller modernt. Jag 

studerar då utvecklingen över tid i ett trenddiagram och ser om det finns några märkbara 

skillnader mellan användningen av två varianterna. Sökningen görs i 72 korpusar från 

Språkbankens KORP (2014) vilket motsvarar en sökning på 840 miljoner ord från 1880 och 

framåt. Totalt finns 169 korpusar att söka i men jag har valt att ta bort de korpusar som rör 

finlandssvenskt språk och de som rör sociala medier, då jag anser att de inte är relevanta för 
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min undersökning. Resultatet från korpussökningarna presenteras inte i detalj utan jag har valt 

att endast övergripande presentera resultatet
1
. 

Begränsningen av textmaterialet visade sig vara en svår bedömning. Med ett begränsat 

material skulle resultatet bli alldeles för tendensiöst och man skulle inte kunna dra några 

större slutsatser. Ett begränsat material skulle dessutom göra valet av sidor i översättningarna 

ännu viktigare och risken skulle vara att resultaten från undersökningen inte kunde bekräftas 

av en fullständig undersökning. Å andra sidan skulle ett alltför omfattande material bli 

tidskrävande och undersökningen skulle antagligen behöva begränsas varvid vissa perspektiv 

som initialt skulle ha undersökts skulle behöva strykas. Detta i sin tur skulle kunna leda till att 

färre omfattande slutsatser hade kunnat dras utifrån resultatet då alltför få perspektiv skulle ha 

undersökts.  

Jag valde att begränsa mitt material till cirka 50 sidor per översättning och givetvis 

analyseras samma innehåll i båda översättningarna. När det gällde vilka sidor som skulle 

analyseras valde jag att dela in romanen i tre delar: inledningen, ”mitten” och avslutningen. 

Detta för att få ett material som kan ge ett resultat som är talande för hela romanen och inte 

bara för en viss del. ”Mittendelen” valde jag att ha i övergången mellan den första och andra 

delen i romanen då det dels narratologiskt är ett av de viktigaste partierna i romanen, men 

dessutom är det här partiet talande för romanen i stort då den varierande handlingen gör att vi 

får med både poetiska beskrivningar, dialog, tankegångar och långa resonemang. Främlingen 

består av allt det här men ofta förekommer något mer än något annat i ett visst parti. Det 

material jag valde i mittendelen tycker jag är väldigt talande för romanen i sin helhet och 

kompletterar inledningen och avslutningen på ett bra sätt. Jag har valt att kalla delarna för del 

1, del 2 och del 3 efter hur delarna kommer i romanen. Jag har utgått ifrån Lindströms 

översättning när jag har gjort indelningen och jag har valt att börja indelningen vid den första 

meningen som står i sin helhet på den sida jag valt att börja på och jag avslutar delarna vid 

den sista punkten på den sista sidan. Ofullbordade meningar är alltså inte med i materialet.  

Del 1 består i Lindströms översättning av sidorna 7–21 och i Stolpes översättning av 

sidorna 7–19 (inklusive en mening på s. 20 för att materialet ska motsvara Lindströms). Del 2 

består i Lindströms översättning av sidorna 62–85 (sidorna 76–78 är tomma) och i Stolpes 

översättning av sidorna 63–85 (motsvarande Lindströms del). Del 3 består i både Lindströms 

och Stolpes översättning av sidorna 136–150. När jag hänvisar till del 1, del 2 eller del 3 är 

                                                           
1
 Jag skriver enbart ut om trenddiagrammet visar en skillnad i användandet av varianterna på ett ord eller inte. 

Exakta siffror för undersökningen är inte relevanta för min undersökning som i första hand inte är en 
korpusundersökning. 
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det alltså dessa sidor jag hänvisar till. Vilka sidor delarna motsvarar i Camus original är inte 

relevant för min undersökning. 

Min undersökning är textuell, vilket innebär att resultatet kan läsas självständigt och ändå 

vara intressant. Viss hänvisning till litteratur och tidigare forskning görs i resultatdelen men 

inte i någon större utsträckning. När jag drar slutsatser och diskuterar resultaten blir dock 

tidigare forskning väldigt viktig för att kunna säga något relevant om den undersökning som 

jag har gjort. Jag använder mig då främst av den litteratur som presenterades i kapitel 2. 

4 Resultat 

Nedan presenteras resultatet från min komparativa undersökning av Sigfrid Lindströms och 

Jan Stolpes översättningar av Främlingen. 

4.1 Styckeindelning 

Styckeindelningen i Lindströms respektive Stolpes översättning uppvisar väsentliga 

skillnader. Stolpe har valt att göra styckeindelningar på samma ställen som Camus har gjort i 

originaltexten, medan Lindström inte alls har varit lika trogen originalverket. Detta beror 

framför allt på att Lindström vid många tillfällen har valt att sätta in ett nytt stycke vid 

repliker, något som Stolpe (och Camus) inte valt att göra. Det finns dock även andra exempel 

där översättningarna skiljer sig från varandra. Tabellen nedan visar antalet stycken i de två 

olika översättningarna. 

 

Tabell 1. Styckeindelningen i översättningarna, antal stycken. 

 Del 1 Del 2 Del 3 Totalt 

Lindström 57 24 26 107 

Stolpe 20 25 23 68 

 

Den stora skillnaden när det gäller styckeindelningen blir i inledningen av romanen där 

Lindström konsekvent använder sig av nya stycken vid repliker vilket gör att det blir väldigt 

många fler stycken i Lindströms inledande 15 sidor jämfört med Stolpes. I Stolpes 

översättning är det 20 styckeindelningar i den första delen medan det är 57 styckeindelningar i 

Lindströms översättning. De enda skillnaderna i styckeindelningen är vid repliker, i övrigt har 

båda översättarna valt att följa Camus styckeindelning från originalverket. I den andra delen 
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är skillnaderna mellan översättningarna små; Stolpes översättning har 25 styckeindelningar 

medan Lindströms har 24 styckeindelningar. Det är bara på ett enda ställe som 

översättningarna skiljer sig åt och det är där Lindström har skrivit ihop två stycken till ett 

enda stycke (Camus 1946: 72). I den tredje delen har Lindström tre fler styckeindelningar än 

Stolpe och i likhet med den första delen beror detta på att Lindström vid några tillfällen valt 

att dela upp texten i nya stycken vid repliker medan Stolpe följt originalet och inte gjort det. 

Det är värt att notera att den stora skillnaden i styckeindelningar i det sammanlagda resultatet 

beror på resultatet från undersökningen av del 1. 

Konsekvenserna av de olika metoderna för styckeindelning är som sagt främst markant i 

del 1. I de övriga delarna handlar det om så pass få skillnader i styckeindelningen att det är 

svårt att dra några större slutsatser. När det gäller just del 1 blir Lindströms text ”luftig” med 

många styckeindelningar och dessutom blir replikerna väldigt tydligt separerade från 

varandra. Radbrytningen vid varje ny replik gör att det är lättare att se vem det är som talar 

jämfört med Stolpes översättning, men det ger också ett starkare intryck av att det är en 

historia som berättas utifrån snarare än att texten kommer direkt från huvudkaraktären 

Meursaults perspektiv. 

Stolpe har valt att följa Camus genom att inte sätta ut nytt stycke vid replik och får därför 

en mer sammanhållen text som känns som att den kommer direkt ifrån Meursaults perspektiv. 

I vissa fall kan det dock bli något otydligt vem som pratar vid snabba replikskiften. Dessa 

teorier bekräftas också i viss utsträckning av Siv Strömqvist som i sin avhandling Styckevis 

och helt använder James Joyces Ulysses som exempel för att visa på hur styckeindelning kan 

spela roll i skönlitteraturen. Strömqvist menar att när Joyce avstår från styckemarkeringar i 

huvudpersonens tankeström så är det med största sannolikhet ett medvetet drag från Joyces 

sida. Skulle tankeströmmen delas upp i stycken skulle den bli för strukturerad och prydlig och 

därmed också förlora den känsla som Joyce antagligen vill åt (Strömqvist 1987: 81). På 

samma sätt vill Camus antagligen inte ha struktur och prydlighet vid replikerna i romanen 

eftersom han vill förmedla en känsla av att man befinner sig i huvudpersonens, Meursaults, 

medvetande. 

Man kan fråga sig varför Lindström har valt att ändra på Camus sätt att hantera repliker. 

Det blir extra intressant då Lindström framför allt sätter ut ett nytt stycke vid repliker enbart i 

den första undersökta delen, i den andra delen följer han Camus styckeindelning vid repliker 

hela tiden och i den tredje delen är det mer regel än undantag att han inte sätter ut ett nytt 

stycke vid repliker, även om det förekommer vilket tidigare nämnts. Varför det ser ut på det 

viset är svårt att säga med säkerhet, men en möjlig förklaring är att Lindström har ansett att 
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den första delen (som består av väldigt mycket repliker) blir tydligare och lättare för läsaren 

att ta till sig om man sätter ut ett nytt stycke vid varje replik. Längre fram i romanen där 

replikerna förekommer mer sporadiskt anser Lindström möjligtvis att denna tydlighetsaspekt 

inte är lika viktig. 

4.2 Meningslängd 

I följande kapitel undersöker jag meningslängden i översättningarna. 

 

Tabell 2. Översättningarnas meningslängd, del 1. 

 Antal ord Antal meningar Ord/mening 

Lindström 3508 281 12,48 

Stolpe 2972 283 10,50 

 

Två saker är värda att kommentera i tabell 2. Dels använder sig Lindström av två meningar 

färre jämfört med Stolpe och dels använder Lindström nästan två ord fler per mening i sin 

översättning. När det gäller antalet meningar är det så att Lindström vid två tillfällen har valt 

att skriva ihop grafiska meningar från Camus original medan Stolpe har följt originalet. Att 

antalet meningar blir färre hos Lindström påverkar givetvis också antalet ord per mening, men 

effekten i det här fallet är relativt liten (skillnad på 0,09 ord/mening ifall Lindström hade haft 

lika många meningar som Stolpe). 

 

Tabell 3. Översättningarnas meningslängd i del 2. 

 Antal ord Antal meningar Ord/mening 

Lindström 4976 338 14,72 

Stolpe 4365 338 12,91 

 

I den andra delen, vilken är också är den längsta delen, har Stolpe och Lindström tagit sig an 

de grafiska meningarna på exakt samma sätt (se tabell 3). Skillnaden i ord per mening är även 

i denna del väldigt tydlig, även om den är något mindre än i den första delen. 
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Tabell 4. Översättningarnas meningslängd i del 3. 

 Antal ord Antal meningar Ord/mening 

Lindström 3702 244 15,17 

Stolpe 3159 245 12,89 

 

Precis som i den första delen skiljer sig antalet meningar åt även i del 3 (se tabell 4) och det är 

av precis samma anledning som tidigare: Lindström har skrivit ihop två meningar medan 

Stolpe har valt att följa originalet. Skillnaden i meningslängd är störst i den här delen om man 

studerar skillnaden i ord per mening, men procentuellt är skillnaden större i del 1 (Lindström 

har 18,9 % längre meningar i del 1 och 17,5 % längre meningar i del 2). För Lindström är det 

här den del där meningslängden är längst (med en marginal på 0,45 ord/mening) medan den 

inte är det för Stolpe (meningarna i del 2 är 0,02 ord/mening längre). 

 

Tabell 5. Total meningslängd i översättningarna, del 1–3. 

 Antal ord Antal meningar Ord/mening 

Lindström 12 186 863 14,12 

Stolpe 10 496 866 12,12 

 

I sammanställningen i tabell 5 ser vi att skillnaden i meningslängd är två ord per mening. I 

procent innebär detta att Lindströms meningar är cirka 16,5 % längre än Stolpes. Skillnaden i 

ord per mening är så pass stor att det bör finnas systematiska skillnader i hur Lindströms och 

Stolpes texter ser ut. Det är en liten skillnad i antal meningar också och vad den beror på har 

förklarats ovan. Att Stolpes meningar är kortare än Lindströms är en markör för att Stolpe 

använder ett modernare språk än Lindström då undersökningar har visat att meningslängden i 

den moderna svenskan har blivit kortare och kortare ju längre fram i tiden vi kommer
2
 

(Larsson 2007: 55–61). 

4.3 Syntax 

Det finns väldigt många olika aspekter man kan ta upp vid undersökning av en texts syntax. 

Den här uppsatsens utformning medför dock att jag inte kan göra en fullständig syntaktisk 

analys av texten. Studien av syntaxen är emellertid viktig för att förstå en texts struktur och är 

därför också essentiell för min undersökning. Till exempel så är det främst genom att studera 

                                                           
2
 Med undantag för en tendens till uppgång i meningslängd under 1980- och 90-talet. 
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översättningarnas syntaxer som vi kan se vad det är som gör att det är så stora skillnader i 

meningslängd mellan Lindström och Stolpe. I detta kapitel kommer jag dels att undersöka 

översättningarnas syntaxer i relation till det franska originalet, men översättningarna kommer 

också att jämföras med varandra för att se på vilka sätt de skiljer sig åt syntaxmässigt. 

Jag börjar min syntaktiska analys med den berömda första meningen i inledningen av 

Främlingen. Den är rak och enkel och ändå är det en av de mest kända inledningarna på en 

roman och dessutom är inte översättare överens om hur den ska översättas. Detta trots att den 

bara består av fyra ord i Camus originalverk: ”Aujourd’hui, maman est morte.” (Camus 1942: 

9). Lindström och Stolpe tog sig an denna mening på följande sätt: 

 

L (Lindström): Idag dog mamma. (s. 7) 

S (Stolpe): Mamma dog idag. (s. 7) 

 

Ordvalen är precis likadana i båda översättningarna men Lindström har valt att ha idag som 

ett framförställt tidsadverbial vilket leder till omvänd ordföljd medan Stolpe har subjektet 

först och tidsadverbialet på sista plats. Båda översättningarna måste ses som korrekta och 

nyansskillnaden mellan översättningarna är inte särskilt stor. Dock kan man se att det blir en 

lite annorlunda betoning i de olika översättningarna. Det framförställda ordet blir det som 

betonas mest: hos Lindström är det idag och hos Stolpe är det mamma. Med tanke på att 

nästföljande mening i romanen beskriver att det kanske var igår, att Meursault inte vet säkert, 

kan man dock anta att det viktigaste i den första meningen antagligen inte är idag utan 

mamma och man skulle därför kunna argumentera för att det är mamma som ska ha den 

framförställda positionen. Att Camus har satt den franska motsvarigheten till idag 

(aujourd’hui) som första ord i sin mening är inget som ska påverka översättaren alltför 

mycket då det är en vanlig placering av tunga adverbial i franskan (Boysen 1996: 427). 

Dessutom kan vi på svenska inte ha samma konstruktion som på franskan med ett komma 

efter tidsadverbialet så redan där tvingas man ändå tänka om. 

Det kan tyckas lite underligt att lägga så stor vikt vid en enkel mening men det visar på 

översättandets komplexitet. Dessutom är denna menings översättning som sagt omdebatterad. 

Ryan Bloom på The New Yorker har skrivit en lång krönika (Bloom 2012) som enbart 

handlar om de engelska översättningarna av den första meningen i Främlingen. Bloom menar 

att ingen har lyckats översätta den på korrekt sätt och han presenterar i artikeln den för honom 

självklara lösningen: ”Today, Maman died.” Utan att göra någon längre analys av Blooms 

översättning kan man ändå konstatera att det här inte på något sätt är den enda tänkbara 
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”korrekta” översättningen av denna mening
3
. Blooms artikel ger oss dock en viktig fråga som 

varje översättare måste ställa sig: hur nära ska jag ligga originalet utan att det påverkar den 

språkliga kvalitén på målspråket? Låt oss studera några exempel där Lindström och Stolpe har 

resonerat på lite olika sätt hur de ska lösa detta problem. 

 

C (Camus): Cette hâte, cette course, c’est à cause de tout cela sans doute, ajouté aux cahots, à 

l’hodeur d’essence, à la réverbération de la route et du ciel, que je me suis assoupi. (s. 10) 

L: Det var denna brådska, och språngmarschen, och också skakningen i bussen, och 

bensinlukten, och solhettan, och hettan från den solstekta vägen, det var säkert det som gjorde 

att jag somnade. (s. 8) 

S: Denna brådska, detta springande, det var nog allt detta tillsammans med stötarna, 

bensinlukten och reflexerna på vägen och i himlen som gjorde att jag dåsade till. (s. 8) 

 

Det här är en väldigt komplicerad mening att översätta. Redan i originalet är den något hackig 

och det går heller inte att kopiera uppradningen av saker rakt av då det franska intransitiva 

verbet ajouter
4
 gör att prepositionen à måste finnas med vid varje ny sak som nämns i 

uppradningen. Denna regel existerar inte på svenska. Lindström har dock försökt återspegla 

detta i sin lösning genom att använda och, en konjunktion, istället för à som är en preposition. 

Lindström har dessutom valt att efterställa frasen det var säkert det som gjorde att jag 

somnade, trots att den hos Camus kommer efter de två första nominalfraserna cette hâte och 

cette course. Lindström får därför en lång uppradning med många och i, vilket gör att den till 

och med blir hackigare än det franska originalet. Då är ändå du ciel (i himlen) från originalet 

inte ens översatt. Stolpe har inte lagt till något svenskt småord som ska motsvara à i originalet 

och han får därför ett mer regelbundet tempo i sin text. I övrigt har han hållit sig väldigt nära 

det franska originalet och följer dess syntax. Stolpe valde alltså att ligga när originalets syntax 

i stort men struntade i att översätta prepositionen à för att få ett mer naturligt flyt i meningen. 

Lindström har varit väldigt fri i sin tolkning av originalet och både ändrat på satsers placering, 

tagit bort ord och översatt en preposition till en konjunktion (och). Dessutom har han lagt till 

en konjunktion som inte heller finns i Camus original (och språngmarschen). 

Ett annat typiskt exempel på när det franska originalet har tolkats olika av översättarna 

följer nedan: 

                                                           
3
 Det går också att diskutera om Blooms översättning är ”korrekt” eller inte. ”Korrekt” är inte en term som 

brukar användas i översättningsvetenskapen men det är den term (”correct”) som Bloom använder sig av här. 
4
 I just detta fall översätts frasen till något i stil med tillsammans med (alltså ingen verbfras på svenska). 
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C: Après l’enterrement, au contraire, ce sera une affaire classée et tout aura revêtu une allure 

plus officielle. (s. 10) 

L: Men när begravningen är över, då är saken utagerad och det hela har fått en så att säga mer 

officiell karaktär. (s. 7) 

S: Efter begravningen är saken tvärtom utagerad och allt blir mer officiellt. (s. 7) 

 

Det finns många likheter med föregående exempel när det gäller vilka val Lindström och 

Stolpe har gjort i sina översättningar. Stolpe ligger nära Camus original och han inleder 

exempelvis sin översättning med en prepositionsfras. Lindström inleder däremot meningen 

med en bisats där han även valt att inkludera det i det här fallet något knepiga adverbialet au 

contraire
5
. Camus har i originalet skjutit in au contraire mellan två kommatecken och den 

lösningen skulle bli något onaturlig på svenska. Lindström väljer att lösa det här problemet 

genom att översätta au contraire till ett men som han inleder sin bisats med. Stolpe översätter 

au contraire till tvärtom och ändrar enbart placeringen jämfört med originalet; i Stolpes fall 

hamnar tvärtom direkt efter subjektet istället för före subjektet hos Camus. Hos Stolpe är 

dessutom tvärtom helt integrerad i huvudsatsen. 

Studerar vi den andra huvudsatsen (börjar efter et hos Camus och efter och hos Lindström 

och Stolpe) ser vi att det finns skillnader i översättningarna även här. Lindström har försökt 

göra en relativt ordagrann översättning av Camus original. Camus fras är möjligen något mer 

poetiskt formulerad men Lindströms översättning fungerar helt klart. Det är dock 

anmärkningsvärt att Lindström har lagt till ett så att säga i sin översättning. Detta går inte att 

finna någonstans i Camus originaltext och möjligen ursäktar sig Lindström för att inte ha 

hittat den perfekta översättningen och lägger därför till ett så att säga. Detta är givetvis 

spekulativt men det härrör på intet sätt från Camus. Stolpe har valt en kort och koncis lösning 

som ord för ord skiljer sig rejält från originalet. Det är enklare och rakare men saknar 

möjligen lite av Camus poetiska språk. Den stora skillnaden är att Stolpe valt att stryka 

substantivet från originalet, allure (översatt till karaktär av Lindström) men det gör dock inte 

att någon information går förlorad. Faktum är att det här är ett talande exempel för hur Stolpe 

använder betydligt färre ord för att uttrycka samma sak som Lindström gör och förklarar 

delvis varför skillnaden mellan översättningarna är så pass stor som den är. 

                                                           
5
 Enligt Norstedts översätts au contraire till tvärtom, däremot. 
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Låt oss nu studera några exempel från Lindströms och Stolpes översättningar där syntaxen 

skiljer sig åt utan att vi behöver analysera dem i jämförelse med originalverket. Eftersom vårt 

syfte inte är rent översättningsvetenskapligt utan också att ta reda på hur översättningarna 

fungerar som självständiga texter så är detta relevant att göra. 

 

L: ”Fem år”, svarade han ögonblickligen liksom om han hela tiden bara hade stått och väntat 

på att jag skulle fråga honom det. (s. 12) 

S: ”Fem år”, svarade han genast, som om han väntat på frågan i evigheter. (s.11) 

 

Inledningarna på fraserna fram till om är syntaktiskt väldigt lika hos Lindström och Stolpe. 

Citatet är identiskt och satsdelarna har placerats på samma sätt. Det finns ett par skillnader i 

ordval som skulle kunna markera ålderdomlighet hos Lindström, men rent syntaktiskt är den 

enda skillnaden att Stolpe har valt att separera bisatsen från huvudsatsen med ett 

kommatecken. I resten av meningen finns det dock en hel del skillnader. Den stora skillnaden 

är att Lindström har två bisatser medan Stolpe bara har en. Stolpes enda bisats har dessutom 

en rak och enkel syntaktisk struktur: istället för att göra en verbkonstruktion med verbet fråga 

nominaliserar Stolpe ordet och gör om ordet till ett objektadverbial/direkt objekt: på frågan. 

Tidsadverbialet som avslutar Stolpes mening, i evigheter, motsvaras av hela tiden i 

Lindströms översättning; Lindströms tidsadverbial är helt enkelt framförställt. Istället för att 

nominalisera och göra meningen informationstät har Lindström gått motsatt väg och använder 

två verbkonstruktioner med många verbformer i. Lindström har behållit det finita verbet hade 

vilket Stolpe valde att stryka och Lindström har även ett till finit verb i form av skulle. Utöver 

detta finns tre infinita verbformer: stått, väntat och fråga. Denna konstruktion är alltså 

betydligt mer komplex ur ett syntaktiskt perspektiv (Platzack 1981: 129–133) även om det 

knappast försvårar förståelsen på något sätt. Den konditionala bisatsen och mängden verb gör 

dock att meningen i jämförelse med Stolpe känns något onaturlig och klumpig och Stolpes 

lösning är mer talspråklig. 

 

L: ”Om det blir bråk, så tar du, Masson, hand om den andre. Jag klarar upp den som vill åt 

mig. Och du, Mersault, om det skulle komma en till, så får du ta dig an honom.” (s. 67) 

S: ”Om det blir bråk tar du Masson den andre. Jag tar hand om min kille. Och du Meursault, 

om det kommer en till är han din.” (s. 68) 
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Detta exempel får belysa det faktum att Lindström använder kommatecken i större 

utsträckning än vad Stolpe gör och vad det får för effekter. Antalet kommatecken som 

Lindström använder, främst för att separera olika satser från varandra, får effekten att 

läsningen får fler pauser och tempot i texten blir väldigt oregelbundet. Det behöver inte 

nödvändigtvis vara fel men i det här fallet, när det är på väg att bli bråk, kan man tänka sig att 

tempot i repliken antagligen är ganska snabbt. Lindström förlorar talspråkligheten i stor 

utsträckning och det är lätt att se kontrasten mot Stolpes översättning. I övrigt bör det noteras 

att Stolpe än en gång använder rakare och enklare verbkonstruktioner än vad Lindström gör. 

Detta är verkligen ett tydligt särdrag för Stolpes översättning. 

4.4 Ordval 

När det gäller ordval i de två översättningarna finns det många olika typer av skillnader som 

är värda att ta upp. Jag ska försöka ta upp talande exempel för de olika typer av skillnader i 

ordval som är relevanta i studien av texterna.  

En till synes mindre skillnad mellan översättningarna som jag ändå tycker är värd att ta 

upp handlar om huvudkaraktärens namn i romanen. I originalverket heter han Meursault eller 

monsieur Meursault. Vi får dock aldrig reda på hans förnamn. I Stolpes översättning heter 

huvudkaraktären Meursault precis som i originalet men Lindström har valt att döpa om 

huvudkaraktären till Mersault. Han har alltså tagit bort ett u. Det kan tyckas vara en liten och 

oviktig skillnad, men den är ändå värd att notera. Extra intressant blir det då Camus skrev en 

roman (den första roman han skrev), La mort heureuse, som inte utgavs förrän 1971, elva år 

efter hans död, där huvudkaraktärens namn är Mersault. Denna karaktär liknar på väldigt 

många sätt Främlingens Meursault, men Lindström lär inte ha vetat om att Camus hade skrivit 

denna roman då den utgavs långt efter Lindströms översättning. Även om Lindström hade 

vetat om det finns det egentligen ändå ingen anledning att korrigera det namn som Camus valt 

att hans huvudkaraktär ska ha i Främlingen. En teori är att Lindström helt enkelt ville 

förenkla namnet något för svenska läsare, men om det var nödvändigt eller inte går helt klart 

att diskutera; skillnaden mellan Meursault och Mersault är dessutom minimal. 

Förutom skillnaden på huvudkaraktärens namn finns mer betydelseskiljande skillnader i 

ordval värda att studera i översättningarna. Ett exempel som återkommer väldigt mycket i del 

1 är vaktmästaren (L) – portvakten (S). Det går inte att sätta likhetstecken mellan dessa två 

yrken, även om de liknar varandra. Det franska ordet som Camus har använt är concierge och 

enligt Norstedts franska lexikon är faktiskt den enda korrekta översättningen till ordet 
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portvakt. Det som Lindström antagligen har gjort i sin översättning är att han har försökt 

översätta en kulturell företeelse och alltså varit något mer fri i sin översättning jämfört med 

Stolpe. Portvakter är något som i större utsträckning existerat i Frankrike jämfört med Sverige 

och Lindström kan möjligen ha tänkt att han försvenskade concierge i det här fallet genom att 

göra honom till en vaktmästare. Att kalla översättningen för felaktig är dock att ta det för 

långt då det här helt klart lär vara ett medvetet val av Lindström och det vore ytterst 

förvånande om han inte kunde den ordagranna översättningen i det här fallet. Portvaktens 

sysslor på ett äldreboende kan dessutom liknas vid en vaktmästares sysslor. 

Ett annat intressant betydelseskiljande exempel på ordval är då Meursault ska gå på sin 

mammas begravning och lånar någonting av Emmanuel (Camus 1946: 8, Camus 2009: 8). 

Frågan är vad Meursault lånar: enligt Lindström är det en svart halsduk och enligt Stolpe är 

det en svart slips. Här måste vi gå till Camus original för att se vad det är för ord som används 

där. I originalet används ordet cravate noire. Enligt Norstedts franska lexikon betyder ordet 

cravate ”slips; kravatt, halsduk; [ordens]band”. Det finns alltså stöd här för båda 

översättningarna. Studerar vi kontexten i vilken ordet används kan vi dock komma närmare 

vilken översättning som är mest ”korrekt”. Eftersom Meursault ska på begravning är det 

betydligt troligare att det är en svart slips han behöver snarare än en halsduk. Med tanke på 

hettan som beskrivs i anknytning till begravningen är det ännu mer osannolikt att det var en 

halsduk Meursault lånade. Hade Camus syftat till att det var en halsduk är det dessutom 

betydligt mer troligt att han använt något av orden écharpe eller foulard.
6
 Det mesta talar 

således för att Lindströms översättning rentav är felaktig. 

Jag har inte funnit särskilt många rena felaktigheter i översättningarna men ett par exempel 

till kan jag nämna och i samtliga fall handlar det om fel i Lindströms översättning. I inledning 

av romanen beskrivs avståndet mellan Alger och Marengo. I Camus original är avståndet 

quatre-vingts kilomètres vilket på svenska bör översättas till åttio kilometer. Lindström har 

dock valt att översätta frasen till åttiofyra kilometer. Det kan också vara värt att notera att 

Stolpe i sin översättning valt den mer talspråkliga formen åtti här. Den andra felaktigheten 

hos Lindström är att han har översatt frasen la Révolution de 1789 (Camus 1942: 168) till 

Revolutionen 1798 (Camus 1946: 137). Detta skulle givetvis kunna vara ett tryckfel, men det 

är ändå värt att nämna. Stolpe har översatt frasen till revolutionen 1789 (Camus 2009: 137). 

Notera också att Stolpe inte har någon versal på substantivet. 

                                                           
6
 Norstedts lexikon nämner inte ens cravate som tänkbar översättning till halsduk från svenska till franska. 
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Förutom de meningsskiljande olikheterna i ordval i översättningarna finns det givetvis 

väldigt många skillnader i ordval där det mer handlar om skillnad i stilnivå och vilka 

associationer ett visst ord har än vad det handlar om ordets betydelse. Jag kommer att nämna 

ett antal exempel som jag tycker är talande för de skillnader som finns mellan 

översättningarna. Här fokuserar jag inte så mycket på det franska originalet utan mitt fokus 

ligger på att studera vad skillnaderna är mellan de svenska orden och hur det påverkar den 

svenska läsningen av romanen (fristående från originalet). 

Stolpe använder konsekvent orden människa eller människor i sin översättning medan 

Lindström varierar mellan människa och mänska och människor och mänskor. Vid en första 

anblick kan man tro att Lindström använder ett mer talspråkligt språk här då ordet mänska 

idag till viss del har den associationen i skrift. Ju längre bak i tiden man går desto mindre 

talspråklig är dock den här varianten av ordet människa. Det finns exempelvis väldigt många 

psalmer där varianten mänska används och där är det tydligt att det inte handlar om någon 

talspråklighet, till exempel ”O Jesus Krist som mänska blev” och ”O mänska, har du ock väl 

betänkt”. Vi kan alltså anta att mänska i Lindströms översättning inte är en särskilt stark 

talspråklig markör utan bara en variant på människa. Att Stolpe enbart använder människa 

skulle dock kunna ses som en indikator på att termen mänska har fått starka talspråkliga 

associationer och att man därför gärna undviker den termen om man inte vill markera just 

talspråklighet. Det ska dock noteras att än idag markeras inte mänska som vardagligt språk i 

SAOL utan enbart som en variant av människa. 

Vidare kan vi studera hur ordet asile
7
 översätts hos Lindström och Stolpe. Vi är här inte 

främst intresserade av mötet mellan det svenska och det franska ordet utan snarare mötet 

mellan den svenska översättningen och läsaren. Ordet används nio gånger i del 1 (jag har 

enbart undersökt den här delen då ordet används mest frekvent här och dessutom i olika 

kontexter) och det översätts på väldigt olika sätt av Lindström och Stolpe. Lindström 

översätter ordet fyra gånger till ålderdomshemmet eller en variant av ordet, tre gånger till 

anstalt eller en variant av ordet, en gång till anstaltkomplexet och en gång till bårhuset. Stolpe 

översätter ordet sju gånger till hemmet eller en variant av ordet, en gång till hemmet för äldre 

och en gång till huset. Lindström är alltså mer varierad i sitt översättande medan Stolpe är 

konsekvent med hemmet. Lindströms varianter anstaltskomplexet och bårhuset kan ge 

associationer till att ålderdomshemmet är väldigt stort med många olika byggnader, medan 

Stolpes översättningar ger mer tolkningsföreträde till läsaren. 

                                                           
7
 Norstedt översätter termen från franska till svenska: ”åld. ålderdomshem”. 
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När det gäller stilnivån på ordval märks en stor skillnad mellan Lindström och Stolpe. Det 

finns en mängd exempel på ordval där stilnivån skiljer sig åt rejält. Nedan kommer jag nämna 

exempel
8
 på ord från båda översättningarna som mer eller mindre är synonymer med varandra 

men som skiljer sig i stilnivå. Det är värt att notera att det här bara är ett fåtal av alla de 

skillnader i ordval som finns men mitt mål har varit att välja ut exempel som visar på de 

särdrag som finns i översättningarna. 

 

(1) Sade – sa, (2) vacker kvällsdager – vackert eftermiddagsljus, (3) resignera inför det 

faktum – godta, (4) helt och hållet lugnad – mycket lättad, (5) fridagar – lediga dagar,  

(6) ideligen – hela tiden, (7) tordes – vågade, (8) under det vi stod) – medan vi stod),  

(9) fruntimren – kvinnorna, (10) hade frapperat mig – hade gjort intryck på mig,  

(11) synranden – horisonten, (12) sextiofyra – sextifyra 

 

Studerar vi verben bland exemplen ovan (1, 3, 7 och 10) så finns det tydliga särdrag som 

skiljer Lindströms ord från Stolpes ord och det är att Lindströms ord är högtravande och/eller 

ålderdomliga. Skillnaden i stilnivå mellan sa – sade analyseras i undersökningen av 

verbböjningar (4.5.1), resignera inför det faktum är en klart mer högtravande form än godta, 

en korpussökning visar att vågade är en betydligt mer modern term än tordes (en form som 

används i väldigt låg utsträckning i modern svenska) och hade frapperat mig är även det en 

uppenbart högtravande konstruktion, framför allt i jämförelse med Stolpes översättning. 

Verbet frappera har dock inte Lindström tagit helt ur luften i det här fallet utan det franska 

verb Camus har använt sig av i sitt original är frapper. Eftersom den svenske läsaren aldrig 

kommer i kontakt med det franska originalet och inte heller bör förväntas ha några kunskaper 

i franska är det dock av mindre betydelse i jämförelsen av hur de svenska översättningarna 

fungerar som texter. Sammanfattningsvis kan vi i alla fall konstatera att Lindströms ordval vid 

verb lutar åt det mer ålderdomliga och högtravande hållet jämfört med Stolpe. 

När det gäller substantiven (2, 5, 9, 11 och 12) så handlar det främst om att Lindström har 

ett mer ålderdomligt språk än Stolpe, eller om det snarare är så att Stolpe har ett modernare 

språk än Lindström. I exemplen 2, 5, 9 och 11 ligger Stolpes ordval betydligt mer i tiden även 

om Lindströms ordval fungerar som ord än idag. Dock kan man konstatera att exempelvis 

eftermiddagsljus ger ungefär 8 800 träffar på Google och kvällsdager ger 8 träffar så 

skillnaden är rätt stor. Att dessutom använda fruntimren som en oladdad synonym till 

                                                           
8
 Exemplen markeras med en siffra för att förenkla hänvisandet till dem i analysen. Ordet i Lindströms 

översättning står först i exemplet, sedan kommer ordet i Stolpes översättning. 
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kvinnorna som Lindström gör i sin översättning känns ytterst omodernt och en korpussökning 

bekräftar att ordet knappt ens används i skrift efter 1980-talet. När det gäller exempel 12 

finner vi en skillnad i hur översättarna tar sig an räkneord. Stolpe använder konsekvent den 

mer talspråkliga varianten, i det här fallet sextifyra, medan Lindström använder den 

traditionella formen, sextiofyra. Skillnaden kan tyckas vara liten, men tillsammans påverkar 

alla dessa talspråksmarkörer läsarens läsupplevelse. 

I de resterande exemplen (4, 6 och 8) handlar det främst om att Lindströms ordval är mer 

högtravande än Stolpes. Detta passar in väl med vad som konstaterats tidigare i analysen med 

Stolpes rakare och enklare språk. Både Lindströms och Stolpes översättningar fungerar 

mycket väl i modern svenska men det är också väldigt tydligt att Stolpe har valt en betydligt 

lägre stilnivå jämfört med Lindström. 

Vi måste dock konstatera att Lindström inte alltid är ålderdomlig i sitt språk och Stolpe är 

inte alltid modern och talspråklig. Det finns många fall där olika lösningar i modern svenska 

hade varit tänkbara just när det gäller modernt kontra ålderdomligt språk där Lindström och 

Stolpe har valt samma lösningar. Ett sådant exempel är att både Lindström och Stolpe skriver 

sedan och ingen väljer den talspråkligare och modernare formuleringen sen, detsamma gäller 

för var gång: ingen av översättarna har valt den något talspråkligare formen varje gång. 

Småpladdrade – dämpat pladder är ett annat exempel som visar att Lindström och Stolpe 

ibland ligger på samma stilnivå när det gäller talspråklighet, det är nästan till och med så att 

Lindströms översättning småpladdrade känns något mer talspråklig än Stolpes lösning men 

nyansskillnaden är liten. Sedan finns också exempel där Lindström och Stolpe ligger på 

samma stilnivå men där helt enkelt språkets utveckling har gjort att Lindströms term snarare 

uppfattas som ålderdomlig, exempel på detta är: spottklyscha – loska och fritänkare – ateist. 

I stort är det dock tydligt att Lindströms ordval är ålderdomligare och något mer 

högtravande än Stolpes och att Stolpe i regel är mer talspråklig och modern i sina ordval. 

4.5 Verb 

Jag har undersökt verben i översättningarna utifrån två olika perspektiv. Det ena perspektivet 

handlar om skillnader i verbböjningarna, det vill säga om verben skiljer sig åt i konstruktion, 

tempus, modalitet eller diates (aktiva och passiva verbformer). Det andra perspektivet handlar 

om skillnader i själva verbformerna, till exempel begrov – begravde. Orden har samma 

grammatiska funktion men de skiljer sig formmässigt i sina ändelser. Låt oss börja med att 

studera de skillnader som finns i verbböjningarna. 
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4.5.1 Verbböjningar 

Här presenterar och analyserar jag ett antal karakteristiska exempel som visar på hur 

översättningarna oftast skiljer sig åt när det gäller verbböjningar. 

En tendens som syns tydligt när man studerar texterna är att Stolpe ofta använder sig av en 

konstruktion med ensam finit verbform där Lindström ofta använder sig av en verbgrupp. 

Nedan följer några exempel på detta: 

 

L: Masson förklarade att man måste låta honom göra som han ville. (s. 69) 

S: Masson sa att han fick som han ville. (s. 70) 

 

Det är ingen skillnad i tempus i ovanstående exempel. Det finita verbet står i presens hos 

båda. Lindström har dock valt en lösning där han använder sig av en modal 

hjälpverbskonstruktion med hjälpverbet måste. Stolpe å sin sida använder istället bara verbet 

få i preteritum. 

 

L: En enda chans på tusen, det skulle vara tillräckligt för att systemet skulle bli rimligt.  

(s. 136) 

S: En enda chans på tusen räckte för att det skulle blir bra. (s. 136) 

 

Här har vi en skillnad i modalitet. Lindström har valt att göra en konstruktion med skulle + 

infinitiv (konditionalis) och tillräckligt som adverbial. Stolpe har även i detta exempel en 

enkel konstruktion med enbart verbet räcka i preteritum för att uttrycka samma sak. 

 

L: Men en morgon kom jag att tänka på ett fotografi […]. (s. 137) 

S: Men en morgon mindes jag ett fotografi […]. (s. 137) 

 

Verbböjningarna fortsätter alltså det mönster som vi har sett i tidigare delar i uppsatsen, 

nämligen att Lindström använder mer komplexa och längre lösningar i sina översättningar 

medan Stolpe använder ett rakare språk. Givetvis finns det dock exempel på när Lindström 

har verbkonstruktioner som är rakare och enklare än Stolpes, men det är verkligen i 

undantagsfall. Ett av dessa undantag är: 
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L: Alla sunda varelser önskade mer eller mindre sina käras död. (s. 81) 

S: Alla människor hade mer eller mindre önskat livet av dem de älskade. (s. 81) 

 

Här ser vi en skillnad i tempus. Lindström använder preteritumformen av önska medan Stolpe 

använder pluskvamperfektsformen av samma verb. Dessutom kan vi se att Stolpe har ett 

längre efterled med en verbform jämfört med Lindströms raka nominalfras, något som går 

emot de tendenser som presenterades i kapitel 4.3 gällande syntaxen. Men som sagt handlar 

detta om undantag och inget annat. 

När det gäller användandet av futurum finns det ingen större skillnad mellan de olika 

översättningarna. Detta trots att man kunde förvänta sig att Stolpe i sin senare översättning i 

större utsträckning skulle använda presensformen av ett verb snarare än den sammansatta 

tempusformen för futurum (ska + infinitiv eller kommer att + infinitiv). Nedan följer tre 

exempel från översättningarna där framtid uttrycks: 

 

L: Men det gör han nog i övermorgon […]. (s. 7) 

S: Men det kommer han nog att göra i övermorgon […]. (s. 7) 

 

L: De har skruvat på locket, men jag ska skruva upp det igen så att ni får se henne. (s. 11) 

S: De lade på locket, men jag ska ta ur skruvarna så kan ni se henne. (s. 10–11) 

 

L: Och då kommer samma fråga att uppställa sig. (s. 143) 

S: Då ställs ni inför samma fråga. (s. 143) 

 

I det första exemplet använder sig Lindström av presens medan Stolpe använder sig av en 

sammansatt tempusform med kommer + infintiv. I det andra exemplet använder sig båda av 

sammansatt tempus med ska + infinitiv. I det tredje exemplet har Lindström en sammansatt 

tempusform med kommer att + infinitiv. Stolpe har istället en passiv presensform av ställa här 

och förutom att han använder sig av en annan typ av tempus för att uttrycka framtid här så är 

det även en annan typ av diates. 

Det går alltså inte att säga att det finns någon egentlig tendens när det gäller skillnaderna i 

användandet av futurumformer hos Stolpe och Lindström. Båda använder sig av de båda 

tidigare nämnda formerna och de få skillnader som finns ger en för liten grund för att man ska 

kunna dra några slutsatser utifrån det. Det kan dock noteras att det är vanligare med en 

sammansatt tempusform för att uttrycka futurum hos båda översättarna vilket inte är oväntat 
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eftersom det finns många konstruktioner som kräver sammansatt tempusform och som inte 

kan uttryckas med presens. 

4.5.2 Verbformer 

Vid undersökningen av verbformer i Lindströms och Stolpes översättningar har jag fokuserat 

på två olika aspekter: skillnader i verbformer mellan Lindström och Stolpe och individuella 

verbformer som tidsmarkör (jag har främst då letat efter ålderdomliga eller förlegade 

verbformer). Nedan följer ett par exempel där Lindström och Stolpe använder olika 

verbformer. 

 

L: Han sam bröstsim, och det ganska dåligt, så att jag sam ifrån honom ut till Marie. (s. 64) 

S: Han simmade bröstsim och ganska dåligt, så jag lämnade honom och simmade till Marie. 

(s. 65) 

 

Här ser vi en skillnad i preteritumböjningen av simma. Både Lindström och Stolpe är 

konsekventa med sin verbböjning och använder den ena termen genomgående i det 

undersökta materialet. Lindström använder sig av den starka böjningen (simma – sam – 

summit) medan Stolpe använder regelbunden böjning (simma – simmade – simmat). SAOL 

väljer inte att kalla den starka böjningen av simma för ålderdomlig utan beskriver 

verbböjningen som följer: ”[…] simmade, äv. sam, simmat, äv. summit […]”. Vi kan dock 

kostatera att det här är en tydlig markör för att Stolpes text är modernare än Lindströms trots 

allt då stark böjning av simma är ovanlig i nutida svenska. Genom en korpussökning syns det 

tydligt att sam var en vanlig preteritumböjning av simma när Lindström gjorde sin 

översättning medan simmade var den helt dominerande preteritumböjningen när Stolpe gjorde 

sin översättning. 

 

L: “Varför”, sade han, “vägrar ni att låta mig besöka er?” (s. 142) 

S: ”Varför avvisar ni mina besök?” sa han. (s. 142) 

 

I ovanstående exempel visas den verbformsskillnad som rent frekvensmässigt skiljer sig allra 

mest åt mellan översättningarna och det gäller preteritumformen av säga. Lindström har valt 

formen sade medan Stolpe har formen sa och båda böjer verben på det sättet utan undantag. I 

SAOL står det att preteritumformen för säga är sade och att sa är en vardaglig böjning av 

verbet. Förutom att Stolpes val av verbform indikerar på att han har ett vardagligt språk är det 
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också en markör för modernt språkbruk. Det finns dock exempel där Stolpe inte valt den 

något mer vardagliga verbböjningen, till exempel skriver Stolpe lade (precis som Lindström) 

och inte la som preteritumform av lägga. 

Jag har inte funnit många exempel på individuella verbformer från översättningarna som 

tidsmarkör utan i de flesta fallen handlar det i så fall om en skillnad i ordval (se 4.4.). I själva 

verket hittade jag bara ett exempel som känns relevant att ta upp och det är följande citat: 

 

L: Det var samma sol, samma ljus över samma sand som den dagen när jag begrov mamma. 

(s. 73) 

 

Verbformen återkommer i Lindströms översättning men i mitt undersökta material använder 

Stolpe aldrig en aktiv preteritumform av begrava. Bisatsen i den här frasen är dessutom 

tillagd av Lindström och den existerar inte i Camus roman eller i Stolpes översättning (se 

vidare kapitel 4.6.). Även om begrov knappast är en helt förlegad term kan den uppfattas som 

något ålderdomlig och en korpussökning bekräftar att begravde är den betydligt mer använda 

formen idag. 

4.6 Övriga företeelser 

Här kommer jag att ta upp företeelser som jag av olika anledningar inte anser vara värda ett 

eget avsnitt (se 1.2) men som ändå bör tas upp. 

Låt oss börja med att studera hur kulturella företeelser har översatts av Lindström och 

Stolpe. Något förvånande (Lindqvist 2007: 8) skiljer inte Lindström och Stolpe sig särskilt 

mycket åt på den här punkten och de skillnader som finns är sällan systematiska. En mer eller 

mindre systematisk skillnad är dock att Lindström i de flesta fallen valt att inte översätta 

madame och monsieur till svenska (till exempel madame Masson) medan Stolpe i de allra 

flesta fallen har översatt madame till fru och monsieur till herr (till exempel fru Masson). Det 

är dock anmärkningsvärt att i repliker där någon kallas för monsieur eller madame så är det 

tvärtom, där behåller Stolpe den franska varianten medan Lindström översätter till svenska. 

Ett exempel på detta är: 

 

L: ”Tyst med dig, det där är ju ingenting att prata med herrn om.” (s. 13) 

S: ”Tyst med dig, inte ska du säga sånt till monsieur.” (s. 12) 
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När det gäller ett av franskans något knepiga personliga pronomen att översätta, vous
9
, är 

skillnaderna mellan översättningarna ytterst små och jag hittade knappt några skillnader alls 

vid en första översiktlig genomgång av materialet. Då jag även fick detta bekräftat i Evelina 

Stenebys masteruppsats Alpha valde jag att själv inte fortsätta denna undersökning då det 

kändes som dåligt investerad undersökningstid. Steneby konstaterar i sin uppsats att det 

endast är en enda skillnad i valet av du eller ni vid översättningen av vous i de första 50 

sidorna av Främlingen (Steneby 2013: 87–88). Då handlar det om att Lindström översätter 

vous till du medan Stolpe översätter vous till ni. Vous översätts i övrigt till ni i båda 

översättningarna och en slutsats man kan dra utifrån detta är att båda översättarna i det här 

fallet strävar efter formell ekvivalens. 

När det gäller ord som inte riktigt är/var vedertagna i den svenska kulturen skiljer 

Lindströms och Stolpes översättningar sig åt på vissa ställen. Här är Stolpe den som ligger 

närmast originalet utan tvekan. Till exempel, det som Stolpe kallar siesta kallar Lindström för 

vila (sieste i originalet), det franska ordet concierge som analyserades i kapitel 4.4. har Stolpe 

översatt rakt till portvakt medan Lindström valt översättningen vaktmästare. Dock väljer båda 

att behålla det franska ordet café au lait som det är i originalet. 

En annan tendens som jag inte direkt var ute efter att undersöka men som ändå blev tydlig 

är det faktum att Lindström gärna lägger till ord som inte finns i originaltexten. Oftast handlar 

det om småord för att nyansera meningen som ju eller så men när det inte finns något stöd i 

originalet för att skriva på det viset så frågar man sig varför Lindström har gjort såhär. Detta 

är något som skulle kunna ägnas större plats men jag har tyvärr inte haft tid eller plats för att 

göra det. Lindströms tendens att skriva läsaren på näsan när Camus inte gjort det i originalet 

bör dock exemplifieras och ett av de tydligaste exemplen är när Meursault mördar araben i 

slutet av första delen av romanen, en passage som är poetiskt skriven och symbolisk på många 

sätt. Här väljer Lindström att skriva ut något som är underförstått i originalet. Låt oss jämföra 

Lindströms formulering med Camus och Stolpe: 

 

C: C’était le même soleil, la même lumière sur le même sable qui se prolongeait ici. (s. 91) 

L : Det var samma sol, samma ljus över samma sand som den dagen när jag begrov mamma. 

(s. 73) 

S: Det var fortfarande samma sol, samma ljus på samma sand. (s. 73–74) 

 

                                                           
9
 Vous översätts till ni på svenska men då man niar betydligt oftare i Frankrike än i Sverige kan detta ställa till 

med problem för översättaren som inte vet om vous bäst översätts till du eller ni. 
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Lindströms fras när jag begrov mamma är tillagd av honom utan stöd i originaltexten. Visst är 

det tydligt att det är mammans begravning som åsyftas men Camus har valt att inte skriva ut 

det. Antagligen finns det en anledning till att Camus uttrycker sig såhär, framför allt då 

Camus faktiskt skriver ut att det är samma sol och samma sand som när mamma begravdes 

längre fram i kapitlet. Den här tendensen att Lindström lägger till saker som inte finns i 

originalet är klart noterbar. Dock är det här fallet är ett av de mer extrema. Lindströms 

tolkning behöver dock inte ses som en försämring av verket. DN:s Jonas Thente skriver om 

Främlingen att ”[k]anske är det så att Albert Camus lämnade för mycket åt läsaren att 

begripa. Kanske trodde han att vår förmåga att förstå var lika utvecklad som hans egen” 

(Thente 2013). Med detta resonemang i bakhuvudet kan man lättare förstå varför Lindström 

har haft en tendens att skriva ut saker som inte står i originalet. 

Detta kapitel, och hela undersökningsdelen, avslutas med en kortfattad analys av 

översättarnas användande av semikolon. Det här var inte något jag hade tänkt undersöka, men 

under arbetets gång slog det mig att Lindström använder väldigt mycket mer semikolon än 

vad Stolpe gör. I franskan är det vanligare än i svenskan att använda semikolon vilket beror på 

att semikolonet inte riktigt har samma funktioner i franskan jämfört med svenskan. 

Lindströms användning av semikolon går dock oftast inte att spåra till originaltexten utan i de 

flesta fallen är det Lindström själv som gjort en konstruktion som han anser behöver ett 

semikolon. Detta behöver man inte lägga alltför stor vikt vid i en analys då det endast handlar 

om att Lindström använder ungefär en handfull semikolon per undersökt del, men det ska 

också jämföras med Stolpe som knappt använder semikolon alls. Användning av semikolon 

kan ge ett något högtravande intryck och för att visa hur det kan se ut i översättningarna 

kommer här ett exempel från inledningen där Lindström använder semikolon medan Stolpe 

inte gör det: 

 

L: Idag dog mamma. Eller kanske igår; jag vet inte. (s. 7) 

S: Mamma dog idag. Eller igår kanske, vet inte. (s. 7) 

 

Givetvis är det något av en smaksak vilken som kvalitativt skulle vara den bästa lösningen här 

men det är i alla fall tydligt att det i det här exemplet är Lindströms översättning som känns 

något mer högtravande än Stolpes på grund av semikolonet (och givetvis också bortfallet av 

subjekt i Stolpes översättning). 
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5 Diskussion 

I det här kapitlet kommer resultatet från undersökningen att diskuteras utifrån de hypoteser 

som nämndes i inledningen av uppsatsen. Det handlar alltså om översättningarnas modernitet 

i sitt språkbruk och hur det påverkar läsaren, vilken översättning som egentligen ligger 

närmast originalet och om undersökningen kan ge oss en fingervisning om nyöversättningar 

verkligen behövs. Jag inleder diskussionen med det förstnämnda ämnet. 

5.1 Översättningarnas modernitet 

När man jämför två svenska texter där den ena är skriven 1946 och den andra är skriven 2009 

förväntar man sig givetvis att den senare texten ska ha ett modernare språk. Så blev ju också 

fallet i min undersökning. På i princip alla punkter uppvisade Stolpes översättning ett 

modernare språk om det så var genom kortare meningar, större talspråklighet, modernare 

ordval eller något annat. Hur kan detta påverka läsare av översättningarna? 

Ett modernt språk i en text verkar kunna få en läsare att tro att handlingen utspelar sig 

senare än vad den egentligen gör. Det argumenterar Davidsson (2013) för i sin uppsats. 

Davidssons undersökning har dock fokuserat på ordval och enstaka meningar i sin 

enkätundersökning och det är därför möjligt att informanterna ”övertolkar” ett ords 

modernitet eller ålderdomlighet. En text fungerar som en enhet och den läses också som en 

enhet och det är det som är risken med undersökningar som Davidssons, en risk som hon 

också är medveten om: att undersökningen av det fragmentariska ensamt inte kan säga särskilt 

mycket om texten som en enhet. När det gäller just modernt språk och huruvida det påverkar 

läsarens uppfattning om när en text utspelar sig blir detta tydligt. I Främlingen finns det så 

pass mycket tidsmarkörer som bör få läsaren att förstå när handlingen utspelar sig att enstaka 

ordval i vissa meningar inte bör ändra den uppfattningen. Redan i första stycket i romanen får 

Meursault ett telegram från mammans hem och bara det ger läsaren en viss uppfattning om 

när romanen utspelar sig. Läser man hela Främlingen i Stolpes översättning från 2009 är det 

ytterst osannolikt att någon skulle tro att den utspelade sig någon gång efter 1950-talet. 

Stolpes språk är visserligen modernt men han har inte lagt till företeelser som inte existerade 

när romanen författades och därför bör inte heller uppfattningen om när romanen utspelar sig 

påverkas nämnvärt. 

Att man uppfattar att Stolpes översättning utspelar sig i modern tid på grund av sitt 

moderna språk anser jag alltså är osannolikt. Däremot finner jag det mer troligt att en yngre 
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generation läsare skulle kunna uppfatta att Lindströms översättning utspelar sig tidigare än 

vad romanen i själva verket gör. Detta grundar jag på att det litterära språket idag har blivit 

ledigare och bär många talspråkliga drag i jämförelse det litterära språket 1945 (Larsson 2007: 

55). En text som Lindströms skulle därför kunna uppfattas som främmande av en ny 

generation läsare som inte varit i kontakt med en sådan här typ av text tidigare. Det är därför 

rimligt att dessa läsare skulle bedöma texten som mycket gammal och kanske tro att romanen 

utspelade sig ännu längre tillbaka än vad den verkligen gör. Denna tes bekräftas också till viss 

del i Davidssons (2013) uppsats där hon iakttar liknande tendenser. Det mesta talar således för 

att det är en större risk att den äldre översättningen uppfattas som ”för gammal” än att den 

nyare översättningen uppfattas som ”för modern”. Lindströms översättning är emellertid inte 

alltför ålderdomlig och den risk jag talar om är således inte särskilt stor. 

5.2 Översättningarna i jämförelse med originalet 

I undersökningen studerade jag översättningarna delvis separat och delvis i jämförelse med 

originalet. När översättningarna jämfördes med originalet fanns det en tydlig tendens att 

Stolpe var den som låg närmast originalverket, till exempel när det gäller ordval och syntax. 

Dock är det en fråga om definition när man diskuterar vilken översättning som ligger närmast 

originaltexten då ekvivalensbegreppet inom översättningsvetenskapen anses vara 

problematiskt (se kapitel 2). Jag har valt att utgå från två typer av ekvivalens i min 

undersökning: formell och dynamisk. Stolpe ligger närmast originalet i båda fallen, även om 

skillnaden är större mellan översättningarna när det gäller den dynamiska ekvivalensen. 

Hur kommer sig då detta? Varför ligger översättningen som är skriven med ett modernt 

språk närmare originalet än den första översättningen? Det första man måste tänka på här är 

att Albert Camus inte skrev Främlingen på 1940-talssvenska. Det finns ingen anledning att tro 

att en tolkning gjord på 1940-talssvenska automatiskt skulle vara bättre än en modern 

översättning. Dessutom visar forskning att nyöversättningar i regel ligger närmare 

originalverket än äldre översättningar. Översättningarna har blivit mindre kommunikativa och 

mer semantiska (Larsson 2007: 56). Detta innebär att de modernare översättningarna i större 

utsträckning fokuserar på att avspegla källspråkstextens stil och även den kultur som ett 

källspråk alltid för med sig. 

När det gäller just källspråkstextens stil är det tydligt att Stolpe ligger närmare originalet i 

jämförelse med Lindström. På baksidan av både Lindströms och Stolpes översättningar 
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beskrivs romanen på i princip samma sätt
10

. Beskrivningar som ”betydelsemättad precision” 

och ”säker stilkonst” används. Den betydelsemättade precisionen verkar dock inte Lindström 

fullt ut följt i sin översättning vilket har visats i min undersökning. Lindström har bland annat 

lagt till ord och fraser som Camus inte använder sig av (se kapitel 4.3), han har också tagit 

bort till synes relevanta ord i vissa fraser (se kapitel 4.3) och han har även ett antal väldigt fria 

tolkningar av ord i sin översättning (se kapitel 4.4). 

Undersökningen av meningslängd ger oss en indikation på att Lindström använder ett mer 

ålderdomligt och komplext språk då hans meningar är betydligt längre än Stolpes. I 

undersökningen av syntaxen observerade jag att Lindström använde syntaktiskt mer 

komplicerade strukturer i jämförelse med Stolpe, framför allt när det gällde 

verbkonstruktioner. Detta talar också för att Stolpes översättning ligger närmare originalet än 

Lindströms. Camus är känd för sitt korta och koncisa språk där han inte skriver ett enda ord 

mer än vad som behövs. Det franska litteraturmagasinet Le Salon Littéraire (2013) beskriver 

Camus stil som ”kort, snabb, skarp och rakt på sak
11

” och detta har Stolpe i högre grad 

anammat i jämförelse med Lindström.  

Stolpes översättning tenderar att ligga närmare originalet i så gott som alla sammanhang, 

”trots” sitt moderna språkbruk. Än en gång kan jag betona att det moderna språkbruket inte på 

något sätt är en motsättning för att kunna ligga nära Camus originalverk. Camus skrev 

Främlingen på 1940-talet och franskan har inte förändrats särskilt mycket i skrift sedan dess 

då man är betydligt mer konservativa när det gäller språkbruk i Frankrike i jämförelse med 

Sverige. Det finns ingenting som säger att bara för att en text är skriven under en viss period 

så måste målspråket under den perioden motsvara källspråket bättre än målspråket under en 

annan period. En översättning handlar alltid om att tolka en text (Lindqvist 2007: 8) och 

därför blir en översättning av en roman aldrig mer än en tolkning. Om tolkningen görs direkt 

efter att romanen är skriven eller många år senare spelar mindre roll. Detta visar också min 

undersökning. 

5.3 Behovet av nyöversättningar 

Min undersökning visar på att nyöversättningar verkar fylla ett syfte. Stolpes översättning 

ligger närmare originalverket och använder ett modernare språkbruk och är således betydligt 

lämpligare för en modern läsare i jämförelse med Lindströms översättning. 

                                                           
10

 Det är samma grundtext men med några små skillnader. 
11

 Egen översättning, på franska lyder meningen: ”La phrase est courte, rapide, incisive, allant droit au but […]”. 
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Man gör nyöversättningar främst för att göra en roman tillgänglig för en ny generation 

läsare genom att använda ett modernare språkbruk än i den tidigare översättningen. I min 

fallstudie verkar nyöversättningen av Främlingen ligga närmare originalet kommunikativt och 

semantiskt och det kan ju enbart ses som något positivt. Med ett modernt språkbruk som inte 

känns främmande för den yngre generationen läsare blir inte heller romanen onödigt 

ålderdomlig eller högtravande för det ska den heller inte vara. Främlingen brukar kallas för en 

modern roman och bör också läsas som en sådan. Således anser jag att en tolkning gjord på 

1940-talssvenska som i viss utsträckning inte lyckas återskapa Camus betydelsemättade stil 

inte passar en svensk läsare på 2000-talet. 

Detta resonemang kan säkerligen föras för i stort sett alla översatta romaner och är absolut 

inte enbart kopplat till Främlingen. Man brukar säga att översättningar i regel åldras betydligt 

snabbare än en originaltext. Vissa menar att det snarare handlar om ”ett extra tidslager” som 

har lagts på texten (SvD Kultur 2013). Det är viktigt att komma ihåg att utländsk litteratur på 

svenska inte bara har en författare utan också en medskapare: översättaren. 

Översättningsforskaren Cecilia Alvstad anser att läsare ofta kan ha en idealiserad bild av vad 

översättning är för något och hon menar till att översättningen av ett enda ord kan ändra 

läsarens uppfattning av ett helt verk. Hon talar också om att det finns en stor lucka inom 

världslitteraturen där många verk skulle tjäna mycket på att bli nyöversatta till svenska (SvD 

Kultur, 2013). Resultatet från min undersökning talar för att Alvstad har rätt. Främlingen 

tjänade mycket på att bli nyöversatt till svenska.  

6 Slutsats 

Min undersökning av Sigfrid Lindströms och Jan Stolpes översättningar av Främlingen visar 

på skillnader i alla undersökta perspektiv. 

 Lindström och Stolpe har tagit sig an styckeindelningarna olika i sina respektive 

översättningar. I del 1 har Lindström suttit ut nytt stycke vid varje replik, något som Stolpe 

inte gör utan han följer Camus styckeindelning. I del 2 och 3 är skillnaderna små. 

 Stolpes meningslängd är avsevärt mycket kortare än Lindströms meningslängd. Detta 

gäller alla undersökta delar även om resultatet varierar något mellan delarna. I genomsnitt är 

Lindströms meningar två ord längre (cirka 16,5 %) än Stolpes. Detta är en markör för att 

Stolpe använder ett modernare språk än Lindström. 

 Undersökningen av syntaxen visar på att Stolpe har en betydligt rakare och enklare 

syntaktisk struktur i jämförelse med Lindström. Främst använder Stolpe enklare 
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verbkonstruktioner men det finns även andra skillnader. Lindström använder ofta relativt 

avancerade syntaktiska strukturer och hans lösningar ligger ofta ganska långt ifrån Camus 

originalverk. Studien av syntaxen indikerar således att Stolpes översättning ligger närmare 

originalverket än Lindströms. 

 Den tydligaste tendensen i undersökningen av ordval är att Stolpe använder sig av en 

betydligt modernare vokabulär jämfört med Lindström. Dessutom är Stolpe betydligt mer 

talspråklig än Lindström. Talspråkligheten är även det en markör för att Stolpe är modernare i 

sitt språk i jämförelse med Lindström. 

 Studien av verbböjningar exemplifierar det som konstaterades i studien av syntaxen, 

nämligen att Lindströms verbkonstruktioner i regel är mer avancerade än Stolpes. Stolpe 

använder ofta en ensam finit verbform för att uttrycka det som Lindström uttrycker genom en 

verbgrupp. Det finns dock undantag, båda översättarna uttrycker exempelvis futurum på mer 

eller mindre samma sätt i romanen: främst används en sammansatt tempusform och i vissa fall 

används en presensform. Det finns ingen systematisk skillnad mellan översättningarna. 

Verbformsundersökningen visar att Lindström i vissa fall använder förlegade eller något 

ålderdomliga verbformer i sin översättning. 

 I det sista kapitlet i resultatdelen om övriga företeelser kan vi konstatera att det inte finns 

särskilt många skillnader mellan Lindströms och Stolpes sätt att översätta kulturella 

företeelser. Det finns möjligtvis en liten tendens till att Stolpe ligger närmare källspråket i sina 

översättningar, men å andra sidan översätter Stolpe madame och monsieur till fru och herr i 

löpande text medan Lindström har behållit de franska formerna (men tvärtom för repliker). 

Det noteras också att Lindström har en tendens att skriva ut saker som inte står i originalet. 

Det handlar främst om småord som så och ju, men i vissa fall är det mer betydelseskiljande än 

så. 

 Resultatdelen tillsammans med diskussionsdelen styrker alla mina tre hypoteser som jag 

hade inför undersökningen. De första två hypoteserna styrks otvivelaktigt: Stolpes 

översättning använder ett modernare språk än Lindström och dessutom ligger Stolpes 

översättning närmare originalet än Lindströms. Min sista hypotes, om nyöversättningar 

behövs för att göra ett verk tillgängligt för en ny generation läsare, styrks också men kanske 

inte i lika stor utsträckning. Det mesta talar visserligen för att Stolpes nyöversättning är 

lämpligare läsning för en ny generation läsare om man jämför med Lindströms och dessutom 

talar översättningsforskare om att många verk skulle tjäna på att nyöversättas till svenska. 

Frågan är dock om nyöversättning verkligen behövs. Lindströms översättning bör för de allra 

flesta inte kännas alltför otillgänglig. Även om språket i hans översättning är ålderdomligt i 



35 
 

jämförelse med Stolpes så är Lindströms översättning betraktad som en separat text knappast 

fullständigt föråldrad. Nyöversättningar kanske därför inte behövs, om vi har ordets rätta 

bemärkelse i åtanke. Däremot kan nyöversättningar ge verk nytt liv och vill vi inte långsamt 

se hur stora litterära verk från förr tappar sin förmåga att verkligen skapa entusiasm hos en ny 

generation läsare är nog nyöversättningar den bästa lösningen. 
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