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Syftet med den här avhandlingen var att undersöka hur ordlekar och kulturella referenser i en 
amerikansk film har översatts från engelska till sverigesvenska respektive finlandssvenska. 
Materialet bestod av komedifilmen Airplane!  med tillhörande översättningar. Genom att 
analysera respektive version av översättningen kunde slutsatser dras om möjliga lösningar på 
översättningsproblem som uppstår i samband med lek med språket och kulturella referenser, 
samt om konkreta skillnader versionerna emellan. Ett bisyfte var även att undersöka om 
finlandssvenska särdrag syntes i översättningen vad beträffade språket överlag. Undersökningen 
bidrar till kunskap om audiovisuell översättning, i synnerhet med fokus på språkparet 
svenska-engelska. Den bidrar också till pluricentrisk översättning, som i tidigare forskning har 
konstaterats vara ett anmärkningsvärt outforskat område. 
 
Analysen utgick från Schröters (2005) tidigare uppställda kategorisering av 
översättningsstrategier för ordlekar. Kategoriseringen användes för att främja avhandlingens 
komparativa syfte. De kulturella referenserna i sin tur rättade sig efter Pedersens (2007) schema 
för kulturell överföring, medan de finlandssvenska särdragen baserade sig på tidigare gjord 
forskning om skillnader mellan sverigesvenska och finlandssvenska. Genom att kategorisera 
respektive översättning och analysera dem självständigt kunde jämförelsen versionerna emellan 
göras. Analysens genomfördes i praktiken genom att först analysera ordlekarna och de 
kulturella referenserna i originaldialogen. Sedan presenterades de svenska översättningarna 
parallellt för att sedan i tur och ordning analysera hur väl de hade lyckats överföra det roliga 
från den ursprungliga dialogen.  
 
Rent kvantitativt påminde de två översättningsversionerna om varandra,  i den bemärkelsen att 
de hade använt sig av de olika strategierna ungefär lika många gånger. Den finlandssvenska 
versionen var dock något mer benägen att lämna ordleken med tillhörande sammanhang helt 
oöversatt. Ur ett kvalitativt perspektiv var skillnaden större mellan översättningarna, de hade 
ofta använt olika kreativa lösningar för att uppnå liknande effekt som det engelskspråkiga 
originalet. Ett annat konstaterande var att humor i allmänhet hade försökt ersättas med humor, 
det vill säga att i de de flesta fallen hade försök gjorts för att uppnå samma effekt som 
originalversionen. Gällande de kulturella referenserna innehöll den finlandssvenska 
översättningen ett fall där en finlandssvensk referens hade använts, men i regel ersatte 
ingendera versionen referensen från originalet. Likaså förekom det en handfull fall av 
finlandssvenska särdrag i språket rent generellt, också utanför själva ordlekssammanhanget. 
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Ove Brunström

1.Inledning 

1.1 Bakgrund 

I den här avhandlingen undersöker jag hur framförallt ordlekar, men också kulturella 

referenser, har översatts i komedifilmen Airplane! (Bernstein 1980). Språkparet i fråga är 

svenska och engelska, målspråket är svenska och källspråket engelska. Jag fördjupar även 

analysen genom att jämföra två versioner av översättningen, den ena ämnad för en 

sverigesvensk publik, den andra för en finlandssvensk. I det här inledande avsnittet 

tillhandahåller jag den bakgrund som behövs för att analysen ska kunna göras och förstås 

på ett förtjänstfullt sätt. Först redogör jag kort för disciplinen översättningsvetenskap ur ett 

generellt perspektiv. Eftersom analysen faller under vad som brukar benämnas 

Audiovisuell översättning är det naturligt att noggrannare redogöra för det delområdet 

inom översättningsvetenskapen. Sedan följer ett avsnitt om undertexter, där jag förklarar 

de relaterade tekniska aspekterna samt vad som gör fenomenet unikt ur ett 

översättningsperspektiv. Undersökningen är också starkt kopplad till humor och komik, 

därför redogör jag också för översättning av humor ur ett bredare perspektiv och för en del 

av den forskning som har gjorts inom ämnet. 

Översättning som fenomen har funnits så länge som människan har talat olika språk, men 

det är  först på senare tid, på 1900-talet andra hälft, som översättning har etablerats som en 

akademisk disciplin (Munday 2001: 7). Innan det har man inte ägnat översättning den 

uppmärksamhet som fenomenet förtjänar, med tanke på hur central roll det spelar i 

mänsklig kommunikation. Inom översättningsvetenskapen har man undersökt en mängd 

olika aspekter, men det centrala har i de flesta fall varit förhållandet mellan källspråk och 

målspråk i en specifik översättning. Källspråk (SL, från source language) är det språk man 

översätter från och målspråk (TL, från target language) det man översätter till. Man har 

även undersökt icke språkparsbunden översättning för att försöka komma fram till 

allmängiltiga normer inom översättning utan att förankra dem i specifika språkpar (Ingo 

1991: 13). Kategoriseringen av översättningsvetenskap kan naturligtvis göras ännu mer 

detaljerad, men i den här undersökningen handlar det om en språkparsbunden analys, med 
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den fördjupningen att jag dessutom jämför två varieteter av målspråket. 

Det ligger i översättningsvetenskapens natur att ta intryck från och kombinera andra 

vetenskaper i enlighet med den aktuella undersökningens syfte, vilket är ett symptom på 

översättningsvetenskapens inneboende tvärvetenskaplighet. Riccardi (2002: 2) nämner 

som exempel på influerande vetenskaper bland andra lingvistik, litteraturvetenskap, 

psykologi och kommunikationsvetenskap. Förutom dessa discipliner har 

översättningsvetenskapen under historiens gång även sällat sig till tillämpad lingvistik och 

till det bredare begreppet semiotik. Senare i översättningsvetenskapens historia har vissa 

ansett den höra till kulturella studier, medan andra  väljer att se översättningsvetenskapen 

som en del av pragmatiken. Sålunda ter det sig enligt mig naturligt att se det som en egen 

disciplin, som har influerats av ett i praktiken gränslöst antal inriktningar och discipliner. I 

den här undersökningen är det de lingvistiska influenserna som syns tydligast.  

Inom översättningsvetenskapen är de potentiella föremålen för analys praktiskt taget 

oändliga, man kan hävda att all språklig produktion kan översättas och om det översätts 

kan det analyseras. Inom ramen för språklig produktion och därmed översättningsanalys 

kan man förenkla verkligheten genom att ställa upp kategorier som till exempel litteratur, 

officiella myndighetstexter och dokument, men också talad kommunikation i form av 

tolkning. I den här undersökningen är det valda mediet som sagt film och mer specifikt 

filmöversättning genom undertexter. En översättningsanalys måste också specificeras när 

det kommer till vad det är i själva språket och därmed översättningen som analyseras. I det 

sammanhanget är det tacksamt att analysera aspekter som anses kunna ställa till problem i 

översättningsprocessen. Ingo (1991: 200) skriver att exempel på dylika aspekter kan vara 

egennamn, idiom och metaforer,  medan det i den här undersökningen är ordlekar.  

Ytterligare en komponent i en språkparsbunden översättningsanalys är naturligtvis själva 

språkparet. Det faller sig naturligt att de ifrågavarande språkens relation spelar en 

avgörande roll i översättningsprocessen. I den här undersökningen fördjupar jag dessutom 

begreppet språkpar genom att undersöka två varieteter av målspråket. Även 

extralingvistiska kulturella aspekter spelar en avgörande roll i översättning (Ingo 1993: 
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215) och därmed också i översättningsvetenskap, vilket kommer till uttryck i den här 

avhandlingen.   

Som en undergren till översättningsvetenskap finns audiovisuell översättning, den gren av 

översättningsvetenskap som mer specifikt inriktar sig på, som namnet antyder, 

översättningen av audiovisuella medium. Gambier (2003: 171) menar att man kan sätta ett 

specifikt årtal på när audiovisuell översättning som ett forskningsämne kom igång på 

allvar, nämligen 1995, när Europarådet höll en konferens inom ämnet. Sedan dess har det 

blivit en allt mer populär gren av översättningsvetenskap, vilket man kan spekulera i att 

har att göra med att det är ett aktuellt ämne i dagens digitala, och för den delen globala, 

värld. För ett decennium sedan skrev Bogucki (2010: 9) att studier i audiovisuell 

översättning (betecknat AVT i allmänhet) är i sina glansdagar. Han beskriver att trots att 

studierna ökat lavinartat så är de ändå inte tillräckliga för att möta den efterfrågan som av 

allt att döma finns. 

Till audiovisuell översättning hör begreppet undertexter, ett fenomen som är synnerligen 

centralt i den här avhandlingen. Ur en teknisk synvinkel är undertexter den text som syns 

parallellt med bilden i sändningen eller uppspelningen av audio-visuell media. De varierar 

något i form, men det finns riktlinjer som de oftast följer. Det rör sig oftast om en till två 

rader text som syns på skärmen 3-6 sekunder åt gången. I vissa sammanhang är texten vit 

och omgärdad av en mörk ruta, i andra har texten kontrasterande konturer. I båda fallen är 

syftet att göra texten så tydlig som möjligt. (Schröter 2005: 32.) Gambier (2003: 178) 

jämför undertexter med simultantolkning, i och med att liknande beslut fattas i processen 

när det gäller faktorer som informationsdensitet och timing. Han definierar undertextning 

som en holistisk form av översättning, där det inte bara handlar om att direkt översätta ord 

till ord. Enligt Jakobsons (1959) klassiska indelning av översättning (interspråklig, 

intraspråklig och intersemiotisk) skulle det här falla under intersemiotisk översättning. 

Förutom övergång från ett medium till ett annat spelar också många andra faktorer en roll, 

till exempel att utrymmet är begränsat för hur mycket text som ryms i en ruta. 

Användningen av undertexter innebär inte automatiskt att det har en skett en översättning i 

bemärkelsen överföring från källspråk till målspråk. Också intraspråklig undertextning är 
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vanlig (i synnerhet som hjälpmedel för döva och hörselskadade) och innebär att samma 

språk återfinns i texten som i den talade dialogen.  

Nyckeln till att undertexter är anmärkningsvärda inom ämnet översättning är det tidigare 

nämnda faktumet att de presenteras parallellt med källspråket. Till skillnad från skriven 

text tar tittaren hela tiden till sig både det översatta och oöversatta samtidigt. Gottlieb 

(1994) beskriver fenomenet som diagonal översättning. Han betonar det unika i att 

överföringen inte enbart sker mellan olika språk utan också olika medium, nämligen tal 

och text. Dessutom sker det simultant, vilket gör fenomenet textning ännu mer unikt i 

översättningssfären (också i den bemärkelsen delar den vissa attribut med 

simultantolkning). Gottlieb (1994) nämner att åtminstone de snabba läsarna ofta ligger 

steget före dialogen, vilket gör att den tänkta timingen rubbas. Här kan man tillägga att 

skämt ofta bygger på att poängen levereras enligt en specifik rytm, en rytm som rubbas om 

poängen dyker upp för tidigt i undertexten. 

Gottlieb (1994) betonar också att undertexter är fragmentariska till sin natur, vilket betyder 

att de, till skillnad från till exempel dubbning, överför endast det i språket som kan 

representeras i skrift; aspekter såsom prosodi och timing överlag kan bara delvis uttryckas 

med skriftliga resurser. Det här betyder att textning per definition aldrig kan vara en helt 

fullgod översättning, om en sådan ens finns. Här kan dock, enligt mig, det tidigare nämnda 

faktumet att tittarna hör dialogen parallellt komma till undsättning, i och med att man hör 

exempelvis intonationen medan man läser vad det sagda betyder.  

Globalt sett tenderar man att dubba istället för att texta. I Västeuropa är textning ändå ett 

förhållandevis utbrett fenomen. Enligt Gambier (1997: 9) föredrar åtminstone Danmark, 

Finland, Grekland, Island, Irland, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal, Sverige, 

Wales, och delar av Belgien undertext som översättningslösning istället för dubbning. 

Debatten om vilkendera lösning som är att föredra tar jag inte ställning till i den här 

avhandlingen, i och med att jag här enbart är intresserad av undertexter.  

En annan aspekt av avhandlingen, eller snarare hela undersökningens kärnfråga, är 
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översättning av humor. I den här avhandlingen tar sig humorn uttryck genom ordlekar, 

men översättning av humor är naturligtvis mer omfattande än så. Liksom audiovisuell 

översättning är undersökandet av humoröversättning något som ökat i popularitet de 

senaste decennierna och varit föremål för en hel del forskning, enligt Chiaro (2010: 1), 

som också  sammanfattar problematiken mycket väl och ändamålsenligt:  

Verbal humour travels badly. As it crosses geographic boundaries humour has to come to terms 

with linguistic and cultural elements which are often only typical of the source culture from which 

it was produced thereby losing its power to amuse in the new location. 

I det här stycket finns mycket av det väsentliga i frågan om översättning av humor inbakat, 

med betoning på svårigheterna som uppkommer vid översättningsskedet. Just dessa 

svårigheter är vad som gör det intressant att se hur översättare har löst de problem som 

oundvikligen uppstår när något roligt ska överföras från förutom ett språk till ett annat, 

också från en kultur till en annan. Mer teoretisk bakgrund till humor som ett lingvistiskt 

fenomen kommer i teoridelen, avsnitt 3.1. Chiaro tar här också fasta på den kulturella 

aspekten av humoröversättning, vilket diskuteras närmare i avsnitt 3.5.  

Mot bakgrund av det som har tagits upp i det här kapitlet kan man konstatera att 

översättning av ordlekar inom mediet film är ett mångfasetterat fenomen som till sin natur 

innehåller mycket av översättningens svårigheter och utmaningar när det kommer till att 

uppnå samma effekt på ett annat språk, i det här fallet svenska, och från ett medium till ett 

annat, i det här fallet tal till skrift. Fenomenet med översättning av humor i film är relativt 

välundersökt, vilket jag återkommer till i avsnitt 1.3, men det finns utrymme att dels utöka 

den tidigare forskningen och dels komma med nya infallsvinklar. I nästa kapitel 

specificerar jag hur jag åstadkommer det här genom att presentera min frågeställning och 

definiera forskningsluckan som jag har identifierat inför undersökningen. Hur jag har valt 

att närma mig frågeställningen presenteras härnäst. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Mitt syfte med den här undersökningen är att undersöka hur humor har översatts i två 
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översättningar av komedifilmen Airplane!. Humor är ett svårdefinierat fenomen, med 

otydliga ramar som kan närmas ur en uppsjö av infallsvinklar. I den här uppsatsen 

koncentrerar jag mig på ordlekar och kulturella referenser som är gjorda i ett humoristiskt 

syfte. Jag förtydligar och problematiserar de här begreppen – humor och kulturell referens 

– noggrannare i kapitel 3, men i korthet innebär humor i det här sammanhanget lek med 

språket, det vill säga ordlekar. Kulturella referenser å sin sida innebär att man i dialogen 

har refererat till något kulturellt fenomen för att skapa humor.  

Mina frågeställningar är som följer: Hur har två olika översättare löst de problem som 

uppstår när språkspecifik humor och kulturella referenser ska översättas? Hur förmedlas 

humorn i filmen när den bygger på specifika strukturer eller ord i källspråket som inte 

nödvändigtvis existerar i målspråket och stämmer tendenserna överens med tidigare 

forskning och kunskaper? Genom att undersöka faktiska översättningar vill jag reda ut 

vilka strategier som använts för att kunna utröna eventuella översättningsnormer och se 

om översättningarna följer något givet mönster. I vilka fall väljer översättarna samma 

strategier och i vilka fall skiljer sig lösningarna från varandra?   

Analysens komparativa aspekt ramar in alla dessa frågeställningar, med den vill jag reda ut 

huruvida skillnader varieteterna emellan kan ha motiverat hur översättningarna gjordes. 

Syns alltså det faktum att de två versionerna riktar sig mot olika målgrupper, en 

finlandssvensk och en sverigesvensk, i översättningen? Finns det tidigare konstaterade 

skillnader mellan sverigesvenska och finlandssvenska som kan ha motiverat olika 

lösningar? En bifråga i sammanhanget, som är förankrad i den komparativa aspekten, är 

om det finns annat i språket än det humorbetingade i översättningen som kan anses vara en 

konsekvens av skillnader varieteterna emellan. Jag anser att det är motiverat att bredda 

bilden av det finlandssvenska inflytandet på det här viset, i och med att det pluricentriska 

perspektivet är en central del av avhandlingen. 

Genom att besvara de här frågeställningarna bidrar jag till den kunskap som finns om 

översättning av humor i film rent generellt. Mer specifikt bidrar jag till det som har gjorts 

om språkparet svenska och engelska inom ramen för audiovisuell översättning. Den 
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komparativa aspekten av avhandlingen bidrar å sin sida till kunskapen om pluricentrisk 

översättning, det vill säga hur ett verks olika målgrupper med olika varieteter av samma 

språk influerar översättningen.  

I det här skedet är det också viktigt att poängtera att jag inte ämnar värdera 

översättningarna som helheter, jag kommer alltså inte att explicit ta ställning till vilken 

översättning som är bättre utförd. Det här beror främst på att det sällan finns objektiva svar 

på den frågan. Däremot kommer jag i vissa fall spekulera i hur översättningen skulle ha 

kunnat göras för att uppnå en högre grad av ekvivalens (samma effekt i käll- och 

målspråk), vilket är konsekvent med andra studier i ämnet (se t.ex. Lorenzo et al. 2003). 

Tanken är att fundera på om alternativa lösningar skulle ha löst de specifika problemen 

som uppstår i vissa översättningssituationer. 

Som jag nämnde tidigare har det här temat blivit allt vanligare att undersöka och därför kan 

det vara svårt att motivera ännu en dylik analys. Här vill jag motivera min undersökning 

med att det finns en forskningslucka vad beträffar skillnader mellan sverigesvenska och 

finlandssvenska översättningar. Det är en relativt unik situation att samma källmaterial 

översätts till två olika versioner av samma språk, därför är det också motiverat att 

analysera det. Att göra det utifrån ordleksperspektivet ger mig möjligheten att ge en tydlig 

ram, i stället för att mer generellt undersöka övergripande skillnader i de två versionerna 

kan jag tydliggöra skillnaderna genom att koncentrera mig på en språklig aspekt. Den här 

bilden kompletteras genom att inkludera de kulturella referenserna som gjorts i ett 

humoristiskt syfte, samt den finlandssvenska inslagen som inte är en del av ordlekarna.  

1.3 Tidigare forskning 

Översättning av film var länge ett relativt outforskat område, men de senaste decennierna 

har det tagit fart och relativt mycket har gjorts på området. All forskning ryms naturligtvis 

inte här, men till näst följer några stickprov på hurdan forskning som kan göras, samt en 

sammanfattning av de viktigaste undersökningarna, med koppling till min egen 

undersökning, som har gjorts inom ämnet.  
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Forskning om översättning av filmtitlar har gjorts av bland andra Díaz-Pérez (2014), i det 

fallet med speciellt fokus på just ordlekar. I sin diskussion ifrågasätter han den allmänna 

uppfattningen om att ordlekar inte går att översätta baserat på att det i hans material ofta 

hade lyckats. Också undertexter och dubbning har på senare tid blivit vanligare 

forskningsmål. På nordiskt håll har bland andra Sahlin (2001) och Pedersen (2007), 

visserligen på engelska i Pedersens fall, forskat i undertexter. Sahlin undersöker 

intraspråklig textning i svenska TV-program och föreslår en analysmodell medan Pedersen 

undersöker överföringen av kulturspecifika element. Ordlekar och översättningen av dem 

har det också forskats i. En banbrytande studie som det ständigt refereras till inom ramen 

för ämnet är Delabastita (1993) som bland annat har forskat i översättningen av ordlekar i 

Shakespeare. I samband med det formulerade han också kategorier av 

översättningsstrategier som har stått som inspiration till Schröters (och många andras) 

kategorisering, som används i den här avhandlingen. Mer om det i avsnitt 3.4. 

Frågeställningen om just översättningen av ordlekar har blivit anmärkningsvärt vanlig 

under den senaste tiden, också i Finland har det skrivits en handfull avhandlingar om 

temat, med fokus på just undertexter. Vid Åbo Universitet har åtminstone två pro gradu-

avhandlingar skrivits inom ämnet. Båda dessa uppsatser är snarlika den här avhandlingen 

men skiljer sig i övergripande metod. Jag nämnde den kvantitativa tendensen tidigare och 

den kommer till uttryck i dessa verk. Leino (2009) skriver om TV-serien Sex and the City, 

och ser hur ordlekarna har översatts. Också Uusitalo (2010) undersöker översättningen av 

ordlekar med tv-serien CSI: Miami som material. Hon inkluderar även den komparativa 

aspekten genom att förutom de finska undersöka även de tyska undertexterna. 

Den studie som den här avhandlingen mest rättar sig efter när det kommer till struktur är 

en doktorsavhandling av Thorsten Schröter (2005) där han undersöker hur just ordlekar har 

översatts i ett urval på åtta filmer. Hans studie går närmast att beskriva som kvantitativ och 

mycket går ut på kategorisering, både av ordlekarna och översättningsstrategierna. 

Undersökningens natur försvårar en summering av resultaten, men en observation var att 

överföring av ordlek generellt skedde om de språkliga strukturerna möjliggjorde en direkt 
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översättning som bibehöll ordvitsen trots att språket ändrade, alltså involverade 

översättningen minimalt kreativt engagemang. Schröter (2005: 366) noterar att det här var 

möjligt oftare än man skulle kunna tro.  

Andra studier om undertextning och även dubbning är bland andra Lorenza et al. (2003) 

som undersöker hur TV-serien The Simpsons är dubbad till spanska. De kommer fram till 

att mycket av originalskämten och ordlekarna går förlorade, men att de också ofta blir 

ersatta av konstruktioner som översättaren själv hittar på. De menar att en stor del av 

originalhumorn går ut på att samtidigt tilltala barn och vuxna genom tvetydigheter, något 

som tydligen lyckas även i översättningen. En intressant aspekt som skulle kunna 

undersökas närmare är att de hävdar att mycket av den kulturellt betingade humorn 

fungerar i och med att både källkultur och målkultur tillhör vad som definieras som 

västvärlden.            

Fuentes Luque (2003: 293) har gått ett steg vidare, kan man säga, och har gjort ett 

perceptionstest med 30 informanter, för att undersöka hur översättningen av humor hade 

fungerat i Marx Brothers-filmen Duck Soup. Hans slutsats var i korthet att flest problem 

uppstod när översättningen var för bokstavlig, i och med att det ledde till obekvämt och 

onaturligt språk. Enligt mig är den här typen av test mycket motiverade och rentav 

nödvändiga för att komma vidare i diskussionen kring översättning av humor. Om man på 

ett någorlunda objektivt sätt vill värdera översättningar och översättningsstrategier är 

dylika test det enda logiska tillvägagångssättet enligt mig, gärna med fler informanter. 

Som sagt är det här ändå inte tanken med min avhandling, men nog en potentiell framtida 

utveckling av undersökningen och frågeställningen. 

Jag är inte den första som undersöker filmen Airplane!. Asimakoulas (2004) har utformat 

en modell för översättning av ordlekar i undertexter genom att undersöka Airplane!.  

Modellen han konstruerar bygger på Attardos General Theory of Verbal Humor, dock 

utökad för att bättre passa en översättningsanalys. Den naturliga frågan är då varför jag 

inte använder mig av den här modellen. Svaret är att dess komplexitet  inte nödvändigtvis 

främjar mitt komparativa syfte. När det gäller att analysera vad som gjorde 
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originaldialogen rolig är det oundvikligt att det blir ett visst överlapp med min avhandling, 

men Asimakoulas analys bygger på hans modell vilket gör att inte heller den delen av 

analysen blir den samma.  

Jag anser vidare inte att våra undersökningar överlappar i och med att målspråken är olika, 

han undersöker den grekiska översättningen, och att jag inkluderar den komparativa 

aspekten mellan en sverigesvensk och en finlandssvensk lösning. Vad  beträffar urvalet av 

ordlekar har Asimakoulas varit snäppet mer selektiv vilket leder till ett mindre antal fall 

från filmen Airplane!, medan jag i den aspekten har varit mer heltäckande. Jag har inte 

heller som mål att konstruera en modell, utan ser ett självändamål i att empiriskt analysera 

de enskilda fallen.  

Som tidigare nämnt har jag inte hittat någon tidigare forskning som undersöker skillnader 

mellan svensk och finlandssvensk översättning ur något som helst perspektiv. Däremot 

finns det en hel del forskning, med olika infallsvinklar, gjord om skillnader dessa varieteter 

emellan, vilka jag diskuterar närmare i avsnitt 3.1.2. Som jag konstaterar genom 

avhandlingen är det också den här aspekten av undersökningen som utgör den tydligaste 

forskningsluckan.  

Det pluricentriska perspektivet spelar en avgörande roll i den här avhandlingen. Överlag 

verkar det råda brist på forskning om översättningen till pluricentriska språk, men frågan 

är inte helt ignorerad. De Ridder (2015) har skrivit en doktorsavhandling om nederländska 

undertexter i Belgien. I den applicerades ett diakroniskt språkvårdsperspektiv på 

förekomsten av inslag unika för den nederländska som talas i Belgien. Materialet bestod 

av undertexter från Belgiens Public Service-kanal VRT. Slutsatsen var att inslagen har ökat 

i antal och att VRT därmed bidrar till att berika nederländskan. I bakgrundskapitlet 

bekräftar De Ridder också uppfattningen om att det är tunnsått med forskning i ämnet.  

Sammanfattningsvis kan man alltså konstatera att det trots både översättningsvetenskapens 

och mer specifikt den audiovisuella översättningens ringa ålder  finns en hel del forskning 

gjord, både ur ett bredare perspektiv när det gäller översättning av humor, men även mer 
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specifikt om översättningen av just ordlekar. I och med att temat också växer i popularitet 

så verkar det regelbundet komma ny forskning på ämnet. Ämnet är till sin natur sådant att 

man genom att variera materialet förhållandevis lätt kan fortsätta forskningen, vilket 

oundvikligen för med sig frågan i hur stor utsträckning det är motiverat. Här kan man 

återigen ta disciplinens relativt unika pedagogiska dimension i beaktande och argumentera 

för att desto mer man har undersökt tidigare översättningar, desto enklare blir det att göra 

nya översättningar, och för den delen även utbilda nya översättare.  

1.4 Disposition 

Här presenteras uppsatsens disposition. Inledning, bakgrund och syfte har redan 

behandlats. Till näst följer kapitlet Material, där jag redogör för avhandlingens 

primärkällor, det vill säga filmen med dess tillhörande originaldialog samt de två olika 

översättningsversionerna. Jag redogör kort för filmens handling för att sedan motivera mitt 

val och diskutera eventuella problem som valet kan föra med sig. Efter det följer kapitlet 

som jag har valt att kalla Teoretisk bakgrund och metod, där jag går igenom både den 

explicita teorin som används i analysen, det vill säga kategorisering av ordvitsar och 

genomgång av överföringsstrategier, och den teoretiska bakgrund som behövs för att förstå 

förhållandet mellan dels svenska och engelska, dels sverigesvenska och finlandssvenska. 

Jag ger även en kort överblick av hur humor har beskrivits ur ett lingvistiskt perspektiv. 

Därnäst följer analysen där jag skilt analyserar alla fall av ordlekar. Analysens struktur 

beskrivs närmare i metodkapitlet. Efter analysen följer diskussionen, där jag diskuterar de 

resultat som analysen ledde till. Jag använder mig här av ordet resultat i en vidare 

betydelse, mitt mål är inte att komma med ett enhetligt svar, mycket av värdet i 

avhandlingen ligger enligt mig i de individuella analyserna från fall till fall, där man 

tydligt kan se hur olika översättningsproblem kan lösas på olika sätt. Diskussionen 

innehåller också en självkritisk del, där jag funderar på hur avhandlingen fungerade som 

helhet. Till sist kommer jag också med tankar och idéer om hur forskning inom ämnet 

skulle kunna fortgå. 
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2. Material 

Mitt material i den här avhandlingen består av den amerikanska komedifilmen Airplane! 

(1980) och två olika översättningsversioner av denna, i form av undertexter. Filmen är 

skriven och regisserad av Jim Abrahams, David Zucker och Jerry Zucker. Filmen utspelar 

sig under en flygresa där alla piloter insjuknar och en före detta stridspilot måste landa 

planet, vilket i sin tur leder till en rad av mer eller mindre absurda situationer. Filmen är 1h 

28 min lång. Valet av film är baserat på att just denna films humor till mångt och mycket 

bygger på ordlekar. I och med att antalet ordlekar och kulturella referenser är hanterbara i 

filmen i fråga kommer samtliga att analyseras i den här uppsatsen, med det förbehållet att 

definitionen av ordlek inte är svartvit. Detta kan betyda att jag inte inkluderat fall som 

någon annan kunde ha inkluderat. Sammanlagt handlar det om 29 fall, med tillhörande 

översättningar.   

På grund av en överhängande risk att analysen blir svår att förstå om man inte har sett 

filmen, inkluderar jag här en kort redogörelse för de centrala karaktärerna, vilket 

förhoppningsvis gör dialogen tydligare. Striker är filmens huvudperson, en före detta 

stridspilot som lider av konsekvenserna av kriget. Hans ex-flickvän heter Elaine och under 

filmens gång försöker Striker vinna tillbaka hennes gunst. Dr. Rumack är doktorn som 

råkar befinna sig på planet och som spelar en central roll i handlingen. Piloterna på planet 

heter Clarence Oveur, Roger Murdock och Victor Basta. 

Min motivering till att välja just den här filmen för min analys är flerdelad. Den mest 

grundläggande förklaringen är att jag sedan tidigare visste att filmen i fråga innehöll 

mycket lek med språket, som utgör en central roll för både humor och handling. Det 

behövde också vara en film som hade getts ut på bio i Finland (vilket i praktiken innebär 

att också en finlandssvensk översättning görs), för att kravet på att det fanns både 

finlandssvenska och sverigesvenska undertexter skulle uppfyllas. En tredje, eventuellt 

något ovetenskaplig, motivering för valet av film, är att jag i diskussioner på nätet stött på 

att någon säger att hen har försökt visa filmen för familj och vänner, men att den inte har 

uppskattats. Här spekulerar då de som lämnat inläggen om att det beror just på att 
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översättningen inte klarar av att förmedla filmens humor. Det här bekräftade för mig att 

översättning av ordlekar är någonting som rent konkret påverkar människors konsumtion 

av underhållning, som är en stor del av den moderna vardagen. Att en undermålig 

översättning kan sätta käppar i hjulet för människors underhållningskonsumtion kan därför 

anses ha stor kulturell betydelse.  

  

De två översättningsversionerna som behandlas är dels den finlandssvenska översättning 

som gjordes i samband med filmens lansering i finländska biografer, dels den 

sverigesvenska översättningen som finns inkluderad i DVD-utgåvan av filmen. Den 

finlandssvenska översättningen är hämtad ur Nationella Audiovisuella Institutets arkiv, där 

de svenska och finska översättningarna finns till pappers. För en helt jämbördig jämförelse 

skulle det ideala ha varit att jämföra mot den svenska biografversionen, men den är inte 

tillgänglig. I det här sammanhanget tycker jag ändå att jämförelsen är giltig i och med att 

hur översättningen publicerades inte borde påverka hur den de facto gjordes. Jag tror alltså 

inte att översättningen påverkas av huruvida den görs för biograf eller DVD. 

  

Materialet kan anses vara litet ur ett kvantitativt perspektiv, men det perspektivet är inte i 

fokus i den här avhandlingen. För en ingående och kvalitativ studie som den här där jag 

noggrant analyserar varje fall anser jag att det räcker med de fall av ordlekar som 

materialet består av. En tanke bakom det här beslutet var att i mån av möjlighet hålla mig 

till en film, därigenom begränsar jag också antalet variabler, såsom olika översättare. Jag 

anser alltså att undersökningen hålls fokuserad genom att begränsa materialet till endast en 

film. Materialet är visserligen rätt gammalt, men jag anser att frågeställningen är relevant 

oberoende av ålder på materialet. Det är fullt möjligt att teknologiska innovationer och 

andra förändringar har ändrat på hur produktionen av undertexter går till, men det tas inte i 

beaktande i den här avhandlingen. Filmen visas även regelbundet på TV, vilket innebär att 

den har kulturell relevans även i idag.  
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3. Teoretisk bakgrund och metod 

I det här kapitlet ger jag den teoretiska bakgrund som analysen speglar sig mot. En del av 

den teori som presenteras och behandlas här kommer inte till explicit uttryck i själva 

analysen, men behövs för att ge en vetenskapligt betingad helhetsbild av begreppet humor, 

som ändå står i fokus i den här avhandlingen. Hur teorin tillämpas rent konkret, samt 

analysens struktur och mitt tillvägagångssätt beskrivs i metodavsnittet (3.6). Först redogör  

jag för de språkpar som analysen utgår ifrån.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

3.1 Språkpar 

En slående tendens i tidigare översättningsanalyser av liknande slag som den föreliggande 

är att det inte är praxis att inkludera en redogörelse för skillnaderna mellan språken i det 

ifrågavarande språkparet. Det verkar vara snarare undantag än regel att det alls nämns som 

en faktor. Det här förefaller anmärkningsvärt, min ståndpunkt är att det borde spela en 

synnerligen stor roll för såväl översättningsmöjligheterna som slutresultatet vilka de 

aktuella käll- och målspråken är. Därför följer här först en redovisning för språkparet 

svenska – engelska och sedan för sverigesvenska och finlandssvenska. Det är förstås en 

omöjlig uppgift att ge en heltäckande bild av skillnaderna och likheterna; tanken är således 

att tillhandahålla en mer generell bakgrund och sedan i analysen vid behov hänvisa till 

tidigare forskning om mer specifika skillnader mellan språken och varieteterna relaterade 

till det aktuella fallet. 

3.1.1 Språkparet engelska – svenska 

I och med att det är översättningen mellan engelska och svenska som behandlas i denna 

avhandling är det motiverat att kort redogöra för förhållandet mellan dessa språk. Båda 

språken hör till familjen germanska språk, vilket leder till en hel del likheter mellan 

språken, både på lexikal och på strukturell nivå. Vissa forskare (se t.ex. Nickelsen 2012) 

går till och med så långt att de klassificerar engelska som ett skandinaviskt språk. Den 

traditionella uppfattningen har varit att Old English influerades av vikingarna och den 
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fornnordiska de talade, medan vissa nu har ändrat uppfattning och påstår att Old English 

dog ut och en skandinaviska starkt influerad av Old English överlevde. Argumenten för det 

här är att engelskan inte bara lånade ord, vilket är normen i dylika relationer, utan också 

influerades rent strukturellt, och därmed delar syntaktiska strukturer med skandinaviska 

språk som inte kan hittas i andra västgermanska språk. Det här är dock mera en 

definitionsfråga, det huvudsakliga är att de två språken delar ursprung och kontinuerligt 

har påverkats av varandra. För en heltäckande bild av den historiska kopplingen mellan 

språken och en presentation också av ovanstående fråga, huruvida språkkontakten förde 

med sig ett helt nytt kreolspråk, rekommenderas Brinton et al. (2017: 202). Där 

presenteras en sammanfattning av den rådande uppfattningen inom akademiska kretsar, 

som mer eller mindre är att synen om ett kreolspråk ändå är en för långt dragen slutsats. 

På grund av den tidigare nämnda gemensamma historien och ömsesidiga influenser är 

språken alltså strukturellt sett förhållandevis lika, dock med vissa skillnader. Engelskan har 

en mer likartad ordföljd i såväl huvudsatser som bisatser, medan svenskan får omvänd 

ordföljd i vissa kontexter. Språken skiljer sig också åt något i användningen av 

tempusformer. Ingo (2007: 189) påpekar även att svenskans och engelskans ordförråd är 

överlappande, på grund av den gemensamma historien. Det här är naturligtivs till nytta när 

ordlekar bygger på själva ordet, översättningen förenklas om orden är identiska. Det här 

innebär inte nödvändigtvis att humorn kan överföras, det beror helt på sammanhanget. En 

aspekt som dock kan försvåra översättningen är att engelskan i högre grad än svenskan är 

ett polysemt språk, vilket innebär att samma ord kan ha flera betydelser. För en 

noggrannare genomgång av flera av skillnaderna rekommenderas Ingo (2007: 176). 

Det är alltså ett faktum att svenska och engelska är nära besläktade, vilket borde underlätta 

i översättningen av språkspecifika fenomen. Förutom den utveckling som skedde för ett 

millennium sedan har språken fortsatt påverka varandra i modern tid. Genom en ökad 

globalisering och engelskans status som något av ett lingua franca har svenskan de senaste 

decennierna i hög grad påverkats av engelskan. Alla dessa faktorer torde leda till att just 

det här språkparet är relativt tacksamt för en översättare. 
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3.1.2 Sverigesvenska – finlandssvenska 

Innan jag går in på de specifika skillnaderna mellan sverigesvenska och finlandssvenska är 

det på sin plats med en diskussion om pluricentriska språk ur ett bredare perspektiv. Jag 

nämnde i avsnittet om tidigare forskning att det är relativt outforskat, men då handlade det 

om översättningsperspektivet. Fenomenet i sig har behandlats i stor utsträckning och är 

centralt för att förklara den språkliga situationen i många av världens länder. Den korta 

definitionen (Clyne 1992: 1), som också implicit dyker upp i avsnittet om finlandssvenska 

och sverigesvenska, är att det handlar om när samma språk talas i olika länder, vilket i sin 

tur ofta leder till varieteterna utvecklas individuellt. I vissa fall handlar det om regioner 

som gränsar till varandra, som i svenskans fall, men ibland är det mer utspritt än så. Clyne 

(1992: 1) påpekar även att forskning om pluricentriska språk ofta utgår från minoritetens 

geografiska område, forskare från språkets “maktcentrum” tenderar ännu att se 

minoritetsvarieteten som något som avviker från normen 

Att just svenskan är ett pluricentriskt språk är en konsekvens av Finlands gemensamma 

historia med grannlandet Sverige, en historia som sträckte sig från de första svenska 

kolonierna i Finland på 1200-talet fram till att Finland hamnade under ryskt välde efter 

krigsslutet 1809. Svenskans status som något av ett elitspråk bibehölls under nästan hela 

ryska tiden, men efter ett nationalistiskt uppvaknande under mitten av 1800-talet hade 

finska och svenska hunnit få likvärdig status till början av 1900-talet. Trots vissa  

periodvisa oroligheter har svenskan haft officiell ställning i Finland ända sedan 1919. 

(Reuter 1992: 102.) I dag är det stipulerat i 1 kap. 1 § i Finlands språklag (6.6.2003/423) 

att Finlands nationalspråk är finska och svenska.  

Man kan noggrannare definiera de specifika begreppen sverigesvenska och 

finlandssvenska på olika sätt beroende på ens infallsvinkel. Reuter (2014: 13) definierar 

finlandssvenska som den icke-dialektala svenska som talas och skrivs av finlandssvenskar. 

Här kan man fästa uppmärksamheten vid att begreppet innefattar såväl tal- som 

skriftspråk, vilket jag återkommer till i nästa stycke. Institutet för de inhemska språken 

(2018) gör i sin definition av finlandssvenska samma distinktion gällande dialektlösheten 

och nämner att finlandssvenska syftar på ett icke-dialektalt språk medan dialekter däremot 
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inkluderas i det parallella begreppet svenskan i Finland. Dialektbegreppet kan och bör i 

vissa sammanhang diskuteras, men för den här undersökningen är det inte aktuellt.  

I den här avhandlingen håller jag mig till den ovan nämnda, relativt generella och ytliga 

definitionen, där sverigesvenska avser den svenska som talas i Sverige och 

finlandssvenska den som talas i Finland. Den här definitionen kan problematiseras; om 

man vill dra argumentationen till sin spets kan man hävda att det finns lika många 

variationer av svenska som det finns talare. För att på ett meningsfullt sätt kunna göra en 

jämförelse behöver gränsen dras någonstans och för den här analysens ändamål är en bred 

indelning motiverad. Mot bakgrund av den här indelningen tar jag till näst upp 

konstaterade skillnader mellan sverigesvenska och finlandssvenska och diskuterar hur de 

kan relateras till analysens humorperspektiv.  

Det har gjorts en hel del forskning om finlandssvenska och vad som gör den unik, men i 

många fall är det explicit talspråket som behandlas.  Man kan spekulera i att det beror på 

att det är i tal som skillnaderna ofta kommer fram. Det är i sig relevant, men som har 

konstaterats tidigare så är undertexter något av en hybridkategori som inte fullt ut kan 

kategoriseras som vare sig tal eller text. Det här beror dels på att det handlar om att föra 

över tal till text, dels på en process som gör det hela mer invecklat, nämligen att 

originaldialogen börjar som text, i form av ett manus, som sedan blir till tal, som sedan 

översätts och blir till text. Reuter (2014: 13) menar att eventuella olikheter mellan 

varieteterna tenderar att tydligare manifesteras i talspråk än skriftspråk och ger exempel på 

hur det i korpusar bestående av nyhetstexter endast är några promille av orden som kan 

anses vara finlandssvenska. Konstaterandet ovan, om att det är i talspråk som skillnaderna 

manifesteras kan speglas mot den här analysen i den meningen att undertexter som tidigare 

konstaterat befinner sig en gråzon mellan tal– och skriftspråk. Om det istället skulle handla 

om dubbning kan man anta att eventuella skillnader varieteterna emellan tydligare skulle 

komma fram, vilket skulle kunna vara grunden för en kompletterande analys. 

Institutet för de inhemska språken (2018) identifierar fem lingvistiska aspekter där 

finlandssvenskan kan skilja sig från sverigesvenskan, nämligen uttal, ord, uttryck, syntax 
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och morfologi. De här kategorierna säger i sig självt inte så mycket, annat än att man kan 

konstatera att de alla kan användas för att konstruera någon slags lek med språket. De 

korresponderar i relativt hög utsträckning med de kategorier som ställs upp i avsnitt 3.3. 

Reuter (1992: 109) går in mer på detaljnivå gällande skillnaderna mellan varieteterna. 

Uttalskategorin är inte särskilt relevant för min analys på grund av undertexternas natur, 

och det är också den svåraste kategorin att generalisera på grund av att de två varieteterna, 

som Reuter (1992: 109) poängterar, inrymmer så mycket variation. Vissa särskiljande drag 

som är typiska för finlandssvenskan kan ändå nämnas. Apokope är vanligt i talad 

finlandssvenska, vilket märks i ord som inte och måste, som ofta uttalas int och måst. 

Finlandssvenska vokaler skiljer sig i regel mer än konsonanter från grannvarieteten, de 

finlandssvenska vokalerna är mer influerade av finska och tyska än de sverigesvenska.  

Gällande kategorierna syntax och morfologi påpekar Reuter (1992: 109) att skillnaderna 

inte är lika explicita som de uttalsmässiga skillnaderna. En intressant, om än ganska 

självklar observation som han gör i sammanhanget, är att skillnaderna är ensidiga i den 

bemärkelsen att finlandssvenska drag är obekanta för svenskar medan det sällan förhåller 

sig på motsatt vis. Det här kan delvis bero på att de finlandssvenska särdragen ofta har sina 

rötter i finskan och ofta har fått sin början i och med felöversättningar som så småningom 

har anammats som en del av språket, utan att för den skull uppfattas som korrekta. När det 

gäller ord och uttryck faller det sig naturligt att skillnaderna i de här kategorierna kommer 

till uttryck i såväl tal som skrift. Orden som är unika för finlandssvenskan, eller som har en 

annan betydelse än i sverigesvenskan, kallas för finlandismer. Den här kategorin är 

synnerligen relevant för analysen, i och med att skillnaderna är explicita och syns i såväl 

tal som skrift. Det är förstås omöjligt att räkna upp finlandismerna här, istället kommer jag 

under analysens gång att referera till den forskning som har gjorts om finlandismer där det 

är aktuellt. 

3.2 Humor 

För att kunna göra den här analysen behöver två väldigt centrala begrepp förklaras, det vill 

säga begreppet humor och, underställt det (om än mer centralt i den här undersökningen) 
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ordlekar. Humor är ett svårdefinierat begrepp, men för att begränsa det kommer jag att här 

fokusera på vad som kan beskrivas som lingvistisk humor, eftersom det är vad som 

avhandlingen i slutändan handlar om. Humor är som sagt ett svårfångat och abstrakt 

fenomen, med såväl språkliga som sociala, psykologiska och biologiska aspekter. För att 

kunna analysera översättningen av något som är tänkt att vara roligt behöver jag först 

redogöra för vad humor innebär i det här sammanhanget; vad är det som gör att den här 

filmen med dess dialog bestående av en uppsjö av ordlekar uppfattas som rolig?  

3.2.1 Hur har humor analyserats 

Man kan hävda att intresset för att analysera humor sträcker sig så långt tillbaka i tiden 

som antikens Grekland. I dagens vetenskapliga sfär är det ett mycket omtalat ämne, inte 

minst inom lingvistiken, det här delvis just på grund av att språket står som grund för en 

stor del av humorn. (Attardo 2017.) Ritchie (2010: 34) skriver om hur ingen, eller få, av de 

teoretiska ramverk som finns inom lingvistiken har försökt eller lyckats förklara humor, 

istället har man i traditionell forskning om humor hållit sig till relativt grundläggande och 

simpla lingvistiska begrepp. Då faller det sig även naturligt att den här något simplistiska 

analysmodellen också har sökt sig in där det handlar om att undersöka översatt humor. Här 

måste man dock göra den invändningen att man nog har formulerat avancerade 

lingvistiska teorier för att förklara humor, se avsnittet om SSTH och GVTH längre fram. 

När det gäller hur just ordlekar har översatts, har den ytlighet som Ritchie talar om synts i 

tidigare gjorda studier i hur undersökningarna närmar sig problemet om hur ordlekar ska 

definieras. Oftast håller de sig till den relativt ytliga kategoriseringen utan att dess mera 

undersöka eller definiera dem på ett djupare plan. Det här tycker jag att är helt motiverat; 

när fokus ligger på att analysera översättningen är det tacksamt att hålla definitionerna på 

den här relativt ytliga nivån.  

När det gäller att definiera humor ur ett språkligt perspektiv finns det en klassisk 

uppdelning av humor, som är relevant också i den här avhandlingen: referentiell humor där 

språket används för att förmedla en rolig situation eller historia och verbal humor där lek 

med själva språket blir det som genererar humor. Det är verbal humor som skapar problem 

i översättningen i och med att språkspecifika och idiosynkratiska drag inte nödvändigtvis 
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kan överföras. (Ritchie 2010.)  

Inte bara språkliga aspekter kan skapa problem när det gäller att översätta humor, utan 

också kulturella (Chiaro 2010: 21). Även om den verbala humorn är det huvudsakliga 

målet för undersökningen i det här materialet, så är uppdelningen inte helt svartvit, ibland 

är ordleken byggd på en blandning av språkliga konstruktioner och kulturella referenser, 

vilket kommer att synas i analysen. Ibland är skämtet enbart byggt på en kulturell referens, 

utan att leka med språket. Problemet med interkulturell översättning illustreras av att 

samma skämt inte nödvändigtvis fungerar i länder såsom Storbritannien och USA, där man 

ändå talar samma språk. 

3.2.2 En semantisk överblick av humor – SSTH och GTVH 

I det här avsnittet vill jag ge en mer vetenskaplig överblick av vad begreppet humor 

innebär, ur en lingvistisk infallsvinkel. Jag har valt att belysa humor i perspektivet av de 

semantiska teorier som nämns ovan: SSTH, eller Semantic Script Theory of Humor är som 

namnet antyder en semantisk förklaringsmodell för humor, som senare utvecklades till vad 

som kallas för General Verbal Theory of Humour, eller GVTH. SSTH och senare GVTH 

har haft stor genomslagskraft på området och kan anses vara de viktigaste teorierna av sina 

slag. Här vill jag dock påpeka att presentationen av teorierna hålls relativt ytlig, i och med 

att det här teoretiska ramverket inte är en explicit del av analysen. De här teorierna är 

utformade för mer regelrätta skämt och belyser vad det är i deras konstruktion som gör 

dem roliga, medan dialogen i en komedifilm är mer komplex än så. Med det sagt, kan det 

generella tankesättet i de här teorierna hjälpa till med att förklara varför vissa skämt 

fungerar i filmen, och hur de översatta motsvarigheterna realiseras. 

Attardo (2017) beskriver att analyser av humor länge hade varit av taxonomisk karaktär, 

fokus var på den klassificering av humor och skämt som till en viss del genomsyrar också 

den här avhandlingen (i den mening att jag kategoriserar ordlekarna enligt typ i analysen). 

Man ändrade dock fokus på 1960-talet, i samband med vad som beskrivs som The 

Semantic Shift. I korthet gick det ut på att man koncentrerade sig på de betydelser och 

associationer som ett ord består av. I samband med det kom man även att beskriva skämt 

 20



Ove Brunström

Ordlekar och kulturella referenser i filmen Airplane!   

En komparativ analys av humoröversättning ur ett pluricentriskt perspektiv 

Ove Brunström, 37925 

Pro gradu-avhandling i svenska språket 

Handledare: Lotta Collin 

Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi 

Åbo Akademi

2019



Ove Brunström

ur ett narrativt perspektiv. Ett skämt består av tre faser; först iscensätter man en situation, 

sedan introducerar man en orimlighet, som sedan löses med en slutkläm. 

I samband med, eller som en konsekvens av, det här semantiska genombrottet formulerade 

Raskin (1985) SSTH. Poängen med SSTH var, som namnet antyder, att beskriva humor ur 

ett framförallt semantiskt perspektiv. Något förenklat sett går SSTH ut på idén om att de 

ord vi yttrar hör till semantiska nätverk av referenser och betydelser, vilka kallas för 

scripts, som kan översättas till ramverk. Poängen är att dessa ramverk inte enbart består av 

ordets bokstavliga betydelse, utan innefattar alla de associationer som ordet väcker. Dessa 

ramverk står till grunden för hur SSTH definierar skämt. SSTH stipulerar att för att  texten 

skall definieras som ett skämt måste den vara kompatibel med två olika ramverk, som 

dessutom måste vara sinsemellan motsatta. Humor uppstår när man under skämtets gång 

associerar till det ena ramverket men i och med slutklämmen plötsligt blir konfronterad av 

det andra ramverket.   

Teorin hade, som konstaterats, stor betydelse, men stötte också på en del kritik. Ett 

problem med teorin vara att den inte gjorde skillnad mellan verbal och referentiell humor, 

eftersom det ur det semantiska perspektivet inte är relevant (Attardo 2017). Raskin, i 

samarbete med Attardo, följde själv upp SSTH-teorin med General Theory of Verbal 

Humor (Attardo & Raskin 1991), som fyllde de luckor som kritiker hade pekat på i SSTH 

och utökade de möjliga analysobjekten från enbart skämt till all text som innehåller humor.  

GTVH bibehåller SSTH som en byggsten, men utvecklar bilden genom att se skämt ur sex 

stycken plan, så kallade Knowledge Resources varav den första är de motsatta ramverken 

som utgjorde grunden för SSTH. De övriga är, fritt översatta: kunskap, narrativ strategi, 

offer (vem är offer för skämtet), situation, logisk mekanism samt språk. För en 

noggrannare genomgång rekommenderas Attardo & Raskin (1991) och för en lättillgänglig 

presentation rekommenderas Attardo (2002).  

Som jag nämnde tidigare är det baserat på GVTH som Asimakoulas (2004) föreslog en 

modell för översättning. Attardo (2014) själv har också poängterat att GVTH som sådan 

lämpar sig för översättningsanalys, där man då skulle jämföra de sex olika planen i 
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originalet respektive översättningen. Min motivering till att inte göra det är den samma 

som jag presenterade i avsnitt 1.3; jag anser att en mer friformig och obunden analys är 

mer givande och främjar också den pluricentriska komparationen bättre. 

3.3 Ordlekar 

I det här avsnittet redogör jag för begreppet ordlekar och hur det används i den här 

undersökningen. I och med att det är ett nyanserat begrepp när det gäller vad allt det kan 

inkludera är det viktigt att förtydliga vad det betyder i den här undersökningen, och hur jag 

har valt att kategorisera ordlekarna i mitt material för analysen. I Nationalencyklopedin 

(2019) definieras ordlekar som “stilgrepp där man använder ordens olika 

betydelsemöjligheter för att skapa en paradoxal, gärna komisk effekt eller visa sin 

skicklighet i att laborera med språket.” Den här definitionen introducerar två viktiga 

koncept inom området, nämligen konceptet om att samma ord kan ha olika betydelser, 

samt det faktum att de är ämnade att vara roliga. Definitionen är ändå inte nödvändigtvis 

heltäckande. Liknande definitioner går att hitta också i de undersökningar som har gjorts 

om översättning av humor, till exempel betonar även Delabastita (1993: 57) tvetydigheten 

som en grundläggande aspekt av ordlekar.  

Ordlekar kallas ibland för den lägsta formen av humor, en värdering som i sig saknar 

betydelse ur ett vetenskapligt perspektiv, men som ändå säger en del om fenomenet. 

Delabastita (1996) talar om hur ordlekar i en stor utsträckning är en inneboende del av 

språket i och med att de ständigt dyker upp i olika sammanhang. Däri ligger även 

problemen med att översätta dem, om de är så invävda i respektive språk och kultur, hur 

kan de då rättvist föras över till ett annat språk och en annan kultur? 

Jag kommer att använda mig av en bredare definition av begreppet ordlek än vad som är 

konventionellt. För att utvidga analysen har jag valt att inkludera all lek med språket i 

begreppet ordlek. Det betyder att kategorierna lek med grammatik och lek med idiom är 

inkluderade, liksom också syftningsmissförstånd. Den sistnämnda kategorin är den som 

kanske mest skiljer sig från det traditionella ordleksbegreppet, men en så stor del av 
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filmens komiska effekt bygger just på dessa, att det är nödvändigt att inkludera dem i 

analysen. Det är inte orden i sig som skapar humor i dessa fall, snarare är det den 

syntaktiska strukturen, som leder till missförstånd som i sin tur leder till humor. Bland 

annat Schröter (2005: 237) inkluderar, förutom regelrätta ordlekar, också lek med språket 

ur ett vidare perspektiv i sin analys. En noggrannare genomgång av kategorierna som 

utgör ramverket i analysen följer härnäst. 

3.3.1 Kategorier av ordlekar 

Kategorisering av ordvitsar är såtillvida subjektivt, att kategoriseringar i allmänhet är 

förenklingar av verkligheten. Kategorierna i sig är alltså en tolkningsfråga, men i stora 

drag är de, i det här sammanhanget, relativt konsekventa från undersökning till 

undersökning. Det finns alltså vissa definitioner på ordvitsar som är mer eller mindre 

allmänt accepterade. De kategorier som jag har valt att befatta mig med i den här 

undersökningen är i stor utsträckning baserade på de beslut angående kategorier som 

Schröter (2005: 155) fattade i sin undersökning. Min kategorisering är dock ännu mer 

förenklad än hans, jag gör till exempel inte skillnad på vertikal och horisontell ordlek. En 

förenklad kategorisering är delvis motiverad av min kvalitativa metod, där den mer fria 

analysen prioriteras. En kvantitativ metod å sin sida sätter kategoriseringen i ett större 

fokus. 

Härnäst följer definitionerna och förklaringarna av de kategorier av ordlekar som är 

relevanta för den här avhandlingen. Homonymer är fall där samma ord (stavning så väl 

som fonetik) har olika betydelser (t.ex. under),  i homofoner  skiljer sig stavningen åt, men 

orden är fonetiskt identiska. I homografer är den skrivna formen den samma men uttalet 

skiljer sig från varandra (ovanliga i filmer, eftersom filmer är auditiva till sin natur) och 

paronymer är fall där orden påminner om varandra men inte är identiska. De här 

kategorierna är de som är relevanta när det är just orden som det leks med. Schröter (2005) 

inkluderar också polysemi och paronymi som skilda kategorier, trots att de är nära 

besläktade med homonymer och homofoner. Skillnaden är i korthet att orden i homonymer 

och homofoner är etymologiskt orelaterade, medan de i polysemer är besläktade. Paronymi 

innefattar enligt Schröters definition (2005: 206) sådana ord som påminner om varandra 
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men som inte är likadant stavade eller fonetiskt identiska. Inga fall av paronymi fanns i det 

ifrågavarande materialet, därför lämnas den också bort som kategori. Jag har också valt att 

baka ihop homonymer, homofoner och polysemi till en kategori, i och med jag i det här 

skedet inte ser värdet i att behandla dem skilt. 

Ur det vidare ordleksperspektivet består också analysen av kategorierna Lek med 

grammatik, där man har lekt med språkets grammatiska struktur för att skapa humor, 

Andra språk, där man genom att inkludera andra språk på något sätt har skapat humor, 

Syftningsmissförstånd, en central kategori i det här materialet, där karaktärerna missförstår 

vad någon syftar på samt Lek med idiom, där idiomatiska uttryck på sätt eller annat 

används i syfte att skapa komiska situationer. 

Kategoriseringen av ordvitsarna i originaldialogen är inte det centrala i mitt syfte. Jag 

tycker ändå inte att den processen får omotiverat mycket utrymme här, eftersom   

kategoriseringsprocessen är nödvändig för att komma åt min forskningsfråga. Genom att 

undersöka till vilken kategori målspråkets översättning hör i förhållande till 

originalversionen kan jag avgöra vilken översättningsstrategi som har använts. Dessutom 

är analysen strukturerad enligt den här kategoriseringen.  

3.4 Överföringsstrategier  

Som tidigare framgått har jag, till skillnad från många andra undersökningar inom  ämnet, 

valt att anamma ett kvalitativt analytiskt perspektiv. Det här har som konsekvens att många 

av de kategoriseringsmodeller som har använts i tidigare undersökningar inte är helt 

naturliga i ett kvalitativt sammanhang, men de fyller ändå funktionen att beskriva hurdana 

beslut som har fattats i översättningsprocessen, och trots en viss skillnad i metoden, kan 

resultaten följaktligen jämföras med tidigare undersökningar. 

  

Det har alltså gjorts en hel del forskning om översättning av ordlekar i undertexter vilket i 

sin tur har lett till att en handfull teoretiska modeller har formulerats. Ofta är de här 

kategoriseringarna åtminstone delvis anpassade och utformade enligt materialet, men de 
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innehåller oftast mer eller mindre samma grundkomponenter. Värt att nämna i 

sammanhanget är att de flesta teoretiska modeller främst kan beskrivas som teoretiska 

kategoriseringar, vilket kan ha att göra med den tidigare nämnda fallenheten för 

kvantitativt inriktad forskning i ämnet. Viktiga modeller i sammanhanget är bland andra 

Delabastitas (1993: 160) modell som han utvecklade för att beskriva översättningen av 

ordlekar i Shakespeare. Just den här modellen är relativt komplicerad, och kategorierna är 

många till antalet, vilket inte nödvändigtvis främjar mina syften. Delvis baserat på den här 

och andra kategoriseringsmodeller har Schröter (2005: 234) å sin sida utvecklat en 

liknande modell, också den med relativt specifika kategorier, där han har delat in 

översättningen i åtta kategorier. Dessvärre är de här kategorierna inte särskilt grundligt 

definierade, längre fram har jag förklarat dem enligt hur de används i den här 

avhandlingen. En motivering till att använda mig av just det här systemet i en uppsjö av 

mer eller mindre snarlika modeller är att Schröter har delat in de åtta strategierna i tre 

underkategorier enligt hur “drastisk” lösningen är, och därmed hur trogen originalet den 

kan anses vara. Den här indelningen är till nytta om man vill dra mer värderande slutsatser 

gällande hur översättningarna fungerar, vilket som sagt ändå inte är poängen med 

analysen.  

De åtta kategorierna ser ut som följer, fritt översatta här: 

(TL= målspråk, SL= källspråk) 

1. Direkt kopia från källspråket 

Den här kategorin innebär att översättningen sker ord för ord. 

2. Lånord 

Översättaren har dragit nytta av och inkluderat lånord för att lösa de problem som uppstår. 

3. I en komplex lek med språket är vissa aspekter överförda 

Av alla kategorier är det här den svåraste att definiera, men det handlar om en 

fragmentarisk översättning i den meningen att vissa delar av den ursprungliga ordleken 
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lämnas bort. 

4. Tillverkning av TL-ordlek i samma kategori som SL-ordleken 

Översättaren hittar på en ersättande ordlek i samma kategori som den ursprungliga 

ordleken. 

5. Tillverkning av TL-ordlek i annan kategori än SL-ordleken 

Översättaren hittar på en ersättande ordlek i en annan kategori än den ursprungliga 

ordleken. 

6.  Ingen regelrätt ordlek, men tillverkning av TL-ordlek som hör till en annan kategori av 

ordlek 

Den här kategorin kan anses vara överflödig i och med att det med den vidare definitionen 

av begreppet ordlek kan vara svårt att avgöra vad som är eller inte är en regelrätt ordlek. 

7.  Översättning utan ordlekar 

Ordleken, och följaktligen humorn, utlämnas och blir därmed inte en del av den översatta 

produkten. 

8. Totalt bortlämnande 

Ingen översättning görs, vare sig med eller utan ordlek. 

Schröter (2005: 234) delar alltså in dessa kategorier i tre underkategorier, där kategori 1-3 

utgör fall där översättningen är mest trogen originalet, 4-6 påvisar mest kreativitet hos 

översättaren medan 7 och 8 tyder på att lek med språket har gått förlorad.  

3.5 Kulturell överföring 

En till aspekt av humorn i filmen, som inte baserar sig på språket, är när kulturella 

referenser används i ett humoristiskt syfte. Samma kategoriseringsmodell fungerar inte 

rakt av för dessa fall, därför följer här en redogörelse för kulturell överföring inom 
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översättning ur ett teoretiskt perspektiv, med tillhörande frågeställningar. Kulturbegreppet 

kommer inte att problematiseras desto mera här, eftersom det inte är huvudsyftet med 

avhandlingen. Visserligen bör det påpekas att sett ur ett vidare perspektiv är kultur och vad 

det innebär en fråga som genomsyrar all diskurs kring översättning, eftersom översättning 

per definition innebär överföring mellan både olika språk och olika kulturer. Eftersom den 

här delen av analysen utgör ett komplement snarare än en central del av själva 

undersökningen, kommer också teorin att hållas på en relativt enkel nivå, i den mening att 

jag använder övergripande ramverk från tidigare forskning (främst presenterad av 

Pedersen 2007) utan att nödvändigtvis gå in på lika djup nivå. 

Inställningen till frågan om kulturens roll i översättning har skiftat med tiden. Segler-

Heikkilä (2009:45) menar att det tidigare inte har varit i fokus inom disciplinen, men att 

man på senare tid mer explicit koncentrerat sig på den aspekten. Hon redogör också för 

hur synen på översättning har ändrats, från ett ideal där man skulle ändra så lite som 

möjligt till att allt större anpassningar skulle göras i vissa översättningssammanhang.  

Pedersen (2007) har undersökt fenomenet med skandinaviska undertexter som 

utgångspunkt inom ramen för projektet Scandinavian Subtitles och talar om hur en 

översättare kan välja att göra en cultural substitution, det vill säga ett kulturellt utbyte. 

Olika teoretiker använder olika termer för mer eller mindre samma betydelse, i 

sammanhanget tycker jag begreppet adaption som bland andra Segler-Heikkilä (2009) 

använder sig av fungerar för att på ett övergripande sätt beskriva kulturellt betingade 

översättningslösningar. Det här är en relativt sällan använd översättningsstrategi som enligt 

Pedersen innebär att man förutsätter en viss grad av kulturell utbytbarhet. För att förtydliga 

handlar det om extralingvistiska kulturella referenser, såsom namn på människor och 

institutioner (Pedersen 2007: 30). 

Vidare delar Pedersen in kulturell adaption enligt vilka strategier som har använts i 

översättningen. Det här innebär i praktiken att kulturell anpassning kan göras på flera olika 

sätt, vilka är möjliga att dela in i kategorier. De primära kategorierna som också är de som 

spelar störst roll i det här sammanhanget är enligt Pedersens (2007: 32) indelning, fritt 
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översatta av mig: 

Kulturell adaption genom transkulturell extralingvistisk kulturell referens (EKR): den mest 

sällsynta lösningen, där en EKR ersätts med en EKR från en tredje kultur. I Pedersens 

exempel refererar karaktärerna i en scen till en amerikansk filmserie som översättaren har 

bytt ut till en annan amerikansk filmserie, som är bekant för en dansk publik.  

Kulturell adaption genom målkulturell EKR: som namnet antyder innebär den här strategin 

att källtextens kulturella referens ersätts med en motsvarande referens från målspråket. 

Den här strategin är mycket vanligare än den föregående. Ofta är tittaren inte ens 

medveten om det här i fall som till exempel benämningar på skolstadier där det är mer 

eller mindre etablerat att ersätta referenserna (Pedersen 2007: 35). 

3.6 Metodbeskrivning 

I det här avsnittet beskriver jag först hur det förberedande arbetet inför min undersökning 

gick till, för att sedan redogöra för själva analysens struktur och tillvägagångssätt. 

Rent konkret gick det förberedande arbetet ut på att manuellt transkribera den svenska text 

som förekommer på DVD-utgåvan, för att sedan jämföra den med en transkription av 

originaldialogen. Som tidigare nämnt var den finlandssvenska versionen den som visades 

på biografer, den fanns tillgänglig till pappers hos Nationella Filminstitutet. De här 

versionerna jämförde jag sedan var för sig mot originaldialogen. Komparationen var alltså 

baserad på resultaten av de individuella analyserna. 

Ett smärre problem i utförandet av analysen var det faktum att jag enbart hade tillgång till 

den finlandssvenska versionen på papper, vilket i vissa fall gör det svårt att avgöra exakt 

vilken replik som korresponderar med vilken del i originaldialogen. 

En tendens i tidigare undersökningar av det här slaget är som sagt att de ofta är 

kvantitativa till sin natur, även om det också förekommer mer kvalitativa analyser. I den 

 28



Ove Brunström

här avhandlingen har jag istället valt att applicera ett mer kvalitativt perspektiv och djupare 

analysera de enskilda fallen, istället för att räkna olika översättningslösningar, eftersom jag 

anser att det är de enskilda lösningarna som är intressanta. Till skillnad från många andra 

humanistiska vetenskaper har många grenar av översättningsvetenskap ett pedagogiskt 

syfte (Toury 1995: 10), därför är det mer givande att studera de enskilda översättningarna 

för att se vad som fungerar och vad som inte gör det. En sådan bedömning av vad som 

fungerar är naturligtvis subjektiv, i synnerhet utan ett kompletterande perceptionstest, men 

olika översättares lösningar är ändå belysande. 

Vissa kvantitativa inslag kommer ändå att förekomma för att ge en överblick, i synnerhet 

av eventuella skillnader mellan de olika översättarnas strategier.. Det handlar alltså om en 

komparativ studie, men jag anser ändå att tyngdpunkten ligger på den individuella 

analysen av översättningsfallen medan komparationen snarare fördjupar bilden. Jag 

kommer naturligtvis inte att dra några generella slutsatser gällande skillnaden mellan 

svensk och finlandssvensk översättning, tanken är snarare att se om skillnader mellan 

dessa varieteter av svenska kan ha motiverat olika val i översättningen. 

Det som kan sägas vara symptomatiskt för undersökningar gällande översättandet av 

humor och ordvitsar, är att de ofta är induktiva till sin metod och relativt teoribefriade till 

sin natur. Denna brist på teori har jag försökt åtgärda genom att använda mig av de 

kategoriseringar av överföringsstrategier och de definitioner av ordlekar som har gjorts 

tidigare (se avsnitt 3.3 och 3.4), men det går inte att förneka att avhandlingen utgår från 

materialet. 

Ett svårt beslut att fatta i samband med analysen var hur den skulle struktureras. Enligt min 

uppfattning finns det tre olika alternativ, enligt filmens kronologi, enligt originaldialogens 

typ av ordlek eller enligt överföringsstrategi. I och med att överföringsstrategin varierar i 

den sverigesvenska och finlandssvenska versionen beslöt jag mig för att strukturera 

analysen enligt typ av ordlek i den ursprungliga dialogen. Kategorierna i fråga är 

homonymer, homofoner och polysemi, lek med grammatik, andra språk, 

syftningsmissförstånd och lek med idiom. En dylik struktur har förekommit i en av 
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majoritet av de tidigare undersökningar av det här slaget som jag har läst. 

Rent konkret är analysen utformad så att den engelska transkriberade originalversionen 

först presenteras. Efter det följer en analys av vad som gjorde originaldialogen rolig. Sedan 

presenteras de två svenska versionerna parallellt, för att sedan följas av en analys som 

strävar till att dels undersöka lösningarna skilt för sig, men samtidigt jämföra dem mot 

varandra. Jämförelsen kan ge ett sken av att jag utgår från den sverigesvenska versionen, i 

och med att den kommer först, vilket leder till att den finlandssvenska versionen jämförs 

mot den. Det här är dock inte fallet, meningen är att versionerna behandlas likvärdigt.  

I vissa fall kan analysens struktur skilja sig från den här ramen, till exempel har jag bakat 

ihop några fall där ordlekarna följer identisk struktur. För att underlätta rent visuellt är den 

engelska versionen av samma typsnitt som resten av texten, medan de översatta 

versionerna är av ett annat typsnitt, den finlandssvenska versionen är dessutom kursiverad. 

Analysen är alltså i princip tredelad. Först kategoriseras fallen enligt typen av ordvits. 

Sedan appliceras kategorisering av överföringsstrategi i syfte att främja komparationen. 

Denna mer systematiska metodologi är omgärdad av en mer obunden analys, som jag anser 

att ger mest värde i den här avhandlingen. 

Analysen är menad att kunna läsas utan att ha sett filmen, delvis på grund av det förklaras 

och analyseras varje skämt så att läsaren skall förstå hur komedin fungerar i originalet och 

varför det de facto kan anses vara roligt. Det här angreppssättet verkar vara kutym inom 

undersökningar av det här slaget. Visserligen är det svårt att avgöra hur väl dessa 

förklaringar fungerar, i och med att jag naturligtvis själv har sett filmen. Förhoppningen är 

dock att de tillhandahåller adekvat kontext för att analysen ska kunna förstås. 
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4. Analys 

I det här kapitlet redovisar jag för själva analysen, baserad på den metod och struktur som 

jag beskrev i föregående kapitel. Efter analysen följer en kvantitativ överblick som 

samtidigt hjälper till att sammanfatta analysen och framförallt göra den komparativa 

aspekten överskådlig. Som jag tidigare har poängterat är den här kvantitativa delen inte 

poängen med undersökningen utan är endast tänkt att främja överskådligheten. Som 

tidigare nämnt är den sverigesvenska översättningsversionen okursiverad medan den 

finlandssvenska är kursiverad, där materialet återges i texten. 

4.1 Homonymer, homofoner och polysemer 

  

Jag nämnde tidigare att jag inte ser nyttan i att dela upp homonymer, homofoner och 

polysemer i separata kategorier i det här sammanhanget, eftersom de i ett audiovisuellt 

medium som film flyter ihop. Därför kommer alla fall av dessa ordlekar att analyseras 

härnäst.  

  

(1) 

OPERATOR: Captain Oever, I have an emergency call on line 5 from a Mr. Hamm 

OEVER: Alright, Give me Hamm on 5, hold the mayo. 

  

Den här scenen utspelar sig under ett samtal mellan en flygkapten och MayoClinic (en 

amerikansk hälsoklinik). Samtalet blir avbrutet av växeln och ovanstående dialog utspelar 

sig. Det roliga i den här dialogen är att kaptenen talar med MayoClinic, där mayo kan 

tolkas som en förkortning av majonnäs. Hamm låter som ham, vilket är skinka på engelska. 

Som en följd av det här, kan repliken tolkas som att kaptenen till exempel beställer en 

smörgås och ber om skinka men ingen majonnäs.  

OPERATÖR: Jag har ett brådskande samtal på linje fem från mr 

Reker. 

OEVER: Ge mig Reker, vänta med Majo. 
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OPERATÖR: Ni har ett nödsamtal på linje 5 

OEVER: Ge mej femman, Mayo får vänta. 

Den sverigesvenska översättningen har gjorts genom att hitta ett efternamn som på svenska 

väcker liknande associationer som Hamm, Reker. Visserligen är Hamm ett vedertaget 

efternamn medan Reker är ovanligt (1 person i Sverige enligt SCB), men effekten bibehålls 

ändå i relativt hög grad. Ett problem uppstår i samband med begreppet MayoClinic, men 

översättningen till Majo-Klinik gör att majonnäsassociationerna bibehålls på svenska även 

om ordet Majo-Klinik i sig inte betyder någonting. Enligt Schröters modell hör det här till 

kategori fyra, en motsvarande ordlek i samma kategori har skapats i målspråket, det 

handlar alltså om en kreativ lösning av översättaren. 

I den finlandssvenska översättningen blir det enligt Schröters kategorisering översättning 

utan ordlek, inga försök har gjorts på att skapa en ordvits i målspråket. Den ursprungliga 

ordleken försvinner helt i och med att efternamnet Hamm lämnas bort, vilket i sin tur rent 

logiskt borde innebära att publiken går miste om originalversionens effekt. Om man 

anammar en simplistisk syn på humor i film, där ett högre antal skämt innebär en roligare 

helhet, borde utelämnande av skämt direkt leda till att filmen blir mindre rolig. 

Verkligheten är knappast så enkel, men en viss logik finns det i ett sådant resonemang.  

(2) 

Roger Murdock: We have clearance Clarence 

Clarence Oveur: Roger, Roger. What’s our vector Victor? 

Tower: Tower’s radio clearance, over! 

Clarence Oveur: That’s Clarence Oveur! Oveur. 

Tower: Roger. 

Roger Murdock: Huh? 

Tower: Roger, over. 

Roger Murdock: Huh? 

Clarence Oveur: Huh? 
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Det första exemplet i analysen baserade sig på ordlekar med namn. Samma sak händer 

längre fram i filmen när planet görs redo för start. Dialogen ovan är fylld till brädden med 

homonymer baserade på namn, de tre piloterna har lämpligt nog alla namn som också är 

del av vokabulären för internationell flygtrafik, de heter Clarence (låter som clearance), 

Victor (låter som vector) och Roger, vilket är den internationella signalen för att man har 

uppfattat vad som sägs per radio.  

Roger Murdock: Vi har clearance, Clarence 

Clarence Oveur: Roger, Roger. Vilken vector, Victor? 

Tower: Jag söker clearance. Over 

Clarence Oveur: Jag heter Clarence Oveur. Over. 

Tornet: Roger 

Roger Murdock: Va?  

Clarence Oveur: Vem?  

“Flyg 239, ni har tillstånd att starta” 

“Vi vill ha vektor. Över” 

Va? 

Vad är vår vektor, Victor? 

Tornet gav starttillstånd. Över. 

Det är Clarence Oveur, över. 

Här har den sverigesvenska översättaren valt att inte översätta namnen. Det är därmed den 

första strategin som används, vilket är motiverat i och med att namnen är del av en 

internationellt erkänd vokabulär som också används i Sverige. Det här leder i sin tur till att 

de komiska missförstånden fungerar mer eller mindre lika bra på svenska och att 

översättningen följer den första kategorins riktlinjer, den sker alltså ord för ord.  

Det här är en av de situationerna där det faktum att den finlandssvenska versionen bara 

finns till pappers för med sig problem, i och med att det blir omöjligt att avgöra hur 

timingen fungerar och vem som säger vad. Det som man dock kan konstatera är att 
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översättningen i den här utformningen ter sig relativt kaotisk och en del av de missförstånd 

som leder till humor i originalet har fallit bort. Dessutom verkar vem som säger vilka 

repliker inte stämma överens med originaldialogen, därav fattas de även i min 

transkribering. Det tydligaste exemplet på det här är hur clearence har översatts till 

starttillstånd vilket innebär att komik inte kan uppstå genom missförståndet som uppstår 

mellan Clarence och clearance. Skämtet baserat på Victor/Vector bibehålls. Det här 

innebär att översättaren har använt sig av den tredje överföringsstrategin, vissa aspekter av 

ordleken är överförd. Överlag kan det konstateras att just det här skämtet är tacksamt för 

en översättare just i och med att det baserar sig på internationellt gångbar terminologi som 

motiverar att låta termerna förbli oförändrade, vilket den finlandssvenska översättningen 

inte utnyttjar till fullo. Det är en lyx för översättare när den bästa lösningen är att ändra så 

lite som möjligt, som i det här fallet. 

(3) 

Rumack: Can you fly this plane? 

Striker: Surely you can’t be serious?  

Rumack: I am serious, and don’t call me Shirley! 

   

En av filmens mest citerade ordlekar, enligt min uppfattning, har att göra med det 

missförstånd som uppstår med namnet Shirley och adverbet surely (ett ord som i sig saknar 

en rak motsvarighet på svenska, så som det används i det här sammanhanget). Det här är 

ett exempel på när översättaren har varit tvungen att helt skriva om dialogen, vilket har 

lyckats på ett ändamålsenligt sätt, i och med att en i sammanhanget fungerande ordlek har 

skapats i situationen.  

  

Rumack: Kan ni flyga det här planet? 

Striker: Ni-ni menar väl inte allvar? 

Rumack: Jag menar allvar, och kalla mig inte Ninni. 

Rumack: Kan ni flyga och landa det här planet? 

Striker: Inte menar ni väl allvar? 

Rumack: Nej, och inte Ingvar heller, utan er 
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Här har man i den sverigesvenska översättningen lagt till en stamning på ”ni”, vilket passar 

väl in i en situation där personen i fråga har all rätt att vara nervös. Den här stamningen 

kan i sin tur tolkas som det svenska namnet Ninni, vilket gör att den ursprungliga effekten 

bibehålls i hög grad. Visserligen hämmas det en aning av att tittaren först ser att det står 

Ni-ni för att sedan bli Ninni, ett problem som får anses vara symptomatiskt när en ordlek 

som baserar sig på hur orden låter skall återges i text. 

I det här fallet har också den finlandssvenska översättaren lyckats ersätta ordleken med en 

ordlek baserad på strukturer hos det svenska språket, dock har utförandet inneburit en 

relativt stor modifiering av originalskämtets struktur. Här har översättaren valt att försöka 

skapa en ny ordlek som också baserar sig på personnamn, men har modifierat skämtets 

ursprungliga struktur för att lyckas med det. Istället har man valt att använda namnet 

Ingvar, där den andra stavelsen är den samma som i allvar, mot bakgrunden att allvar är en 

homonym till förnamnet Alvar. Så istället för att Rumack tror att Striker kallar honom för 

fel namn, som i originaldialogen, så uppstår missförståndet i och med att Rumack tror att 

Striker syftar på en tredje person vid namn Alvar.  

Här har alltså den finlandssvenska översättaren på ett förtjänstfullt sätt dragit nytta av 

sammanträffandet att originalets surely/Shirley råkar motsvaras av svenskans allvar/Alvar. 

Hela den här scenen är ett bra exempel på hur man som översättare har olika möjligheter 

att kreativt lösa vissa problem och ändå kunna uppnå snarlik effekt som i originalet, i och 

med att båda översättarna har lyckats skapa nya ordlekar som ändå kan motiveras av 

originaldialogen. Enligt min subjektiva uppfattning är ingendera lösningen lika naturlig 

som den ursprungliga dialogen, men samma effekt uppnås i den meningen att ordlekar 

ersätts med ordlekar. Det är orealistiskt att förvänta sig att en översatt ordlek, som ändå till 

en viss del måste följa parametrar uppställda i ett annat språk, ska kunna uppnå exakt 

samma effekt som den ursprungliga ordleken, vilket naturligtvis gäller för alla fall i den 

här analysen. Ingen av överföringsstrategierna passar klockrent in på dessa översättningar, 

närmast handlar det om den femte kategorin, tillverkning av ordlek i annan kategori än 

originalet. Man skulle kunna hävda att det i den finlandssvenska översättningen till och 
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med är samma kategori som originalet, även om skämtets struktur har modifierats en 

aning.  

 (4) 

Striker: I flew single engine fighters in the Air Force but this plane has four engines. It’s an 

entirely different kind of flying, altogether. 

All together: It’s an entirely different kind of flying. 

  

Här uppstår missförståndet, och därmed humorn, i och med att altogether låter som all 

together, alltså alla tillsammans. Därför upprepar de andra karaktärerna Strikers replik i 

kör, de tror att han uppmanar dem till det. Återigen gränsar ordvitsen till det absurda och 

oväntade, vilket bidrar till att göra scenen rolig. Här förs tankarna till SSTH, där en av 

teserna är att det är den plötsliga insikten av en motsatt betydelse som skapar humor, i det 

här fallet altogether som tolkas som all together.  

Striker: Jag flög enmotoriga jaktplan, men det här har fyra 

motorer. Det här [sic] en helt annan typ av flygplan…kan man 

säga. 

Alla tillsammans: Det här är en helt annan typ av flygplan 

Striker: Det här är ett totalt annat flygande. 

Alla tillsammans: Det här är ett totalt annorlunda flygande.  

Den sverigesvenska översättningen blir något uppstyltad, men får ses som ett gott försök 

att få situationen att fungera också på svenska. Frasen “kan man säga” motiverar 

åtminstone inte enligt min uppfattning att de andra karaktärerna upprepar det sagda, men 

upprepningen blir i alla fall inte helt omotiverad som i den finlandssvenska lösningen. 

Enligt kategoriseringen av överföringsstrategier skulle det här fallet handla om tillverkning 

av målspråklig ordlek i annan kategori. 

I den finlandssvenska versionen handlar det närmast om översättning utan ordlek, i och 

med att ingenting i dialogen motiverar att de andra i scenen upprepar vad Striker säger. En  
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mer eller mindre obetydlig detalj är att annat i den första repliken blir till annorlunda i den 

andra, vilket antagligen bäst förklaras av översättarens ouppmärksamhet Poängen är ju att 

de ska upprepa vad Striker säger ordagrant, vilket alltså inte sker här.  

Det här kan anses vara en synnerligen svår ordlek att översätta, i och med att den är såpass 

absurd också i originalversionen. Därför får man anse den sverigesvenska versionen vara 

ett gott försök i sammanhanget, samtidigt är det förståeligt att ordleken helt eliminerades i 

den finlandssvenska versionen. Man kan anta att scenen ter sig helt oförståelig för en 

finlandssvensk tittare utan kunskaper i engelska, på grund av att upprepningen kommer 

helt omotiverat. Den finlandssvenska lösningen passar in i den sjunde kategorin, 

översättning utan ordlek.  

(5) 

McCrosky: Gunderson, check the radar range, anything yet? 

Gunderson: It’s about two more minutes, chief! 

  

Den här ordleken har en tydlig kulturell förankring för att skapa humor. Här förväntar man 

sig att Gunderson ska kontrollera en flygteknisk radare, men han tittar istället in i en 

mikrovågsugn, där en kyckling håller på att tillredas. Förklaringen till det här är att Radar 

Range var ett märke av mikrovågsugnar, populära på 1970-talet i Amerika.  

McCrosky: Gunderson, kolla radarn. Ingenting än? 

Gunderson: Ungefär två minuter kvar, chefen.  

McCrosky: Kolla radaravståndet 

Gunderson: Ungefär 2 min ännu 

Den sverigesvenska översättningen lider av att samma tillverkare av mikrovågsugnar inte 

verkar ha funnits i Norden, därför går också skämtet helt förlorat. Enligt Schröters 

kategorisering skulle det här bli översättning utan ordlek. Mönstret hittills har varit att 

någonting i filmen sker omotiverat efter att en ordlek faller bort i översättningen, så är 
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också fallet här. 

Inte heller den finlandssvenska översättningen lyckas förklara varför Gunderson öppnar 

mikrovågsugnen som respons på befallningen att kontrollera radarn. Båda versionerna av 

översättningen måste tampas med det faktum att ordleken inte bara bygger på språkliga 

strukturer, utan även kulturella referenser, vilket för med sig ytterligare ett lager av 

utmaningar. Samma sak händer i den här versionen, scenen som skapar den humoristiska 

kontrasten kan inte förklaras av den föreliggande repliken på svenska, vilket torde påverka 

en tittares förståelse och i längden även uppskattning av filmen. Jag återkommer till 

kulturella referenser i ett separat avsnitt, men valde att inkludera det här fallet här för att 

det är en ordlek som är byggd på en kulturell referens. 

  

(6) 

Kramer. That’s impossible, they’re on instruments.  

En homonym som är identisk mellan engelska och svenska är ordet instrument. Det kan 

betyda både mätinstrument och musikinstrument, vilket förklarar scenen. Den här 

replikväxlingen följs nämligen av en scen där man ser personalen i planet spela olika 

instrument i cockpiten.  

Kramer: Det är omöjligt, instrumenten fungerar.  

Kramer: Omöjligt! Dom har ju instrument! 

Det måste dock påpekas att det återigen fungerar bättre i originalet, eftersom hela frasen 

“they’re on instruments” bakas in i tvetydigheten, medan “instrumenten fungerar” inte kan 

anses vara en lika idiomatisk fras, den har inte lika tydlig koppling till det faktum att 

personalen spelar musikaliska instrument som den engelska repliken. För att förtydliga är 

hela repliken tvetydig på engelska, inte bara det enskilda ordet instrument. 

Den finlandssvenska versionen drar naturligtvis också nytta av att samma homonym finns 

på båda språken. Översättningarna är snarlika, men i den sverigesvenska versionen har 
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översättaren valt att inkludera ordet fungerar vilket man knappast kan anse att tillför 

någonting för att ordleken ska fungera bättre, tvärtom tycker jag att den finlandssvenska 

versionen blir smidigare och tydligare relaterar till det visuella som följer. Eftersom själva 

homonymen är identisk i alla tre versioner kan översättningarna kategoriseras som direkt 

kopia från källspråk till målspråk, med vissa nyansskillnader. I och med att ordleken är den 

samma i alla versioner är det här också en av de gånger då det inte uppstår motsättning 

mellan det sagda och det visade. För att förtydliga, så är en tendens i den här filmen att en 

ordlek så att säga kompletteras av en efterföljande visuell komponent, scener som i många 

fall inte motiveras i de översatta replikskiftena, ett problem som inte uppstår i det här 

fallet. 

Just på grund av att ordleken nog överfördes, men skämtets struktur ändrades en smula, 

passar båda översättningarna in i Schröters tredje kategori. Kärnan i skämtet fungerade på 

båda språken, men ramverket justerades.  

  

(7) 

Kramer: Steve, I want every light you’ve got poured onto that field. 

Ett något svårkategoriserat fall dyker upp i en scen där flygledaren begär mera ljus på 

landningsbanan. Jag skulle argumentera för att det rör sig om en homonym, i och med att 

light kan tolkas på olika sätt på engelska, både som det mer abstrakta konceptet ljus och 

som en konkret lampa. Orsaken till tvekan är alltså frågan om det kan ses som olika eller 

samma betydelse. I det här sammanhanget tycker jag att betydelseskillnaden är tillräckligt 

stor, i synnerhet som det är den skillnaden som möjliggör ordleken. Den här repliken följs 

av att en lastbil häller ut ett flak med lampor på landningsbanan, så återigen skapas humorn 

av en motsättning mellan det sagda och det visade. Skämtet baserar sig alltså på att to pour 

light är ett idiomatiskt att på engelska säga lysa upp, men den bokstavliga betydelsen är att 

hälla ljus, vilket motiverar att man häller ner lamporna på landningsbanan.  

  

Kramer: Steve, det behövs mycket ljus på banan. 

Kramer: Rikta varendaste en strålkastare mot fältet 
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I den sverigesvenska översättningen fungerar översättningen igen delvis, men än en gång 

blir det något ologiskt, distansen mellan replik och handling blir större än på engelska på 

grund av att homonymen inte fungerar på samma sätt. En liknande homonym skulle vara 

det abstrakta konceptet ljus och ett konkret ljus, men det är uttryckligen lampor av olika 

slag som lastbilen tippar ner på landningsbanan. I Schröters modell är det antingen 

tillverkning av TL-ordlek i samma kategori som SL-ordleken, eller tillverkning av TL-

ordlek i annan kategori än SL-ordleken. Orsaken till att jag tvekar är att ljus inte har en lika 

klar koppling till en konkret lampa på svenska som på engelska, men kopplingen är ändå 

logisk. 

I den finlandssvenska versionen har ordleken helt fallit bort och den tidigare nämnda 

kopplingen mellan repliken och den efterföljande scenen är i praktiken obefintlig, det 

handlar alltså om totalt bortlämnande av ordlek. Därav kan man med relativ säkerhet påstå 

att samma effekt inte uppnås, medan den sverigesvenska versionen når en bit på väg. Att 

rikta en strålkastare är en väldigt konkret och specifik handling som inte överhuvudtaget 

överensstämmer med den visuella komponenten, diskrepansen mellan vad publiken 

förväntar sig att se och vad som faktiskt händer uppstår inte på samma sätt.  

  

4.2 Lek med grammatik 

Följande exempel på lek med grammatik följer inte till fullo de parametrar som Schröter  

(2005: 277) ställer upp, men jag anser att det är den kategorin som bäst passar in i 

sammanhanget. Schröter använder termen mer i bemärkelsen att man har ändrat på 

grammatiken för att skapa humor, medan det i det här fallet mera handlar om att en 

grammatisk egenskap i sig skapar humorn. Scenen går ut på att Striker vill köpa en 

flygbiljett. 

  

(8) 

Ticketer: Smoking or non-smoking? 

Striker: Smoking, please 
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Biljettförsäljare: Rökare eller icke-rökare?  

Striker: Rökare, tack.  

Biljetförsäljare: Rökare eller icke-rökare? 

Striker: Rökare, tack 

  

I den här scenen frågar biljettförsäljaren om Striker vill ha en smoking eller non-smoking 

biljett. När Striker ber om smoking får han en biljett som bokstavligen ryker. 

Tvetydigheten går förlorad i den sverigesvenska översättningen, där frågan lyder ”rökare 

eller icke-rökare”, i och med att samma konstruktion inte fungerar på svenska. Visserligen 

kan man tolka det som att biljetten i sig är en rökare, men skämtet blir oundvikligen 

klumpigare än på engelska. Att använda presens particip-formen av röka, rökande, skulle 

inte heller ha fungerat till fullo, i och med att det är distinktionen mellan röka och ryka 

som gör skämtet oöverförbart.  

  

Ett försök till en djupare grammatisk analys kan blottlägga varför den här konstruktionen 

inte kan överföras mellan språken. Engelskan har nämligen en form som inte förekommer i 

svenskan, gerundium. I korthet innebär gerundium att det görs ett substantiv av ett verb, i 

det här fallet smoking av to smoke. Formen ser dock likadan ut som presens particip-

formen, vilket möjliggör den humoristiska dubbelbetydelsen. Enligt Schröters kategorier är 

det här en översättning där vissa aspekter av ordleken är överförda. Det beror på att 

ingenting direkt förkortas och översättningen nog är trogen originalet, men på grund av de 

tidigare nämnda skillnaderna i språkens grammatik uppnår den inte full ekvivalens. Utan 

den visuella aspekten, som gör scenen humoristisk, skulle det alltså vara en fullgod 

översättning. 

Den finlandssvenska översättningen är i det här fallet identisk med den sverigesvenska, 

och är därmed försedd med samma komplikationer och följer samma överföringsstrategier. 

Det är svårt att komma med alternativa förslag här, på grund av de tidigare nämnda 

strukturella skillnaderna mellan språken.  
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4.3 Andra språk 

I det här avsnittet tar jag upp de fall där humor har skapats genom att inkludera främmande 

språk. De här fallen för med sig den unika aspekten för översättarna att en översättning 

redan är en del av skämtet i originalversionen. Den här extra dimensionen är naturligtvis 

också närvarande i analysen och för med sig en del svårigheter när det gäller 

kategoriseringen av överföringsstrategierna, vilket jag går in på senare. 

Ett intressant fall i filmen är när det gäller de karaktärer som talar jive. I korthet är jive 

nära relaterat till vad som idag kallas för African American Vernacular English, alltså en 

variant av engelska talad av en del av den svarta populationen. Mer specifikt handlar det 

om den slang som talades i jazzkretsar i New York under mitten av 1900-talet (Oxford 

English Dictionary u.å.). Här används textningen som medium för att förmedla humor och 

skapa kontrast. Jiven, som närmast associeras med en lägre samhällsklass, har i 

originalversionen översatts med väldigt högtravande engelska, som ändå förmedlar 

liknande budskap. I klarspråk fungerar det som så, att jiven översätts med hjälp av 

undertexter också i den engelska versionen, det är i och med dem som den humoristiska 

kontrasten skapas. 

(9) 

Som exempel ändras “I say hey sky, s’other say I won’t say I pray to J  I get the same ol’ 

same ol’.” till “I knew a man in a similar predicament, and he ended up being sorry”. I 

översättningarna ser det ut som följer: 

Jag vet en man som var i samma situation och han fick allt 

ångra sig. 

Jag kände en snubbe som hade samma problem. Herregud så han 

fick ångra sig.  

I den sverigesvenska versionen är det det redan översatta som översätts, vilket gör att 

dialogen förstås, men för en hypotetisk tittare helt utan kunskaper i engelska går kontrasten 
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förlorad. En viss kontrast uppstår i och med att tittaren hör att det är någon slags dialektal 

engelska som talas, medan textningen nog är standardspråklig. Det här förutsätter dock att 

tittaren kan tillräckligt mycket engelska för att inse att det är en särskild variant av 

engelska som talas  i den ifrågavarande scenen.  

I den finlandssvenska översättningen har motsatt beslut fattats, då översättaren har valt att 

översätta jive-dialekten istället för den förfinade, kontrasterande engelska textningen. Det 

faktum att översättarna här har valt att översätta olika versioner av originalet borde logiskt 

sett påverka hur skämtet tas emot av publiken. Det här är ett annat fall där det blir svårt att 

avgöra exakt hur det fungerar i och med att jag inte har tillgång till en finlandssvensk 

version, där text och bild är synkad, till exempel vet jag inte om den förfinade engelska  

textningen syns parallellt i den finlandssvenska versionen, vilket den alltså inte gör i den 

svenska DVD-utgåvan. Baserat på det materialet jag har tillgång till, kan jag konstatera att 

gemensamt för översättningarna är att den humoristiska (om än inte politiskt korrekta) 

kontrasten mellan det talade och det skrivna går förlorad. Beroende på publikens 

kunskaper i engelska kan man hävda att kontrasten bibehålls bättre i den sverigesvenska 

versionen i och med att den “korrekta” svenskan står i kontrast mot den lediga dialekten 

som talas, trots att det handlar om två skilda språk. 

I det här fallet kan man inte applicera en specifik översättningsstrategi på någondera 

översättningen. Det här beror på att det egentligen finns två parallella versioner av 

originalet, vilket gör helheten synnerligen komplicerad ur översättningsperspektivet. Det 

här är nämligen ett exempel på när humor inte enbart skapas av inomspråkliga strukturer, 

snarare är det sociolingvistiska faktorer (i det här fallet förhållandet mellan standardspråk 

och dialekt) som utnyttjas för att skapa humor.  

  

(10) 

NO SMOKING 

EL NO A YOU SMOKO 

FASTEN SEATBELTS 
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PUTANA DA SEATBELTZ 

Liksom i det förra exemplet (9) är utmaningen här att översättning redan är en del av 

skämtet, och att inkludera ännu ett lager översättning inte nödvändigtvis låter sig göras. I 

det här fallet gäller det översättning av skyltar i flygplanet. I filmen har de översatt 

engelska skyltar till låtsasspanska, där ”NO SMOKING” blir ”EL NO A YOU SMOKO” 

och ”FASTEN SEATBELTS” blir ”PUTANA DA SEATBELTZ”. Det humoristiska är att 

engelskan har modifierats för att bli något som fonetiskt låter som spanska, men i grunden 

är engelska. Här uppstår det svårigheter för översättarna i och med att skämtet bygger på 

det specifika språkparet engelska-spanska, vilket märks i den svenska översättningen. 

RÖKNING FÖRBJUDEN 

SPÄNN FAST SÄKERHETSBÄLTENA 

INGA DU RÖKA 

FASTA MED SÄKRAHETSBÄLTE 

Skämtet och den fonetiska modifieringen går förlorade i den sverigesvenska versionen, där 

endast engelskan översätts, inget försök till att generera motsvarande låtsasspanska från 

svenskan görs, det handlar alltså om utelämnande av ordlek.  

Den finlandssvenska versionen har gjort ett försök att uppnå samma effekt som originalet 

även om det faktum att man där försöker efterlikna spanska faller bort, i den här versionen 

genererar översättaren en allmänt dålig svenska som inte kan anses ha en koppling till 

något annat språk. Man har visserligen inkluderat det felaktiga språket, men för publiken 

blir det oklart varför.                                                                                                                   

  

I båda dessa exempel på när man har skapat humor med främmande språk blir det svårt att 

applicera kategoriseringsmodellen, på grund av att skämtet redan är byggt på översättning. 

Om man bortser från det, handlar det i den finlandssvenska versionen närmast om att skapa 

en ny ordlek i samma kategori, medan det i den sverigesvenska versionen är översättning 

utan ordlek. 
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4.4 Syftningsmissförstånd 

  

Jag nämnde tidigare att missförstånd angående syftning är en viktig del av humorn i 

Airplane!. Tendensen i de här översättningslösningarna är att det “logiska” i missförståndet 

går förlorat och att de i många fall skulle ha funnits en alternativ lösning som, enligt mig, 

skulle ha bevarat mer av den ursprungliga effekten.  

(11)  

Old Lady: Nervous? 

Striker: Yes. 

Old Lady: First time? 

Striker: No, I’ve been nervous lots of times. 

  

Det här är ett exempel på när exakt samma konstruktion fungerar på båda språken. 

Dialogerna utspelar sig innan planet startar,  en dam frågar Striker om han är nervös inför 

flygningen, där uppstår skämtet då Striker missförstår vad hon syftar på när hon frågar om 

det är hans första gång. 

Gammal dam: Nervös? 

Striker: Ja. 

Gammal dam: Första gången? 

Striker: Nej. Jag har varit nervös massor av gånger. 

Gammal dam: Nervös? 

Striker: Ja. 

Gammal dam: Första gången? 

Striker: Nej, jag har varit nervös många gånger 

Här skiljer sig översättningarna i praktiken inte åt, vilket bevisar att det här gick att 

översätta direkt från engelska till svenska och ändå uppnå samma effekt som i 

originaldialogen. Samma tendens märks i nästa fall. 
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(12)  

Rumack : Captain, how soon can you land? 

Oever : I can't tell. 

(…) 

Rumack : Well, can't you take a guess? 

Oever : Well, not for another 2 hours. 

Rumack : You can't take a guess for another 2 hours? 

Oever : No, no, no. I mean we can't land for another 2 hours. 

Här uppstår komiken när doktorn på planet vill veta hur snabbt planet kan landa  varpå han 

missförstår kaptenens svar. Det här är ett annat exempel på när det inte är någonting unikt i 

SL-strukturen som möjliggör skämtet, vilket i sin tur betyder att samma struktur fungerar 

lika bra på svenska som på engelska. 

Rumack: Kapten, när kan ni landa? 

Oever: Det kan jag inte säga. 

Rumack: Kan ni inte gissa? 

Oever: Inte på ytterligare ett par timmar. 

Rumack: Kan ni inte gissa på ytterligare ett par timmar? 

Oever: Nej, vi kan inte landa. 

Rumack: Kapten, hur snart kan ni landa? 

Oever: Det kan jag inte säga. 

Rumack: Ni kan berätta åt mej. Jag är läkare 

Oever: Jag menar att jag inte är säker 

Rumack: Kan ni inte gissa 

Oever: Inte på åtminstone två timmar 

Rumack: Ni kan inte gissa på två timmar? 

Oever: Nej. Jag kan inte landa på två timmar 

Återigen är det bara detaljer som skiljer översättningarna åt, vilket stärker uppfattningen 

om att så länge skämten inte direkt är baserade på språkliga aspekter är de överförbara. I 
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båda dessa fall handlar det i båda översättningar om direkt överföring, det vill säga den 

första kategorin.  

(13) 

McCrosky: How about some coffee Johnny? 

Johnny: No thanks! 

  

Här behöver skämtet förklaras närmare, i och med att replikskiftet utan kontext inte 

förmedlar humorn. I scenen är det tydligt att McCrosky ber Johnny om en kaffe, medan 

Johnny tolkar det (avsiktligt) som att det frågas om han själv vill ha kaffe.  

McCrosky: Hur skulle det vara med en kaffe Johnny? 

Johnny: Nej tack! 

McCrosky: Duger det med lite kaffe, Johnny 

Enligt Schröters kategorier handlar det i den sverigesvenska översättningen om direkt 

överföring, det handlar om mycket snarlik kopia från SL till TL. Också i den här dialogen 

fungerar exakt samma struktur på båda språken. 

I det här fallet blir det mer eller mindre omöjligt att avgöra hur den finlandssvenska 

översättningen fungerar i och med att endast den första repliken finns i mitt material, 

Johnnys svar saknas. Jag tycker dock att man från den första repliken kan dra slutsatsen att 

“missförståndet” skulle vara bättre motiverat av den här översättningen än av originalet 

eller den svenska versionen, vilket betyder att samma effekt inte uppnås här. För att 

förtydliga så bygger humorn i originalet enligt mig på att det är uppenbart att McCrosky 

ber om en kopp kaffe och inte erbjuder en, medan det i den finlandssvenska översättningen 

är helt motiverat att tänka sig att Johnny uppfattar det som att det de facto är han som blir 

erbjuden kaffet. Om man ändå antar att Johnny svara med nej tack är också det här direkt 

direkt översättning.  

(14) 
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Elaine: You got a telegram from headquarters today. 

Striker: HEADQUARTERS? What is it? 

Elaine: Well, it’s a big building where generals meet. But that’s not important right now. 

Här bygger det ursprungliga skämtet på att “it” i repliken “What is it?” kan syfta både på 

telegrammet och högkvarteret.  

Elaine: Du fick telegram från högkvarteret idag. 

Striker: Högkvarteret? Vad menar du. 

Elaine: Ett stort hus där generaler möts, men det är 

oviktigt. 

Elaine: Du fick ett telegram från högkvarteret idag 

Striker: Högkvarteret? Vad står där? 

Elaine: Nå, ett stort hus där generalerna möts. Men det är 

inte viktigt nu.  

Den sverigesvenska översättningen fungerar inte fullt ut enligt mig, trots att den i stora 

drag påminner om originalet. Problemet är att “vad menar du” inte inbjuder till samma 

ambivalenta tolkning som “what is it”. Här skulle en alternativ lösning som bättre passar 

ihop med repliken som följer frågan ha varit “vad är det?”. 

Problemet är mer eller mindre det samma i den finlandssvenska översättningen, även om 

lösningen skiljer sig från den sverigesvenska. Återigen motiverar inte Strikers replik 

Elaines svar. Här kan man tänka sig att verbet står i Strikers replik kan tolkas som att det 

syftar på en byggnad och inte på vad som står i telegrammet. I det fallet är replikskiftet 

snäppet mera logiskt, men det är svårt att avgöra om det var en medveten tvetydighet från 

översättarens sida. Båda översättningarna passar bäst in Schröters tredje kategori, vissa av 

aspekterna är översatta, medan andra utelämnas.  

(15) 

Rumack: You’d better tell the captain we’ve got to land as soon as possible, we’ve got to 

get them to the hospital. 
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Elaine: A hospital…what is it? 

Rumack: A big building with patients in it, but that’s not important right now. 

  

Rumack: Säg åt kaptenen att landa. Hon måste till sjukhus. 

Elaine! Sjukhus! Vad menar ni? 

Rumack: En stor byggnad med patienter, men det är oviktigt. 

Rumack: Berätta för kaptenen att vi måste landa så fort som 

möjligt. Kvinnan måste in på sjukhus.  

Elaine: Sjukhus? Vad är det fråga om? 

Rumack: En stor byggnad med patienter. Men det är inte 

viktigt just nu 

Det här missförståndet följer i princip exakt samma mönster som det föregående och 

återigen kunde problemen i översättningen ha åtgärdats med att förenkla översättningen till 

endast “Vad är det”. Här går skämten nämligen igen delvis förlorade i och med att frågan 

inte direkt motiverar svaret. Också i det här fallet har översättarna fattat olika beslut om 

hur problemet att få frågan att passa ihop med svaret ska lösas. Ingendera versionen blir 

lika naturlig som originalet och effekten förminskas.  

 (16) 

Attendant : Excuse me sir, there's been a little problem in the 

cockpit . . . 

Striker : The cockpit . . . what is it? 

Attendant : Its the little room in the front of the plane where the 

pilots sit, but that's not important now. 

Också den här scenen bygger på samma struktur som de tidigare exemplen, en person  

missförstår vad en annan person syftar på med sin fråga.  

  

Attendant: Ursäkta mig, sir. De har problem i cockpiten. 

Striker: Cockpiten? Vad menar ni? 

 49



Ove Brunström

Attendant: Utrymmet där piloterna sitter, men det är 

oviktigt. 

  

Attendant: Ursäkta, men vi har lite trubbel i förarkabinen, 

och… 

Striker: Förarkabinen? Vad är det? 

Attendant: Det är det lilla rummet i fören där piloten 

sitter. Men det är inte viktigt 

I det här fallet fungerar den sverigesvenska översättningen, och samma översättning skulle 

eventuellt ha varit en bättre lösning också i de andra replikskiftena ovan, med samma 

struktur. Orsaken till att det fungerar är att “Vad menar ni?” är en tillräckligt generell fråga 

för att syftningsmissförståndet skall kunna uppstå.  

I den finlandssvenska översättningen löses problemet genom att använda repliken “vad är 

det” vilket väcker frågan om varför den lösningen inte användes konsekvent. Här 

misstänkte jag först att finlandssvenskan har spelat en roll, att “Vad är det?” skulle vara en 

naturligare formulering på finlandssvenska än sverigesvenska. En sökning i Projekt 

Runeberg visar dock att så inte är fallet, frasen förekommer ofta i ett sådant här 

sammanhang, också i litteratur från Sverige (Project Runeberg 2016).  

  

Alla de här översättningslösningarna (14,15 och 16) faller enligt mig in i Schröters tredje 

kategori, vissa av ordlekarnas aspekter är överförda men vissa aspekter går förlorade och 

resultatet blir en något uppstyltad och onaturlig dialog där humorn och komedin blir 

lidande. Värt att notera är dock att översättarna har varit konsekventa i sin användning av 

samma översättning av “that’s not important right now” i alla tre fallen. Det här är viktigt 

eftersom en del av humorn i originalet kan anses bygga på att det är exakt samma 

replikram varje gång, det är bara innehållet som byts ut. Därför är det viktigt att bibehålla 

den här strukturen också i översättningarna.  

(17) 

McCrosky: Johnny what can you make outta this? 
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Johnny: This? Why I could make a hat, or a brooch, a pterodactyl… 

Ytterligare ett skämt som bygger på missförstånd och behöver det visuella elementet för att 

fungera, är när flygledaren McCrosky håller upp en väderbulletin och frågar: “what can 

you make outa this?”. Skämtet fungerar på engelska i och med att “make outta this” av 

Johnny tolkas (medvetet) som vad han fysiskt kan tillverka av papperet, medan frågan 

egentligen är hur han tolkar informationen. 

  

McCrosky: Vad tror du om det här? 

Johnny: Det här? Det kan bli en hatt, en brosch eller en 

pterodaktyl… 

McCrosky: Johnny, vad får du ut av det här? 

Johnny: Av dethär? Fast en hatt… Eller en brosch… 

Samma ambiguitet fungerar inte på sverigesvenska i det här sammanhanget, därav det 

något ologiska svaret på frågan “Vad tror du om det här?” 

Den finlandssvenska översättaren har valt frasen “vad får du ut av det här” som lösning på 

tvetydigheten som uppstår i och med originalversionens make. Man kan hävda att den 

finlandssvenska versionen också anspelar på en skapandeprocess, men det är inte lika 

explicit som på engelska. Det här är första exemplet på ett finlandssvenskt element. Ordet 

fast är använt i ett hypotetiskt sammanhang och inte när det handlar om faktum, vilket är 

den korrekta användningen (Finlandssvensk ordbok 2008). Emellertid är det svårt att påstå 

att det spelar en avgörande roll i själva ordleken. I samma replik förekommer det ett annat 

finlandssvenskt element, nämligen ihopskrivningen av dethär. Det här är typiskt för 

finlandssvenskan, men översättaren har inte varit konsekvent med användningen, det här 

förekommer nog i de andra exemplen (Reuter 1987).  

Återigen är det den tredje kategorin som bäst beskriver vad som sker i den sverigesvenska 

översättningen, vissa aspekter av ordleken förs över. Den finlandssvenska översättningen 

är på gränsen mellan den första och den tredje kategorin, jag väljer att definiera den som 
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rak översättning i och med att repliken “Johnny, vad får du ut av det här?” bättre 

korresponderar med originalet än “Vad tror du om det här?” 

  

(18) 

Striker: And that as much as anything else led to my drinking problem. 

Ett till exempel på när det skulle ha funnits alternativa lösningar som eventuellt skulle ha 

uppnått högre ekvivalens, är scenen när Striker talar om sitt “drinking problem”. Samtidigt 

visas det visuellt när Striker häller vatten i ansiktet, han har alltså glömt bort hur man 

dricker – han har inte problem med alkoholen, vilket frasen “drinking problem” kan få en 

att tro.  

Striker: Och det, lika mycket som allt annat, påverkade mina 

dryckesvanor. 

Striker: Och det, vid sidan om allt annat ledde till mitt 

drickproblem. 

I den sverigesvenska översättningen har “drinking problem” översatts med 

”dryckesvanor”. En alternativ lösning skulle ha varit att översätta det till ”problem med 

drickandet”, då skulle samma oväntade visuella element ha haft samma effekt som i 

originalet, nu uppstår det dissonans mellan den svenska texten och vad som syns på bilden. 

Ordet dryckesvanor inbjuder inte till tolkningen att man har fysiska problem med att 

dricka, vilket den engelska termen däremot gör. Den ganska fria översättningen av 

drinking problem  gör att den här översättningen följer den tredje kategorin, vissa aspekter 

är överförda.  

Ur ett komiskt perspektiv fungerar den finlandssvenska översättningen bättre, i och med att 

den bättre korresponderar med det visuella. Att inkludera ordet problem gör det mer 

konkret än den sverigesvenska versionen och motiverar Strikers rent fysiska problem med 

att få i sig vätskan. Här blir dock språkriktigheten ett problem, i och med att drickproblem 

inte med bästa vilja kan anses vara idiomatisk svenska. Det kan dock enligt mig förlåtas i 
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och med att den komiska aspekten bör prioriteras när syftet är att repliken ska bli rolig. 

Den direkta översättningen innebär att den finlandssvenska versionen hör till den första 

kategorin, direkt kopia från källspråket. 

4.5 Lek med idiom 

  

I den här kategorin har jag valt att förutom regelrätta lekar med idiom också inkludera ett 

fall där idiomet i sig står i sin ursprungliga form men det humoristiska uppstår i samband 

med det visuella. Översättningsmässigt blir det svårt, i och med att man kan argumentera 

för att humorn uppstår i det oväntade i att se ett vanligt idiom illustrerat. När samma idiom 

inte finns på svenska försvinner den aspekten av humorn.  

  

(19) 

Striker:… The shit’s gonna hit the fan 

Orsaken till att den här scenen är rolig är att den här repliken följs av en scen där idiomet 

illustreras bokstavligen, exkrement flyger alltså genom en fläkt. Än en gång byggs 

komiken upp genom att publiken blir överraskad av det visuella elementet.  

Striker:…Skiten kommer flyga 

Striker: När Kramer får höra det här börjar skiten flyga 

omkring   

Mycket överförs i den sverigesvenska versionen, men frågan är om ovannämnda aspekt av 

humorn går förlorad. I Schröters modell saknas en kategori som exakt skulle förklara vad 

som skett här. Det är närmast den tredje kategorin, vissa aspekter är överförda, som kan 

appliceras på det här skämtet.  

I det här fallet är översättningarna mer eller mindre identiska när det gäller det väsentliga, 

inklusive kategori av strategi. Man kan hävda att omkring i den finlandssvenska 
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översättningen illustrerar den visuella komponenten bättre. Det här ett av många exempel 

där kontrasten mellan det sagda och det visade inte fungerar lika bra i de översatta 

versionerna.  

  

(20) 

Striker: I guess the foot’s on the other hand now 

Ett exempel som passar perfekt i den här kategorin är när Striker blandar ihop sina idiom 

och yttrar föregående sammelsurium, där man får anta att det korrekta idiomet i 

sammanhanget ska vara “The shoe is on the other foot”, ett idiom som på svenska kan 

uttryckas som att “det är ombytta roller”, vilket syns i den finlandssvenska översättningen.  

Striker: Jag klarar det på egen fot 

Striker: Det är ombytta roller nu, Kramer 

Den sverigesvenska översättaren har löst situationen tacknämligt genom att hitta ett idiom 

på svenska som också har med extremiteter att göra, nämligen “jag klarar det på egen 

hand” och sedan ändrat det till “jag klarar det på egen fot” för att spegla originalets 

struktur. Här handlar det alltså om att konstruera en ny ordlek i samma kategori som den 

ursprungliga ordleken.  

I den finlandssvenska versionen går humorn helt förlorad i och med översättaren har ersatt 

det hopblandade idiomet med ett helt korrekt idiom, som motsvarar den korrekta versionen 

av originalet, vilket passar in i Schröters sjunde kategori.     

(21) 

Reporter: Okay boys, let’s get some pictures. 

Följande replik är svårkategoriserad. Man skulle kunna hävda att det handlar om lek med 

idiom. Här skulle alltså både “get a picture” och “ta en bild” klassas som döda idiom. Hur 
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som helst uppstår humorn här i och med att journalisterna inte “tar foton” som man skulle 

vänta sig, istället börjar de plocka ner tavlor och bilder från väggarna för att ta dem med 

sig. Liksom i exempel 20 uppstår humorn när ett idiom visas rent visuellt, i det här fallet är 

det dessutom ett så vardagligt idiom att den alternativa konkreta betydelsen att faktiskt ta 

med sig bilderna överraskar publiken.  

Reporter: Okej grabbar, låt oss ta några bilder. 

Reporter: Okej, Killar. Vi tar några bilder. 

  

Den sverigesvenska översättningen bibehåller alla aspekter av originalet i och med att 

idiomen fungerar på samma sätt. Den finlandssvenska versionen fungerar på samma sätt. 

Också här handlar det om den första strategin i båda fallen, den direkta översättningen 

bibehåller tacksamt nog ordleken. Det är knappast troligt att skillnaden mellan killar och 

grabbar skulle ha någon inverkan på översättningens effekt.  

  

(22) 

McCrosky: Bad news, the fog’s getting thicker. 

Johnny: And Leon’s getting larger. 

  

McCrosky: Dåliga nyheter, dimman tätnar. 

Johnny: Och Leon tjocknar. 

McCrosky: Dåliga nyheter. Dimman tätnar 

Johnny: Och Leon blir bara bredare 

Det här skämtet fungerar på engelska i och med att båda adjektiven, thick och large kan 

kopplas till fetma, Johnny vill alltså påpeka att både dimman och Leon blir tjockare.   

Det fungerar sämre i den sverigesvenska översättningen i och med att det av de svenska 

verben bara är tjocknar som väcker samma associationer, tätnar har ingenting med fetma 

att göra. Här skulle en alternativ lösning ha varit att skriva om replikerna, någonting i stil 
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med “dimman tjocknar” och “Leon likaså” kunde ha fungerat. Då skulle rytmen ha gått 

förlorad, men Johnnys replik skulle ha varit mer motiverad. Dimman tjocknar är 

visserligen inte en helt naturlig fras, så det är inte omöjligt att den ursprungliga lösningen 

fungerar bättre. 

Samma analys kan appliceras på den finlandssvenska versionen i och med att problemet 

härrör sig från användandet av verbet tätnar som inte inbjuder till samma ordlek. Det finns 

en logisk koppling mellan thicker och larger som inte återfinns i tätnar/bredare. En annan 

aspekt som ökar på den upplevda klumpigheten i formuleringen är att orden i det 

kontrasterande paret inte är av samma ordklass, kontrasten görs nämligen mellan ett verb 

och ett adjektiv. I båda de här översättningarna kan man hävda att översättarna använder 

sig av den tredje kategorin, där vissa aspekter av ordleken är överförd.  

4.6 Andra finlandssvenska inslag 

Som jag nämnde i syftet har jag valt att fördjupa frågeställningen om eventuellt 

finlandssvenskt inflytande i översättningen, genom att undersöka finlandssvenska inslag 

som inte förekommer i samband med ordlekar eller annan lek med språket. Härnäst följer 

här de fall när man i den finlandssvenska versionen har valt att använda kulturella eller 

språkliga element som kan definieras som finlandssvenska. det är motiverat att inkludera 

också den här aspekten, eftersom den tydligt illustrerar frågan om kultur i översättning. 

Den övergripande frågan i undersökningen är som bekant skillnaden mellan sverigesvensk 

och finlandssvensk översättning av humor, med fokus på ordlekar.   

4.6.1 Språkliga inslag 

Här följer först de fall där det fanns finlandssvenska inslag i dialogen, inslag som inte 

bidrog till filmens humor, åtminstone inte explicit. Strukturen är den samma som tidigare, 

vilket innebär att den sverigesvenska översättningen presenteras först. Den här delen följer 

inte en övergripande teoretisk ram, istället förankrar jag de enskilda inslagen i tidigare 

forskning om unika finlandssvenska språkdrag. 
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(23)  

Striker: What a pisser! 

I den här scenen skapar Strikers replik kontrast mot den relativt seriösa dialog som 

föregick repliken, där Elaine förklarar varför deras förhållande inte har en framtid. Man 

förväntar sig inte att Striker ska komma med en så här plump replik, där han dessutom 

vänder sig rakt till publiken. Den engelska termen pisser kan i det här sammanhanget alltså 

betyda en irriterande omständighet (Oxford English Dictionary u.å.) 

Striker: Vad ruttet. 

Striker: Ett sånt pisshuvu! 

Ett viktigt påpekande i sammanhanget är att Striker i originalrepliken åsyftar situationen 

och inte personen, vilket kommer fram i den sverigesvenska översättningen där situationen 

beskrivs med adjektivet ruttet.  

I den finlandssvenska översättningen snarare uppfattas som att Striker kallar Elaine för ett 

pisshuvu, som här har valts som den finlandssvenska översättningen av pisser.. Det kan 

tyckas vara en bagatell, men den här skillnaden kan tänkas spela en roll i hur publiken 

förhåller sig till karaktärerna. Beläggen för att det här bäst kan betraktas som ett 

finlandssvenskt uttryck är att en internet-sökning endast gav resultat från finlandssvenska 

källor.  

(24)  

Joey: Gee, that´d be swell! 

Joey: Jösses, det skulle vara toppen! 

Joey: Juku! Det skulle vara kiva! 

Det här är det enda fallet i filmen där den finlandssvenska översättaren har tagit med ett 

finskt låneord, nämligen kiva (roligt på svenska) samt juku (ung. nåmen!). Man kan anta att 

en finlandssvensk publik nog är bekant med dessa och liknande uttryck, vilket gör det 
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anmärkningsvärt att finska låneord endast förekommer i just den här repliken. De passar in 

i sin målkultur, men utgör en stilistisk avvikelse sett till hela översättningen. Man kan 

spekulera i att översättaren ansåg att finsk kodväxling är typiskt för ungdomar, och därför 

valde en sådan här lösning då det var en ungdom som yttrade repliken.  

(25) 

Johnny! How about some more coffee 

Johnny. Vad sägs om mer kaffe? 

Johnny, vill du ha till kaffe? 

I det här replikskiftet väljer den finlandssvenska översättaren att använda sig av 

finlandssvenskt talspråk, vilket återigen förankrar dialogen i målkulturen. Dessvärre är det 

brist på belägg för att till i användningen mera skulle vara specifikt finlandssvenskt, annat 

än min egen språkuppfattning. Ett tänkbart belägg är att till i bemärkelsen mera inte nämns 

i Svensk Ordbok (2009). Här råder det ingen tvekan om att det är den sverigesvenska 

översättningen som är originalet mer trogen, medan den finlandssvenska versionen har 

offrat strukturell ekvivalens för att istället inkludera specifika språkliga element från 

målspråket, i det här fallet finlandssvenska. Det här exemplet är dock på detaljnivå och det 

är tveksamt huruvida det påverkar hur dialogen överlag uppfattas. 

(26)  

Joey: You played basketball for the Los Angeles lakers 

Joey: Du spelar basket i Los Angeles Lakers 

Joey: Du spelar korgboll för Los Angeles Lakers 

Här är översättningarna identiska med undantag för den för typiskt finlandssvenska termen 

korgboll. Enligt Finlandssvensk ordbok (2008) är basket den korrekta översättningen. 

Återigen är det här ett exempel på hur en finlandism förankrar den finlandssvenska 

översättningen i målkulturen.  

Överlag kan man konstatera att den finlandssvenska översättaren inte har varit rädd för att 

inkludera finlandssvenska inslag på det språkliga planet. Det går naturligtvis inte att avgöra 
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huruvida det här är att föredra eller inte, men man kan argumentera för att översättningen 

på det sättet blir en naturligare del av målspråket om också regionala varieteter 

förekommer. Den här diskussionen utvecklas i det sista kapitlet. 

4.6.2 Kulturella referenser 

Renodlade kulturella inslag var ovanligare, och inte lika tydligt humorbetingade. Jag anser 

ändå att det är ett så nära besläktat fenomen att det bör diskuteras här, i samband med de 

språkliga inslagen. 

(27)  

There’s a sale at Penny’s!  

Det är rea på Penny’s! 

Det är rea hos Anttila! 

I den här dialogen handlar det om vad som kan beskrivas som en explicit kulturell markör, 

när ett namn på ett varuhus inkluderas. Här blir det en tydlig kontrast mellan strategierna, 

där den svenska översättaren har valt att bibehålla varuhusets namn från originalet, medan 

den finlandssvenska versionen ersätter det med ett motsvarande begrepp från den egna 

kulturen, nämligen ett finskt varuhus. Enligt Pedersens modell är det kulturell adaption 

genom målkulturell extralingvistisk kulturell referens. 

Frågan om vilket alternativ som är bättre, är omöjlig att besvara i och med att det i grund 

och botten är ens individuella uppfattning som avgör, men man kan konstatera att båda 

lösningarna för med sig vissa problem. Att bibehålla originalet gör att samma effekt uppnås 

, förutsatt att publiken känner till varuhuset i fråga, medan det är svårt för en översättare att 

garantera att Anttila och Penny’s för med sig identiska konnotationer. Ytterligare ett 

problem med att bibehålla originalreferensen är att publiken då påminns om att det är en 

översättning. Det här är dock knappast en faktor i fallet undertexter, eftersom deras 

parallella natur gör att det faktumet är konstant uppenbart. 
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(28) 

My, stomach. I haven't felt this awful since we saw that Ronald Reagan film. 

Jag har inte mått såhär dåligt sedan vi såg den där Ronald 

Reagan-filmen. 

Jag har inte mått såhär illa sen vi såg dendär Ronald 

Reagan-filmen. 

(29) 

I haven’t seen anything like this since the Anita Bryant concert.  

I båda dessa fallen (28 och 29) är det roliga i originaldialogen att man refererar till kända 

personer i ett inte särskilt smickrande sammanhang.  

Jag har inte sett något liknande sedan Anita Bryant-

konserten. 

Jag har inte sett någonting dylikt sedan Anita Bryants 

konsert. 

I inget av dessa fall har utbyte av kulturell referens skett. Det är tydligt att översättarna 

räknar med att dessa figurer är kända också för en nordisk publik. Den sverigesvenska 

översättningen har varit konsekvent i det här antagandet, medan den finlandssvenska 

översättaren som konstaterats tidigare valde att ersätta Penny’s i exempel 27. De här 

lösningarna är såtillvida berättigade, att det är svårt att tänka sig en 80-tals publik som inte 

skulle känna till Ronald Reagan, medan Anita Bryant är ett mer tveksamt fall. 
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5. Resultat och diskussion 

I det här kapitlet sammanfattar jag analysens resultat och för en diskussion om vad 

resultaten innebär, beroende på ur vilket perspektiv man betraktar dem. Jag försöker också 

sätta in avhandlingen i ett större forskningssammanhang. Dessutom anammar jag ett 

kritiskt perspektiv på såväl avhandlingen i sig, som också översättningsvetenskapen och 

undersökandet av ordleksöversättning i stort. Till sist funderar jag på hurdan forskning som 

ännu kan och bör göras inom ramen för mina och liknande frågeställningar. Innan jag 

diskuterar resultaten vill jag återigen problematisera begreppet resultat i den här 

avhandlingens sammanhang. Värdet ligger inte så mycket i de sammanfattande resultaten 

som i de enskilda fallens analys. Om man vill anknyta till översättningsvetenskapens 

preskriptiva dimension är det också i den kvalitativa analysen som värdet ligger. Med det 

sagt presenteras härnäst de generella tendenser som analysen påvisade, först genom en 

kvantitativ sammanfattning. 

Det här avsnittet inleds med en kvantitativ överblick av resultaten i syfte att främja 

helhetsbilden och göra resultaten överskådliga. Jag diskuterar även frågeställningarna som 

jag presenterade i avsnitt 1.2; huruvida man kan skönja något mönster i de respektive 

översättningarna och vilka strategier som användes i vilka situationer. I tabell 1 presenteras 

först hur ofta de olika strategierna användes, med alla typer av ordlekar inräknade. 
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Tabell 1. Frekvens av översättningsstrategi i respektive översättning 

Här kan man konstatera att de två versionerna av översättningarna, sett ur det förenklade, 

kvantitativa perspektivet är anmärkningsvärt snarlika. Frekvensen av de olika 

översättningsstrategierna matchar alltså i en hög grad versionerna emellan.  Det här kan 

tyda på att det i vissa situationer finns vissa uppenbara lösningar, vilket naturligt leder till 

att olika översättare fattar snarlika beslut. Om en direkt översättning också överför 

ordleken faller det sig naturligt att de flesta översättare skulle välja den strategin. Den här 

snarlikheten tyder också på att skillnaderna mellan sverigesvenska och finlandssvenska 

inte kom till uttryck i det här materialet, åtminstone motiverade de inte olika 

överföringsstrategier. Den här slutsatsen står naturligtvis inte på stabil grund, på grund av 

materialets storlek, men min poäng är att två helt olika målspråk sannolikt skulle ha 

genererat större skillnader översättningarna emellan. 

Den kvantitativa överblicken påvisar den mest uppenbara skillnaden mellan 

översättningarna, nämligen att den finlandssvenska versionen oftare tenderade att helt 

utelämna ordleken vilket har som naturlig konsekvens att det humoristiska elimineras. 

Skillnaden är dock inte enorm, det handlar om tre fall av utelämnande av ordlek i den 

Översättningsstrategi (se avsnitt 

3.4) 

Antal fall, sverigesvenska Antal fall, finlandssvenska

1.  Direkt kopia från källspråket 5 6

2. Lånord

3. Vissa aspekter överförda 9 8

4. Tillverkning av TL-ordlek i 

samma kategori som Sl-ordlek

3 2

5. Tillverkning av TL-ordlek i 

annan kategori än SL-ordleken

2

6. Ingen regelrätt ordlek, men 

tillverkning av TL-ordlek i 

annan kategori 

7. Översättning utan ordlekar 2 5

8. Totalt utlämnande
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finlandssvenska versionen, medan detta förekommer två gånger i den sverigesvenska 

versionen.  

Därtill kan konstateras att det trots allt, i de flesta fall, verkar vara möjligt att i åtminstone 

någon mån översätta ordlekar. Det här konstaterandet backas upp av både Schröter (2005: 

366) och  Díaz-Pérez (2014). De kom båda fram till att översättning av ordlekar ofta är 

möjlig, trots att konsensus har varit det motsatta. Översättningarna uppnådde sällan full 

ekvivalens i mitt material, men humor ersattes ofta med humor i någon form, vilket får 

anses vara av högsta vikt i en komedifilm. Fuentes Luque (2003: 293) kom genom sin 

perceptionsbaserade undersökning fram t ill att problemen med humoröversättning var om 

resultatet blev för bokstavligt och onaturligt. Den här tendensen, med onaturligt språk, 

kunde till en viss del skönjas i mitt material, till exempel den finlandssvenska 

översättningen i 18, där drinking problem blev drickproblem. 

Överlag kan man alltså konstatera att den finlandssvenska versionen var något mer 

benägen att överge ordleken från originaldialogen medan den sverigesvenska oftare ersatte 

ordleken med en egen konstruktion på målspråket. Den svenska versionen använde sig 

oftare av de mer kreativa överföringsstrategierna, nämligen kategori fyra och fem. En del 

av ordlekarna fungerade på både svenska och engelska och det har båda översättningarna 

dragit nytta av, även om det enligt min subjektiva uppfattning ibland skulle ha gått att lösa 

på ännu enklare sätt, t.ex. i fallet med “vad är det” i exemplen 14, 15 och 16. Det här är 

också ett av fallen där skillnaden mellan sverigesvenska och finlandssvenska eventuellt 

gjorde sig påmind, det kan vara naturligare att yttra den frågan i den kontexten på 

finlandssvenska än på sverigesvenska även om jag inte har hittat några belägg för det. 

Dock vill jag återigen poängtera att den här tendensen i sig inte påvisar några generella 

skillnader mellan sverigesvensk och finlandssvensk översättning och inga övergripande 

slutsatser bör heller extrapoleras från att just den här finlandssvenska översättaren var mer 

benägen att helt lämna bort ordlekar. Däremot är det intressant att se uppsjön av 

möjligheter när det kommer till översättning av mer invecklade fall, utan att för den skull 

värdera dem. 
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I min frågeställning var jag intresserad av huruvida specifika språkliga drag i 

finlandssvenska i sig kan ha påverkat hur översättningen gjordes och vilka lösningar som 

användes, också i fall som inte kan beskrivas som lek med språket, i alla fall inte explicit. 

Här är svaret uppenbart, när det gäller översättningen av just ordlekarna påverkade 

finlandssvenska särdrag inte överhuvudtaget hur humorn fördes över från ett språk till ett 

annat. Ingen av de skillnader som konstaterades versionerna emellan kan motiveras av de 

språkliga skillnaderna mellan sverigesvenska och finlandssvenska, förutom användningen 

av fast i fall 17 som ändå inte spelade en roll i den konkreta ordleken. Med det sagt kan 

man ändå konstatera att finlandssvenskan nog spelade en roll i översättningen rent 

generellt. Det förekom en handfull fall där översättaren hade valt en finlandism eller ett 

finskt låneord istället för den standardsvenska motsvarigheten. Huruvida det här är att 

föredra framom standardsvensk översättning tar jag inte ställning till här, poängen är att det 

finns olika strategier som en översättare måste välja mellan när det gäller att ta hänsyn till 

den lokala publiken. Också de kulturella referenserna var i vissa, sällsynta, fall 

finlandssvenska eller finländska, vilket i princip hade den effekt att översättningen till en 

större utsträckning blev en del av målkulturen, den finlandssvenska. 

Trots att finlandssvenskheten i sig inte spelade en roll i översättningen av ordlekarna, så 

såg de kreativa lösningarna ofta olika ut, översättarna hade i vissa fall valt helt olika 

tillvägagångssätt för att överföra ordleken. Ibland, som i fallen 3 och 4 var det faktum, att 

undertextning också är ett visuellt medium ett problem för översättarna, även om deras 

lösningar fungerade rent auditivt, blev de lite haltande när man samtidigt såg texten. Här 

kan man dock spekulera i att tittaren har överseende med det, beroende på om man förstår 

originaldialogen eller inte. 

Ett annat konstaterande som man kan göra är att mycket av humorn i just den här filmen 

bygger på diskrepans mellan det sagda och det visade. Dessa skämt är alltså uppbyggda 

enligt en sådan struktur att någonting sägs som har en logisk visuell konsekvens. Istället 

för det logiska överraskar filmen istället med någonting helt annat vilket i sin tur leder till 

det komiska. Det var i synnerhet de här skämten som ofta led av översättningen, eftersom 

situationen byggdes upp med hjälp av språket. Det ska dock sägas att översättningen 

ibland fungerade i det här sammanhanget, som i exempel 6 där samma homonym 
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(instrument) finns i båda språken. Baserat på min undersökning kan man fortsatt 

konstatera att översättning överlag är sammanknippat med en uppsjö av olika svårigheter 

som blottläggs extra tydligt när en effekt som bygger på inomspråkliga strukturer ska 

uppnås på ett annat språk, vilket inte nödvändigtvis låter sig göras rakt av. 

I början av avhandlingen, i avsnitt 1.2, definierade jag min forskningslucka främst genom 

att belysa en brist på forskning med fokus på den komparativa aspekten, mer specifikt 

jämförandet av sverigesvensk och finlandssvensk översättning. Det är också här jag tycker 

att det finns mest utrymme för fortsatt forskning. Som jag flera gånger har poängterat, är 

det en unik situation att mer eller mindre exakt samma text finns skriven på 

sverigesvenska och finlandssvenska, därför anser jag att där finns potential för vidare 

forskning. 

Om man vill vidga perspektivet åberopar Gambier (2003) behovet av perceptionstest, i och 

med att man inom studier i översättning ofta refererar till en hypotetisk läsare utan att 

särskilt ofta konkretisera denna “konsument”. Det skulle också i den här studien ha 

fördjupat bilden, även om målet med uppsatsen inte var att värdera vilken översättning 

som var bättre. I praktiken innebär ett sådant här test att man låter informanter se olika 

versioner av materialet. Versionerna är då utvalda baserade på ens forskningsfråga. Baserat 

på vad dessa informanter rapporterar kan man sedan dra slutsatser visavi översättningarna. 

Asimakoulas (2004) å sin sida riktar fokus mot själva översättarna och förespråkar 

undersökningar i deras sinne för humor och hur det kommer till uttryck i översättningen. 

Det här kan enligt mig vid första anblick te sig en smula oortodoxt, men samtidigt bör man 

inte underskatta översättarnas väldigt centrala roll i slutprodukten.  

Ett självkritiskt perspektiv på avhandlingen kan här vara på sin plats. Jag var tydlig med 

mitt val att välja det kvalitativa perspektivet framom det kvantitativa. Det här motiverade 

jag dels med att kunna fylla en forskningslucka som jag tycker att många liknande 

undersökningar har lämnat därhän. Många undersökningar applicerar det kvantitativa 

perspektivet och breddar sedan bilden med mer djupgående exempel. När jag läste dessa 

undersökningar var det just dessa enskilda exempel som jag tyckte gav mest värde. Det här 
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kvalitativa perspektivet förde ändå med sig vissa problem. Ett problem med den här typen 

av översättningsanalys är att den inte är särskilt resultatorienterad, vilket gör det svårt att 

sammanfatta och tillhandahålla en helhetsbild av undersökningen. Värdet ligger, återigen, 

enligt mig mera i de individuella djupgående analyserna. Resultaten kan ge översättare 

inspiration och perspektiv, och ur ett pedagogiskt perspektiv kan det vara av nytta med en 

systematiserad överblick av hur olika översättare har löst olika problem. Den kvantitativa 

sammanfattningen i början av det här kapitlet är ytterligare ett argument för att den 

kvalitativa analysen är av vikt i översättningsanalyser, för att fördjupa bilden. Översikten 

ger nämligen en falsk bild av att översättningarna är lika, trots att det i praktiken finns stora 

skillnader i det konkreta utförandet, vilket analysen påvisade.   

Ett annat problem var att den teoretiska kategoriseringsmodell jag använde trots allt 

fungerar bättre på ett renodlat kvantitativt material, i den här kontexten är det en motiverad 

fråga huruvida det teoretiska ramverket alls fördjupade analysen på ett ändamålsenligt sätt. 

Hur det än är med den saken så anser jag ändå att om inte annat så hjälpte 

kategoriseringsmodellen till med att hålla analysen strukturerad. I den komparativa delen 

av analysen var den desto mer nödvändig, för att förankra jämförelsen och göra den mer 

konkret.  

Det som kan konstateras, också utan ett perceptionstest, är att det i princip är omöjligt att 

översätta en text där humorn bygger på språkliga strukturer utan att effekten går förlorad i 

viss mån, förutsatt att slumpen inte har lett till att alla strukturer har en motsvarighet i 

målspråket. Det här korrelerar med vad andra undersökningar har kommit fram till och kan 

sättas in i en större diskussion om översättning, är en fullgod översättning möjlig? Man 

kan på relativt stadig grund anta att den här uppgiften, att överföra språkligt betingad 

humor, ter sig ännu svårare när språken i fråga inte härstammar från samma språkfamilj, 

och följaktligen inte delar samma strukturer. Det här påståendet skulle relativt enkelt 

kunna verifieras eller falsifieras med hjälp av mitt material, i och med att den finska 

översättningen fanns tillgänglig parallellt med den finlandssvenska. I det här fallet råkade 

de dessutom vara utförda av samma översättare, vilket skulle eliminera risken att olika 

översättares preferenser skulle ha påverkat valet av översättningsstrategi. Frågan om 
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språkparens inflytande skulle vara värd att undersöka närmare, även om den nog har 

förekommit i andra undersökningar, se till exempel Leino (2009). 

Till sist kan det vara motiverat att diskutera den övergripande nyttan av undersökningar av 

det här slaget, och hur de kan rättfärdigas ur ett vetenskapligt perspektiv. Mitt svar på den 

frågan härrör sig återigen till de individuella analyserna av de enskilda fallen. Preskriptivt 

kan både författaren och läsaren av undersökningen, genom de här analyserna bekanta sig 

med hur olika översättare har löst olika problem och applicera det på egna översättningar 

eller på undervisning. Under arbetet med den här avhandlingen tampades jag tidvis med 

frågan med om det alls var motiverat med ännu en undersökning i det här ämnet, som har 

blivit allt populärare att undersöka. Jag anser att jag åtminstone har kunnat påvisa en lucka 

i forskningen, nämligen komparationen av finlandssvensk och sverigesvensk översättning. 

Det har tidigare konstaterats av bland andra Clyne (2009) att det finns en brist på forskning 

om pluricentrisk översättning, en brist som också sträcker sig till sammanhanget 

sverigesvenska och finlandssvenska. Ur det perspektivet är många frågeställningar som 

sagt möjliga, som inte heller direkt behöver vara kopplade till översättningsaspekten. Ur 

ett mer holistiskt perspektiv är översättningar i dagens globala värld mer än någonsin 

tidigare en betydande del av den mänskliga kulturen, ett faktum som enligt mig redan 

rättfärdigar att översättning med allt vad det innefattar både undersöks och diskuteras. 
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