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1 INLEDNING 

 

Alltsedan högstadiet har jag studerat minst tre främmande språk. I och med att mina språkliga 

kunskaper har blivit bättre har jag läst ännu flera böcker på något främmande språk. Så småningom 

har jag märkt att en texts budskap alltid förändras på något sätt när den översätts. På så sätt har jag 

blivit alltmer intresserad av hur översättningen och översättarens val påverkar texten och dess 

budskap. Jag har exempelvis funderat på om människor med något annat modersmål har en helt olik 

uppfattning om någon litterär klassiker än vad jag har.    

 

Mitt intresse väcktes när jag fick reda på att det finns olika bibelöversättningar som samtidigt 

används i Sverige. Hur skiljer sig dessa översättningar från varandra? Om de är olika blir även 

Bibelns budskap olikt? I alla fall är kristendomen ganska synlig i det svenska samhället: den kan 

sammanbindas till exempel med rättsväsen samt olika traditioner och helger (Svenska kyrkan: 

Kyrkan [www]). Utgående från denna synvinkel är det intressant att det finns samtida 

bibelöversättningar i Sverige, särskilt om dessa översättningar skiljer sig från varandra. Jag anser att 

Bibeln i alla fall är grundvalen för kristendomens undervisningar och att det därför är viktigt att 

undersöka kristendomens heliga skrift och dess uttrycksformer i Sverige. 

 

 

1.1 Syfte 

 

Syftet med denna pro gradu-avhandling är att kartlägga och jämföra substantiven samt 

läsbarhetsgraden i bergspredikans tre svenska översättningar. Forskningsproblemet består av tre 

delproblem.  

 

Det första delproblemet syftar till att ta reda på eventuella skillnader i substantivmängder i de tre 

översättningarna. Bergspredikan innehåller Jesu undervisningar om hur Gud tar hand om de som 

tror på Honom, radikala etiska förkunnelser, salighetsprisningar samt Herrens bön och den gyllene 

regeln. I bergspredikan syftar Jesus mycket på tio Guds bud. Den är en predikan om torah, Mose 

lag, och en tolkning av Guds lag. (Eskola 2000:61) Därtill anses bergspredikan nästan universellt 

vara den mest storsinnade och högsta etiska regelsamling som någonsin har sammanställts (Trawick 

1968:44). På grund av detta anser jag att bergspredikan är ett intressant forskningsobjekt med tanke 

på kristendomens undervisningar och möjliga skillnader i Bibelns budskap vilket eventuellt beror 

på ordvalet i de tre översättningarna. 
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Det andra delproblemet inriktar sig på innehållsliga likheter och olikheter i översättningarnas 

substantiv: om substantiven i bergspredikan bär upp en väsentlig del av en texts innehåll hur olik 

bergspredikans innehåll blir om det har används olika substantiv i de tre översättningarna? 

Substantiven är den största ordklassen i svenska språket. I princip är det omöjligt att ange den 

exakta omfattningen av denna ordklass eftersom det hela tiden bildas nya substantiv men det kan 

sägas att över hälften av svenskans ord är substantiv. Utifrån enbart substantiven kan läsaren även 

bilda en approximativ föreställning om textens innehåll. (Hultman 2010:44) 

 

Det tredje delproblemet handlar om att betrakta läsbarheten i översättningarna. År 1972 fastslogs 

det i Sverige att det var dags för en ny bibelöversättning för språket i den förra översättningen, 1917 

års kyrkobibel, hade blivit för svårförståeligt (Svenska Bibelsällskapet: Bibeln 2000 [www]). Den 

nya bibelkommissionen fick i uppdrag att översätta Bibeln till modern och tydlig svenska och att 

återge originaltextens mening så noggrant som möjligt (Svenska Bibelsällskapet: Arbetet [www]). 

År 1983 sammanträdde en grupp intresserade människor för att diskutera de starka och svaga 

sidorna i provöversättningarna av den nya översättningen. Gruppen tyckte att kommissionen hade 

arbetat mycket bra med språket men att den hade utelämnat en viktig aspekt: det övernaturliga och 

Guds närvaro samt ingripande i historia. Utgående från detta beslöt gruppen att utföra en ny 

bibelöversättning. (Bergling 2008 [www]; se mer om detta i avsnitt 3.3) Betraktandet av läsbarheten 

gör jag genom att räkna läsbarhetsindexet (LIX), ordvariationsindexet (OVIX), type/token ration 

(TTR) och ordvariationsration (OVR) för varje översättning. Jag är intresserad av om olika 

synvinklar och syften i översättningarna syns i deras läsbarhetsgrad. 

 

Jag har indelat de tre delproblemen i följande underfrågor: 

 

1. Vad berättar materialet om substantiven i bergspredikans tre svenska översättningar? 

o På vilket sätt skiljer sig substantiven från varandra? 

o I hur stor utsträckning skiljer sig substantiven från varandra? 

 

2. Vad berättar materialet om bergspredikans innehåll i de tre översättningarna? 

o Vilka olikheter finns det i betydelsen av de undersökta substantiven? 

o Vilka likheter finns det i betydelsen av de undersökta substantiven? 

 

3. Vad berättar materialet om läsbarheten i de tre översättningarna? 

o Vad berättar översättningarnas läsbarhetsgrad om olika synvinklar och syften som 

översättningarna eventuellt baserar sig på? 
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o Vad indikerar läsbarhetsindex och andra mätare om översättningstexternas 

svårighetsgrad?   

 

 

1.2 Material och metod 

 

Som forskningsobjekt har jag bergspredikan i 1917 års kyrkobibel, Bibeln 2000 (1999) och Svenska 

Folkbibeln (2014). På grund av ekonomiska och geografiska skäl kunde jag inte få tag på tryckta 

versioner av översättningarna utan jag använde versioner som finns på Svenska Bibelsällskapets 

och Stiftelsen Svenska Folkbibelns officiella webbsidor. 

 

Jag använder både kvalitativ och kvantitativ metod i denna undersökning. I den kvantitativa delen 

har jag räknat läsbarhetsindexet för de olika översättningarna med en LIX-räknare som finns på 

nätet. LIX-räknaren räknar den genomsnittliga meningslängden, andelen långa ord, 

läsbarhetsindexet, ordvariationsindexet, type/token ration samt ordvariationsration i texten. Därtill 

ger räknaren en frekvensordlista som innehåller alla ord i den undersökta texten samt deras 

frekvenser. Detta gör det lättare att studera likheter och olikheter mellan översättningarna. I den 

kvalitativa delen jämför jag substantiven i de tre versionerna av bergspredikan och kartlägger om 

det finns likheter eller olikheter i betydelsen mellan dem. På grund av tidtabellen och ekonomiska 

skäl har det varit omöjligt att utföra parallell klassificering av undersökningsmaterialet. Alla 

klassificeringar och analyser baserar sig på min analys där jag har använt Svenska Akademiens 

ordlista (2015) (i fortsättningen SAOL) som hjälpmedel vid excerperingen av substantiven från 

LIX-ordlistorna. I analysen av substantivens betydelser har jag använt Svensk ordbok utgiven av 

Svenska Akademien (2015) (i fortsättningen SOSA).  

 

 

Tidigare forskning om bibelspråket 

 

Det verkar vara så att jämförande undersökningar om svenska bibelöversättningar inte har gjorts. 

Jag nämner här några avhandlingar som jag har använt i vissa avseenden som vägvisare för denna 

avhandling. 

 

Anneli Seppälä (1979) undersökte relationer mellan satser och meningar i tre engelska 

bibelöversättningar i sin pro gradu-avhandling ”Clause and sentence relationship in three versions 

of the English Bible”. I sin pro gradu-avhandling ”A study of stylistic differences in three versions 
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of the English bible” undersökte Arja Julkunen (1976) för sin del stilistiska skillnader mellan tre 

engelska bibelöversättningar. Dessa två avhandlingar var intressanta att läsa och liknade på sätt och 

vis mitt ämne: att undersöka olika bibelöversättningar. Julkunens (1976:77–78) resultat visar att de 

stilistiska skillnaderna mellan olika översättningar är ganska stora. Däremot resulterar Seppäläs 

(1979:63–64) undersökning i att skillnaderna mellan paratax och hypotax i de undersökta 

översättningarna är relativt små men att det finns skillnader i att uppbygga kohesion. 

 

Gällande läsbarhetsindex har jag använt Mika Kurvinens (2012) pro gradu-avhandling ”Läsbarheten 

och språket i studentskrivningarnas läsförståelseprov i b-svenska hösten 2005–hösten 2011” som 

hjälpmedel. I sin avhandling använder Kurvinen LIX-räknaren, ett dataprogram, som finns på 

<www.lix.se> och som jag också använder. Kurvinens avhandling har fungerat som 

informationskälla om användandet av LIX-räknaren i praktiken. 

 

 

Disposition 

 

I kapitel 2 berättar jag om vad Bibeln, Matteusevangeliet och bergspredikan är och hur de har 

uppkommit. I kapitel 3 beskriver jag kort de tre undersökta översättningarnas uppkomsthistorier och 

de omständigheter där de hade uppkommit. I kapitel 4 behandlar jag först kort begreppet 

översättning och några översättningsteorier. Därtill redogör jag för några speciella drag som finns i 

att översätta Bibeln samt för vilka åsikter och synvinklar som har kommit med i diskussionen om 

bibelöversättningarna i Sverige under den senaste tiden. I kapitel 5 redogör jag för vad läsbarhet 

betyder, berättar om läsbarhetsforskning samt presenterar LIX-räknaren, ett dataprogram, som 

används i denna avhandling. I kapitel 6 redovisar jag på vilket sätt jag undersökt läsbarheten i 

översättningarna och vilka resultat jag fått. I samma kapitel presenterar jag också resultatet för på 

vilket sätt och i hur stor utsträckning översättningarnas substantiv skiljer sig från varandra. Jag 

presenterar även de undersökta substantiven och studerar olikheter och likheter i deras betydelse. I 

kapitel 7 presenterar jag sammanfattningsvis resultaten av hela undersökningen. Till sist diskuterar 

jag resultaten och avhandlingen som helhet i kapitel 8. 
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2 BIBELN 

 

Bibeln är den mest utbredda boken i världen: år 2002 kunde den eller dess delar läsas åtminstone på 

2 303 språk (Riekkinen 2003:247). Vad är Bibeln? Bibeln innehåller två boksamlingar, Gamla 

testamentet och Nya testamentet, varav den förra består av 39 böcker och den senare av 27 böcker 

(Nikolainen 1967:5). I detta sammanhang betyder begreppet testament ’förbund’. Begreppet 

kommer från israelernas sätt att uppfatta sitt förhållande till Gud som förbundspakt. De urkristna 

använde samma tankemodell och började tala om ett nytt förbund. Gamla testamentet återspeglar 

det gamla förbundet mellan israelerna och Gud medan Nya testamentet återspeglar Guds nya 

förbund som har bevisats genom Jesu död och uppståndelse. (Räisänen & Saarinen 1978:12; Brown 

1997:3–4) 

  

I detta kapitel berättar jag först kort om Bibelns uppkomsthistoria. I fortsättningen använder jag 

förkortningen GT för Gamla testamentet och NT för Nya testamentet. Efter att ha berättat om 

Bibelns uppkomsthistoria övergår jag till att fördjupa mig i Matteusevangeliet och dess 

uppkomsthistoria samt bergspredikan och dess innehåll. 

 

 

2.1 Bibelns uppkomsthistoria 

 

Både judarna och kristna har GT som en helig och kanonisk boksamling (Puukko 1945:12). GT och 

dess böcker formades under loppet av ungefär 1 000 år. I början spriddes berättelser muntligt och 

ofta skrevs de ner först när hundra år hade passerat: den judiska kanonen, med andra ord den 

normativa boksamlingen av heliga skrifter, bildades steg för steg. Det är omöjligt att få reda på de 

exakta tidpunkterna för kanonisationerna men GTs kanonisation lär ha hänt mellan 400-talet f.v.t. 

och år 100 e.v.t. (Puukko 1945:279, 284–289; Räisänen & Saarinen 1978:11–13; Nissinen 

2003:19–20) 

 

GT var skrivet ursprungligen på hebreiska men det översattes till grekiska redan innan vår 

tideräkning började. Den grekiska översättningen av GT kallas för Septuaginta. När GT översattes 

togs några andra böcker med fastän de inte tillhörde den hebreiska kanonen. Dessa böcker kallas för 

apokryfer. Begreppet apokryfisk betyder ’dold’. I detta sammanhang betyder det att dessa böcker 

inte användes i offentliga gudstjänster. De första kristna använde Septuaginta redan från början och 

därför hålls apokryferna fortfarande med i nya bibelöversättningar när det gäller den romersk-

katolska kyrkan och den ortodoxa kyrkan. Några protestantiska kyrkor utelämnar apokryferna men 
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lutherska kyrkor anser dem användbara även om inte lika värdefulla som de kanoniska böckerna. I 

nya bibelöversättningar används den hebreiska Bibeln numera alltid som basis. (Räisänen & 

Saarinen 1978:13, 15, 17–18; Nissinen 2003:18–19) 

 

De fornkristna hade Septuaginta som sin heliga skrift när kristendomen och den kristna kyrkan 

föddes ungefär år 30 e.v.t. (Kuula 2003:149; Riekkinen 2003:248–249). Denna heliga skrift beskrev 

de fornkristnas Gud och berättade vilka gärningar Gud hade gjort för mänsklighetens räddning. 

Ändå berättade dessa skrifter blott metaforiskt om Kristus vilket inte räckte för de kristna. Så 

småningom bildades en ny boksamling som började kallas för Nya testamentet på 300-talet e.v.t. 

(Kuula 2003:149) 

 

I början skrev ursamlingen ner ingenting utan de första kristna evangeliserade och gav undervisning 

muntligt (Lohse 1986:21; Kuula 2003:148). De trodde att Jesus återkommer och att 

världsundergång sker snart varför det inte var nödvändigt att skriva ner någonting (Brown 1997:5). 

Med tiden började de dock skriva upp Jesu undervisningar. Härifrån bildades evangelier varav en 

del har bevarats och en del har försvunnit under tidens gång. (Kuula 2003:148) Dessutom blev olika 

apostoliska brev viktiga i församlingarnas och kyrkans undervisning (Räisänen & Saarinen 

1978:88; Brown 1997:5–6; Kuula 2003:148). Till slut fastslogs NTs kanon före år 400 e.v.t 

(Räisänen & Saarinen 1978:88–89; Lohse 1986:19; Kuula 2003:150–151). 

 

NT var ursprungligen skrivet på grekiska. Dessutom var det helt sammanskrivet: skiljetecken och 

ordmellanrum användes inte. Det var läsarens uppgift att dela skrifterna i meningar. Inga 

originalexemplar av NTs skrifter har bevarats till våra tider utan exegeter använder mångfaldiga 

kopior. De äldsta kopiorna av hela NT kommer från 300-talet och även de avviker från varandra för 

kopisterna har gjort förändringar och fel i texterna i sinom tid. Nuförtiden har exegeter en ganska 

stor konsensus om det rätta sättet att läsa NT. (Räisänen & Saarinen 1978:90–91; Kuula 2003:152–

153)  

 

 

2.2 Matteusevangeliet och bergspredikan 

 

Matteusevangeliet inleder NTs kanon. Det hör till de så kallade synoptiska evangelierna som också 

innehåller Markus- och Lukasevangeliet (Trawick 1968:13; Cornfeld 1977:276; Gabel & Wheeler 

1990:187). Begreppet synoptisk kommer från grekiskan och betyder ’att ha samma synpunkt’ 

(Trawick 1968:13; Cornfeld 1977:276). Detta betyder att dessa tre evangelier är nära förknippade 
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med varandra (Cornfeld 1977:276; Gabel & Wheeler 1990:187). Först, ungefär år 70 e.v.t., skrevs 

Markusevangeliet som Matteus och Lukas har använt som källa. Därtill har Matteus och Lukas haft 

en annan gemensam källa som kallas för Q-källan. Q-källan var en samling av Jesu undervisningar 

och fraser som inte har bevarats till våra tider. (Trawick 1968:13; Cornfeld 1977:277; Nikolainen 

1983:14; Gaber & Wheeler 1990:187) Även om Matteus och Lukas hade Markus och Q-källan som 

gemensamma källor visste de inte om varandras existens (Trawick 1968:13; Gaber & Wheeler 

1990:187). De hade till och med sina egna specialmaterial vilka de använde i sina skrivprocesser 

(Trawick 1968:13; Cornfeld 1977:277; Nikolainen 1983:14; Gaber & Wheeler 1990:187).  

 

Bibelforskarna är inte helt säkra på vem som har skrivit Matteusevangeliet. Enligt den kyrkliga 

traditionen är skribenten tullaren Matteus som Jesus valde att vara en av sina ständiga lärjungar 

(Nikolainen 1983:14). Ändå finns det många skäl som står emot denna syn. För det första är 

Matteusevangeliet skrivet på grekiska och den som har skrivit det har använt grekiska källor. 

Lärjungen Matteus var hebré så han skulle ha skrivit sitt evangelium på hebreiska. Skribenten har 

också använt skriftliga källor. Troligen skulle han inte ha använt dem om han hade varit ögonvittne. 

Dessutom har detta evangelium skrivits länge efter lärjungarnas död. (Trawick 1968:37–38) Det 

enda bibelforskarna är säkra på är att skribenten var judekristen (Nikolainen 1983:14).  

 

Den exakta tidpunkten när Matteusevangeliet skrevs är osäker och hypoteser ligger någonstans 

mellan 70- och 90-talet e.v.t. Enligt Nikolainen (1983:14) har evangeliet skrivits tidigast på 70-talet 

efter belägringen och förstörelsen av Jerusalem. Gabel och Wheeler (1990:186) antar att evangeliet 

har skrivits någonstans mellan 80- och 90-talet. Enligt Trawick har det skrivits just före år 90. 

Många skäl stöder denna hypotes. För det första finns det tydliga hänvisningar i Matteusevangeliet 

till förföljelsen av kristna under Domitianus maktperiod som bestod från år 81 till år 96 samt till 

Jerusalems undergång som skedde på 70-talet. För det andra känner skribenten inte till Paulus brev 

som hänför sig till ungefär år 90. För det tredje uttrycker skribenten sin besvikelse för fördröjningen 

av Jesu återkomst. (Trawick 1968:39) Som jag berättar i avsnitt 2.1 väntade ursamlingen att Jesus 

skulle återkomma snart och sannolikt väckte fördröjningen känslor. Förmodligen var 

Matteusevangeliet skrivet i Antiokia i Syrien för det var en viktig centralort för kristendomen, 

högkvarteret för den kristna aktiviteten samt en träffpunkt för judiska och hedniska påverkan. 

Edessa och Apamea i östra Syrien samt flera platser i Palestina har också föreslagits. (Trawick 

1968:39) 

 

Enligt Matt. 5–7 höll Jesus ett tal på ett berg. Detta tal kallas numera för bergspredikan. Nästan 

globalt uppfattas denna predikan som den mest storsinnade och högsta etiska regelsamlingen 
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(Trawick 1968:44). Den innehåller Jesu undervisningar om hur Gud tar hand om de som tror på 

honom, radikala etiska förkunnelser, salighetsprisningar samt Herrens bön och den gyllene regeln. 

Bergspredikan är nära förknippad med tio Guds bud: Jesus syftar mycket på dem och ger en ny 

tolkning av Mose lag i bergspredikan. Enligt några bibelforskare förändrar Jesus hela Mose lag i 

bergspredikan, medan några andra bibelforskare anser att Jesus godkänner den. (Eskola 2000:61)  

 

Bergspredikan i sig är en sammanställning av Jesu undervisningar och fraser från olika platser och 

tidsperioder (Cornfeld 1977:282; Nikolainen 1983:38; Gaber & Wheeler 1997:187; Eskola 

2000:62). Att Matteus har placerat Jesu första undervisningspass på ett berg kan bero på att berg 

ofta är platser för gudomlig revelation i Bibeln. Till exempel fick Moses sina lagar från Gud på 

Sinaiberget och även Jesu himmelsfärd skedde på ett berg. (Nikolainen 1983:39) Trots det är 

bergspredikan ett märkvärdigt textstycke för de kristna på grund av olika orsaker. För det första är 

predikan tidlös eftersom den handlar om gott och ont i livet (Eskola 2000:62). För det andra betonar 

den människans inre välfärd (Trawick 1968:44). För det tredje lyfter Jesus upp delar av Mose lag, 

reformerar dem och ger en ny livsnorm i bergspredikan (Trawick 1968:44; Anttila 1997:85; Eskola 

2000:62). Enligt Eskola (2000:62) ligger Jesu utgångspunkt i sina undervisningar i GT och hans 

syfte är att hitta den gamla lagens centralaste mening. 
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3 SVENSKA BIBELÖVERSÄTTNINGAR 

 

Den första svenska bibelöversättningen såg dagens ljus år 1541. Några år tidigare hade Sveriges 

dåvarande kung, Gustav Vasa, förstått Bibelns signifikans. På grund av sina speciella skäl hade 

Gustav Vasa velat få Bibeln översatt till svenska: han behövde en kraftig auktoritet över sitt rike, en 

auktoritet som inte ens kyrkan skulle våga sätta sig upp mot. Med en svensk bibelöversättning 

skulle Gustav Vasa kunna visa alla att han var den rättmätiga kungen över Sverige. Dessutom var 

många exempel och sentenser som användes i tidens politiska och moraliska diskussioner från GT. 

Det vill säga att Bibeln måste läsas dagligen. På grund av detta börjades översättningsprocessen av 

Bibeln till svenska. År 1526 var den svenska översättningen av NT färdig och år 1541 var hela 

Bibeln färdig. Denna Bibel, som numera kallas för Gustav Vasas Bibel, hade Martin Luthers tyska 

bibelöversättning som basis. Den blev så omtyckt att den bestod ända till 1917 med bara två 

revideringar från 1618 och 1703. (Olsson 1999:238–239, 240, 244)  

 

År 1917 publicerades en helt ny bibelöversättning som jag berättar om i avsnitt 3.1. Jag har tagit 

1917 års kyrkobibel med eftersom Svenska Folkbibeln delvis grundar sig på den (se mer om detta i 

avsnitt 3.3). Dessutom är 1917 års kyrkobibel den näst senaste officiella bibelöversättningen varför 

det är intressant att undersöka skillnaderna mellan den och Bibeln 2000. Bibeln 2000 är den senaste 

officiella svenska bibelöversättningen (Svenska kyrkan: Kyrkligt ABC [www]). Därtill finns det 

många olika bibelöversättningar i Sverige som till exempel Nya världens bibelöversättning, Helge 

Åkesons Bibelöversättning, Nya Levande Bibeln, Reformationsbibeln samt Svenska Folkbibeln. Av 

de nyare bibelöversättningarna koncentrerar jag mig på Bibeln 2000 och Svenska Folkbibeln i denna 

avhandling för Bibeln 2000 är den senaste officiella och Svenska Folkbibeln den nyaste svenska 

bibelöversättningen.  

 

Det finns följande anvisningar om de tre bibelöversättningarna och vem som använder dem i 

Sverige. Adventistsamfundet i Sverige använder alla dessa tre bibelöversättningar. 

Adventistsamfundet använder alltid den översättning som det tror ”främjar Guds verk på bästa sätt i 

varje situation”. (Samfundsstyrelsen 2010 [www]) Däremot använder Jesu Kristi Kyrka av Sista 

Dagars Heliga i Sverige, med andra ord mormonerna, endast Svenska Folkbibeln (Jesu Kristi Kyrka 

av Sista Dagars Heliga 2004 [www]). Frälsningsarmén i Sverige har inga anvisningar som reglerar 

användandet av bibelöversättningar och de använder både Bibeln 2000 och Svenska Folkbibeln i 

officiella sammanhang (P-U Åslund, personlig kommunikation, 20 juli 2015). De svenskspråkiga 

församlingarna i Finland använder Bibeln 2000 (Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland [www]). 
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I det följande berättar jag mer om 1917 års kyrkobibel och särskilt dess uppkomsthistoria. Därefter 

övergår jag till Bibeln 2000 och Svenska Folkbibeln samt deras uppkomsthistorier. 

 

 

3.1 Historia bakom 1917 års kyrkobibel 

 

På 1700-talet diskuterades det i Sverige om en ny bibelöversättning var prästeståndets enskilda 

angelägenhet eller hela riksdagens sak. Vid 1769 års riksdag överlämnades ärendet till ständerna 

som ändå inte fattade något beslut. År 1773 tillsatte den dåvarande kungen Gustav III en 

bibelkommission för att utföra en ny bibelöversättning. I början bestod kommissionen av biskopar, 

språkgranskare och andra högvördiga människor. Även de kända naturforskarna Carl von Linné och 

Nils von Rosenstein var med i kommissionen. Med detta ville Gustav III visa att en ny 

bibelöversättning var hela samhällets sak, inte bara teologernas. Under tidens gång publicerade 

kommissionen flera provöversättningar av NT men de godkändes inte att vara grunden för en ny 

kyrkobibel. (Lenhammar 2000:130–131) 

 

På 1860-talet publicerade den officiella bibelkommissionen en ny provöversättning av NT. 

Utgångspunkten för denna översättning hade varit att det skulle finnas ett särskilt bibliskt 

kyrkospråk. På grund av detta föreföll språket ställvis svårt att förstå. Ordvändningarna från 1526 

års översättning hade också ett stort inflytande på den nya översättningen. Till följd av detta fick 

provöversättningen mycket kritik och således fick bibelkommissionen nya direktiv för sitt arbete. 

Sedan dess måste kommissionens arbete byggas på grundtexten, inte på de äldre översättningarna. 

Därtill måste arbetet utföras för den tid då översättningen skulle bli publicerad. (Bexell 2003:261) 

 

En ny provöversättning av NT kom ut år 1873 och fick positivt mottagande. Den slutliga 

översättningen var färdig år 1882. Följande år antog kyrkomötet den. Översättningen började kallas 

för normalupplagan och kungen fastställde den för användning i undervisning i kyrka och skola. 

Ändå skulle Karl XII:s Bibel från år 1703 användas i gudstjänsten. (Bexell 2003:262) 

 

År 1884 satte bibelkommissionen igång med att översätta GT. Kungen hade utfärdat order att 

bibelkommissionen borde åstadkomma en översättning som språkligt motsvarade normalupplagan. 

År 1887 lade kommissionen fram en provöversättning av Psaltaren som fick mycket positivt 

mottagande. Till slut var översättningen av hela GT färdig år 1903. (Bexell 2003:262–263)  

 



 

14 
 

Ändå var den nya översättningen av hela Bibeln inte redo för att bli publicerad: 

bibelkommissionens ledamot byttes år 1899 vilket resulterade i att NT togs upp på nytt. Den nya 

ledamoten hade kritiska synpunkter på normalupplagan. Dessutom ställde den nya bibelforskningen 

textkritiska problem till översättningen. På grund av detta bearbetades NT i syfte att göra en folkligt 

läsbar bibel. Översättningen var färdig år 1917. (Bexell 2003:263) Slutligen kunde en ny 

bibelöversättning publiceras efter 144 års arbete.  

 

 

3.2 Bibeln 2000 

 

På 1950-talet började det diskuteras i Sverige om det var dags för en ny bibelöversättning. 

Anledningarna till denna diskussion härstammade från att den senaste svenska bibelöversättningen 

var från 1917 och dess språk hade börjat bli svårförståeligt för genomsnittssvensken. Ytterligare 

hade bibelforskningen gjort stora framsteg bland annat på grund av fyndet av Dödahavsrullarna år 

1947. Dessa rullar härstammar från 100-talet f.v.t. och innehåller de äldsta versionerna av nästan 

alla texter från GT som har bevarats till nutiden. Med anledning av dessa orsaker tillsatte staten en 

ny bibelkommission år 1972 att översätta Bibeln på nytt. (Svenska Bibelsällskapet: Bibeln 2000 

[www]) 

 

En statlig utredning bedrev översättningsprocessen. Denna statliga utredning styrde även den nya 

mångsidiga kommissionen som bestod av representanter för olika riksdagspartier, 

specialvetenskaper, trossamfund och andra bibelanvändare samt av översättare. Kommissionens 

uppgift var inte att ta ställning till Bibelns tolkning från religiös utgångspunkt. (Svenska 

Bibelsällskapet: Kommissionen [www]) Däremot var kommissionens syfte att översätta Bibeln till 

modern och tydlig svenska och att återge originaltextens mening så noggrant som möjligt. 

Exempelvis strävade kommissionen efter att bibehålla språkliga skillnader mellan olika 

bibelböcker. I översättningsprocessen användes den så kallade dubbla granskningen: översättaren 

letade efter den exakta betydelsen för ett visst ord och sedan sökte författaren den bästa 

motsvarigheten i nysvenska för detta ord. Därtill beaktades ordens betydelsenyanser beroende på 

olika kontexter och även på användningssyftena med olika bibeltexter i översättningsprocessen. 

(Svenska Bibelsällskapet: Arbetet [www]) 

 

År 1981 lade kommissionen fram en ny översättning av NT (förkortad NT-81). Några år senare, år 

1986, publicerade kommissionen en ny översättning av Tillägg till Gamla testamentet, det vill säga 

apokryferna. (Brohed 2005:296; Svenska Bibelsällskapet: Översättningens historia [www]) 
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Slutligen var hela Bibeln översatt år 1999. Denna översättning nämndes Bibeln 2000 och är den 

senaste officiella bibelöversättning på svenska. (Svenska kyrkan: Kyrkligt ABC [www])   

 

 

3.3 Svenska Folkbibeln 

 

År 1983 sammanträde en grupp människor för att diskutera NT-81 och dess starka och svaga sidor. 

Enligt gruppen hade kommissionen lyckats synnerligen bra med språket. Dock tyckte gruppen att 

kommissionen hade utelämnat en viktig aspekt, det övernaturliga och Guds närvaro samt ingripande 

i historia, från sin översättning. Eftersom bibelkommissionen just då arbetade med GTs texter 

bestämde gruppen att hålla ett diskussionsmöte om ämnet. År 1984 sammanträde gruppen och en 

representant från bibelkommissionen samt en annan från Svenska Bibelsällskapet för att diskutera 

möjligheten att samarbeta. Rådet hade ingen framgång och förhandlarna fick ingen 

överenskommelse om samarbete. Efter långa diskussioner bestämde sig gruppen för att genomföra 

ett nytt bibelöversättningsprojekt och så småningom bildades Stiftelsen Svenska Folkbibeln. 

(Bergling 2008 [www]) 

  

Projektets utgångspunkt var i bibelsynen att Bibeln inte bara innehåller Guds ord utan den på riktigt 

är Guds ord. Gruppen församlade in människor som var av samma åsikt. Slutligen arbetade ungefär 

50 frivilliga personer utan lön i översättningsprocessen som översättare, referenter, stilister och 

språkgranskare. Därtill samarbetade stiftelsen med bibelforskningsinstitutet Stiftelsen Biblicum och 

fick donationer för att genomföra sitt arbete. (Bergling 2008 [www]) 

 

Under processens gång gav stiftelsen ut fem provöversättningar av vissa bibeltexter tills den nya 

översättningen av NT var färdig år 1996. Stiftelsen Svenska Folkbibeln bestämde sig för att 

översätta vissa centrala texter i GT till svenska på nytt och att revidera de övriga texterna grundligt 

från 1917 års kyrkobibel. År 1998 var hela Folkbibeln färdig. (Bergling 2008 [www]) På hösten år 

2014 publicerades en ny version av Folkbibeln där NT och Psaltaren hade översatts till modern 

svensk språkdräkt (Svenska Folkbibeln 2014 [www]). 
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4 TIDIGARE FORSKNING OM ÖVERSÄTTNING 

 

Översättningar har funnits så länge som det har funnits språk. Översättningarna och behovet av dem 

anses vara lika gamla som människosläktet. (Sorvali 1983:165) I detta kapitel berättar jag kortfattat 

om begreppet översättning och om några översättningsteorier. Därefter övergår jag till åsikter som 

har varit med i diskussionen om bibelöversättningarna i Sverige under den senaste tiden. 

 

 

4.1 Begreppet översättning och om några översättningsteorier 

 

Översättningsvetenskap är ett relativt ungt forskningsområde fastän översättningar har funnits lika 

länge som språk (Sorvali 1983:165; Ingo 1991:9). Enligt Ingo (1991:9) uppstod den vetenskapligt 

baserade översättningsteorin på 1950-talet. I början talades det om översättningsteorier men med 

tiden började begreppet översättningsvetenskap användas som en sammanfattande benämning på 

allt som tillhörde översättningsforskningen (Sorvali 1983:165; Ingo 1991:11). Ingo (1991:11) anser 

att översättningsvetenskap är en kombination av element från filologi, lingvistik, informationsteori, 

litteraturvetenskap samt filosofi. 

 

Det finns olika definitioner på begreppet översättning. Catford definierar översättning som en 

operation där textmaterialet på ett språk (SL) ersätts med ett motsvarande textmaterial på ett annat 

språk (TL). Förkortningen SL betyder källspråket och förkortningen TL betyder målspråket. 

(Catford 1965:20) Newmark har en olik betoning i sin definition. Han konstaterar att översättning 

ofta är en operation där innehållet av en text översätts till ett annat språk på det sätt som författaren 

hade tilltänkt det. (Newmark 1988:5)  

 

Vad borde tas i beaktandet när en översättning utförs? Catford delar in översättningar i två grupper 

på basis av deras omfattning: det finns helöversättningar ’full translation’ och partiella 

översättningar ’partial translation’. I en helöversättning översätts varje del av texten från 

källspråket till målspråket. När det är fråga om en partiell översättning översätts några delar inte: då 

överförs de till målspråket på något annat sätt eller utelämnas helt. (Catford 1965:21) 

 

Catford talar också om totala översättningar ’total translation’ och inskränkta översättningar 

’restricted translation’ [mina egna översättningar]. Då är det fråga om språkets nivåer som är med i 

översättningen. I en total översättning ersätts källspråkets grammatik och lexikon med målspråkets 

motsvarande grammatik och lexikon samt källspråkets fonologi och grafologi med målspråkets 
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fonologi och grafologi. I en inskränkt översättning ersätts källspråkets textmaterial med målspråkets 

motsvarande textmaterial endast på en nivå. (Catford 1965:22) 

 

Enligt Newmark kan en översättning inte reproducera eller vara originaltexten. Därför kan tio olika 

delfaktorer påverka översättningen. (Newmark 1988:5) Dessa delfaktorer är visade i figur 1. 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figur 1. Översättningens dynamik enligt Newmark (1988:4). 

 

Översättaren bör tänka på författarens individuella stil och om den bör behållas eller inte, på det 

grammatiska och lexikaliska språkbruket som är typiskt för en sådan text, på källspråkets kultur 

samt på det typiska formatet av en viss texttyp i textens tid (punkterna 1–4). Sedan bör översättaren 

ta hänsyn till textens läsekrets: exempelvis vad de vet om ämnet och hurdant språk de brukar 

använda (punkt 5). Punkterna 6–8 är likadana som punkterna 2–4 men från målspråkets synvinkel. 

Punkt 9 står för det som texten verkligen vill säga, med andra ord textens budskap. Därtill kan 

översättarens egna åsikter och fördomar påverka översättningen (punkt 10). (Newmark 1988:5)  

 

 

4.2 Att översätta Bibeln 

 

Det rätta sättet att översätta Bibeln har länge varit ett diskussionsämne bland bibelforskare och 

exegeter. Det finns olika åsikter om på vilket sätt översättaren borde förhålla sig till Bibelns 

innehåll och stil. I detta avsnitt berättar jag först om några speciella drag om att översätta Bibeln. 

Sedan övergår jag till några åsikter och synvinklar som har kommit med i diskussionen om 

bibelöversättningarna i Sverige under den senaste tiden.  

 

 

1 SL skribenten 

2 SL normerna 

 

3 SL kulturen 

4 SL 

omständigheterna och 

traditionerna 

TEXTEN 

9 Sanningen (faktan i materialet) 

5 TL förhållandet 

6 TL normerna 

 

7 TL kulturen 

8 TL omständigheterna 

och traditionerna 10 Översättaren 
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4.2.1 Speciella drag i bibelöversättningar 

 

En bibelöversättare måste ta hänsyn och känna till de tre världarna av den text som ska översättas: 

världen bakom texten, världen inom texten och världen framför texten. För att anamma den första 

världen behöver översättaren kunskaper i historisk-kritiska vetenskaper, för den andra världen i 

litteraturforskning tillämpad på Bibeln och för den tredje världen i kulturstudier och 

informationslära i relation till tillämpningen av en text till den tidens kontexter. För att vara 

omfattande måste varje bibelöversättning hela tiden ha dessa tre världar inom synhåll. (Greene 

2012:114–115 [www]) 

 

I Bibeln finns vissa textfragment som inte kan översättas. Sådana fragment finns särskilt i Jobs, 

Jesajas och Hesekiels böcker i GT. Det är omöjligt att säga hur många sådana fragment som finns 

eftersom det beror på översättarna som bestämmer vilka fragment som inte kan översättas. Sådana 

luckor måste markeras konsekvent och läsarna måste informeras tydligt om varför det ifrågavarande 

fragmentet inte har översatts. (Åsberg 2007:4, 10–11 [www]) Enligt Noorda borde överflödiga 

förklaringar och för mycken klarhet undvikas i nya bibelöversättningar. I en bibelöversättning 

måste det lämnas rum för svårbegriplighet för det möjliggör en fantasifull läsningsupplevelse för 

Bibelns läsare. (Noorda 2002:14–15 [www]) 

 

Enligt Nida stöter Bibelns översättare på många brådskande svårigheter. Det mycket bildliga 

språket i Bibeln kan kräva en stor bearbetning bland annat på grund av målspråkets semantiska och 

grammatiska regler. Som exempel talas det i det bolivianska quechue språket om framtiden som 

någonting bakom sig och om det förflutna som någonting framför sig. I hiligaynon, ett austronesiskt 

språk, blir ett ord inte kraftfullare vid upprepningen utan tvärtom. Liknande fall ställer översättaren 

framför utmanande situationer. (Nida 1975:24–25)  

 

 

4.2.2 Att översätta Bibeln till svenska 

 

Åsberg konstaterar att det finns fyra intressenter när en ny bibelöversättning utförs: grundtexten, de 

nutida läsarna, den ideala ”texten i sig” och den mellanliggande traditionen. Fastän betoningen av 

dessa fyra intressenter har varierat mellan olika svenska bibelöversättningar har det inte funnits 

stora skillnader i översättningsprinciperna. (Åsberg 1991:9) 
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En expertgrupp av 1971 års sakkunniga för den svenska översättningen av NT fick i uppdrag att ta 

ställning till om Bibeln skulle översättas på ett ålderdomligt sätt eller inte. På basis av gruppens 

förslag lade riksdagen fram ett direktiv för riktlinjer för NTs språkliga och stilistiska utformning år 

1974. (Teleman 1991:90) I direktivet understryks textens begriplighet för en normalskolade vuxen: 

Bibelns innehåll ska återges felfritt och i en form som en normalskolade vuxen begriper. Stilen i 

översättningen bör vara sådant att innehållet i texten blir åtkomligt för normalskolade vuxna 

mottagare. En bibelöversättning bör till och med ligga mellan lågspråkets och högspråkets 

stilnivåer. Det vill säga att språket i Bibeln kan vara normalspråk på vissa ställen och högspråk på 

vissa andra. (Riksdagens kommittéberättelse 1974, U46 via Teleman 1991:90–91)  

 

Enligt Teleman finns det en översättandets häxdans: texten blir desto snabbare föråldrad ju mera 

tidsenlig den är. I vissa kulturer används ett ålderdomligt språk i kyrkliga akter. Som exempel ger 

Teleman bland annat den romersk-katolska kyrkan, där latinet används, och den rysk-ortodoxa 

kyrkan, där kyrko-slaviskan används. Enligt Teleman har några svenska kritiker också velat ha ett 

högtidligt språk som avskiljer kyrkans språk från det vardagliga språket. Teleman anser att en sådan 

avskiljning skulle vara problematisk i dagens samhälle där omständigheterna är mycket olika än i 

den bibliska tidens samhälle. (Teleman 1991:93–95)  

 

Ett sätt att översätta Bibeln är att utgå från principen att en bibeltext ska placeras i förhållande till 

samtidens texter på samma sätt som texten var placerad i förhållande till andra texter på sin tid. 

Teleman anser att detta sätt är problematiskt eftersom valet av textgemenskap för referensram inte 

vore lätt. Han påpekar att det vore nästan omöjligt att överföra en dåtida relation mellan texten och 

läsaren till en nutida relation. Som orsaken till detta konstaterar Teleman att skillnaden mellan 

medelhavsländernas dåtida kultur och den nutida svenska senkapitalistiska kultur är så stor. 

(Teleman 1991:101–103) 

 

Enligt Block är översättning en språkligt teknisk uppgift. Han tycker även att det finns språkliga 

problem när Bibeln bör översättas. Block anser att bibelöversättningens mål är att återge textens 

mening så som det kan antas att Bibeln ursprungligen hade velats bli uppfattad. (Block 1991:191–

192) Erlandsson är av samma åsikt. Enligt Erlandsson ska Bibeln översättas så korrekt som det bara 

är möjligt (Erlandsson 1999:11). För detta mål räcker det inte enligt Block att de dugligaste 

filologerna eller de mest tränade översättarna sätter igång. Block anser att det finns vissa ställen i 

Bibeln där avsikten försvinner om översättaren inte känner till eller tror på de föreställningar som 

finns bakom dessa formuleringar. (Block 1991:192–193) Erlandsson framställer några teser om vad 

som krävs att översättningen är så korrekt som möjligt. För det första måste översättaren göra full 
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rättvisa åt textens budskap utan att ta ställning till om det skrivna är rimligt eller möjligt. För det 

andra måste översättaren ha basis för sin översättning i grundtexten, noggranna jämförelser av olika 

avskrifter och tidigare översättningar. En bibelöversättning får inte styras av den moderna 

vetenskapens teorier. (Erlandsson 1999:11–15) Teleman (1991:104) anser att tron på grundtext och 

grundtexttrohet är det viktigaste när Bibeln ska översättas. 
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5 LÄSBARHET SOM UNDERSÖKNINGSOBJEKT 

 

I detta kapitel berättar jag om begreppet läsbarhet och dess definition. Därtill presenterar jag Carl-

Hugo Björnssons läsbarhetsindex som jag använder i denna undersökning och kritik som har 

framförts mot läsbarhetsformler. Till sist berättar jag om LIX-räknaren. 

 

 

5.1 Begreppet läsbarhet 

 

Det råder inget fullständigt samförstånd om definitionen av begreppet läsbarhet. Enligt 

Rikstermbanken betyder läsbarhet den helhet som beskriver läsarens möjlighet att uppfatta och 

förstå text och bilder. Läsarens förutsättningar, tidigare erfarenheter och minnen påverkar textens 

läsbarhet. (Rikstermbanken 2014 [www]) 

 

I Bonniers svenska ordbok (i fortsättningen BSO) används begreppet läsbar som synonym till 

begreppen läslig och läsvärd. Läslig förklaras som något ’som går (bra) att läsa’ och läsbarhet som 

’språklig och typografisk förståelighet’. (BSO 1998: s.v. läsbar) I Nordstedts ordbok (1992: s.v. 

läsbar) är läsbar också synonym till läslig och läsvärd.  

 

Enligt Björnsson betyder läsbarhet och läsbar inte samma sak som läslig och läslighet eller 

läsvärde och läsvärd. Läslighet och läslig syftar på de yttre egenskaperna i en text. Som sådana 

egenskaper nämner Björnsson bland annat bokstavsstorlek, rubriksättning och papperskvalitet. 

Däremot syftar läsvärd och läsvärde på de innehållsliga egenskaper som utgörs av textens ämne 

och framställningssätt. Då är det fråga om hur en viss grupp läsare väljer de böcker som de ska läsa. 

(Björnsson 1986:13–16) 

 

Enligt Björnssons definition är läsbarheten summan av sådana språkliga egenskaper hos en text, 

vilka gör den mer eller mindre svårtillgänglig för läsaren. Läsbar och läsbarhet syftar på de 

språkliga egenskaper som gör en text lättläst eller svårläst. Björnsson uppräknar en mängd 

komponenter som hör till dessa egenskaper: bland annat ordval, procenttal flerstaviga ord, 

satskonstruktion, ordens längd och stavelseantal samt meningarnas längd och komplexitet. 

(Björnsson 1968:13, 16–17, 23)  
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5.2 Björnssons läsbarhetsindex 

 

År 1968 publicerade pedagogen Carl-Hugo Björnsson sin formel att mäta läsbarhet. Björnsson 

utvecklade den som ett resultat av behovet att mäta texternas språkliga svårighetsgrader. Den största 

anledningen till behovet var skolan. När textens läsbarhet har fåtts reda på är det lättare att välja en 

passande text för en viss läsekrets. Enligt Björnsson är det särskilt viktigt just i skolan att en text 

och dess läsare passar för varandra. (Björnsson 1968:5–6)  

 

I figur 2 visas Björnssons läsbarhetsformel. I formeln står O för antal ord i texten, M för antal 

meningar i texten och L för antal långa ord. Med andra ord bildas läsbarhetsindexet av 

meningslängden (ML) och procenttalet långa ord (LO) i den undersökta texten. Först ska antalet ord 

i texten räknas. Därefter ska antalet meningar räknas och till sist antalet långa ord. ML räknas 

genom att dividera antalet ord med antalet meningar. LO räknas genom att dividera antalet långa 

ord med antalet alla ord i texten och sedan genom att multiplicera resultatet med 100. Till sist 

summeras ML och LO för att få LIX. Summan ska avrundas till närmaste heltal. (Björnsson 

1968:66)  

 

𝐿𝐼𝑋 =
𝑂

𝑀
+
𝐿 × 100

𝑂
 

 

Figur 2. Läsbarhetsformeln enligt Björnsson (1968:66). 

 

För att kunna använda läsbarhetsformeln måste begreppen ord och mening samt uttrycket ett långt 

ord preciseras. Enligt Björnsson är huvudregeln för ordräkningen att text, tal och förkortningar 

tillhör ord men inte interpunktionstecken: punkt, komma, kolon, snedstreck, tankstreck och andra 

interpunktionstecken räknas aldrig. Räknetecknen ×, + och = samt tecknen för procent, pund, grader 

och geometriska begrepp räknas som ord.  Ord med bindestreck, som till exempel pedagogisk-

psykologisk, räknas som ett ord. Uttryck som exempelvis fram- och baksida räknas som tre ord. 

Årtal räknas som ett ord medan decimaltal och penningsummor räknas som två ord. Exempelvis i 

57,82 är 57 ett ord och 82 ett ord samt i 845:95 är 845 ett ord och 95 ett, men årtal 1755 är ett ord. 

Förkortningar räknas som så många ord som det finns i dem när de är särskrivna. Exempelvis 

räknas osv. som tre ord. Initialord, som SAS, räknas som ett ord. (Björnsson 1968:67–68) 

 

Den viktigaste faktorn i meningsräknandet är stor bokstav. I flesta fall skiljer stor bokstav meningar 

från varandra. Björnsson preciserar att detta naturligtvis inte gäller egennamn och liknande. 

Björnsson ger några preciserande regler för specialfall. En mening som följer semikolon eller kolon 
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med liten bokstav räknas inte som en ny mening. Däremot räknas en mening med stor bokstav efter 

kolon som en ny mening. Sådana fall är till exempel anföring och citat. Ofullständiga meningar 

räknas alltid som verkliga meningar även om det skulle vara fråga om bara ett frågeord eller ett 

utrop.  (Björnsson 1968:68–69) 

 

Björnsson definierar långa ord som ord med mer än sex bokstäver. För att underlätta räknandet av 

långa ord råder Björnsson att bedöma orden efter uttalet vid tvekan. (Björnsson 1968:35, 70)   

 

Björnsson konstaterar (1968:88) att LIX bara är ett tal och det måste relateras för att det ska bli 

meningsfullt. Han har undersökt läsbarhet bland olika texter och texttyper och har kommit fram till 

indelningen som är visad i tabell 1: 

 

Tabell 1. Björnssons (1968:89, 110) LIX-tolk. 

 

LIX Beskrivning och betydelse 

20 Mycket lätt, barn- och ungdomsböcker 

30 Lätt, skönlitteratur 

40 Medelmåttig, dags- och veckopress 

50 Svår, saklitteratur 

60 Mycket svår, facklitteratur 

 

Som tabell 1 visar, har lixvärdena indelats i fem svårighetsgrader. Björnsson påpekar att texter med 

LIX från 25 till 34 ska behandlas som lätta, från 35 till 44 som medelmåttiga och så vidare 

(Björnsson 1968:89–90). 

 

 

5.3 Kritik mot läsbarhetsformler 

 

Läsbarhetsformler har kritiserats för deras verkliga användbarhet. Platzack påpekar att sådana 

formler endast mäter en aspekt hos en skriven text, det vill säga stilen, och inom stilen bara 

svårigheten. Som andra viktiga funktioner inom stilen nämner han bland annat innehåll, typografi 

och textens förmåga att skapa stämning. Därtill konstaterar Platzack att dessa formler inte ens mäter 

svårigheten perfekt. (Platzack 1974:161) Zakaluk och Samuels kritiserar läsbarhetsformler för att 

forskare har fått olika resultat av samma text beroende av vilken formel de har använt. De påpekar 
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även att alla formler inte beaktar bland annat textens kohesion och ordning vilka är viktiga faktorer i 

mätningen av läsbarhet. (Zakaluk & Samuels 1996:45 [www]) Lundberg och Reichenberg kritiserar 

LIX för att den inte tar hänsyn till språkrytmen. En text med enbart korta meningar kan vara svårläst 

på riktigt eftersom den kan vara stapplande. Lundberg och Reichenberg kritiserar LIX och andra 

läsbarhetsformler även för att de endast mäter texter på meningsnivå. Kravet för lättlästa läroböcker 

och förkortningen av meningarna i läroböcker hade bland annat lett till att läroboksförfattare hade 

börjat förkorta meningarna genom att utelämna satskonnektorer. Till följd av detta hade texterna 

blivit hackiga. (Lundberg och Reichenberg 2008:44–45 [www]) Å andra sidan konstaterar Meyer 

(2003:206 [www]) att läsbarhetsformler är användbara och möjliggör ett enkelt och snabbt sätt att 

mäta en texts läsbarhet.  

 

LIX har kritiserats för att det kan gå helt vilse med enskilda, framför allt litterära texter även om 

den passar bra för mätning av typiska krångeltexter och större textmängder (Liljestrand 1987:128). 

Björnsson betonar att LIX bara är ett hjälpmedel bland många andra. LIX mäter endast den 

språkliga svårighetsgraden, med andra ord det objektiva läsbarhetsvärdet, hos en bok. Denna grad är 

inte liktydig med den subjektiva upplevelsen av boken. För att jämföra texter på ett mer 

övertygande sätt behövs finare graderingar och noggrannare jämförelser: exempelvis textens 

läsekrets bör tas i beaktande. (Björnsson 1968:111–113)  

 

 

5.4 LIX-räknare 

 

För att mäta läsbarhet i denna undersökning använde jag ett dataprogram, LIX-räknaren, som kan 

hittas på <www.lix.se>. Denna räknare baserar sig på Björnssons läsbarhetsformel där antal 

meningar, genomsnittlig meningslängd, antal ord, antal långa ord och andel av långa ord räknas för 

att mäta läsbarhetsindex. Därtill beräknar räknaren type/token ration, ordvariationsindexet och 

ordvariationsration samt visar meningsuppdelningen och frekvensordlistan för den undersökta 

texten.  

 

Type/token ratio (TTR) för en text räknas genom att dividera antal olika ord (types) med antal alla 

ord (tokens). Sedan multipliceras resultatet med 100. Detta procenttal visar hur mångsidigt textens 

ordförråd är: ju större TTR är, desto mångsidigare är textens ordförråd. (Williamson 2014 [www])  

 

Ordvariationsindex (OVIX) är ett mått som var utarbetat av Tor Hultman och Margareta Westman. 

Enligt Hultman och Westman är OVIX konstruerat så att texter med många olika ord i förhållande 
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till textens längd får ett högre OVIX-värde än texter med färre olika ord. I praktiken visar indexet 

antalet olika ord i förhållande till det totala antalet ord i en text. (Hultman & Westman 1977:56) Det 

vill säga att ett högt OVIX-värde betyder att antalet ord som förekommer bara en gång i den 

undersökta texten är högt. Detta betyder för sin del att textens stil är varierad. Ju högre OVIX är, 

desto mer svårläst anses texten vara. (Lundberg & Reichenberg 2008:42–43 [www]) 

 

Ordvariationsratio (OVR) räknas ut med formeln log(types)/log(tokens). I detta sammanhang 

betyder types antalet lexikonord, alltså antalet olika ord i en text, och tokens antalet löpord, med 

andra ord antalet alla ord i en text. Ordvariation visar hur många okända ord det finns i en text. Ju 

större ordvariation en text har desto svårare anses den vara. Ordvariationsration passar inte för att 

jämföra två texter med olika längder. (Lundberg & Reichenberg 2008:42–43 [www])  

 

Kurvinen hade märkt i sin pro gradu-avhandling att LIX-räknaren räknar alla meningar som slutar 

med punkt, utropstecken, frågetecken eller kolon som meningar. Därtill tolkar räknaren alla 

förkortningar med punkter som meningar. (Kurvinen 2012:40) Björnsson (1968:67) rekommenderar 

för sin del att alla rubriker, bildtexter och numreringar ska utelämnas i räknandet av LIX.  
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6 ANALYS 

 

Analysdelen i denna undersökning består av en kvalitativ del och två kvantitativa delar. Jag 

presenterar dessa tre delar kort i det följande. 

 

Den första analysdelen bestod av räknandet av LIX-värdena för översättningarna. Detta gjorde jag 

genom att använda en LIX-räknare som finns på nätet (se avsnitt 5.4). Räknaren ger också en 

frekvensordlista som innehåller alla ord i den undersökta texten samt deras frekvenser. I den 

kvantitativa delen av min undersökning jämför jag de erhållna LIX-värdena. LIX-räknarens resultat 

och deras jämförelser presenterar jag närmare i avsnitt 6.1. 

 

I den andra delen gick jag igenom frekvensordlistorna och excerperade alla substantiv med hjälp av 

Svenska Akademiens ordlista (2015) (i fortsättningen SAOL). Först skapade jag en substantivlista 

för varje översättning. Sedan jämförde jag dessa substantivlistor med varandra för att få svar på 

vilka och hur många substantiv som var gemensamma för alla översättningarna och vilka som var 

gemensamma endast för två av översättningarna. Jag presenterar dessa jämförelser närmare i avsnitt 

6.2. 

 

I den tredje delen jämförde jag substantivens betydelser. Min huvudkälla har varit Svensk ordbok 

utgiven av Svenska Akademien (2015) (i fortsättningen SOSA) men i vissa fall har jag också använt 

Svensk ordbok (1986) (i fortsättningen SO) som en extra informationskälla. Jämförelserna av 

betydelseskillnader presenterar jag närmare i avsnitt 6.3. 

 

 

6.1 Språkliga drag i de tre översättningarna av bergspredikan 

 

För att använda LIX-räknaren måste några bearbetningar utföras. Som jag berättar i avsnitt 5.4 

räknas alla meningar som slutar med punkt, utropstecken, frågetecken eller kolon som meningar 

och alla förkortningar med punkter tolkas som meningar av LIX-räknaren. Därtill ska alla rubriker, 

bildtexter och numreringar utelämnas i räknandet av LIX. Därför granskade jag översättningarna 

och avlägsnade alla rubriker och numreringar för verser och kapitel. Jag granskade dem även för 

förkortningar men sådana hittade jag inte. Allmänt taget finns det ganska få förkortningar, 

räknetecken och dylika i bergspredikan eller Bibeln.  
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Efter den första mätningen märkte jag att räknaren räknar ord med apostrof som enskilda ord. I 

bergspredikans översättning i Bibeln 2000 finns det bland annat ordet namn med och utan apostrof. 

Då räknades formen namn och formen namn’ som två separata ord. I varje översättning finns det 

även ett tankstreck som räknades som ett enskilt ord. Följaktligen avlägsnade jag alla apostroferna 

och tankstrecken i översättningarna. Till sist omformade jag varje översättning till en oavbruten 

helhet utan kapitelindelning.  

 

I tabell 2 finns det värden som jag fått genom att använda LIX-räknaren. Jag har avrundat värdena 

med decimaler till en decimal. I fortsättningen använder jag förkortningen B2000 för översättningen 

av bergspredikan i Bibeln 2000, förkortningen SFB för översättningen i Svenska Folkbibeln och 

förkortningen Ö1917 för 1917 års bibelöversättning.  

 

Tabell 2. De språkliga dragen i översättningarna enligt LIX-räknaren. 

 

Draget Ö1917 B2000 SFB 

Läsbarhetsindex (LIX) 27 23 22 

Antal meningar 145 167 182 

Antal ord  2397 2189 2220 

Antal långa ord  256 219 213 

Genomsnittlig meningslängd  16,5 13,1 12,2 

Andel av långa ord  10,7 10 9,6 

Type/token ratio (TTR) 26,8 % 28,2 % 26,4 % 

Ordvariationsindex (OVIX) 49,8 50,5 48,3 

Ordvariationsratio (OVR) 83,1 % 83,6 % 82,7 % 

Antal olika ord enligt frekvensordlista 642 618 585 

 

Som tabell 2 visar finns det högsta LIX-värdet i Ö1917: det är fyra enheter större än värdet i B2000 

och fem enheter större än värdet i SFB. LIX-värdet är för sin del en enhet större i B2000 än i SFB. 

Detta betyder att Ö1917 är den mest svårlästa och SFB den mest lättlästa översättningen av de tre 

undersökta översättningarna enligt Björnssons läsbarhetsindex. Enligt Björnsson anses texter med 

LIX från 25 till 34 som lätta och med LIX mindre än 25 som mycket lätta (Björnsson 1968:89–90). 

Således hör Ö1917 till lätta texter medan B2000 och SFB hör till mycket lätta texter. 
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I SFB finns det största antalet meningar: där finns 15 meningar fler än i B2000 och 37 meningar fler 

än i Ö1917. Det allra minsta antalet meningar finns i Ö1917 där det finns 22 meningar färre än i 

B2000. Angående antalet ord kommer Ö1917 först. I den finns det nästan två hundra ord (177) fler 

än i SFB som för sin del innehåller 31 ord fler än i B2000. Ytterligare är antalet långa ord störst i 

Ö1917 där det finns 37 långa ord fler än i B2000 och 43 långa ord fler än i SFB. Däremot är 

skillnaden mellan B2000 och SFB relativt liten: i B2000 finns det bara sex långa ord fler än i SFB.  

 

Den genomsnittliga meningslängden är störst i Ö1917. I jämförelse med B2000 är meningslängden 

3,4 ord större i Ö1917 och i jämförelse med SFB är den 4,3 ord större. Detta betyder att det finns 

ungefär tre ord fler i en genomsnittlig mening i Ö1917 än i B2000 och ungefär fyra ord mer än i 

SFB. I B2000 finns det 0,9 ord mer än i SFB.   

 

Även andelen långa ord är störst i Ö1917. Den är 0,7 enheter större än i B2000 och 1,1 enheter 

större än i SFB. Det vill säga att antalet långa ord i relation till antalet alla ord är störst i Ö1917. 

Detta betyder att man mest sannolikt möter ord med mer än sex bokstäver när man läser 

bergspredikan i Ö1917. I B2000 är andelen långa ord för sin del 0,4 enheter större än i SFB. 

 

Enligt LIX-räknarens frekvensordlista är ordförrådet bredast i Ö1917. I B2000 finns det 24 olika 

ord färre och i SFB 57 olika ord färre än i Ö1917. Dock måste det påpekas att LIX-räknaren räknar 

de böjda formerna av ett och samma ord som separata ord. Exempelvis räknas den obestämda 

pluralis och den bestämda pluralis av substantivet människa som två separata ord.  

 

Både TTR, OVIX och OVR är största i B2000. Detta betyder att B2000 är mer utmanande än 

Ö1917 och SFB enligt alla dessa tre skalor. SFB är för sin del den lättaste översättningen. Enligt de 

tre skalorna är skillnaderna högst 2,2 enheter. 

 

TTR i översättningarna ligger mellan 20 % och 30 % vilket betyder att ordförråden i dessa 

översättningar inte är så mångsidiga. Ett problem med TTR är att texter med ett stort antal tokens 

får ett lägre TTR-värde. Detta beror på att antal tokens, det vill säga antal alla ord, brukar öka 

snabbare än antal types, det vill säga antal olika ord, i en text eftersom skribenten ofta måste 

återanvända flera, redan använda ord för att skriva en mening som innehåller ett nytt ord. Därför 

kan TTR användas endast för att jämföra lika långa texter. (Johansson 2009:142–143 [www]) 

 

TTR i B2000 är 28,2 % vilket är 1,4 procentenheter större än i Ö1917 och 1,8 procentenheter större 

än i SFB. Skillnaden är 0,4 procentenheter mellan Ö1917 och SFB där Ö1917 har det större talet. 
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LIX-räknarens TTR kan ge ett missvisande värde: det är osäkert om TTR räknas av LIX-räknaren 

med antalet olika ord i frekvensordlistan. Som jag berättade i början av detta avsnitt räknas de böjda 

formerna av ett och samma ord som separata ord av LIX-räknaren. För att säkra ett rättvisande 

resultat borde frekvensordlistorna granskas, alla böjda formerna tas ut och endast ordens 

grundformer lämnas kvar. Detta kunde jag inte göra eftersom LIX-räknaren automatiskt ger TTR-

värdet och andra värden för den undersökta texten. 

 

OVIX-värdena ligger nära värdet 50 i översättningarna. I jämförelse med B2000:s OVIX-värde är 

Ö1917:s värde 0,7 enheter och SFB:s värde 2,2 enheter mindre. Följaktligen är Ö1917:s värde 1,5 

enheter större än SFB:s värde. Det finns således små skillnader mellan dessa översättningar enligt 

OVIX. Hultman och Westman (1977) klargör ändå inte i sin undersökning om OVIX kan ha något 

maximivärde. Därför är det nästan omöjligt att ta ställning till hur svårlästa de tre översättningarna 

är på allmän nivå enligt OVIX. 

 

OVR ligger över 80 % i alla de tre översättningarna. OVR i B2000 är 83,6 % vilket betyder att det 

är 0,5 procentenheter större än i Ö1917 och 0,9 procentenheter större än i SFB. Skillnaden mellan 

Ö1917 och SFB är 0,4 procentenheter. Med ordvariationsratio finns det eventuellt samma problem 

som med TTR: räknaren uppfattar exempelvis ord som människa och människor som två separata 

ord.  

 

 

Sammandrag 

 

Ö1917 fick det högsta resultatet av LIX samt av antalet ord, långa ord och olika ord enligt 

frekvensordlistan, B2000 av TTR, OVIX och OVR och SFB av antalet meningar. Skillnaderna 

mellan översättningarna är inte stora enligt LIX, TTR, OVIX och OVR. Som högst är skillnaden 

fem måttenheter mellan de LIX-värden som Ö1917 och SFB fick. Annars ligger skillnaderna i regel 

mellan två och tre måttenheter. I antalen ord och meningar är skillnaderna betydligt större. 

Skillnaderna i antalet ord stiger högst till 208 ord. I antalet meningar är skillnaden 37 meningar som 

högst. Enligt TTR, OVIX och OVR är B2000 den mest utmanande översättningen. LIX, TTR, 

OVIX och OVR ger olika resultat av hur utmanande de tre översättningarna är. Enligt TTR och LIX 

är de ganska lättlästa. Däremot visar OVR att översättningarna är ganska svårlästa. Med avseende 

på OVIX är det svårt att ta ställning till hur svårlästa översättningarna är.     
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6.2 Antal substantiv i översättningarna 

 

I tabell 3 finns olika antalen substantiv i översättningarna. På den första raden finns antalet alla 

substantiv för varje översättning. Dessa tal innehåller de totala antalen substantiv som finns i varje 

enskild översättning: de innehåller olika former och upprepningar av varje substantiv som 

förekommer i översättningarna. Däremot finns antalen olika substantiv på den andra raden. Där har 

jag räknat varje enskilt substantiv en gång. Detta gjorde jag genom att plocka alla substantiv från 

frekvensordlistorna. Sedan avlägsnade jag olika former, om sådana fanns, och lämnade kvar endast 

substantivets grundform. Således formade jag en substantivlista för varje översättning. Förutom att 

jag har räknat antalet alla substantiv och olika substantiv i varje översättning har jag jämfört 

substantivlistorna sinsemellan och räknat antalen gemensamma samt speciella substantiv. Med 

speciella substantiv avser jag substantiv som endast finns i en viss översättning. Dessa siffror finns 

på raderna 3–7 i tabellen.  

 

Tabell 3. Antal alla, gemensamma och speciella substantiv i Ö1917, B2000 och SFB. 

 

Substantivens klassifikationsprincip Ö1917 B2000 SFB 

Alla substantiv 369 360 365 

Olika substantiv  166 166 153 

Gemensamma substantiv i de tre översättningarna 110 110 110 

Speciella substantiv 37 25 13 

Gemensamma substantiv i Ö1917 och SFB 9 - 9 

Gemensamma substantiv i Ö1917 och B2000 10 10 - 

Gemensamma substantiv i B2000 och SFB - 21 21 

 

Jag har även räknat de proportionella andelarna av substantiv för varje översättning. De 

proportionella andelarna möjliggör en förnuftigare jämförelse mellan översättningarna än att endast 

titta på antalen ord. Dessa procenttal finns i tabell 4 där de är avrundade till en decimal. På den 

första raden i tabell 4 finns andelen av substantiv av antalet alla ord för varje översättning. Den har 

jag fått genom att jämföra antalet substantiv (se den första raden i tabell 3) med antalet alla ord (se 

den tredje raden i tabell 2). På den andra raden i tabell 4 finns andelen av olika substantiv av antalet 

alla substantiv som jag har fått genom att jämföra antalet olika substantiv (se den andra raden i 

tabell 3) med antalet alla substantiv (se den första raden i tabell 3) i varje översättning. Procenttalen 

som finns på raderna 3–7 i tabell 4 har jag fått genom att jämföra talen på raderna 3–7 i tabell 3 med 
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talet på den andra raden i tabell 3 för varje översättning. Exempelvis fick jag procenttalet 22,3 (se 

den fjärde raden under Ö1917 i tabell 4) genom att jämföra talet 37 med talet 110 (se raderna 2 och 

4 under Ö1917 i tabell 3). 

 

Tabell 4. Andel av alla, gemensamma och speciella substantiv i Ö1917, B2000 och SFB. 

 

Beräkningsformel för andelarna Ö1917 B2000 SFB 

Andelen av substantiv av antalet alla ord i 

översättningen 

15,4 % 16,4 % 16,4 % 

Andelen av olika substantiv av antalet alla 

substantiv i översättningen 

45,1 % 46,1 % 41,9 % 

Andelen av gemensamma substantiv i de tre 

översättningarna av antalet olika substantiv i 

översättningen 

66,3 % 66,3 % 71,9 % 

Andelen av speciella substantiv av antalet olika 

substantiv i översättningen 

22,3 % 15,1 % 8,5 % 

Andelen av gemensamma substantiv i Ö1917 och 

SFB av antalet olika substantiv i översättningen 

5,4 % - 5,9 % 

Andelen av gemensamma substantiv i Ö1917 och 

B2000 av antalet olika substantiv i översättningen 

6,0 % 6,0 % - 

Andelen av gemensamma substantiv i B2000 och 

SFB av antalet olika substantiv i översättningen 

- 12,7 % 13,7 % 

 

Det totala antalet substantiv är störst i Ö1917. Skillnaden mellan Ö1917 och SFB, som innehåller 

näst flest substantiv, är mycket liten: den är endast fyra ord. Det minsta antalet substantiv finns i 

B2000 där det finns nio substantiv färre än i Ö1917.  De största andelarna av substantiv finns i 

B2000 och i SFB där 16,4 % av alla ord är substantiv. Det motsvarande talet är 15,4 % i Ö1917. 

Skillnaden är alltså 1,0 procentenheter mellan Ö1917 och de två andra översättningarna. 

 

Det totala antalet olika substantiv är störst i B2000 och Ö1917. De innehåller 166 olika substantiv. 

Antalet är 13 ord större än i SFB. Procentuellt finns den största föränderligheten bland substantiv i 

B2000 där andelen olika substantiv av alla substantiv är 46,1 %. Den motsvarande procentsiffran är 

45,1 % i Ö1917 och 41,9 % i SFB. Man stöter mest sannolikt på olika substantiv som förekommer 

bara en gång när man läser bergspredikan i B2000. Däremot förekommer upprepningen av samma 

substantiv mest i SFB. 
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Det finns 110 substantiv som är gemensamma för de tre översättningarna (se bilaga 1). Den 

proportionella andelen är störst i SFB (71,9 %) som är den enda översättning vars andel är över 70 

procent. Den motsvarande procentsiffran är 66,3 % såväl i Ö1917 som i B2000.  

 

Det finns några speciella fall i räknandet av de speciella substantiven. Av substantivet fader 

används formen fader i Ö1917 och B2000 medan formen far används i SFB. Även om dessa ord 

betyder samma sak räknade jag formen far som ett speciellt substantiv i SFB:s substantivlista. Jag 

handlade på samma sätt med substantivet konung varav formen konung används i Ö1917 och B2000 

och formen kung används i SFB. Sådana fall fanns även med några andra ord. I alla liknande fallen 

behandlade jag substantiven med samma betydelse men med en olik form som speciella. De 

speciella substantiven i Ö1917, B2000 och SFB finns i bilagorna 5–7. 

 

Antalet speciella substantiv varierar mycket. Antalet är minst i SFB (13). I relation till antal olika 

substantiv i SFB formar de 8,5 procents andel. Mest finns det speciella substantiv i Ö1917 (37) där 

andelen speciella substantiv är 22,3 %. I B2000 finns det 25 speciella substantiv vars proportionella 

andel är 15,1 %. Detta betyder att substantiv som inte finns i de andra två översättningarna mest 

finns i Ö1917. 

 

På raderna 5–7 i tabell 3 betyder uttrycket gemensamma substantiv de substantiv som finns i de två 

nämnda översättningarna men inte i den tredje. Det finns tio gemensamma substantiv i Ö1917 och 

B2000. Sådana substantiv är exempelvis substantiven allmosa och makt. Alla dessa substantiv är 

visade i bilaga 2. De formar 6,0 procents andel av olika substantiv både i Ö1917 och i B2000. 

Däremot finns det nio gemensamma substantiv i Ö1917 och i SFB. Exempelvis hör substantiven 

skäppa och domstol till dessa substantiv som är visade i bilaga 3. De formar 5,9 procents andel av 

olika substantiv i SFB och 5,4 procents andel i Ö1917. B2000 och SFB har 21 gemensamma 

substantiv. Sådana är bland annat substantiven pall och fiende. Hela listan över de gemensamma 

substantiven i SFB och B2000 finns i bilaga 4. I SFB formar de 13,7 procents andel av olika 

substantiv och i B2000 12,7 procents andel. 

 

 

Sammandrag 

 

De största proportionella andelarna av alla substantiv hör till SFB och B2000. Det finns lika många 

substantiv i förhållande till bergspredikans alla ord i SFB och B2000 (16,4 %). Antalet olika 

substantiv i förhållande till antalet alla substantiv är störst i B2000 där det formar 46,1 procents 
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andel. Däremot är Ö1917 den mest egenartade översättningen när översättningarnas substantivlistor 

av olika substantiv jämförs. Endast 77,7 % av olika substantiv i Ö1917 är gemensamma med en 

eller båda av de två andra översättningarna. De motsvarande talen är 84,9 procent i B2000 och även 

91,5 procent i SFB. 

 

 

6.3 Jämförelse mellan substantiven på ordnivå 

 

I detta avsnitt redovisar jag hur jag jämförde substantiven mellan de tre översättningarna. Först 

gjorde jag upp en lista över de substantiv som förekommer i Ö1917 men som inte är gemensamma 

för alla tre översättningarna. Jag formade denna lista genom att kombinera tre olika listor: 

listan över de speciella substantiven i Ö1917 

listan över de gemensamma substantiven i Ö1917 och B2000 

listan över de gemensamma substantiven i Ö1917 och SFB. 

 

Således tog jag med de 55 substantiv som avviker från de 110 gemensamma substantiven i 

översättningarna.  

 

Därefter gick jag igenom denna lista och tog reda på hur de ställen där dessa substantiv finns är 

översatta i B2000 och SFB. De 55 substantiven och deras ersättande ord finns i bilaga 8. Jag delade 

in de 55 substantiven i fem kategorier enligt hur de är översatta i respektive översättningar. Jag 

behandlar varje kategori i enskilda avsnitt som anges inom parentes: 

1. de substantiv som är översatta på samma sätt i B2000 och SFB (avsnitt 6.3.1) 

2. de substantiv som är översatta på olika sätt i B2000 och SFB (avsnitt 6.3.2) 

3. de substantiv som är desamma i Ö1917 och B2000 men översatta i SFB (avsnitt 6.3.3) 

4. de substantiv som är desamma i Ö1917 och SFB men översatta i B2000 (avsnitt 6.3.4) 

5. de övriga fallen (avsnitt 6.3.5). 

 

I presentationen av de olika kategorierna i varje avsnitt ger jag exempel på dessa substantiv. Dessa 

exempelord är i kursiv efter exemplets nummer. Under det ifrågavarande substantivet ger jag 

versionen av det motsvarande bibelstället från varje översättning.  I de bibelcitat som finns i 

brödtexten har jag kursiverat de substantiv som är undersökningsobjekt samt deras ersättande ord. I 

slutet av varje avsnitt har jag ett sammandrag där jag tar upp de viktigaste iakttagelserna. 
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6.3.1 Substantiv översatta på samma sätt i B2000 och SFB 

 

Den första kategorin består av de substantiv som är ersatta på samma sätt i B2000 och SFB. 

Sammanlagt hör 25 substantiv till denna grupp. 

 

I Ö1917 förekommer substantivet skrymtare fyra gånger. Tre gånger är det skrivet i bestämd form 

pluralis och en gång i obestämd form pluralis. I de två andra översättningarna används substantivet 

hycklare i stället. Det förekommer på samma ställen och samma sätt som substantivet skrymtare i 

Ö1917.  

 

Exempel 1. skrymtare 
 

Ö1917: ”Och när I bedjen, skolen I icke vara såsom skrymtarna […]”  

 

B2000: ”När ni ber skall ni inte göra som hycklarna.”  

 

SFB: ”Och när ni ber ska ni inte vara som hycklarna […]”  

 

Enligt SOSA (s.v. skrymtare) är substantivet skrymtare en något ålderdomlig motsvarighet till 

substantivet hycklare. Substantivet hycklare betyder ’en person som hycklar’ (SOSA s.v. hycklare). 

Någon skillnad finns inte mellan betydelsen av skrymtare och hycklare. Substantivet skrymtare har 

endast uppdaterats i de nyare översättningarna. 

 

Substantivet grand förekommer tre gånger i Ö1917. Varje gång är det skrivet i bestämd form 

singularis. I B2000 och SFB används substantivet flisa som också förekommer i bestämd form 

singularis. 

 

Exempel 2. grand 
 

Ö1917: ”Huru kommer det till, att du ser grandet i din broders öga […]”  

 

B2000: ”Varför ser du flisan i din broders öga […]” 

 

SFB: ”Varför ser du flisan i din broders öga […]” 

 

Substantivet grand betyder ’någon liten partikel’ vars material inte är definierat. Detta substantiv 

kan jämföras med substantiven smolk eller smula. I SOSA ges uttrycket grandet i din broders öga 

som språkprov för substantivet grand. (SOSA s.v. grand) Däremot betyder substantivet flisa ’ett litet 

tunt, vasst stycke trä, sten eller av något annat lättsplittrat material’ (SOSA s.v. flisa). Substantivet i 

Ö1917 har en allmännare och mer omfattande betydelse än substantivet i B2000 och SFB. 
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Substantivet försyndelse förekommer två gånger i Ö1917. Båda gångerna förekommer det i 

obestämd form pluralis. Dessa ställen är översatta med den plurala formen av substantivet 

överträdelse i B2000 och SFB.  

 

Exempel 3. försyndelse 
 

Ö1917: ”Ty om I förlåten människorna deras försyndelser, så skall ock eder himmelske Fader förlåta eder 

[…]” 

 

B2000: ”Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser skall er himmelske fader också förlåta er.” 

 

SFB: ”För om ni förlåter människorna deras överträdelser, ska er himmelske Far också förlåta er.” 

 

Substantivet försyndelse betyder ’synd’ och det används särskilt om lättare förseelse. Som 

språkprov ges uttrycket försyndelser mot ordningsreglerna i SOSA. (SOSA s.v. försyndelse) 

Substantivet överträdelse betyder för sin del ’brott’. Enligt definitionstillägget betyder det ’brott 

mot lag eller dylikt’. (SOSA s.v. överträdelse) Följaktligen är betydelsen av det använda 

substantivet nästan samma i översättningarna. 

 

I Ö1917 används substantivet lem på två ställen där det är en del av frasen en av dina lemmar. I de 

två andra översättningarna används substantivet del som ingår i frasen en del av din kropp.  

 

Exempel 4. lem  
 

Ö1917: ”[…] ty det är bättre för dig att en av dina lemmar fördärvas, än att hela din kropp kastas i Gehenna.”  

 

B2000: ”Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela kroppen kastas i helvetet.”  

 

SFB: ”Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela din kropp kastas i Gehenna.” 

 

Substantivet lem betyder ’en utskjutande, parvis förekommande, rörlig kroppsdel’. Hos människan 

används det om armar och ben. Ibland används det även om tungan och penis. (SOSA s.v. lem) 

Förmodligen används substantivet lem i betydelsen arm eller ben i Ö1917. I B2000 och SFB beror 

tolkningen mer på läsaren. Substantivet del, som används i dessa översättningar, betyder bland 

annat ’en mindre företeelse som fullständigt ingår i större’. Då är företeelsen vanligen lätt urskiljbar 

och gärna naturligt avgränsbar. En annan betydelse av substantivet del är att det betyder en 

obestämd mängd eller ett obestämt antal av någonting som ofta är räknebart. (SOSA s.v. del) Frasen 

en del av din kropp kan syfta på vilken kroppsdel som helst och även betyda flera kroppsdelar än 

frasen en av dina lemmar. Frasens betydelse är mer omfattande i de nyare översättningarna än i 

Ö1917. 
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I slutet av bergspredikan finns substantivet slagregn två gånger i Ö1917. I stället för det används 

substantivet regn i B2000 och SFB. Substantivet slagregn förekommer i obestämd form singularis 

medan substantivet regn förekommer i bestämd form singularis. 

 

Exempel 5. slagregn 
 

Ö1917: ”Och slagregn föll, och vattenströmmarna kommo […]”  

 

B2000: ”Regnet öste ner, floden kom […]”   

 

SFB: ”Regnet öste ner, floden kom […]” 

 

Substantivet slagregn är kraftfullare än substantivet regn. Det betyder ’ett mycket häftigt regn som 

kan slå ner örter och säd’. Som jämförelse ges bland annat substantiven skyfall, hällregn och 

nederbörd i SOSA. (SOSA s.v. slagregn) Substantivet regn betyder däremot ’nederbörd i form av 

vattendroppar’ (SOSA s.v. regn). Regn har följaktligen en mer omfattande betydelse än slagregn: 

det kan även syfta på duggregn. På grund av kontexten är det troligt att substantivet regn betecknar 

ett ganska häftigt regn eftersom floden kommer till följd av det. I grunden är slagregn dock ett ord 

med en kraftfullare betydelse än regn. 

 

Substantivet ovän förekommer två gånger i Ö1917, en gång i obestämd form singularis och en gång 

i bestämd form pluralis. I stället för substantivet ovän används substantivet fiende i B2000 och SFB. 

 

Exempel 6. ovän 
 

Ö1917: ”I haven hört att det är sagt: Du skall älska din nästa och hata din ovän.” 

 

B2000: ”Ni har hört att det blev sagt: Du skall älska din nästa och hata din fiende.”  

 

SFB: ”Ni har hört att det är sagt: Du ska älska din nästa och hata din fiende.”  

 

Substantivet ovän betyder ’person som någon känner men inte tycker om’ (SOSA s.v. ovän). 

Substantivet fiende betyder däremot ’en motståndare som är beredd att skada sin motpart’. Det 

används speciellt om fientlig militär styrka. Försvagat kan detta substantiv användas även om ovän. 

(SOSA s.v. fiende) Substantivet i Ö1917 har en svagare betydelse än substantivet i de nyare 

översättningarna: en fiende är villigare att vidta åtgärder än en ovän. Substantivet ovän har därtill en 

mer omfattande betydelse. 

 

Substantivet mark förekommer två gånger i Ö1917. På båda ställen används substantivet äng i 

B2000 och SFB. Varje gång är både substantivet mark och substantivet äng skrivna i bestämd form 

singularis. 
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Exempel 7. mark  
 

Ö1917: ”Beskåden liljorna på marken, huru de växa: de arbeta icke, ej heller spinna de […]” 

 

B2000: ”Se på ängens liljor, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte.”  

 

SFB: ”Se på ängens liljor, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte.” 

 

Substantivet mark betyder ’ett landområde i ursprungligt tillstånd’. Det kan även betyda ’jordens 

yta’. Med andra ord kan substantivet mark betyda vilket som helst landområde som inte är bebyggt 

eller odlat. (SOSA s.v. mark) Äng är däremot ’ett (oplöjt och ogödslat) mark med rik, ständigt 

återkommande naturlig flora av gräs och örter’. Tidigare användes det vanligtvis som slåttermark 

och för lövtäkt. (SOSA s.v. äng) I Ö1917 uppmanar Jesus sin publik att titta på liljorna på ett 

allmännare sätt än i B2000 och SFB. Frasen ängens liljor är mer beskrivande än frasen liljorna på 

marken. 

 

I stället för substantivet vattenström används substantivet flod i B2000 och SFB. Substantivet 

vattenström förekommer i bestämd form pluralis medan substantivet flod förekommer i bestämd 

form singularis.  

 

Exempel 8. vattenström 
 

Ö1917: ”Och slagregn föll, och vattenströmmarna kommo […]”   

 

B2000: ”Regnet öste ner, floden kom […]”   

 

SFB: ”Regnet öste ner, floden kom […]” 

 

Substantivet vattenström i sig finns inte i SOSA, men substantivet ström finns. Substantivet ström 

betyder ’ett snabbt rinnande vattendrag’. Det kan jämföras med substantivet flöde. (SOSA s.v. 

ström) Substantivet flod betyder ’ett (naturligt) större rinnande vattendrag med i stort sett parallella 

sidor’ som vanligen har funktionen att avvattna en sjö. Allmännare kan substantivet flod användas 

om en större strömmande vätskemängd eller om en regelbundet återkommande höjning av 

vattennivån till följd av månens rörelser. (SOSA s.v. flod) Substantivet flod är antagligen ett ord 

med en kraftfullare betydelse än vattenström. Följaktligen verkar händelsens storhet betonas med 

substantivet slagregn i Ö1917 medan det betonas med substantivet flod i B2000 och SFB. 

Substantivet vattenström har en allmännare betydelse än flod. 

 

Substantivet fotapall finns i Ö1917 som det framgår av exempel 9. I B2000 och SFB är detta 

substantiv däremot uppdelat i orden fot och pall varav nominalfrasen är formad. I B2000 används 

nominalfrasen pallen under hans fötter och i SFB nominalfrasen pallen för hans fötter. 
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Exempel 9. fotapall 
 

Ö1917: ”[…] varken vid himmelen, ty den är Guds tron, ej heller vid jorden, ty den är hans fotapall […]” 

 

B2000: ”Inte vid himlen, ty den är Guds tron; inte vid jorden, ty den är pallen under hans fötter […]” 

 

SFB: ”[…] varken vid himlen, för den är Guds tron, eller vid jorden, för den är pallen för hans fötter […]” 

 

Substantivet fotapall finns inte i SOSA som ett enskilt ord men det finns under sökordet pall. 

Substantivet pall betyder ’en enklare stol utan ryggstöd och ofta med endast tre ben’. Det kan också 

användas om liknande anordningar att vila knäna eller fötterna på. Efter denna beskrivning av en ny 

betydelseanalys ges substantivet fotpall som språkprov. (SOSA s.v. pall) Betydelsen av de använda 

fraserna skiljer sig inte från varandra mellan översättningarna utan endast formuleringen. 

 

Substantivet bön förekommer en gång i Ö1917 där det utgör en del av frasen i edra böner. I B2000 

och SFB är detta ställe översatt med bisatsen när ni ber. 

 

Exempel 10. bön 
 

Ö1917: ”Men i edra böner skolen I icke hopa tomma ord såsom hedningarna, vilka mena att de skola bliva 

bönhörda för sina många ords skull.”  

 

B2000: ”Och när ni ber skall ni inte rabbla tomma ord som hedningarna; de tror att de skall bli bönhörda för 

de många ordens skull.” 

 

SFB: ”Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna.”  

 

Översättningarnas betydelse skiljer sig inte från varandra i de bibelcitat som finns i exempel 10. I 

Ö1917 är detta bibelställe översatt genom att använda ett substantiv som huvudord. I de två andra 

översättningarna har översättarna däremot tolkat detta bibelställe med hjälp av en verbfras.  

 

Substantivet förkunnelse förekommer en gång i Ö1917. Detta ställe är översatt med substantivet 

undervisning i B2000 ja SFB. Båda substantiven förekommer i obestämd form singularis. 

 

Exempel 11. förkunnelse 
 

Ö1917: ”När Jesus hade slutat detta tal, häpnade folket över hans förkunnelse […]” 

 

B2000: ”När Jesus hade avslutat detta tal var folket överväldigat av hans undervisning […]” 

 

SFB: ”När Jesus hade avslutat detta tal var människorna överväldigade av hans undervisning […]” 

 

Substantivet förkunnelse betyder ’en förkunnad lära’ eller ’ett förkunnat budskap’. Särskilt används 

det i religiöst sammanhang. (SOSA s.v. förkunnelse) Däremot betyder substantivet undervisning 

’förmedling av kunskaper i organiserad form i skola eller dylikt’ (SOSA s.v. undervisning). I Ö1917 
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betonas den religiösa betydelsen av Jesu lära medan Jesu undervisning betonas på ett allmännare 

sätt i B2000 och SFB. 

 

I stället för substantivet härlighet används substantivet prakt i B2000 och SFB. Båda substantiven 

förekommer i obestämd form singularis. 

 

Exempel 12. härlighet 
 

Ö1917: ”[…] och likväl säger jag eder att icke ens Salomo i all sin härlighet var så klädd som en av dem.”  

 

B2000: ”Men jag säger er: inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem.”  

 

SFB: ”Men jag säger er: Inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem.”  

 

Substantivet härlighet betyder antingen ’något som är en del av ett överflöd av tilltalande 

företeelser’ eller ’en praktfull och vördnadsbjudande höghet’. I SOSA ges uttrycket se Guds 

härlighet som språkprov. (SOSA s.v. härlighet) Substantivet prakt betyder ’en stor och imponerande 

skönhet’ och kan jämföras med substantiven ståt och glans (SOSA s.v. prakt). På sätt och vis 

betonas Salomos utseende i B2000 och SFB. Däremot betonas Salomos egenskaper i Ö1917. 

 

Substantivet minne ingår i frasen dra sig till minnes i Ö1917. Detta ställe är översatt med verbet 

komma ihåg i B2000 ja SFB. 

 

Exempel 13. minne 
 

Ö1917: ”Därför, om du kommer med din gåva till altaret, och där drager dig till minnes att din broder har 

något emot dig […]” 

 

B2000: ”Om du bär fram din gåva till offeraltaret och där kommer ihåg att din broder har något otalt med dig 

[…]” 

 

SFB: ”Därför, om du bär fram din gåva till altaret och där kommer ihåg att din broder har något emot dig […]” 

 

Enligt SOSA betyder verbfrasen dra sig till minnes samma sak som verbet erinra sig (SOSA s.v. 

minne). Verbet erinra sig betyder för sin del ’sådan aktion där en person aktualiserar 

minnesföreställning om något’ (SOSA s.v. erinra sig). Verbet komma ihåg betyder ’aktionen där en 

person lagrar i minnet’ eller ’förmågan att återkalla (något) ur minnet’ (SOSA s.v. komma ihåg). 

Någon betydelseskillnad finns inte mellan översättningarna utan endast de använda fraserna är 

olika.  

 

I Ö1917 används substantivet mun som en del av frasen öppna sin mun där det fungerar som objekt. 

I B2000 och SFB används verbet börja i stället. 
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Exempel 14. mun 
 

Ö1917: ”Då öppnade han sin mun och undervisade dem och sade: […]” 

 

B2000: ”Han började undervisa dem och sade: […]” 

 

SFB: ”Då började han tala och undervisa dem: […]” 
 

Det finns ingen speciell skillnad mellan fraserna öppna sin mun och börja. De betyder ungefär 

samma sak i detta fall. 

 

I stället för substantivet rättstjänare används substantivet vakt i B2000 och SFB. Båda substantiven 

förekommer i bestämd form singularis. 

 

Exempel 15. rättstjänare 
 

Ö1917: ”[…] så att din motpart icke drager dig inför domaren, och domaren överlämnar dig åt rättstjänaren, 

och du bliver kastad i fängelse.”  

 

B2000: ”[…] så att han inte överlämnar dig åt domaren och domaren lämnar dig åt vakten och du sätts i 

fängelse.”  

 

SFB: ”Annars kan han överlämna dig till domaren, och domaren till vakten och du sätts i fängelse.”  

 

I SOSA finns substantivet rättstjänare inte. Substantivet tjänare betyder bildligt ’en person som i 

sin gärning försöker vara någon eller något till nytta’. En historisk betydelse av detta ord är att det 

syftar på personer som är anställda för att utföra uppassnings- och handväckningsuppgifter. (SOSA 

s.v. tjänare) Substantivet vakt betyder ’en person som utför bevakning, ofta av väsentliga 

samhällsfunktioner’ (SOSA s.v. vakt). En vakt har en exaktare arbetsbeskrivning än en rättstjänare: 

vaktens jobb är att vaka över ordningen. På grund av denna skillnad har substantivet i Ö1917 en 

allmännare betydelse än substantivet i de nyare översättningarna. 

 

Substantivet sak är en del av frasen för någon annan saks skull i Ö1917. I de två andra 

översättningarna används frasen av något annat skäl i stället.  

 

Exempel 16. sak 
 

Ö1917: ”[…] Var och en som skiljer sig från sin hustru för någon annan saks skull än för otukt […]”  

 

B2000: ”[…] den som skiljer sig från sin hustru av något annat skäl än otukt […]” 

 

SFB: ”[…] Den som skiljer sig från sin hustru av annat skäl än sexuell synd […]” 

 

En definition av substantivet sak är att det är ’ett förhållande som berör (någons) grundläggande 

intressen’. Vanligen är förhållandet då moraliskt snarare än juridiskt. (SOSA s.v. sak) Substantivet 

skäl betyder ’en omständighet som naturligen leder till visst handlande eller tillstånd’. Det kan även 
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betyda ’en god och giltig orsak’. (SOSA s.v. skäl) Skillnaden mellan översättningarna i detta 

bibelställe är att moraliteten betonas mer i Ö1917 än i B2000 och SFB. 

 

I stället för substantivet skiljebrev används substantivet skilsmässobrev i B2000 och SFB. Båda 

substantiven förekommer i obestämd form singularis. 

 

Exempel 17. skiljebrev 
 

Ö1917: ”[…] Den som vill skilja sig från sin hustru han skall giva henne skiljebrev.” 

 

B2000: ”[…] Den som vill skilja sig från sin hustru skall ge henne ett skilsmässobrev.”  

 

SFB: ”[…] Den som skiljer sig från sin hustru ska ge henne skilsmässobrev.” 

 

Substantiven skiljebrev och skilsmässobrev i sig finns inte i SOSA men både ordet skilje och ordet 

skilsmässa finns. Ordet skilje betyder ’en anläggning i flottled där olika ägares virke skiljs åt’ 

(SOSA s.v. skilje). Skilsmässa betyder särskilt ’en upplösning av äktenskap’ (SOSA s.v. skilsmässa). 

I princip finns det ingen stor betydelseskillnad mellan översättningarna. Upplösningen av 

äktenskapet betonas i B2000 och SFB medan skiftet av egendomen betonas i Ö1917. 

 

Substantivet skärv ingår i frasen den yttersta skärven i Ö1917. I B2000 och SFB används frasen till 

sista öret i stället. 

 

Exempel 18. skärv 
 

Ö1917: ”[…] Du skall icke slippa ut därifrån, förrän du har betalt den yttersta skärven.” 

 

B2000: ”Sannerligen, du slipper inte ut förrän du har betalt till sista öret.” 

 

SFB: ”[…] Du kommer inte ut därifrån förrän du har betalat till sista öret.” 

 

Skärv är ett ålderdomligt ord för mynt med lågt värde (SOSA s.v. skärv). Substantivet öre syftar för 

sin del på den minsta myntenheten i Sverige. Det kan användas vid angivelse av exakt belopp. För 

denna definition ges språkprovet hon betalade skulden till sista öret i SOSA. (SOSA s.v. öre) I varje 

översättning lyfts fram den yttersta betalningen och någon speciell betydelseskillnad finns inte. 

 

Substantivet ljusstake är översatt med substantivet hållare i B2000 och SFB. Båda substantiven 

förekommer i bestämd form singularis. 
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Exempel 19. ljusstake 
 

Ö1917: ”Ej heller tänder man ett ljus och sätter det under skäppan, utan man sätter det på ljusstaken, så att det 

lyser för alla dem som äro i huset.”  

 

B2000: ”[…] och när man tänder en lampa sätter man den inte under sädesmåttet utan på hållaren, så att den 

lyser för alla i huset.” 

 

SFB: ”Och man tänder inte ett ljus och sätter det under skäppan, utan man sätter det på hållaren så att det lyser 

för alla i huset.” 

 

Substantivet ljusstake betyder ’en för levande ljus riktad hållare som ofta är förgrenad’ (SOSA s.v. 

ljusstake). Substantivet hållare betyder ’en anordning där någon fästs eller hängs’ (SOSA s.v. 

hållare). Substantivet i Ö1917 är exaktare än substantivet i B2000 och SFB fastän båda substantiven 

har en liknande betydelse.  

 

I Ö1917 förekommer substantivet lykta en gång. Detta ställe är översatt med substantivet lampa i 

B2000 och SFB. Båda substantiven förekommer i obestämd form singularis. 

 

Exempel 20. lykta 
 

Ö1917: ”Ögat är kroppens lykta.” 

 

B2000: ”Kroppens lampa är ögat.”  

 

SFB: ”Ögat är kroppens lampa.”  

 

Substantivet lykta betyder ’en enklare belysningsanordning som ger dämpat ljus’. Vanligen är 

ljuskällan då helt omsluten av en behållare. (SOSA s.v. lykta) Substantivet lampa betyder ’en 

apparat för alstring av ljus’. Ljuset åstadkommer då genom förbränning eller vanligtvis med 

elektricitet. (SOSA s.v. lampa) Översättarna av B2000 och SFB har använt ett mer nutida substantiv 

än översättarna av Ö1917. Praktiskt taget har de använda substantiven en liknande betydelse som 

anordningar som ger ljus. 

 

I stället för substantivet publikan används substantivet tullindrivare i B2000 och SFB. I Ö1917 och 

B2000 förekommer det använda substantivet i bestämd form pluralis. I SFB förekommer det i 

obestämd form pluralis i SFB. 

 

Exempel 21. publikan 
 

Ö1917: ”Göra icke publikanerna detsamma?”  

 

B2000: ”Gör inte tullindrivarna likadant?” 

 

SFB: ”Gör inte tullindrivare det också?” 
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Substantivet publikan betyder ’en person med uppgift att driva in skatter och tullar i det 

fornromerska riket’. Det används särskilt i det bibliska språket. (SOSA s.v. publikan) Substantivet 

tullindrivare i sig finns inte i SOSA men verbet indriva och substantivet tull finns. Verbet indriva 

betyder ’sådan aktion där en person framtvingar betalning av till exempel skuld och ofta med 

juridiska medel’ (SOSA s.v. indriva). Substantivet tull betyder ’en allmän avgift som måste betalas 

för (vissa) varor vid transport över en statsgräns särskilt vid införsel till ett land’. Ursprungligen har 

det använts även om liknande avgifter vid transport inom ett land. (SOSA s.v. tull) Publikan är ett 

mer gränsat och ålderdomligare substantiv än tullindrivare. Troligen har översättarna av B2000 och 

SFB velat använda ett ord som är vanligare nu för tiden.   

 

Näst på listan står substantivet ulv som är översatt med substantivet varg i B2000 och SFB. Både 

substantivet ulv och substantivet varg förekommer i obestämd form pluralis. 

 

Exempel 22. ulv  
 

Ö1917: ”Tagen eder till vara för falska profeter, som komma till eder i fårakläder, men invärtes äro glupande 

ulvar.”  

 

B2000: ”Akta er för de falska profeterna, som kommer till er förklädda till får men i sitt inre är rovlystna 

vargar.” 

 

SFB: ”Akta er för de falska profeterna. De kommer till er i fårakläder, men i sitt inre är de rovlystna vargar.” 

 

Substantivet ulv betyder ’varg’. Enligt SOSA är substantivet ulv ett ålderdomligt eller ett högtidligt 

ord. (SOSA s.v. ulv) I översättningarna används substantiven med samma betydelse, men i Ö1917 är 

det använda substantivet något mer gammaldags. 

 

Substantivet uppsyn är en del av frasen visa en bedrövad uppsyn i Ö1917. I stället för denna fras 

används frasen se dystra ut i de två andra översättningarna. 

 

Exempel 23. uppsyn 
 

Ö1917: ”Och när I fasten, skolen I icke visa en bedrövad uppsyn såsom skrymtarna […]”  

 

B2000: ”När ni fastar, se då inte dystra ut som hycklarna […]” 

 

SFB: ”När ni fastar, se då inte dystra ut som hycklarna […]” 

 

Substantivet uppsyn betyder ’ett (visst) ansiktsuttryck’ (SOSA s.v. uppsyn). I Ö1917 preciseras detta 

uttryck med adjektivet bedrövad som betyder ’sorgsen och nedstämd’ (SOSA s.v. bedrövad). 

Adjektivet dyster kan syfta på en person som känner stark nedstämdhet eller på någonting som 

vanligen orsakar stark nedstämdhet hos många människor (SOSA s.v. dyster). De använda fraserna 

betyder ungefär samma sak i detta fall och endast formuleringen är olik. 
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Substantivet lära finns som en del av frasen förkunna sin lära i Ö1917. I B2000 och SFB är frasen 

översatt med verbet undervisa. 

 

Exempel 24. lära 
 

Ö1917: ”[…] ty han förkunnade sin lära för dem med makt och myndighet, och icke såsom deras skriftlärde.” 

 

B2000: ”[…] för han undervisade med makt och inte som deras skriftlärda.” 

 

SFB: ”[…] för han undervisade dem med auktoritet och inte som deras skriftlärda.” 

 

Verbet förkunna betyder ’sådan aktion där en person (offentligt) tillkännager något’. Denna aktion 

sker ofta i en något högtidlig form och speciellt med avseende på lära och i syfte att påverka. (SOSA 

s.v. förkunna) Substantivet lära betyder ’ett sammanhängande system av antaganden och 

påståenden som försöker förklara någon del av verkligheten’. Detta substantiv kan användas såväl 

om vetenskapligt som om religiöst system. (SOSA s.v. lära) Verbet undervisa betyder ’sådan aktion 

där en person i organiserad form och på systematiskt sätt förmedlar kunskaper’. Vanligen sker 

denna aktion muntligt till grupp av andra personer. (SOSA s.v. undervisa) I Ö1917 betonas den 

religiösa aspekten på ett något ålderdomligt sätt medan den undervisningsmässiga aspekten betonas 

med ett talspråkligare ord i B2000 och SFB. Verbet förkunna har en mer begränsad betydelse än 

verbet undervisa. 

 

Substantivet hår förekommer en gång i Ö1917 där det är en del av frasen ett enda hår. Däremot 

används substantivet hårstrå i B2000 och SFB som en del av frasen ett enda hårstrå.  

 

Exempel 25. hår 
 

Ö1917: ”[…] ej heller må du svärja vid ditt huvud, ty du kan icke göra ett enda hår vare sig vitt eller svart 

[…]” 

 

B2000: ”Inte heller skall du svära vid ditt huvud, ty du kan inte göra ett enda hårstrå vitt eller svart.”  

 

SFB: ”Du ska inte heller svära vid ditt huvud, för du kan inte göra ett enda hårstrå vitt eller svart.” 

 

Substantiven hår och hårstrå betyder samma sak: båda orden betyder ’ytterst tunn, trådliknande 

bildning som växer ut (i stor mängd) från överhuden på människor och djur’ (SOSA s.v. hår; s.v. 

hårstrå). Det finns ingen betydelseskillnad mellan översättningarna i detta bibelställe.  

 

 

Sammandrag 

 

Av de 25 substantiv som är översatta på samma sätt i B2000 och SFB är de flesta översatta med ett 

annat substantiv eller en olik formulering som har samma betydelse som substantivet i Ö1917. 
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Sammanlagt finns det 14 sådana fall. Fem av dessa 14 fall (skrymtare, lykta, publikan, ulv, 

ljusstake) är sådana att en uppdaterad version av det i Ö1917 använda substantivet har använts i 

B2000 och SFB. I fyra fall (försyndelse, fotapall, skärv, hår) har ett olikt substantiv som inte är en 

uppdaterad version av substantivet i Ö1917 använts. Fem fall (bön, minne, mun, uppsyn, lära) är 

sådana att något substantiv har utelämnats i B2000 och SFB och att en verbfras har använts i stället. 

I fem av de 25 fallen i denna kategori (grand, ovän, mark, vattenström, rättstjänare) är det ställe där 

det Ö1917 använda substantivet finns översatt i SFB och B2000 med ett substantiv som har en mer 

begränsad eller konkret betydelse. Däremot har det i SFB och B2000 använda substantivet en 

allmännare eller mer omfattande betydelse än substantivet i Ö1917 i två fall (lem, slagregn). Därtill 

finns det fyra fall (förkunnelse, härlighet, sak, skiljebrev) där de använda substantiven har en klar 

skillnad i betydelsen eller betoningen.  

 

 

6.3.2 Substantiv översatta på olika sätt i B2000 och SFB 

 

Till den andra kategorin av de fem uppdelningskategorierna hör de substantiv som är ersatta på 

olika sätt i B2000 och SFB. Sammanlagt tio substantiv hör till denna kategori. 

 

Substantivet förförelse ingår i verbfrasen vara ngn till förförelse i Ö1917. I B2000 används 

verbfrasen förleda ngn i stället. I SFB används verbfrasen förleda ngn också men därtill är 

substantivet synd påspätt. Följaktligen är B2000 den enda översättningen där något substantiv är 

utelämnat ur detta bibelställe. I SFB och Ö1917 finns det en skillnad både i verbet och i 

substantivet. 

 

Exempel 26. förförelse  
 

Ö1917: ”Om nu ditt högra öga är dig till förförelse […]” 

 

B2000: ”Om ditt högra öga förleder dig […]” 

 

SFB: ”Om ditt högra öga förleder dig till synd […]” 

 

Substantivet förförelse betyder ’en handling där någon lockas till sexuellt umgänge’. Allmännare 

kan det betyda även ’en lockelse till olämpligt handlande’. Efter denna definition ges språkprovet 

om ditt öga är dig till förförelse i SOSA. (SOSA s.v. förförelse) Verbet förleda betyder det att någon 

eller något lockar någon till felaktigt beteende. Ibland har det bibetydelsen förförelse. (SOSA s.v. 

förleda) Substantivet synd betyder ’en handling som innebär ett brott mot den gudomliga viljan 

enligt någon religiös, särskilt kristen, föreställning’. Försvagat kan det betyda ’en handling som 
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anses vara orätt speciellt om vissa sexuella handlingar’. (SOSA s.v. synd) I varje översättning lyfts 

fram det okonventionella beteendet. Det finns en skillnad mellan översättningarna: särskilt det 

sexuella beteendet lyfts fram i Ö1917 och SFB. I B2000 syftas det på vilket som helst 

okonventionellt beteende. Betydelsen är allmännast i den översättningen. 

 

Substantivet hälleberg förekommer två gånger i bestämd form singularis i Ö1917. I B2000 är dessa 

ställen översatta med substantivet berggrund som förekommer i obestämd form singularis. I stället 

används substantivet klippa i bestämd form singularis i SFB. 

 

Exempel 27. hälleberg 
 

Ö1917: ”Därför, var och en som hör dessa mina ord och gör efter dem, han må liknas vid en förståndig man 

som byggde sitt hus på hälleberget.” 

 

B2000: ”Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem är som en klok man som byggde sitt hus på 

berggrund.” 

 

SFB: ”Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem liknar alltså en klok man som byggde sitt hus på 

klippan.” 

 

Substantivet hälleberg betyder ’fast berg(grund)’. Enligt SOSA är detta substantiv ursprungligen 

bibliskt och det används ofta i bibliska sammanhang. (SOSA s.v. hälleberg) Däremot betyder 

substantivet berggrund ’en fast stengrund under de lösa jordlagren’ (SOSA s.v. berggrund). 

Substantivet klippa betyder för sin del ’en hög, brant, bar berghäll’. Utvidgat kan det även betyda 

’berggrund’ och bildligt kan det användas om något fast och pålitligt. (SOSA s.v. klippa) Det finns 

endast subtila skillnader mellan betydelsen av dessa substantiv. Det är intressant att endast 

översättarna av SFB har använt samma substantiv i det i exempel 27 visade bibelcitatet som i Matt 

16:18–19 där Jesus kallar Petrus för klippan och lovar avlämna himmelrikets nycklar till honom. 

 

Exempel 28. Matt 16:18–19 
 

Ö1917: ”Så säger ock jag dig att du är Petrus; och på denna klippa skall jag bygga min församling, och 

dödsrikets portar skola icke bliva henne övermäktiga. Jag skall giva dig himmelrikets nycklar: […]” 

 

B2000: ”Och jag säger dig att du är Petrus, Klippan, och på den klippan skall jag bygga min kyrka, och 

dödsrikets portar skall aldrig få makt över den. Jag skall ge dig nycklarna till himmelriket. […]” 

 

SFB: ”Och jag säger dig: Du är Petrus, och på denna klippa ska jag bygga min församling, och helvetets portar 

ska inte få makt över den. Jag ska ge dig himmelrikets nycklar. […]” 

 

Substantivet hälleberg i Ö1917 och substantivet berggrund i B2000 har en mer begränsad och 

konkret betydelse än substantivet klippa i SFB. 

 

I de bibelcitat som framgår av exempel 29 finns samma substantiv mal i varje citat. I citatet från 

Ö1917 finns det också substantivet mott som förekommer två gånger i Ö1917. I B2000 används 
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substantivet mask. Däremot används substantivet rost i SFB. Dessa fyra substantiv förekommer i 

obestämd form singularis. 

 

Exempel 29. mott 
 

Ö1917: ”Samlen eder icke skatter på jorden, där mott och mal förstöra […]” 

 

B2000: ”Samla inte skatter här på jorden, där mal och mask förstör […]” 

 

SFB: ”Samla er inte skatter på jorden, där rost och mal förstör […]” 

 

Med substantivet mott syftas det på en typ av nattaktiv, skadegörande småfjäril med triangulära 

framvingar och breda bakvingar (SOSA s.v. mott). I det bibliska språket är denna varelse ibland 

uppfattat som symbol för nedbrytande krafter (SO s.v. mott). Substantivet mask betyder ’typ av litet 

långsträckt ryggradslöst djur som saknar extremiteter och förflyttar sig med krypande och 

slingrande rörelser’. Utvidgat kan det användas om vissa andra insektslarver, men inte i 

fackspråkligt sammanhang. (SOSA s.v. mask) Substantivet rost kan betyda ’löst rödbrunt ämne som 

bildas på järn och stål som naturlig sönderfallsprodukt’ eller ’typ av växtsjukdom som orsakas av 

vissa svampar’ (SOSA s.v. rost). Det gemensamma substantivet mal betyder ’(typ av) liten, ofta 

oansenligt färgad fjäril med smala, fransade ringar’. Dessa varelser är ofta svåra skadegörare på 

växter och textiler. Ytterligare kan substantivet mal syfta på en fiskart. (SOSA s.v. mal) I SO ges ett 

speciellt språkprov mott och mal då dessa ord har betydelsen skadegörare. Denna definition är dock 

ålderdomlig och litterär. (SO s.v. mal) I Ö1917 och B2000 har översättarna använt olika insektsarter 

men endast i SFB har översättarna använt även en växtsjukdom eller en korrosionsprodukt som en 

nedbrytande kraft. På grund av denna skillnad är detta bibelställe mångsidigast och på sätt och vis 

mest omfattande i SFB. 

 

I stället för substantivet begärelse används substantivet åtrå i B2000. I SFB används substantivet 

begär däremot. Dessa tre substantiv förekommer i obestämd form singularis. 

 

Exempel 30. begärelse  
 

Ö1917: ”[…] Var och en som med begärelse ser på en annans hustru, han har redan begått äktenskapsbrott 

med henne i sitt hjärta.”  

 

B2000: ”[…] den som ser på en kvinna med åtrå har redan i sitt hjärta brutit hennes äktenskap.” 

 

SFB: ”[…] Den som ser med begär på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta.” 

 

Substantivet begärelse betyder ’en stark åtrå’. Då strävar man vanligen efter sinnlig njutning. 

Begärelse är ett bibliskt och ålderdomligt ord. (SOSA s.v. begärelse) Substantivet åtrå betyder ’ett 

starkt sexuellt begär till någon eller något’. Det kan användas allmännare om icke-sexuellt begär 

exempelvis i språkprovet hennes åtrå efter ett annat liv. (SOSA s.v. åtrå) Substantivet begär betyder 
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’en stark lust till något som orsakas av djupare drifter och som ofta är inriktad på sinnlig njutning’ 

(SOSA s.v. begär). Översättarna av B2000 och SFB har använt ett vanligare och modernare 

substantiv än översättarna av Ö1917. Betydelsen av dessa substantiv skiljer sig inte särskilt mycket 

från varandra. 

 

Som exempel 31 visar hör substantivet förföljelse till frasen lida förföljelse i Ö1917. I B2000 är 

detta bibelställe översatt med en passivform av verbet förfölja. I SFB används det däremot bli-

passivet blir förföljda som är format av verbet bli och det plurala perfektparticipet förföljda av 

verbet förfölja.  

 

Exempel 31. förföljelse  
 

Ö1917: ”Saliga äro de som lida förföljelse för rättfärdighets skull, ty dem hör himmelriket till.”  

 

B2000: ”Saliga de som förföljs för rättfärdighetens skull, dem tillhör himmelriket.” 

 

SFB: ”Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull, för dem tillhör himmelriket.”  

 

Verbet förfölja betyder det att en person följer efter någon eller något i syfte att skada. Bildligt kan 

det betyda även det att någon ständigt utsättas för obehag. (SOSA s.v. förfölja) Substantivet 

förföljelse betyder en handling där någon förföljs eller förföljer fysiskt eller psykiskt särskilt på 

grund av avvikande idéer (SOSA s.v. förföljelse). Innehållet är detsamma i översättningarna i detta 

bibelställe: endast översättningssättet är olikt. I Ö1917 är bibelstället översatt genom att använda ett 

uttryck som består av ett verb och ett substantiv. I de två andra översättningarna har översättarna 

däremot tolkat bibelstället med hjälp av endast ett verb. 

 

I stället för substantivet förlikning används verbfrasen att komma överens i B2000 och verbfrasen 

att göra upp i SFB. Orsaken till att det finns en skillnad här beror på att hela meningens början 

skiljer sig mellan Ö1917 och de två nyare översättningarna. I Ö1917 syns kravet på en snabb 

handling i frasen snar förlikning. Däremot används verbet att skynda sig i B2000 och SFB för att 

visa detta krav. 

 

Exempel 32. förlikning  
 

Ö1917: ”Var villig till snar förlikning med din motpart, medan du ännu är med honom på vägen […]” 

 

B2000: ”Skynda dig att komma överens med din motpart medan ni ännu är på väg […]” 

 

SFB: ”Skynda dig att göra upp med din motpart medan du är med honom på vägen.”  
 

Substantivet förlikning betyder ’en överenskommelse i godo mellan tvistande partner’. Detta 

substantiv används särskilt vid avtalsförhandlingar eller rättslig tvist. (SOSA s.v. förlikning) Verbet 
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komma överens betyder antigen ’bestämma i samråd’ eller ’leva i enighet och sämja’ (SOSA s.v. 

komma överens). Verbet göra upp betyder för sin del antingen ’åstadkomma’, ’lösa motsättning 

genom handgemäng eller dylikt’ eller ’erkänna fel för att nå försoning’ (SOSA s.v. göra upp). I 

Ö1917 betonas den juridiska aspekten. Däremot är betydelsen allmännare i de nyare 

översättningarna. 

 

I Ö1917 fördriver Jesus missgärningsmän med substantivet ogärningsman. I SFB använder Jesus 

substantivet förbrytare i stället. Översättarna av B2000 har däremot ställt frasen ni ondskans 

hantlangare i Jesu mun. Dessa tre substantiv förekommer i obestämd form pluralis. 

 

Exempel 33. ogärningsman 
 

Ö1917: ”[…] gån bort ifrån mig, I ogärningsmän.” 

 

B2000: ”Försvinn härifrån, ni ondskans hantlangare!” 

 

SFB: ”Gå bort från mig, ni förbrytare.” 

 

Substantivet ogärningsman betyder ’person som har gjort sig skyldig till ogärningar’ (SOSA s.v. 

ogärningsman). Substantivet ondska betyder ’önskan att orsaka sina medmänniskor (andligt) 

lidande’ (SOSA s.v. ondska). Substantivet hantlangare betyder ’en person som hjälper till med 

grövre eller enklare göromål’. Då är det vanligen fråga om något kroppsarbete som kräver 

yrkesskicklighet. Bildligt kan det även betyda ’en person som (blint) tjänar som någons verktyg 

eller redskap’. (SOSA s.v. hantlangare) Substantivet förbrytare betyder ’en person som har begått 

(allvarligare) brott’ (SOSA s.v. förbrytare). I varje översättning verkar det betonas samma sak: alla 

dessa substantiv syftar på någon som har förorsakat illamående till någon annan. Endast betoningen 

varierar litet. I B2000 betonas förorsakandet av andligt illamående med frasen ondskans 

hantlangare. Däremot är betydelsen allmännare i Ö1917 och SFB: i dessa översättningar syftas det 

på vilket brott som helst. 

 

I stället för substantivet oförrätt som finns i Ö1917 används det substantiverade adjektivet det onda 

i B2000. Däremot används frasen den som är ond i SFB. 

 

Exempel 34. oförrätt  
 

Ö1917: ”Men jag säger eder att I icke skolen stå emot en oförrätt […]” 

 

B2000: ”Men jag säger er: värj er inte mot det onda […]” 

 

SFB: ”Jag säger er: Stå inte emot den som är ond […]” 
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En oförrätt är en handling som uppfattas såsom orättvis eller kränkande (SOSA s.v. oförrätt). 

Adjektivet ond betyder vad som helst som är inriktat på att vålla skada. Därtill kan det syfta på 

någon eller något som känner ilska, orsakar smärta eller har ogynnsam inverkan på någons 

välbefinnande. (SOSA s.v. ond) Betydelsen av det använda uttrycket är något mer omfattande i 

B2000 och SFB än i Ö1917. I Ö1917 är formuleringen mest konkret och med den syftas det på en 

viss handling. I SFB syftas det på någon person med den använda frasen och därför är den näst mest 

konkret. Däremot är frasen i B2000 mest omfattande: det onda kan syfta på vad som helst som är 

ont. 

 

I stället för substantivet livklädnad används substantivet skjorta i B2000. Däremot används 

substantivet tunika i SFB. I de bibelcitat som framgår av exempel 35 finns det också det 

gemensamma substantivet mantel. Det sistnämnda substantivet förekommer i bestämd form 

singularis i Ö1917 och SFB men i obestämd form singularis i B2000. 

 

Exempel 35. livklädnad  
 

Ö1917: ”[…] och om någon vill gå till rätta med dig för att beröva dig din livklädnad, så låt honom få manteln 

med […]” 

 

B2000: ”Om någon vill processa med dig för att få din skjorta, så ge honom din mantel också.” 

 

SFB: ”Om någon vill dra dig inför rätta och ta din tunika, så låt honom få manteln också.” 

 

Livklädnad är ett långt, skjortliknande plagg. Detta substantiv används särskilt i det bibliska 

språket. (SOSA s.v. livklädnad) Skjorta är typ av ett löst sittande plagg, som täcker bålen till (ett 

stycke nedanför) midjan. Vanligen har skjorta knäppning fram och långa ärmar. (SOSA s.v. skjorta) 

I SOSA (s.v. tunika) definieras substantivet tunika som ett skjortliknande fornromerskt klädesplagg 

med eller utan ärmar. Substantivet mantel betyder ’ett stort ärmlöst ytterplagg som är avsett att 

omsluta större delen av kroppen’. På sätt och vis är detta ord historiskt. (SOSA s.v. mantel) Det mest 

bibliska substantivet har använts i Ö1917. I SFB lyfts fram en föreställning av ett historiskt 

klädesplagg. Däremot har översättarna av B2000 använt det modernaste och vanligaste substantivet. 

 

I Ö1917 förekommer substantivet odåga som en del av uttrycket du odåga. I SFB används 

substantivet idiot i stället. Däremot är något substantiv utelämnat helt i B2000 där det används 

verbet okväda i stället. 
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Exempel 36. odåga 
 

Ö1917: ”[…] men den som säger till sin broder: Du odåga, han är hemfallen åt Stora rådets dom; […]” 

 

B2000: ”[…] och den som okvädar sin broder undgår inte att ställas inför rådet, […]” 

 

SFB: ”[…] och den som säger idiot till sin broder är skyldig inför Rådet.” 

 

Substantivet odåga betyder ’en pojke (eller ung man) som ställer till trassel och besvär genom sitt 

handlande eller genom att vara lat’ (SOSA s.v. odåga). Substantivet idiot betyder för sin del ’en 

person som (ofta) beter sig mycket dumt’. Ursprungligen har det betytt ’en intellektuellt svårt 

handikappad person’ men denna definition är numera ålderdomlig. (SOSA s.v. idiot) Verbet okväda 

syftar på en handling där en person förolämpar någon annan med tillmälen. Detta verb är något 

ålderdomligt. (SOSA s.v. okväda) Substantivet idiot har en allmännare betydelse än substantivet 

odåga. Odåga kan användas endast om manlig aktör, men ordet idiot om vem som helst. 

Översättningen i B2000 har den allmännaste betydelsen. 

 

 

Sammandrag 

 

Denna kategori bestod av tio substantiv från Ö1917 som är översatta på olika sätt i B2000 och SFB. 

I fem fall (hälleberg, mott, begärelse, ogärningsman, livklädnad) har ett olikt substantiv använts i 

de nyare översättningarna i stället för det substantiv som används i Ö1917. Därtill finns det två fall 

(förförelse, odåga) där det i Ö1917 använda substantivet är översatt med ett annat substantiv i SFB 

och med en verbfras i B2000. I två fall (förföljelse, förlikning) används en verbfras såväl i B2000 

som i SFB i stället för det i Ö1917 använda substantivet. I ett fall (oförrätt) är det i Ö1917 använda 

substantivet översatt varken med en verbfras eller ett olikt substantiv. I allmänhet är 

betydelseskillnaderna i dessa tio fall ganska subtila. Betydelserna av de använda substantiven eller 

formuleringarna verkar vara något allmännare och något mer omfattande i B2000 och SFB fastän 

grundbetydelserna verkar vara nästan desamma.  

 

 

6.3.3 Substantiv desamma i Ö1917 och B2000 men översatta i SFB 

 

I detta avsnitt behandlar jag de substantiv som är översatta i SFB. Till denna grupp hör sju fall. 

 

Substantivet far eller fader förekommer 17 gånger i de tre översättningarna i betydelsen Gud. 

Skrivsättet avviker från varandra i varje översättning. I Ö1917 används formen fader som alltid är 
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skriven med stor bokstav. Däremot används formen fader med liten bokstav i B2000. I SFB används 

den kortare formen far och den är alltid skriven med stor bokstav. 

 

Exempel 37. fader 
 

Ö1917: ”eder Fader, som är i himmelen” 

 

B2000: ”er fader i himlen”  

 

SFB: ”er Far i himlen” 

 

I SOSA är definitionen för substantivet fader ’man som avlat barn och vanligen är dess uppfostrare’. 

Ytterligare kan det syfta på person med beskyddande uppgifter, speciellt om präst och även om 

Gud. (SOSA s.v. fader) Skrivsättet som används i SFB verkar symbolisera den förtroligaste 

relationen till Gud. Förutom att vara i betydelsen Gud förekommer substantivet fader två gånger till 

i B2000 och SFB. I båda översättningarna förekommer det i formen fäderna. I Ö1917 används 

uttrycket de gamle i stället. 

 

Exempel 38. fäder 
 

Ö1917: ”I haven hört att det är sagt till de gamle: […]” 

 

B2000: ”Ni har hört att det blev sagt till fäderna: […]” 

 

SFB: ”Ni har hört att det är sagt till fäderna: […]” 
 

Enligt SOSA (s.v. fader) kan substantivet fader användas i pluralis om förfäder eller även om 

manliga myndighetspersoner. Detta substantiv betyder ’förfäderna’, ’de som har levat före oss’ eller 

även ’lagstiftare’ i de bibelcitat som visas i exempel 37. 

 

Substantivet allmosa förekommer tre gånger i samma ställen i Ö1917 och B2000. I två av dessa tre 

ställen finns det en skillnad mellan de två översättningarna: i Ö1917 förekommer substantivet i 

obestämd form singularis medan det förekommer i obestämd form pluralis i B2000. Det 

förekommer i singularis både i Ö1917 och B2000 i det tredje stället. I SFB är substantivet allmosa 

översatt med substantivet gåva som i SFB förekommer bara i singularis. Substantivet gåva är därtill 

ett gemensamt substantiv i alla de tre översättningarna. 

 

Exempel 39. allmosa 
 

Ö1917: ”Nej, när du giver en allmosa, låt då din vänstra hand icke få veta vad den högra gör […]”  

 

B2000: ”Nej, när du ger allmosor, låt då inte vänstra handen veta vad den högra gör.”  

 

SFB: ”Nej, när du ger en gåva, låt inte din vänstra hand veta vad den högra gör.”  
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Det finns en liten skillnad mellan substantiven allmosa och gåva. Det förra betyder ’nådigt utdelad 

gåva’. Ursprungligen var allmosor utdelade till de nödställda, men numera kan substantivet allmosa 

användas om ett otillräckligt anslag. (SOSA s.v. allmosa) Det sistnämnda betyder allmännare ’en 

sak som ges bort utan att någon motprestation krävs av mottagaren’ (SOSA s.v. gåva). Substantivet 

allmosa har en exaktare betydelse än gåva. 

 

Ett av de gemensamma substantiven i Ö1917 och B2000 är substantivet basun som är en del av 

frasen stöta i basun. Detta ställe är översatt med verbet basunera i SFB.  

 

Exempel 40. basun 
 

Ö1917: ”Därför, när du giver en allmosa, så låt icke stöta i basun för dig […]”  

 

B2000: ”När du ger allmosor, låt då inte stöta i basun för dig […]” 

 

SFB: ”När du ger en gåva ska du inte basunera ut det […]” 
 

Substantivet basun är ett substantiv som används särskilt i bibliska sammanhang. Det betyder ’typ 

av trumpetliknande bleckblåsinstrument med mäktig klang’. (SOSA s.v. basun) Verbet stöta har 

många olika betydelser men jag tar upp endast den betydelse som passar in i denna kontext: verbet 

stöta betyder’blåsa i musikinstrument’ (SOSA s.v. stöta). Med partikeln ut betyder verbet basunera 

’förkunna öppet och med kraft’ (SOSA s.v. basunera). Frasernas betydelser är desamma men frasen 

basunera ut är något kraftfullare än frasen stöta i basun. 

 

Substantivet konung förekommer en gång i varje översättning. Detta bibelställe framgår av exempel 

41. Med detta substantiv har översättarna förfarit på samma sätt som med substantivet far. I SFB 

används den kortare formen kung med stor bokstav. I B2000 och Ö1917 används den längre formen 

konung på så sätt att den är skriven med liten bokstav i B2000 och med stor bokstav i Ö1917. 

 

Exempel 41. konung 
 

Ö1917: ”[…] ej heller vid Jerusalem, ty det är den store Konungens stad; […]” 

 

B2000: ”[…] inte vid Jerusalem, ty det är den store konungens stad.” 

 

SFB: ”[…] eller vid Jerusalem, för det är den store Kungens stad.”  

 

Substantivet konung är titel för manlig monark (SOSA s.v. konung). Den kortare formen kung 

betyder samma sak men den används i mindre högtidliga sammanhang. Formen kung kan användas 

även om någon annan härskare än manlig monark, särskilt om exotisk eller fiktiv sådan. (SOSA s.v. 

kung). I detta bibelställe syftar substantivet konung till Gud. Översättarna av SFB har förfarit med 
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substantivet kung som med substantivet far: de har symboliserat en förtroligare relation till Gud än 

översättarna av Ö1917 och B2000. 

 

Substantivet tjänst finns som en del av frasen till hans tjänst i Ö1917 och av frasen i hans tjänst 

B2000. I SFB är substantivet tjänst däremot utelämnat helt.  

 

Exempel 42. tjänst 
 

Ö1917: ”[…] och om någon tvingar dig att till hans tjänst gå med en mil, så gå två med honom.”  

 

B2000: ”Om någon vill tvinga dig att följa med en mil i hans tjänst, så gå två mil med honom.” 

 

SFB: ”Om någon tvingar dig att gå med en mil, så gå två mil med honom.” 

 

I SFB har översättarna översatt bibelstället som visas i exempel 42 utan att använda substantivet 

tjänst. De har endast använt frasen gå med en mil. Således finns det en skillnad mellan SFB och de 

två äldre översättningarna. Substantivet tjänst kan betyda ’ett utövande av arbete inom ramen för 

viss befattning’ eller ’en (osjälvisk) handling som är till nytta för någon annan’ (SOSA s.v. tjänst). I 

Ö1917 och B2000 betonas det att den person som tvingar en annan att gå med sig drar någon nytta 

av det. I SFB har substantivet tjänst utelämnats varför det endast är fråga om tvingandet i den 

översättningen.  

 

I stället för substantivet törn, som används i Ö1917 och B2000, används substantivet törnbuske i 

SFB. Substantivet törn, såsom substantivet törnbuske, förekommer i obestämd form pluralis. 

 

Exempel 43. törn 
 

Ö1917: ”Icke hämtar man väl vindruvor från törnen, eller fikon från tistlar?” 

 

B2000: ”Plockar man kanske druvor på törnen eller fikon på tistlar?” 

 

SFB: ”Man plockar väl inte vindruvor från törnbuskar eller fikon från tistlar?” 

 

I det bibelcitat som visas i exempel 42 finns det ingen betydelseskillnad mellan de undersökta 

substantiven. Enligt SOSA (s.v. törnbuske) betyder substantivet törnbuske ’törn’. I detta bibelställe 

är endast ordvalet olikt. 

 

I Ö1917 och B2000 används substantivet otukt en gång. Däremot används substantivet synd som en 

del av frasen sexuell synd i SFB. Båda substantiven förekommer i obestämd form singularis. 
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Exempel 44. otukt 
 

Ö1917: ”[…] Var och en som skiljer sig från sin hustru för någon annan saks skull än för otukt, han bliver 

orsak till att äktenskapsbrott begås med henne.” 

 

B2000: ”[…] den som skiljer sig från sin hustru av något annat skäl än otukt, han blir orsak till att äktenskapet 

kan brytas genom henne […]” 

 

SFB: ”[…] Den som skiljer sig från sin hustru av annat skäl än sexuell synd, han blir orsak till att 

äktenskapsbrott begås med henne.” 

 

Översättarna av Ö1917 och B2000 har använt ett kraftfullare substantiv än översättarna av SFB. 

Substantivet otukt betyder ’otillåtet sexuellt umgänge’ (SOSA s.v. otukt). Som jag redan har berättat 

i avsnitt 6.3.2 (se exempel 26) betyder substantivet synd otillåtna saker på ett allmännare sätt. I det i 

exempel 43 visade bibelstället är detta substantiv specificerat med adjektivet sexuell. Det vill säga 

att betydelsen av de använda fraserna i praktiken inte skiljer sig från varandra. 

 

 

Sammandrag 

 

Betydelseskillnaderna verkar vara ganska subtila i de sju fall som hör till denna kategori. 

Skillnaderna finns snarare i formuleringarna och ordvalen. Substantiven fader och konung har 

översättarna av SFB översatt med de korta formerna far och kung. Därför är betydelsen i princip 

densamma i de bibelställen där dessa substantiv finns. De korta formerna speglar en varmare och 

förtroligare relation till Gud än de långa formerna. Det finns två fall (törn, otukt) där det i princip 

inte finns någon betydelseskillnad mellan översättningarna utan endast formuleringen är olik. I SFB 

är substantivet allmosa översatt med substantivet gåva som har något allmännare betydelse än 

allmosa. I ett fall (basun) har översättarna av SFB tolkat bibelstället med hjälp av en olik verbfras 

varför något substantiv är utelämnat. I detta fall har formuleringarna samma grundbetydelse även 

om frasen i SFB är något kraftfullare än frasen i B2000 och Ö1917. Ett av de i Ö1917 och B2000 

använda substantiven (tjänst) har även utelämnats i ett bibelställe i SFB.   

 

 

6.3.4 Substantiv desamma i Ö1917 och SFB men översatta i B2000 

 

I detta avsnitt behandlar jag de substantiv som är översatta endast i B2000. Till denna kategori hör 

åtta fall. 
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Substantivet gehenna är ett gemensamt substantiv för Ö1917 och SFB. Det förekommer tre gånger i 

samma ställen i Ö1917 och SFB och är varje gång skrivet med stor bokstav. I stället för substantivet 

gehenna används substantivet helvete i B2000. I motsats till skrivsättet av substantivet gehenna 

skrivs substantivet helvete med liten bokstav i B2000. 

 

Exempel 45. gehenna 
 

Ö1917: ”[…] ty det är bättre för dig att en av dina lemmar fördärvas, än att hela din kropp kastas i Gehenna.” 

 

B2000: ”Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela kroppen kastas i helvetet.” 

 

SFB: ”Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela din kropp kastas i Gehenna.” 

 

Substantivet gehenna är ett bibliskt ord för helvete (SOSA s.v. gehenna). Substantivet helvete 

betyder för sin del ’plats där de fördömda tänks vara tvungna att vistas och pinas’. Enligt SOSA 

används det särskilt i (äldre) kristen tradition. Försvagat kan det användas om en outhärdlig plats 

eller situation. (SOSA s.v. helvete) I B2000 har översättarna eventuellt strävat efter en talspråkligare 

översättning än i Ö1917 och SFB. 

 

Substantivet domstol förekommer två gånger både i Ö1917 och SFB. Fraserna i dessa 

översättningar där substantivet förekommer skiljer sig från varandra. I Ö1917 används frasen 

hemfallen åt Domstolens dom. I denna fras är substantivet domstol en del av frasen Domstolens 

dom. Däremot används frasen skyldig inför domstolen i SFB. I B2000 används det för sin del 

verbfrasen undgå sin dom.    

 

Exempel 46. domstol 
 

Ö1917: ”[…] Du skall icke dräpa; och den som dräper, han är hemfallen åt Domstolens dom.” 

 

B2000: ”[…] Du skall inte dräpa; den som dräper undgår inte sin dom.” 

 

SFB: ”[…] Du ska inte mörda, och Den som mördar är skyldig inför domstolen.” 

 

I de bibelcitat som finns i exempel 46 finns det inte någon skillnad i betydelsen som sådan utan i 

betoningen: Missgärningsmannens skuld och straff betonas i Ö1917 och SFB. I B2000 betonas det 

däremot missgärningsmannens oförmåga att slippa undan rättsliga åtgärder.  

 

I Ö1917 förekommer substantivet vindruva en gång. I detta bibelställe används det också i SFB. 

Däremot används substantivet druva i B2000. Båda substantiven förekommer i obestämd form 

pluralis. 
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Exempel 47. vindruva  
 

Ö1917: ”Icke hämtar man väl vindruvor från törnen, eller fikon från tistlar?”  

 

B2000: ”Plockar man kanske druvor på törnen eller fikon på tistlar?” 

 

SFB: ”Man plockar väl inte vindruvor från törnbuskar eller fikon från tistlar?” 

 

Substantivet vindruva betyder ’typ av stort, sött och saftrik (gult, grönt, rött eller blått) bär som 

växer i klasar och som man kan utvinna vin ur’ (SOSA s.v. vindruva). Däremot betyder substantivet 

druva ’ett saftigt bär på vinranka som äts direkt, används för vinframställning eller torkas till russin’ 

(SOSA s.v. druva). Det finns ingen betydelseskillnad utan endast en liten skillnad i betoningen 

mellan översättningarna. 

 

Substantivet skäppa är ett gemensamt substantiv för Ö1917 och SFB. I B2000 används det däremot 

substantivet sädesmått. Dessa två substantiv förekommer i bestämd form singularis. 

 

Exempel 48. skäppa  
 

Ö1917: ”Ej heller tänder man ett ljus och sätter det under skäppan, utan man sätter det på ljusstaken […]” 

 

B2000: ”[…] och när man tänder en lampa sätter man den inte under sädesmåttet utan på hållaren […]” 

 

SFB: ”Och man tänder inte ett ljus och sätter det under skäppan, utan man sätter det på hållaren […]” 

 

I SOSA definieras substantivet skäppa som ett historiskt ord för ’ett rymdmått för torra varor av 

varierande storlek’. Vanligen rymmer en skäppa 20 liter av innehåll. (SOSA s.v. skäppa) 

Substantivet sädesmått i sig finns inte i SOSA. Substantivet säd används kollektivt om gräsväxt(er) 

vars frukter används som livsmedel eller kreatursfoder. Det kan syfta även på sperma eller på 

avkomlingar. (SOSA s.v. säd) För sin del betyder substantivet säde ’utsäde’ (SOSA s.v. säde). 

Substantivet mått kan användas om enklare mätinstrument för volym- eller längdbestämning, till 

exempel i form av behållare med känd volym (S SOSA s.v. mått). Översättarna av B2000 har använt 

ett modernare substantiv än översättarna av Ö1917 och SFB.  

 

Substantivet kraftgärning förekommer en gång i samma ställe i Ö1917 och SFB. I B2000 används 

substantivet underverk i stället. Båda substantiven förekommer i obestämd form pluralis. 

 

Exempel 49. kraftgärning 
 

Ö1917: ”[…] och genom ditt namn drivit ut onda andar och genom ditt namn gjort många kraftgärningar?” 

 

B2000: ”[…] och drivit ut demoner i ditt namn och gjort många underverk i ditt namn?” 

 

SFB: ”[…] och drivit ut onda andar med ditt namn och gjort många kraftgärningar med ditt namn?” 
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Substantivet kraftgärning i sig finns inte i SOSA, men substantiven gärning och kraft finns. 

Substantivet gärning betyder ’handling’. Enligt SOSA skulle det gärna vara av mer konkret slag och 

i förhållande till människor eller samhälle. (SOSA s.v. gärning) En definition av substantivet kraft är 

att det är ’(yttring av) inneboende förmåga att åstadkomma direkta handlingar eller påtagliga 

resultat i den yttre verkligheten’. Enligt SOSA används det då om kroppslig, samt ofta 

underliggande själslig förmåga hos en person och kan även användas med starkare tonvikt på den 

själsliga förmågan. En annan definition är att kraft är ’en självständig, abstrakt företeelse som har 

förmåga att orsaka förändringar i föremåls tillstånd’. (SOSA s.v. kraft) Substantivet underverk 

betyder ’(resultatet av) fantastisk, otrolig händelse’. Konkret kan det användas om fantastiskt 

föremål. (SOSA s.v. underverk) I B2000 används ett talspråkligare ord än i de två andra 

översättningarna. 

 

I B2000 används substantivet får som en del av frasen förklädda till får där det fungerar som objekt 

till perfektparticipet förklädda. I Ö1917 och SFB används det däremot sammansättningen 

fårakläder där substantivet får också finns med men som förled. 

 

Exempel 50. fårakläder  
 

Ö1917: ”Tagen eder till vara för falska profeter, som komma till eder i fårakläder […]” 

 

B2000: ”Akta er för de falska profeterna, som kommer till er förklädda till får […]” 

 

SFB: ”De kommer till er i fårakläder […]” 

 

Översättningarnas betydelse skiljer sig inte från varandra. Endast formuleringen är olik. 

 

De bibelcitat som framgår av exempel 51 ingår i Herrens bön. I B2000 används substantivet 

prövning i stället för substantivet frestelse som används i Ö1917 och SFB. Båda substantiven 

förekommer i obestämd form singularis. 

 

Exempel 51. frestelse 
 

Ö1917: ”[…] och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo.” 

 

B2000: ”Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda.”  

 

SFB: ”Och för oss inte in i frestelse, utan fräls oss från det onda.” 

 

Substantivet frestelse betyder ’en företeelse eller ett beteende som tycks innebära något angenämt’. 

Det används särskilt om något förbjudet. Enligt SOSA kan det även betyda ’att fresta(s)’. (SOSA s.v. 

frestelse) Substantivet prövning betyder antingen ’psykisk påfrestning’ eller ’(juridisk) behandling 
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och bedömning’ (SOSA s.v. prövning). Substantivet frestelse har en mer negativ betydelse än 

substantivet prövning. Substantivet prövning har för sin del en mer omfattande betydelse. 

 

Substantivet fall finns en gång i Ö1917 och SFB. I B2000 används substantivet ras i stället. 

Substantivet fall förekommer i obestämd form singularis medan substantivet ras förekommer i 

bestämd form singularis. 

 

Exempel 52. fall  
 

Ö1917: ”[…] och vindarna blåste och slogo mot det huset; och det föll omkull, och dess fall var stort.” 

 

B2000: ”[…] vindarna blåste och störtade sig mot hans hus, och det rasade och raset blev stort.” 

 

SFB: ”[…] och vindarna blåste och slog mot det huset, och det föll samman. Och dess fall var stort." 

 

På sätt och vis används ett kraftfullare ord i detta bibelställe i Ö1917 och SFB än i B2000. En 

definition för substantivet fall är ’definitivt nederlag som leder till stora förändringar’. Utvidgat kan 

detta substantiv även betyda ’personlig undergång’. (SOSA s.v. fall) Däremot betyder substantivet 

ras ’samman- eller nedstörtande av byggnad eller naturområde med jord, sten et cetera’ (SOSA s.v. 

ras).  Substantivet ras är ett vardagligare substantiv än substantivet fall i denna kontext. 

 

 

Sammandrag 

 

Det verkar inte finnas nämnvärda skillnader i betydelsen av de åtta substantiv och fraser som tillhör 

denna kategori. I många av de presenterade bibelställena har översättarna av B2000 använt ett 

vanligare eller ett modernare substantiv i stället för det i Ö1917 (och i SFB) använda substantivet. 

Sådana substantiv är fall, frestelse, kraftgärning, skäppa och gehenna. Därtill är substantiven 

vindruva och fårakläder översatta med ett annat substantiv eller en olik formulering. Dock har deras 

ersättande ord precis samma betydelse. I fallet domstol är substantivet som används i Ö1917 och 

SFB utelämnat i B2000: översättarna av B2000 har använt en olik verbfras varvid även betoningen 

förändras litet.  
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6.3.5 De övriga fallen 

 

I forskningsmaterialet finns några fall som inte direkt kan ställas i någon av de andra kategorierna. 

Dessa fall är i vissa avseenden mellanformer. Dessa fem substantiv är sälta, folk, makt, myndighet 

och vänlighet.  

 

Substantivet sälta finns två gånger i Ö1917. I B2000 är det översatt i det ena stället med 

substantivet kraft och i det andra stället med substantivet salt. Däremot är substantivet sälta 

bibehållet i det ena stället men översatt med substantivet salt i det andra stället i SFB. 

 

Exempel 53. sälta 
 

Ö1917: ”I ären jordens salt; men om saltet mister sin sälta, varmed skall man då giva det sälta igen?”  

 

B2000: ”Men om saltet mister sin kraft, hur skall man få det salt igen?” 

 

SFB: ”Men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då få det salt igen?” 

 

Substantivet sälta betyder ’det att vara salt’ eller även ’salthalt’. Bildligt kan det användas om 

slagkraft och träffsäkerhet. (SOSA s.v. sälta) Enligt SOSA (s.v. salt) är salt ’ett vitt kristalliskt ämne 

som smakar som havsvatten, tårar eller svett’. Som jag berättar i avsnitt 6.3.4 (se exempel 49) är en 

definition av substantivet kraft ’en självständig, abstrakt företeelse som har förmåga att orsaka 

förändringar i föremåls tillstånd’. Det finns inte nämnvärda skillnader mellan översättningarna i 

detta bibelställe. 

 

Substantivet folk förekommer två gånger i Ö1917 och en gång i B2000. I SFB förekommer det inte 

alls. I exempel 54 behandlar jag det ställe där substantivet finns både i Ö1917 och B2000. Det andra 

stället, där substantivet folk förekommer i Ö1917, behandlar jag senare i exempel 55. I de bibelcitat 

som framgår av exempel 54 är substantivet folk översatt med substantivet människa i SFB. 

Substantivet folk förekommer i bestämd form singularis, substantivet människa i bestämd form 

pluralis. 

 

Exempel 54. folk 
 

Ö1917: ”När Jesus hade slutat detta tal, häpnade folket över hans förkunnelse […]” 

 

B2000: ”När Jesus hade avslutat detta tal var folket överväldigat av hans undervisning […]” 

 

SFB: ”När Jesus hade avslutat detta tal var människorna överväldigade av hans undervisning […]” 

 

En definition av substantivet folk att det är ’en större mängd människor med gemensam kultur och 

gemensamma (ekonomiska) intressen som ofta utgör eller önskar utgöra en nation’. En annan 
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definition är att det är ’en grupp människor’. Då är tonvikten ofta på genomsnittlighet eller 

vanlighet på gott eller ont. Neutralt kan substantivet folk betyda helt enkelt ’människor’ eller 

personer’. (SOSA s.v. folk) Substantivet människa betyder ’en samhällsbyggande och 

kulturskapande varelse med talförmåga och (jämfört med andra varelser) hög intelligens’. Det kan 

användas om arten som sådan eller om enskilda individer. (SOSA s.v. människa) I stället för det 

andra fallet då substantivet folk förekommer i Ö1917 används substantivet folkskara i B2000 och 

SFB. Substantivet folkskara förekommer i pluralis medan substantivet folk förekommer i singularis.  

 

Exempel 55. en olik ersättning för folk 
 

Ö1917: ”När han nu såg folket, gick han upp på berget […]” 

 

B2000: ”När han såg folkskarorna gick han upp på berget.” 

 

SFB: ”När Jesus såg folkskarorna gick han upp på berget.” 

 

Substantivet folkskara finns inte som ett enskilt ord i SOSA men det finns under substantivet skara. 

Detta substantiv betyder ’en grupp personer som ofta är sammanhållen på något sätt’ (SOSA s.v. 

skara). I de bibelcitat som finns i exemplen 54 och 55 finns det endast subtila betydelseskillnader. 

 

I exempel 56 behandlar jag både substantivet myndighet och substantivet makt. I Ö1917 används 

uttrycket med makt och myndighet. Däremot är substantivet myndighet utelämnat i B2000 men 

substantivet makt bibehållet. I SFB används ett helt olikt substantiv auktoritet.  

 

Exempel 56. makt och myndighet 
 

Ö1917: ”[…] ty han förkunnade sin lära för dem med makt och myndighet […]”  

 

B2000: ”[…] för han undervisade med makt […]” 

 

SFB: ”[…] för han undervisade dem med auktoritet […]” 

 

Substantivet myndighet betyder ’det att ge intryck av att ha makt’. Det kan även betyda ’befogenhet 

att utöva viss makt’. (SOSA s.v. myndighet) Däremot betyder substantivet makt ’position och 

resurser att styra personer eller händelser’. Det kan ytterligare användas om behärskning om den 

egna kroppen och tillvaron samt i betydelsen av ansträngning eller kraft. (SOSA s.v. makt) 

Substantivet auktoritet betyder ’rätt eller möjlighet till maktutövning på olika nivåer’. Det kan även 

användas om respektgivande uppträdande, maktutövande person eller myndighet samt erkänt 

pålitlig sakkunskap. (SOSA s.v. auktoritet) Substantivet auktoritet syftar på makt som man frivilligt 

ger till någon av sina åhörare eller som är ens personliga inre egenskap. Myndighet syftar också på 

en persons inre egenskaper. Makt syftar däremot på maktposition som beror på yttre saker.  
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I Ö1917 förekommer substantivet vänlighet som en del av frasen visa vänlighet. I B2000 används 

frasen hälsa vänligt däremot. I SFB är kravet på vänlighet utelämnat helt. 

 

Exempel 57. vänlighet  
 

Ö1917: ”Och om I visen vänlighet mot edra bröder allenast, vad synnerligt gören I därmed?” 

 

B2000: ”Och om ni hälsar vänligt på era bröder och bara på dem, gör ni då något märkvärdigt?” 

 

SFB: ”Och om ni bara hälsar på era bröder, vad gör ni för märkvärdigt med det?”  

 

De i exempel 57 visade bibelcitatens betydelse skiljer sig inte från varandra i Ö1917 och B2000: 

endast ordvalet är olikt. Intressant är att översättarna av SFB helt har utelämnat vänlighet i 

översättningen. Läsaren skapar sig en allmännare bild av vad som inte är märkvärdigt genom att 

läsa SFB än genom att läsa Ö1917 eller B2000. 

 

 

Sammandrag 

 

Det finns inga nämnvärda betydelseskillnader i de fem fall som ingår i denna kategori. Det verkar 

vara så att översättarna av de tre översättningarna har tolkat de undersökta bibelställena på litet 

olika sätt men att betydelsen inte har förändrats speciellt mycket. Det finns klarare skillnader endast 

i fallet makt och myndighet och även då endast i betoningen.  
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7 RESULTAT 

 

Enligt värdena på de olika skalorna som LIX-räknaren ger finns det inte stora skillnader mellan 

bibelöversättningarna. Endast i LIX-värdena är skillnaden även fem måttenheter: Ö1917:s LIX-

värde är 27, SFB:s värde 22 och B2000:s värde 23. Således hör Ö1917 till lätta texter medan B2000 

och SFB till mycket lätta texter. Enligt type/token ration (TTR), ordvariationsindexet (OVIX) och 

ordvariationsration (OVR) ligger skillnaderna mellan två och tre måttenheter. B2000 har det högsta 

värdet i alla dessa tre skalor. Dess TTR-värde är 28,2 %, OVIX-värde 50,5 enheter och OVR-värde 

83,6 %. Däremot har SFB det lägsta värdet i varje skala: TTR-värdet är 26,4 %, OVIX-värdet 48,3 

enheter och OVR-värdet 82,7 %. Ö1917 ligger i mitten med 26,8 % i TTR, 49,8 enheter i OVIX 

och 83,1 % i OVR. I dessa tre skalor finns ingen gruppindelning i lätta, medelmåttiga och svåra 

texter, men ju högre värdena är, desto mer svårlästa anses texten vara. En intressant iakttagelse är 

att dessa fyra mätare ger olika uppfattningar om översättningarnas svårighetsgrader. Enligt TTR och 

LIX är översättningarna ganska lättlästa och enligt OVR ganska svårlästa (se avsnitten 5.4 och 6.1). 

Med avseende på OVIX är det svårt att ta ställning till hur svårlästa översättningarna är. 

 

I antalen meningar och ord är skillnaderna synligare och mer framträdande. Det finns avsevärt mer 

ord i Ö1917 än i B2000 och SFB: skillnaden i antalet ord mellan Ö1917 och B2000 är 208 ord och 

177 ord mellan Ö1917 och SFB. Även antalet långa ord är större i Ö1917 än i de två andra 

översättningarna. Ö1917 innehåller 256 långa ord vilket är 37 ord fler än i B2000 och 43 ord fler än 

i SFB. I SFB finns det 182 meningar vilket är det största antalet. Detta betyder att det finns 37 

meningar färre i Ö1917 och 15 meningar färre i B2000. Detta syns i den genomsnittliga 

meningslängden. Den är störst i Ö1917 (16,5 ord per mening) för det finns minst meningar men 

flest ord där. De motsvarande antalen är 13,1 ord per mening i B2000 och 12,2 ord per mening i 

SFB. Enligt frekvensordlistorna har Ö1917 det mest omfattande ordförrådet. I förhållande till alla 

ord i översättningen är andelen alla substantiv störst i B2000 och SFB (16,4 %) även om antalet alla 

substantiv är störst i Ö1917. Detta beror på att antalet alla ord är så mycket större i Ö1917 än i de 

nyare översättningarna. Skillnaden i de proportionella andelarna är endast en procentenhet. 

 

I de proportionella andelarna som motsvarar antalet olika substantiv i översättningarna är 

skillnaderna klarare. I SFB (41,9 %) är andelen 4,2 procentenheter mindre än i B2000 (46,1 %) och 

3,2 procentenheter mindre än i Ö1917 (45,1 %). Detta betyder att substantiv används på något mer 

varierande och omfattande sätt i Ö1917 och B2000 än i SFB. Andelen gemensamma substantiv som 

finns i alla översättningarna är klart större i SFB än i de två andra översättningarna. Skillnaden är 

5,6 procentenheter. Allmän taget är SFB den minst egenartade översättningen där en knappt 
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tiondedel (8,5 %) av de 153 olika substantiven är speciella. Däremot är över en femtedel (22,3 %) 

av de olika substantiven i Ö1917 och ungefär en sjundedel (15,1 %) av de olika substantiven i 

B2000 speciella. 

 

B2000 och SFB har sammanlagt 21 gemensamma substantiv vilket är avsevärt fler än vad Ö1917 

har med någondera av dessa två andra översättningar. Antalet gemensamma substantiv i Ö1917 och 

SFB är nio ord vilka utgör 5,4 procents andel i Ö1917 och 5,9 procents andel i SFB. Det 

motsvarande antalet i Ö1917 och B2000 är 10 ord vilka för sin del utgör 6,0 procents andel i båda 

översättningarna. De 21 gemensamma substantiven i B2000 och SFB utgör däremot 12,7 procents 

andel i B2000 och 13,7 procents andel i SFB. Detta betyder att B2000 och SFB liknar mer varandra 

än Ö1917 någondera av dem. 

 

Enligt jämförelsen mellan substantiven på ordnivån visar det sig att det finns ganska få nämnvärda 

betydelseskillnader mellan de undersökta substantiven och formuleringarna. I allmänhet finns 

skillnaderna mest i ordvalet och formuleringarnas utseende medan betydelserna och 

formuleringarna av de använda substantiven är desamma eller nästan desamma. 

 

En tendens är att översättarna har använt modernare, vanligare eller talspråkligare substantiv i 

B2000 och SFB i jämförelse med de i Ö1917 använda substantiven. De använda substantiven brukar 

oftast ha samma grundbetydelse fastän det finns några subtila skillnader i hur omfattande 

betydelsen av det använda substantivet eller den använda formuleringen är. Allmänt taget har 

substantiven och formuleringarna i B2000 och SFB något allmännare eller mer omfattande 

betydelse än substantiven i Ö1917. I B2000 finns det mest vanliga, talspråkliga och moderna 

substantiv eller formuleringar. Ofta är även substantivets eller formuleringens betydelse allmännast 

eller mest omfattande i B2000. 

 

En annan tendens är att ordklassen substantiv har använts i lägre grad i de nyare översättningarna på 

grund av användandet av en olik formulering. I Ö1917 har det exempelvis använts en verbfras som 

kräver ett (visst) substantiv men i B2000 och SFB är samma bibelställe översatt med en verbfras 

som inte alls kräver något substantiv. Fall där något substantiv utelämnas förekommer något oftare i 

B2000 än i SFB. I sju fall är substantivet helt utelämnat i både B2000 och SFB: bön, minne, mun, 

uppsyn, lära, förföljelse och förlikning. Då används ett annat verb eller en olik verbfras i de nyare 

översättningarna. Därtill finns det tre fall där substantivet är utelämnat endast i B2000: förförelse, 

odåga och domstol. De bibelställen där dessa substantiv förekommer i Ö1917 är översatta med 

endast en verbfras i B2000 medan ett substantiv förekommer i SFB. I fallet av substantivet basun är 
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substantivet däremot utelämnat endast i SFB där verbet basunera ut förekommer i stället. Även om 

formuleringarna varierar i översättningarna är betydelsen ganska ofta densamma i dessa fall. 
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8 DISKUSSION 

 

I denna avhandling förenas mitt huvudämne, nordisk filologi, och ett av mina biämnen, allmän 

teologi. Även om jag har utfört en språkvetenskaplig undersökning ser jag denna undersökning på 

sätt och vis också som en kulturundersökning. Jag skriver i inledningen att Bibeln är grundvalen för 

kristendomens undervisningar. I det svenska samhället kan kristendomens påverkan ses exempelvis 

i rättsväsen samt olika traditioner och helger (Svenska kyrkan: Kyrkan [www]). Därför är det en 

slags kulturundersökning om man forskar kristendomens heliga skrift och dess uttrycksformer i 

Sverige. 

 

Det exakta syftet med denna avhandling tog sin slutliga form under skrivprocessen. I början var 

syftet att undersöka läsbarheten och verbfraserna i Uppenbarelseboken. Med avseende på 

verbfraserna skulle det ändå ha funnits för mycket material för en pro gradu-avhandling i 

Uppenbarelseboken varför jag började leta efter en kortare texthelhet i Bibeln. Efter noggrant 

övervägande kom jag fram till att undersöka bergspredikan. Bergspredikan innehåller 

kristendomens centrala undervisningar, som exempelvis Herrens bön och gyllene regeln, varför den 

är ett förnuftigt och intressant forskningsobjekt. Om jag hade undersökt verbfraserna i 

bergspredikan borde jag ha undersökt alla satsdelar och ord i den texthelheten. I så fall skulle 

materialet ha blivit för omfattande för en pro gradu-avhandling. När jag läste Svenska Akademiens 

språklära (Hultman 2010) fästes min uppmärksamhet på ordklassen substantiv. Substantiven är den 

största ordklassen i svenska språket eftersom nya substantiv bildas hela tiden. I vissa avseenden är 

substantiven ganska innehållsmässiga eftersom en approximativ föreställning om textens innehåll 

kan bildas utifrån dem. (Hultman 2010:44) Särskilt på grund av den innehållsmässiga aspekten blev 

jag intresserad av undersökningen av substantiven i bergspredikan. Blir budskapet i de tre 

översättningarna olikt om det används olika substantiv i dem? 

 

Jag ville utnyttja läsbarhetsaspekten i denna avhandling eftersom ett syfte med de tre 

översättningarna verkade vara att översätta Bibeln till modern och tydlig svenska. Givetvis var de 

språkliga omständigheterna olika när 1917 års kyrkobibel blev färdig. Ändå ville jag ha med den 

översättningen angående denna aspekt eftersom en anledning till att Bibeln började översättas på 

nytt var att språket i 1917 års kyrkobibel hade blivit svårförståeligt. Jag blev också intresserad av 

om bevarandet av ”det övernaturliga och Guds närvaro samt ingripande i historia” i Svenska 

Folkbibeln skulle synas i läsbarhetsgraden. Dessutom hade kommissionen som översatte Bibeln 

2000 inte som uppgift att ta ställning till Bibelns tolkning från religiös utgångspunkt. På grund av 
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dessa synvinklar och syften som översättningarna eventuellt baserar sig på ville jag studera 

läsbarheten i dem. 

 

Särskilt vid undersökningen av översättningarna är det viktigt att känna till de omständigheter där 

den undersökta texten har uppkommit. Till min överraskning har jag märkt att man i allmänhet inte 

känner till Bibelns uppkomsthistoria så väl som jag har trott. Därför var det nyttigt att ge en kort 

översikt över Bibelns uppkomsthistoria, Matteusevangeliet och bergspredikan. Med avseende på 

undersökningens syfte är det anmärkningsvärt att Nya testamentet, som innehåller 

Matteusevangeliet och bergspredikan, ursprungligen är skrivet helt utan skiljetecken och 

mellanslag. På grund av detta måste översättarna alltid göra en egen tolkning om det rätta sättet att 

läsa Nya testamentet även om det finns en ganska stor konsensus om det bland exegeterna. 

(Räisänen & Saarinen 1978:90–91; Kuula 2003:152–153) Detta kan i vissa avseenden även förklara 

några skillnader som eventuellt hittas genom att man jämför olika svenska bibelöversättningar. 

Eftersom jag inte behärskar grekiska jämförde jag endast de svenska översättningarna med 

varandra. Således beaktade jag inte frågan om likheter och olikheter mellan den grekiska 

originaltexten och de svenska översättningarna i denna avhandling. 

 

I kapitel 3 behandlar jag allmänt svenska bibelöversättningar och noggrannare de tre översättningar 

som tjänar som mina forskningsobjekt. En utmaning var att det fanns knapphändig information om 

översättningarna och de synvinklar och syften som ligger bakom dem. Det finns inte information 

om vad man menade med ”det övernaturliga och Guds närvaro samt ingripande i historia” vars 

bevarande översättarna av Svenska Folkbibeln strävade efter. Att ta reda på om och hur detta 

bevarande syns i Svenska Folkbibeln i jämförelse med Bibeln 2000 skulle fungera som 

forskningsämne till en annan undersökning. I kapitel 3 nämner jag även några andra svenska 

bibelöversättningar: Nya världens bibelöversättning, Helge Åkesons Bibelöversättning, Nya 

Levande Bibeln och Reformationsbibeln. Jag satte mig inte in i dessa översättningar därför att jag 

såg ett kontinuum i 1917 års kyrkobibel, Bibeln 2000 och Svenska Folkbibeln: Bibeln 2000 baserar 

sig på sätt och vis på 1917 års kyrkobibel och Svenska Folkbibeln på Bibeln 2000. De andra 

svenska bibelöversättningarna kan tjäna som forskningsobjekt i några andra undersökningar. 

 

Enligt Catford kan översättningarna delas upp i olika grupper av olika skäl. På basis av 

översättningarnas omfattning kan de delas upp i helöversättningar och partiella översättningar. Då 

är det fråga om huruvida alla delar i en text har eller inte har översatts från källspråket till 

målspråket. Enligt de nivåer som är med i översättningen kan översättningarna däremot delas upp i 

totala översättningar och inskränkta översättningar. Då är det fråga om på vilka nivåer 
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textmaterialet på källspråket har översätts med textmaterial på målspråket. Sådana nivåer är bland 

annat grammatik, lexikon, fonologi och grafologi. (Catford 1965:21–22) Även om syftet med denna 

avhandling inte var att kartlägga likheter och olikheter mellan bergspredikan på källspråket 

(grekiska) och på målspråket (svenska) tar jag en försiktig ställning till det. Analysen av 

undersökningsmaterialet verkar antyda att någon eller några av de undersökta översättningarna har 

översatts partiellt eller inskränkt. Det finns utelämnanden av ord i Bibeln 2000 och Svenska 

Folkbibeln, åtminstone i jämförelse med 1917 års kyrkobibel. Det finns också olika formuleringar i 

översättningarna. Å andra sidan jämför jag dessa två svenska översättningar med en annan svensk 

översättning varför denna uppfattning inte kan generaliseras: jämförelsen har inte skett med 

originaltexten. Detta skulle vara ett möjligt forskningsämne för någon som behärskar både grekiska 

och svenska. I denna avhandling beaktades denna fråga om översättningarnas omfattning och nivåer 

inte.   

 

I samband med diskussioner om att översätta Bibeln har några forskare ansett att det viktigaste är 

att återge textens mening så korrekt som möjligt. Ganska ofta är det fråga om att man kräver tron på 

textens budskap av översättarna. (Block 1991:191–193; Erlandsson 1999:11–15) Man kan fråga sig 

hur någon kan påstå sig veta den exakta meningen av en gammal text. Det finns textfragment i 

Bibeln som inte kan översättas (Åsberg 2007:4 [www]). Därtill kan det mycket bildliga språket i 

Bibeln försvåra översättarens jobb och kräva en stor bearbetning till exempel om målspråkets 

semantiska regler avviker från källspråket (Nida 1975:24). Skiljer sig översättningens mening då 

alltid på något sätt från meningen i den källspråkliga texten? Denna är en intressant fråga. Det 

skulle vara fascinerande att forska bibelöversättningar på olika språk och kartlägga om deras 

innehåll avviker från varandra. 

 

I denna avhandling har jag använt Björnssons läsbarhetsformel även om det finns andra 

läsbarhetsformler eftersom den är utvecklad särskilt för svenska texter. Björnsson betonar att 

läsbarhetsindex (LIX) bara är ett hjälpmedel bland många andra. LIX är riktat endast till den 

språkliga svårighetsgraden hos en bok. För att jämföra texter på ett mer övertygande sätt behövs 

finare graderingar och noggrannare jämförelser. (Björnsson 1968:111–113) Därför inkluderade jag 

ordvariationsindex (OVIX), ordvariationsratio (OVR) och type/token ratio (TTR) i min 

undersökning fastän jag i början tänkte koncentrera mig endast på LIX. Dessa fyra mätare baserar 

sig på mätningen av olika språkliga drag. Med avseende på detta tycker jag att jag har lyckats att nå 

åtminstone en nivå av noggrannare jämförelser. Å andra sidan är de använda mätarna matematiska 

formler som grundar sig på olika antal. Platzack kritiserar matematiska läsbarhetsformler för att de 

inte beaktar bland annat textens innehåll, typografi och förmåga att skapa stämning som också är 
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viktiga funktioner inom texten (Platzack 1974:161). Zakaluk och Samuels nämner för sin del bland 

annat textens kohesion och ordning som viktiga faktorer i mätningen av läsbarhet. De kritiserar 

läsbarhetsformler också för att de kan ge olika resultat av samma text. (Zakaluk & Samuels 1996:45 

[www]) Detta skedde också i min undersökning för de fyra mätarna gav olika föreställningar om de 

undersökta texternas svårighetsgrad. Det är beaktansvärt att varje mätare gav en liknande 

föreställning om alla översättningarna: exempelvis var varje översättning svårläst enligt OVR.  

 

Med anknytning till den kritik som läsbarhetsformlerna har fått skulle man kunna också kritisera 

resultaten i denna undersökning. Det var ett medvetet val att jag koncentrerade mig på dessa 

matematiska formler. En noggrannare undersökning om läsbarheten skulle kunna genomföras som 

en enkätundersökning där informanter med svenska som modersmål skulle läsa de tre 

översättningarna av bergspredikan. Sedan skulle informanterna berätta om sina upplevelser om 

texternas läsbarhet. Utan att spekulera eventuella resultaten mer skulle 1917 års kyrkobibel då 

kunna kännas svårare eftersom språket har förändrats sedan början av 1900-talet. Denna fråga hör 

dock inte till denna undersökning utan den förutsätter en annan undersökning.      

 

Man kan inte dra några långtgående slutsatser med avseende på hur svårlästa de undersökta 

bibelöversättningarna är som helheter eftersom jag endast har undersökt läsbarheten i ett relativt 

kort textavsnitt. För att kunna göra det borde man kartlägga läsbarheten antingen i hela Bibeln eller 

i flera böcker i Bibeln. En möjlighet skulle också vara att studera läsbarheten i någon bok i Bibeln 

som allmän taget anses vara svårförståelig och ta reda på om det finns skillnader i läsbarheten 

mellan översättningarna där. Exempelvis sägs Uppenbarelseboken vara den svårförståeligaste 

boken i Bibeln eftersom den innehåller många symboler och mycket bildspråk (Kuula 2010:75). I 

denna avhandling skulle jag ha kunnat studera läsbarheten i hela Matteusevangeliet. Jag begränsade 

läsbarhetsforskningen att omfatta endast bergspredikan eftersom jag koncentrerade mig på 

bergspredikans substantiv. Denna undersökning ger en fingervisning om läsbarhetsgraden i de 

undersökta bibelöversättningarna. 

 

Det primära syftet i denna undersökning var att kartlägga på vilket sätt och i hur stor utsträckning 

substantiven skiljer sig från varandra i de tre översättningarna. På grund av detta hade jag ett eget 

avsnitt för analysen av antalen substantiv i översättningarna. Efter att ha fått reda på de kvantitativa 

likheterna och olikheterna i substantiven utelämnade jag de 110 gemensamma substantiven från den 

kvalitativa delen av min undersökning. Detta gjorde jag därför att materialet skulle ha blivit för 

omfattande om jag hade haft alla substantiven med. Jag var intresserad mer av de bibelställen där 

det finns olika substantiv i översättningarna för dessa ställen berättar mer om huruvida Bibelns 
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budskap avviker från varandra beroende på översättningen. De 110 gemensamma substantiven finns 

i bilaga 1 i denna avhandling för att man kan bekanta sig med dem med tanke på fortsatt forskning. 

 

I andra hand strävade jag efter att i mån av möjligheter utreda betydelseskillnader och -likheter i 

substantiven med hjälp av Svens ordbok utgiven av Svenska Akademien (2015) och Svensk ordbok 

(1986). Denna analysdel var mycket utmanande. I regel var definitionerna som finns i ordböckerna 

ganska generella och på grund av dem var det svårt att få någon uppfattning om hur olika eller 

likadana betydelser substantiven har. Definitionernas skillnader verkade till största delen vara 

subtila. Å andra sidan är en jämförande undersökning som baserar sig på ordböcker ganska 

begränsad och på sätt och vis riskabel. En infödd talare med svenska som modersmål kan ha en 

olik, intuitiv uppfattning om ett ords betydelse än vad ordboken säger. Å andra sidan kan det vara 

svårt att urskilja nyansskillnader även för en nativ talare av vilket språk som helst. 

 

Enligt Söderbergh (1971), Liljestrand (1975) och Thorell (1981) kan substantiven delas upp i 

abstrakta och konkreta substantiv på grund av suffixet som de bildas med. I ett skede av 

skrivprocessen var mitt syfte att undersöka hur abstrakta eller konkreta substantiven i 

översättningarna är men jag avstod från denna aspekt. I vissa fall är gränserna mellan de abstrakta 

och de konkreta substantivbildande suffixen flytande: några suffix kan ha en mer eller mindre 

konkret betydelse beroende på sammanhanget (Liljestrand 1975:61; Thorell 1981:95; Bolander 

2012:95–96). Därför skulle en undersökning som baserar sig på substantivens ändelser inte räcka 

utan den skulle kräva mer djupgående studier om substantiven och deras betydelser. En sådan studie 

skulle kräva en grupp informanter som kan ta ställning till hur abstrakta eller konkreta de anser 

substantiven vara. Jag har med alla de undersökta substantiven i bilagorna 2–7 för kännedom och 

eventuellt fortsatta forskningar. Genom att studera hur abstrakta eller konkreta substantiven är 

skulle man kunna undersöka om ersättandet av substantiv och uttryck samt valet av olika substantiv 

baserar sig på övergången från abstrakta substantiv till mer konkreta substantiv.  

 

Utgående från denna undersökning kan man inte dra några långtgående slutsatser om olikheter och 

likheter i substantivens betydelser. I alla fall verkar denna undersökning tyda på att 

översättningarnas innehåll inte avviker från varandra nämnvärt. För att säkra detta resultat skulle 

man kunna genomföra en enkätforskning där det skulle finnas textutdrag från översättningarna. 

Informanterna skulle läsa dessa textutdrag och sedan ta ställning till om det finns några skillnader i 

dem enligt deras åsikt. Denna undersökning kan tjäna som hjälpmedel i valet av de inkluderande 

textutdragen: man kan välja de bibelställen där det har använts olika substantiv i översättningarna. 
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Forskningsmetoden kan tillämpas på andra textmaterial. Språken utvecklas hela tiden och deras 

ordförråd förändras genom att nya ord uppkommer. Därför skulle det vara möjligt att studera även 

andra litterära klassiker, som exempelvis Sagan om ringen än Bibeln eller andra religiösa skrifter 

och att ta reda på om och i hur stor utsträckning de har blivit moderniserade i eventuella 

nyöversättningar.  

 

Allt som allt är denna undersökning ett slags pilotstudie varför den förutsätter fortsatt forskning. 

Det verkar vara så att liknande undersökningar inte har gjorts tidigare. Därför har det varit svårt att 

fastslå en relevant referensram. Det verkar finnas många olika forskningsämnen med avseende på 

svenska bibelöversättningar och nya möjliga forskningsfrågor har uppkommit under skrivprocessen. 

Olika forskningsämnen verkar bilda en större helhet som kräver flera undersökningar på olika 

nivåer. Denna undersökning må tjäna som öppning. 
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9 SAMMANFATTNING 

 

I denna avhandling har jag undersökt substantiven och läsbarheten i bergspredikan i tre svenska 

bibelöversättningar: 1917 års kyrkobibel, Bibeln 2000 (1999) och Svenska Folkbibeln (2014). 

Huvudsyftet var att forska i på vilket sätt och i hur stor utsträckning substantiven skiljer sig från 

varandra i översättningarna samt vilka likheter och olikheter som finns i betydelsen av de 

undersökta substantiven. Detta gjorde jag genom att kartlägga och jämföra substantiven i 

översättningarna med hjälp av Svenska Akademiens ordlista (2015) och Svensk ordbok utgiven av 

Svenska Akademien (2015). Jag ville också ta reda på vad materialet berättar om läsbarheten i 

översättningarna. Detta gjorde jag med hjälp av fyra läsbarhetsmätare: läsbarhetsindex (LIX), 

type/token ratio (TTR), ordvariationsindex (OVIX) och ordvariationsratio (OVR). 

 

I inledningen presenterar jag syftet samt undersökningsmaterialet och -metoden för denna 

avhandling. I kapitel 2 berättar jag om vad Bibeln, Matteusevangeliet och bergspredikan är och hur 

de har uppkommit. I kapitel 3 beskriver jag kort de tre undersökta översättningarnas 

uppkomsthistorier och de omständigheter där de hade uppkommit. I kapitel 4 behandlar jag först 

kort begreppet översättning och några översättningsteorier. Därtill redogör jag för några speciella 

drag som finns i att översätta Bibeln samt för vilka åsikter och synvinklar som har kommit med i 

diskussionen om bibelöversättningarna i Sverige under den senaste tiden. I kapitel 5 redogör jag för 

vad läsbarhet betyder, berättar om läsbarhetsforskning samt presenterar LIX-räknaren, ett 

dataprogram, som används i denna avhandling. I kapitel 6 redovisar jag på vilket sätt jag undersökt 

läsbarheten i översättningarna och vilka resultat jag fått. I samma kapitel presenterar jag också 

resultatet för på vilket sätt och i hur stor utsträckning översättningarnas substantiv skiljer sig från 

varandra. Jag presenterar även de undersökta substantiven och studerar olikheter och likheter i deras 

betydelse. I kapitel 7 presenterar jag sammanfattningsvis resultaten av hela undersökningen. Till 

sist diskuterar jag resultaten och avhandlingen som helhet i kapitel 8. 

 

Undersökningen visar att de tre svenska översättningarna av bergspredikan inte avviker mycket från 

varandra med avseende på läsbarheten fastän läsbarhetsgraden varierar beroende på den använda 

mätaren eftersom de använda mätarna ger olika uppfattningar om hur svårlästa översättningarna är. 

Beroende på mätaren varierar läsbarhetsgraden från ganska lättläst till ganska svårläst i varje 

översättning.  

 

Det finns tydliga skillnader i antalen speciella och gemensamma substantiv i översättningarna. 

Bergspredikans översättning i Svenska Folkbibeln (SFB) visar sig vara den minst egenartade 
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översättningen med avseende på substantiven, för 91,5 % av dess substantiv är gemensamma med 

någondera översättningen eller båda översättningarna. De motsvarande procenttalen är 84,9 % i 

Bibeln 2000 (B2000) och 77,7 % i 1917 års kyrkobibel (Ö1917).  

 

Angående de undersökta 55 substantiven är betydelseskillnaderna subtila enligt definitionerna i 

Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien (2015). Även om betydelsernas omfattning visar sig 

variera hårfint visar sig de undersökta substantiven oftast ha samma grundbetydelse. Det finns två 

riktningar beträffande ersättandet av substantiven i översättningarna. Den ena tendensen är att 

B2000 och SFB innehåller modernare, vanligare eller talspråkligare substantiv än Ö1917. Denna 

tendens är synlig särskilt i B2000. Den andra tendensen är att något substantiv är utelämnat i de 

nyare översättningarna på grund av en olik formulering än vad som har använts i Ö1917. 

 

Undersökningsresultaten kan generaliseras endast i begränsad omfattning. Den undersökta 

texthelheten, bergspredikan, är ett kort textavsnitt av Bibeln. Om man vill undvika kritik mot de 

matematiska läsbarhetsformlerna kan man genomföra ett slags läsförståelseprov där informanterna 

kan berätta om sina uppfattningar om texternas läsbarhet. Undersökningen av substantivens 

betydelser kan utvidgas att beröra hur konkreta eller abstrakta de undersökta substantiven upplevs 

vara av nativa svenskspråkiga informanter. Frågan om huruvida det finns skillnader i substantivens 

betydelser samt översättningarnas omfattning och nivåer mellan den originella grekiska texten och 

de svenska översättningarna är obeaktad i denna avhandling.  
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BILAGA 1. De gemensamma substantiven och deras antal i de tre översättningarna. 

 
 Substantiv Ö1917 B2000 SFB 

1. människa 13 11 13 

2. öga 12 10 12 

3. himmel 10 11 10 

4. broder 8 7 8 

5. frukt 7 7 7 

6. kropp 7 9 9 

7. herre 6 6 6 

8. bekymmer 5 4 2 

9. jord 6 5 6 

10. himmelrike 6 6 6 

11. lön 6 6 6 

12. gåva 5 4 7 

13. hus 5 5 5 

14. gud 5 5 6 

15. ljus 5 4 5 

16. rättfärdighet 5 4 4 

17. träd 5 5 5 

18. dag 4 5 4 

19. dom 4 3 1 

20. hustru 4 2 2 

21. namn 4 4 4 

22. ord 4 5 5 

23. profet 4 4 4 

24. skull 4 3 3 

25. äktenskapsbrott 4 1 4 

26. barn 3 1 3 

27. bjälke 3 3 3 

28. hedning 3 3 3 

29. kläder 3 5 3 

30. lag 3 3 3 

31. liv 3 2 3 

32. mörker 3 2 3 

33. skatt 3 3 3 

34. tand 3 3 3 

35. väg 3 3 3 

36. man 3 1 1 

37. altare 2 1 2 

38. and 2 1 1 

39. ansikte 2 1 2 

40. berg 2 2 2 

41. bröd 2 2 2 

42. domare 2 2 2 

43. hand 2 2 2 

44. hjärta 2 2 2 

45. huvud 2 1 2 

46. mal 2 2 2 

47. morgondag 2 1 2 

48. port 2 3 3 

49. rike 2 2 2 

50. salt 2 3 3 

51. stad 2 2 2 

52. synagoga 2 2 2 

53. tal 2 1 1 

54. tjuv 2 2 2 

55. vilja 2 2 2 

56. vind 2 2 2 

57. aln 1 1 1 

58. barmhärtighet 1 1 1 

59. bokstav 1 1 1 

60. bud 1 1 1 

61. dåre 1 1 2 

62. dörr 1 3 3 

63. ed 1 1 1 

64. eld 1 2 1 

65. farisé 1 1 1 

66. fikon 1 1 1 

67. fisk 1 1 1 

68. fot 1 1 2 

69. fågel 1 1 1 

70. fängelse 1 1 1 

71. fördärv 1 1 1 

72. gathörn 1 1 1 

73. gata 1 1 1 

74. gräs 1 1 1 

75. gärning 1 2 2 

76. hund 1 1 1 

77. jerusalem 1 1 1 

78. jesus 1 1 2 

79. kammare 1 1 1 

80. kind 1 1 2 

81. kvinna 1 2 2 

82. lada 1 1 1 

83. lilja 1 1 1 

84. livslängd 1 1 1 

85. lärjunge 1 1 1 

86. mammon 1 1 1 

87. mantel 1 1 1 

88. mat 1 1 1 

89. mil 1 2 2 

90. morgon 1 1 1 

91. motpart 2 1 1 

92. mått 1 1 1 

93. orm 1 1 1 

94. orsak 1 1 1 

95. plåga 1 1 1 

96. prick 1 1 1 

97. pärla 1 1 1 

98. råd 1 1 1 

99. salomo 1 1 1 

100. sand 1 1 1 

101. skuld 1 2 2 

102. sol 1 1 1 

103. son 1 3 1 

104. sten 1 1 1 

105. svin 1 1 1 

106. tistel 1 1 1 

107. tro 1 1 2 

108. ugn 1 1 1 

109. värld 1 1 1 

110. sätt 1 3 2 
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BILAGA 2. De gemensamma substantiven och deras antal i Ö1917 och B2000. 

 Substantiv Ö1917 B2000 

1. fader 17 19 

2. allmosa 3 3 

3. folk 2 1 

4. basun 1 1 

5. hår 1 1 

6. konung 1 1 

7. makt 1 1 

8. tjänst 1 1 

9. törn 1 1 

10. otukt 1 1 

 

BILAGA 3. De gemensamma substantiven och deras antal i Ö1917 och SFB. 

 Substantiv Ö1917 SFB 

1. gehenna 3 3 

2. domstol 2 2 

3. sälta 2 1 

4. vindruva 1 1 

5. skäppa 1 1 

6. kraftgärning 1 1 

7. fårakläder 1 1 

8. frestelse 1 1 

9. fall 1 1 

 

BILAGA 4. De gemensamma substantiven och deras antal i B2000 och SFB. 

 Substantiv B2000 SFB 

1. hycklare 4 4 

2. flisa 3 3 

3. fiende 2 2 

4. flod 2 2 

5. del 2 2 

6. lampa 2 1 

7. regn 2 2 

8. äng 2 2 

9. överträdelse 2 2 

10. hållare 1 1 

11. hårstrå 1 1 

12. pall 1 1 

13. prakt 1 1 

14. tullindrivare 1 1 

15. undervisning 1 1 

16. varg 1 1 

17. vakt 1 1 

18. skäl 1 1 

19. skilsmässobrev 1 1 

20. öre 1 1 

21. folkskara 1 1 
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BILAGA 5. De speciella substantiven och 

deras antal i Ö1917. 

 Substantiv Antal 

1. skrymtare 4 

2. grand 3 

3. förförelse 2 

4. försyndelse 2 

5. hälleberg 2 

6. mott 2 

7. lem 2 

8. slagregn 2 

9. ovän 2 

10. mark 2 

11. vattenström 2 

12. begärelse 1 

13. lära 1 

14. fotapall 1 

15. oförrätt 1 

16. bön 1 

17. förföljelse 1 

18. förkunnelse 1 

19. förlikning 1 

20. härlighet 1 

21. minne 1 

22. mun 1 

23. myndighet 1 

24. livklädnad 1 

25. rättstjänare 1 

26. sak 1 

27. skiljebrev 1 

28. skärv 1 

29. ogärningsman 1 

30. ljusstake 1 

31. lykta 1 

32. hår 1 

33. odåga 1 

34. publikan 1 

35. ulv 1 

36. uppsyn 1 

37. vänlighet 1 

 

 

 

BILAGA 6. De speciella substantiven och 

deras antal i B2000. 

 Substantiv Antal 

1. helvete 3 

2. äktenskap 3 

3. berggrund 2 

4. mask 2 

5. hantlangare 1 

6. fred 1 

7. föda 1 

8. demon 1 

9. druva 1 

10. dryck 1 

11. kraft 1 

12. ondska 1 

13. sädesmått 1 

14. land 1 

15. prövning 1 

16. tid 1 

17. ras 1 

18. rygg 1 

19. underverk 1 

20. utseende 1 

21. skjorta 1 

22. offeraltare 1 

23. åsyn 1 

24. åtrå 1 

25. får 1 

 

BILAGA 7. De speciella substantiven och 

deras antal i SFB. 

 Substantiv Antal 

1. far 19 

2. sanning 6 

3. synd 3 

4. klippa 2 

5. rost 2 

6. auktoritet 1 

7. frid 1 

8. idiot 1 

9. förbrytare 1 

10. kung 1 

11. tunika 1 

12. törnbuske 1 

13. begär 1 
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BILAGA 8. De undersökta 55 substantiven i Ö1917 och deras ersättande ord i B2000 och SFB. 

 
 Ö1917 B2000 SFB 

1. fader fader far 

2. skrymtare hycklare hycklare 

3. grand flisa flisa 

4. gehenna helvete gehenna 

5. allmosa allmosa gåva 

6. förförelse att förleda sig synd 

7. försyndelse överträdelse överträdelse 

8. hälleberg berggrund klippa 

9. mott mask rost 

10. lem del del 

11. slagregn regn regn 

12. ovän fiende fiende 

13. mark äng äng 

14. vattenström flod flod 

15. domstol - domstol 

16. sälta kraft sälta 

17. folk folk/folkskara människa/folkskara 

18. begärelse åtrå begär 

19. fotapall pall pall 

20. bön att be att be 

21. förföljelse som förföljs blir förföljda 

22. förkunnelse undervisning undervisning 

23. förlikning att komma överens att göra upp 

24. härlighet prakt prakt 

25. minne att komma ihåg att komma ihåg 

26. mun att börja att börja 

27. myndighet - auktoritet 

28. rättstjänare vakt vakt 

29. sak skäl skäl 

30. skiljebrev skilsmässobrev skilsmässobrev 

31. skärv öre öre 

32. ogärningsman ondskans hantlangare förbrytare 

33. ljusstake hållare hållare 

34. lykta lampa lampa 

35. publikan tullindrivare tullindrivare 

36. ulv varg varg 

37. uppsyn att se dystra ut att se dystra ut 

38. vänlighet att hälsa vänligt att hälsa 

39. lära att undervisa att undervisa 

40. oförrätt det onda den som är ond 

41. livklädnad skjorta tunika 

42. vindruva druva vindruva 

43. skäppa sädesmått skäppa 

44. kraftgärning underverk kraftgärning 

45. fårakläder förklädda till får fårakläder 

46. frestelse prövning frestelse 

47. fall ras fall 

48. basun basun att basunera 

49. hår hårstrå hårstrå 

50. konung konung kung 

51. makt makt (auktoritet) 

52. tjänst tjänst - 

53. törn törn törnbuske 

54. otukt otukt synd 

55. odåga att okväda idiot 

 


