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1. INLEDNING 

 

Forskare i olika vetenskaper kan finna nya utmaningar i det nuförtiden stora och vitt utbredda 

fenomenet digitala spel. En praktik som främjar utspridningen av spel är lokalisering som 

enligt en ordboksdefinition inom databehandling betyder ”anpassning och översättning av 

t.ex. program” (Gullberg 2000 s.v. lokalisering). Lokalisering av spel är för översättnings-

vetenskapen ett relativt nytt område som har inspirerat få akademiska publikationer före 

2006 (se O’Hagan & Mangiron 2013: 26–30). Brist på intresse för spel hos forskare kan bero 

på orsaker som låg uppskattning av digitala spel som underhållning och mjukvaruindustrins 

långvariga undervärdering av spelindustrin (se O’Hagan & Mangiron 2013: 24). Trots att 

lokalisering numera är en erkänd process, är dess relation till översättning begreppsmässigt 

oklar i vetenskapens syn, för lokalisering har inte blivit utsatt för en bredare teoribildning 

(O’Hagan & Mangiron 2013: 87).  

 

Idén att behandla spelöversättningar i denna uppsats utvecklades med tanke på mina 

biämnesstudier i översättning. Jag tänkte på andra materialkällor (filmer, skönlitteratur) 

innan jag bestämde att datorspelet Portal (av Valve Corporation 2007) har ett inspirerande 

koncept med ett ”laboratorietema” och att det också praktiskt taget kunde vara ett bra val. 

Detta framsteg i materialinsamlingen begränsade antalet variabler i min forskningsplan och 

naturligtvis hade både positiva och negativa följder. Jag är inte heller den första som har 

tänkt på Portal som forskningsmaterial. Masteruppsatsen av Jonsson (2015) täcker också 

spelseriens andra del, men tyngdpunkten ligger på tvärvetenskaplig psykoanalys, inte på 

översättning. Avhandlingen pro gradu av Palomäki (2015) är däremot en undersökning i 

skillnader och likheter mellan en professionell tysk översättning och en finsk fanöversättning 

av datorspelet Sid Meier’s Civilization IV. Van Oers (2014) beskriver översättningen från 

engelska till holländska i videospelet Beyond Good and Evil och motiverar att temat till stor 

del är outforskat (Oers 2014: 129). Det finns andra likartade exempel på fallstudier, men jag 

kan dra slutsatsen att de inte är mångtaliga och citera Portal: ”[D]et finns [f]orskning kvar.”1  

                                                           
1 I det citerade stället begynner Forskning med en versal. Kanhända är syftet att upphöja vetandet till det ädlaste 

av målen (såsom en annan versrad i Portal gör på finska: On tieto päämääristä jaloin). Det är också möjligt 

att en artificiell intelligens visar respekt för den forskning som har skapat den. På samma sätt står det Science 

på engelska vilket bland annat kan hänvisa till den fiktiva organisationen Aperture Science. 
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1.1. Syfte 

 

Syftet med denna studie är att forska i karakteristika av två översättningar i ett datorspel; 

undertexterna på svenska och finska i Portal. Undersökningens resultat kommer att 

presentera översättarnas val och strategier samt möjliga normer som har styrt översättnings-

arbetet: det formuleras en deskription som ämnar att avslöja hur de två översättningarna 

(måltexterna) har tillkommit. Den preliminära idén var att komma på någon karakteristik 

eller ett lingvistiskt fenomen som skulle kunna åtskiljas för deskriptiv jämförelse, men detta 

förfaringssätt har visat sig vara ytterst utmanande. Idén utvecklades till att söka efter 

intressanta eller avvikande ställen som genom sina gemensamma anknytningspunkter i 

källtexten skulle möjliggöra jämförelsen.  

 

 

1.2. Material 

 

Undersökningens material består av utvalda undertexter i det amerikanska datorspelet Portal 

av Valve Corporation. Portal blev till undersökningens stoff på grund av dess mångsidiga 

och intelligenta språkbruk med skiftande stil och humor, vilka också är viktiga för spelets 

funktion som underhållning. Portal spelas i första persons perspektiv och kan associeras med 

beskrivningen ”pusselspel” (se Hegevall 2007). Idén är att avancera genom tredimensionella 

rum med hinder och problem som spelaren-protagonisten ska klara av genom att med en 

bärbar apparat skapa portaler till ett annat ställe i spelmiljön. De språkliga meddelandena 

inom spelet består huvudsakligen av kommentarer av en mekaniskklingande röst och under-

texter på ett av flera väljbara språk. Enligt eftertexten är översättningarna producerade av 

SDL.  

 

Angående materialinsamlingen ska också begränsande val göras. Bara de undertexter som 

är audiovisuellt tillgängliga vid det vanliga spelförloppet ska behandlas. Vid den andra 

analyseringsfasen förverkligas vidare begränsning genom att avsluta efter Portals ”test-

kammare 08”. Detta motsvarar ungefär femton minuter och utgör den första tiondedelen av 

spelet. Undertexterna är levererade i textform bland spelets datafiler. Varje avsnitt (replik) 

har en unik beteckning, och också den ursprungliga engelskspråkiga undertexten står 
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bredvid. Med ett kalkyl- och datahanteringsprogram har jag sorterat replikerna efter den 

systematiska beteckningen och fått huvudsakligen kronologiskt ordnade textenheter. För att 

fullständiggöra materialet och skapa en referens för kontext har jag spelat Portal och inspelat 

spelförloppet i videoformat med svenska undertexter. Som stöd har jag också läst och över-

blickat translitterationen av det engelskspråkiga ljudspåret samlad av Ayelis (2009). I nästa 

avsnitt redogör jag för analysmetoden som också har haft påverkan på materialinsamlingen.  

 

 

1.3. Metod 

 

Som en kvalitativ och induktiv översättningsanalys placeras denna undersökning inom över-

sättningsvetenskapens område deskriptiv översättningsteori (descriptive translation studies, 

DTS). I följande avsnitt beskrivs själva analysmetoden och mer information om dess 

bakgrund och DTS finns i följande kapitel. Jag har valt att tillämpa Gideon Tourys (1995: 

38 & 2012: 33) trefasiga metod som har blivit tillämpad för empirisk forskning av TV-

undertexter t.ex. av Pedersen (2011: 27). Toury definierar arbetssättet som målorienterat 

eftersom observationer börjar med målet. Han resonerar att det är förståndigt att börja med 

det som är iakttagbart: de översatta uttrycken. Det yttersta målet är att rekonstruera det som 

inte är iakttagbart, vilket i synnerhet betyder processer och strategier samt motiv bakom 

deras tillämpning. (Toury 2012: 31) Strategi innebär en lösning på ett översättningsproblem 

som översättaren föredrar framför ett alternativt sätt att formulera måltexten (Franzon 2006: 

89). 

 

1.3.1. Tourys trestegsmetod 

 

Toury beskriver sin metod för två texter med två procedurer som går i motsatta riktningar 

enligt tre faser utgående från måltexten. Upptäcktsprocedurerna (discovery procedures) går 

i den stigande riktningen och de berättigande procedurerna (justification procedures) i den 

nedgående. Man ska först observera acceptansen i måltexten (eller i en aspekt i den) på alla 

relevanta nivåer. Acceptansen, en princip som betyder att en text tillverkas inom en viss 

kultur eller språk med en avsedd ställning där, är sammankopplad med adekvansen som 

innebär att denna text samtidigt återger en text som redan finns med en ställning i en särskild 
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kultur eller ett skilt språk. Också byten, förändringar mot en ideal/optimal återgivning av 

källtexten, kan studeras om de anses motiverade eller intressanta. (Toury 2012: 31–33, 69–

70, 80) 

 

Analysmetoden kan refereras på följande sätt (Toury 2012: 33):  

1. Presentera måltexten som översättning:  

- observera acceptansen och avvikelser från den  

- sannolikt: preliminärt förklara individuella textlingvistiska fenomen 

2. Fastställ den motsvarande källtexten och placera måltexten (delvis) på den: 

- bilda ”lösning + problem”-analysenheter för omedelbar jämförelse 

- bilda mål–källa relationer för individuellt kopplade par 

3. Formulera generaliseringar på första nivå: 

- primära mot sekundära relationer för texthelheten 

- föredragna invarianter och översättningsenheter 

- (rekonstruerad) översättningsprocess. 

 

Med relationer syftar Toury på översättningsrelationer som sammanbinder mål och källa 

ihop på basis av gemensamma drag varav somliga kan anses vara nödvändiga och/eller till-

räckliga. Relationer kan generaliseras för att utforma ett översättningskoncept för texten. 

Därutöver är ekvivalens enligt Tourys definition den översättningsrelation som uppstår för 

att utgöra normen för textparet. Normer kan likställas med mallar som påverkar och 

begränsar skapandet och ersättningen av individuella textsegment. Sådana generaliserade 

koncepter kan endast bli berättigade slutsatser efter en systematisk och grundlig under-

sökning. (Toury 2012: 31–33) Eftersom mitt material består av begränsade delar av två 

måltexter kan det förväntas högst riktningsgivande resultat i dessa syften.  

 

1.3.2. Analysenheter och metodens tillämpning 

 

Toury konstaterar att de enheter som i komparativ analys placeras på sina motsvarigheter är 

kontextualiserade bitar av måltexten. I en retrospektiv studie kan man inte förutsätta någon 

enhet för endera av texterna – förutom identifikation av byten i förhållande till den adekvata 
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rekonstruktionen av källtexten. Relevansen av enheterna kan man endast avgöra under 

processen där man placerar måltextenheterna på källtextmotsvarigheterna. Enheterna är all-

tid kopplade par som inte kan definieras i den ena texten utan den andra texten. Valet av par 

är gjort heuristiskt under kravet på att ingen överbliven del av lösningen (till översättnings-

problemet i det motsvarande källtextsegmentet) finns utanför måltextsegmentets gränser. 

(Toury 2012: 116–117)  

 

Sammanlagt tre texter och tre språk antyder vidare ändringar i metoden. Tourys förslag för 

behandlingen av flera texter är att vidga korpusen, gå igenom steg 2 för varje extra text och 

sträva efter generaliseringar på en högre nivå. Beträffande jämförelsen mellan flera över-

sättningar i olika språk skriver Toury att det egentligen är upptäckterna i enskilda analyser 

som blir jämförda i stället för själva texter. Detta slags jämförelse innebär avskiljning av 

kultur- och språkbundna faktorer från de mera allmänna. Toury påpekar också att jämförelser 

alltid är ofullständiga och indirekta och förmedlade genom särskilda koncepter som också 

bör ha kontakt med teorin på vilkens villkor jämförelsen utförs. (Toury 2012: 33–34, 99, 

106) 

 

Vid analysmetodens steg 1 kommer jag att observera en längre bit av en måltext åt gången. 

Jämförelser vid steg 2 behandlar jag i ett kortare avsnitt. Där identifierar jag icke-

obligatoriska byten mellan måltexterna och antar alternativa lösningar av problem bakom 

dem. Min uppfattning av ett optimalt byte är en lösning som förmedlar källtextens 

semantiska information och kontextberoende konnotationer maximalt till målspråket. 

Analysenheternas beståndsdelar är de byten som inte verkar vara optimala i någondera mål-

texten, eller, enklare sagt, de som inte överför samma betydelse till båda målspråken. Slut-

satserna baserar sig på encyklopedisk kunskap och min tolkning i den omgivande kontexten.  

 

1.3.3. Klassificering och översättningsstrategier 

 

Klassificeringen av byten vid steg 2, d.v.s. bildandet av mål–källa-relationer, ska jag utföra 

enligt mallen av Franzon (2006) som framställer att översättarens funktionella strategier har 

fyra riktlinjer: att översätta verbalt mer eller mindre specifikt eller antingen mål- eller 
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källkulturspecifikt (Franzon 2006: 89). Dessa riktningar kan benämnas explicitgörande, 

generalisering, domesticering (hemtamningsstrategi) och exoticering (förfrämmande 

strategi). Explicitgörandet innebär att översättningen har en högre verbal specificitet än 

ordagrann översättning; det realiseras med t.ex. förklaring eller ersättning med hyponym 

med beaktande av den målkulturella läsarens utgångspunkter. Motriktningen är general-

iseringen som innebär att ordagrann översättning byts mot en mindre precis översättning, 

t.ex. en abstrakt term, hyperonym eller delvis utelämning. Riktningen mot källkulturell 

specificitet, exoticeringen, kan framstå som ett praktiskt oförändrat element, t.ex. som orda-

grann översättning eller lånord med en betydlig skillnad i konnotationer eller informations-

värde, och som kan förorsaka ett exotiskt eller främmande intryck hos den målspråkliga 

mottagaren. Domesticerande översättning däremot framhäver målkulturenliga element 

(ersättning med en approximativ målkulturell motsvarighet) men möjligen inte tar hänsyn 

till eller kompenserar en skillnad i konnotation och informationsvärde. (Franzon 2006: 90) 



 

 

9 

2. TEORETISKA ASPEKTER 

 

Detta kapitel ämnar utvidga uppsatsens ämne i en större teoretisk referensram med tanke på 

lokalisering av spel och översättningsvetenskap. Centrala koncepter fördjupas i samman-

hanget av audiovisuell översättning och deskriptiv översättningsteori. Denna svenskspråkiga 

term använder jag enligt Vetenskapstermbanken i Finland, men alternativt har också 

deskriptiv översättningsvetenskap använts, till exempel av van Meerbergen (2010). Ingo tar 

upp den historiska utvecklingen och synsättet att man hellre skulle tala om översättnings-

vetenskapen med syfte på översättningsforskningens hela område, och översättningsteorin 

skulle vara en underordnad term och syfta på de teorifokuserade delområdena (Ingo 1991a: 

11). Detta trots att översättningsteorin var en mer allmän benämning när vetenskapsgrenen 

uppstod på 1950-talet (Ingo 1991a: 9). 

 

 

2.1. Översättningsvetenskap 

 

Översättningsvetenskapen har lånat från flera vetenskapsområden. Från litteraturveten-

skapen och filologin kommer analysen av litterär art och intresset för stil. Områdena syntax 

och semantik utvecklade inom lingvistiken har också ökat möjligheterna för översättnings-

vetenskapen. Allmänna principer fotar på filosofin, och krav på betydelsens överföring i 

översättning baserar sig på informationsteorin. Översättningsvetenskapen kan åtminstone 

delvis ses tillhöra den kontrastiva deskriptiva språkforskningen. (Ingo 1991a: 11–12) Den 

forskar översättning som enligt Ingo (2007: 15) är ”att på målspråket uttrycka det som 

uttrycks på källspråket på ett pragmatiskt, stilistiskt, semantiskt och strukturellt väl-

fungerande och även med hänsyn till situationella faktorer så långt som möjligt likvärdigt 

sätt”. Exempel på de situationella faktorerna är det språkpar som översättningen berör, 

textsorten, kulturen, mediet och målgruppen (Ingo 2007: 15–17, 19–20). I Ingos definition 

ingår grammatisk struktur, språklig varietet, semantik och pragmatik som är översättningens 

fyra grundaspekter (Ingo 1991b). Beroende på texten kan en av dessa aspekter framhävas, 

men de beträffar så gott som alla texter. (Ingo 1991b: 8). Vissa situationella faktorer påverkar 

översättningens praktik så att översättaren utgående från dem utformar ett ”principprogram” 

som betyder en för uppdraget planerad översättningsstrategi. Följande sin strategi överför 
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översättaren det källspråkliga budskapet till målspråkets system med tanke på de fyra grund-

aspekterna. (Ingo 2007: 31)  

 

 

2.2. Audiovisuell översättning 

 

Williams och Chesterman presenterar tolv stycken av ett större antal forskningsområden 

inom översättningsvetenskapen (2002: 6). Ämnet till denna uppsats kan inte direkt placeras 

i ett enda av dessa områden, men det har kontaktpunkter i textanalys och översättning 

(jämförelse av översättningar), multimedial översättning (textning) samt översättning och 

teknologi (lokalisering av programvara) (Williams & Chesterman 2002: 6, 13–15). 

Naturligtvis har spel, översättning och forskning utvecklats sedan sekelskiftet.  

 

Från en av Ingos situationella faktorer, mediet, kan man övergå till audiovisuell (AV) 

översättning. Den omfattar sådan översättning som vid sidan av verbal text har auditiva och 

visuella element (ljud och bild) (Oittinen & Tuominen 2007: 11). I sin bok behandlar Ingo 

(2007: 281, 295) TV- och filmöversättning samt tolkning, medan Oittinen och Tuominen 

(2007: 11) nämner också översättning av datorspel och opera som egna delområden. 

O’Hagan och Mangiron (2013: 106) citerar Chiaros åsikt om att AV-översättning är en 

paraplyterm som omfattar media-, multimedia- och multimodal översättning samt screen 

translation (’översättning för bildruta/filmduk’). De konstaterar om översättningens för-

hållande till lokaliseringen att det är en för tillfället obesvarad fråga om den ena är under-

ordnad till den andra eller tvärtom (O’Hagan & Mangiron 2013: 106). För enkelhetens skull 

drar jag en för tillfället tillräcklig slutsats att spellokalisering är den överordnade termen i 

industrins praktiska synvinkel (se O’Hagan & Mangiron 2013: 104), och att begreppsfältet 

inom vetenskapen inte ännu är helt stabilt. Näst presenteras syn och sätt gällande AV-

översättning och relevanta media.  

 

Att översätta för TV och film har båda sina egna särdrag när den senare ska syfta på den vita 

duken (se Hartama 2007: 187), men principerna är gemensamma (Ingo 2007: 281). Vid TV-

översättning är syftet att förvandla talad dialog eller speakertext till tal eller skriven text på 



 

 

11 

målspråket. Då är det fråga om textning, dubbning, speakertext eller voice over beroende på 

slutprodukten. Textning innebär att dialog eller speakertext återges som textrutor i TV-bilden 

en utsatt tid, medan dubbning betyder ersättandet av tal med målspråkligt tal med hänsyn till 

munrörelser. Speakertext betyder att kommentar i främmande språk ersätts med det mot-

svarande upplästa talet i målspråket, men ifall det ursprungliga ljudspåret bevaras nerdämpat 

i bakgrunden, är det fråga om voice over. Vid TV-textning, som är speciellt populär i Norden, 

är det i regel nödvändigt att förkorta och komprimera texten p.g.a. tid och utrymme som kan 

reserveras för textrutan. (Ingo 2007: 281–284) Samma principer kan också komma i fråga 

med spelöversättning, men enligt Mangiron (2013: 44) har textning för nyare digitala media 

som videospel och programvaror inte forskats i stor utsträckning.  

 

Mangiron (2013: 51) listar flera variabler i speltextning i jämförelse med TV- och DVD-

textning. Speltextning kan variera mer i tekniska aspekter som textkomprimering, antalet 

rader åt gången på skärmen och antalet tecken på en rad. Det finns rekommendationer för 

t.ex. textkomprimering för att underlätta läsning och förståelse, men ofta gäller de inte 

speltextning. Vanligen sker det endast lite komprimering i interlingvala undertexter och inget 

alls i de intralingvala. (Mangiron 2013: 51) Därutöver kräver spelutvecklare att intralingvala 

undertexter är ordagranna (Mangiron 2013: 51), vilket praktiskt taget är omöjligt för inter-

lingvala undertexter och också står emot riktlinjer upprättade för andra media (Mangiron 

2013: 53). Mangiron sammanfattar att definitionen av bättre riktlinjer för spelöversättning 

kan vara av nytta på flera nivåer och att det behövs vidare forskning för att kunna förstå av 

vilken typ den bästa spelundertexten är (Mangiron 2013: 53).  

 

 

2.3. Deskriptiv översättningsteori  

 

Díaz Cintas hänvisar till deskriptiv översättningsteori (DTS) som en teoretisk referensram, 

en paraplyterm, under vilken man har artikulerat en serie av koncepter sedan 1970-talet. 

DTS-banbrytaren James Holmes definierade den övergripande termen översättningsteori2 

                                                           
2 Här läses översättningsteori synonymt med översättningsvetenskap. Beteckningen translation studies förblir 

den övergripande termen på engelska trots varierande definitioner (se Díaz Cintas 2004: 22 & Toury 2012: 1). 
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med en tudelning i en teoretisk gren och en empirisk gren som blev den så kallade deskriptiva 

översättningsteorin. (Se Díaz Cintas 2004: 21) Enligt Rosa (2010: 97) har Tourys (1995) 

arbete varit centralt för deskriptiv översättningsteori. Vad Rosa anser vara Tourys viktigaste 

uppslag till den deskriptiva branschens utveckling är att Toury definierade betraktelsesättet 

vara deskriptivt och förklarandet samt tvärvetenskapligt (Rosa 2010: 97). Rosa nämner 

också Tourys formulering av översättningsnormer som standardbegrepp i det målorienterade 

betraktelsesättet, trestegsmetoden, omdefinieringen av ekvivalensen som ett deskriptivt 

koncept och teoretiska lagar i översättningspraktik som ett mål som överskrider DTS ramar 

(Rosa 2010: 97–98). Díaz Cintas har analyserat DTS inom AV-översättning och anser att 

normer är centrala i processen av översättning och att de är de teoretiska pelarna som står 

under de metodologiska principerna. Normer är ett framgångsrikt koncept eftersom de utgör 

ett klart mål för forskning och anvisar forskaren om vad man behöver upptäcka och 

analysera. (Díaz Cintas 2004: 25–26)  

 

Rosa nämner olika källor med kritik riktad mot DTS. Kritiken inkluderar en positivistisk 

överföring av syften och mallar ur exakta vetenskaper med lite fokus på t.ex. olika inter-

kulturella relationer vad gäller empirisk forskning av översättningsfenomen, brist på fokus 

på översättaren i sina speciella omständigheter samt med otillräckliga förklaringar av 

praktiken beroende på en för sträng målorientering samt bristande självkritik och reflektion. 

Kritiken anknyter sig ofta till något slags kulturbunden forskning eller ett politiskt skäl. 

(Rosa 2010: 102) Ghassempur kommenterar själva metodologin och anser att ett ad hoc val 

av de kopplade paren kan begränsa Tourys förfaringssätt men att det också kan positivt stödja 

intuitiv frihet. Ett sätt att övervinna detta problem är att välja ett fenomen att fokusera på. 

(Ghassempur 2009: 53) Díaz Cintas har märkt att DTS kritiseras för motviljan mot 

evaluering och analysering av översättningsfel. En orsak är att det som är viktigt är mål-

produkten och dess position i målkulturen, och ifall en översatt produkt har utgetts, ska den 

också betraktas som en gångbar produkt. Detta antyder att DTS inte är perfekt, men 

anpassbarheten tillhör dess fördelar. (Díaz Cintas 2004: 30)  
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3. ANALYS OCH RESULTAT 

 

Den första fasen av analysen förutsätter beskrivningen av måltexterna. De är svenska och 

finska översättningar (undertexter) från den engelskspråkiga audiovisuella källtexten (dator-

spelet Portal) eller från dess (antagligen exakt) motsvarande undertext på engelska. Målet 

med undertexterna är att förmedla spelberättelsen förståeligt för spelaren i ett annat språk-

system. En identifierade relation som framkommer mellan mål- och källtexterna är faktumet 

att samtidigt som måltexten är visuellt tillgänglig på skärmen är källtexten auditivt när-

varande. Näst följer en närmare analys av acceptansen, kategoriseringen och jämförelsen av 

byten samt möjliga generaliseringar.  

 

 

3.1. Avvikelser från acceptans 

 

Under granskningen av måltexterna förekom det inte många nämnvärda avvikelser från 

acceptansen. Det finns några fel i grammatisk struktur och försumligheter i ortografisk 

rättskrivning. Av dessa har flera antagligen sitt ursprung i den källspråkliga undertexten som 

på samma ställe som måltexten kan börja en mening med en gemen bokstav. Att fenomenet 

är gemensamt för språken inklusive källspråket antyder på att den egentliga källtexten är den 

engelskspråkiga undertexten. Särskilt saknas det mellanslag mellan två eller flera ord i nio 

olika ställen, alla i den svenska sångtexten som sammanfaller med eftertexten.  

 

Fel i grammatisk struktur i svenska finns i sju fall. I tre fall saknas genitivändelsen och i ett 

fall adverbs t-ändelse (allvarlig[t] talat). Det finns tre rena stavfel varav två i samma ord på 

två ställen, vilket troligen beror på kopiering, för bägge uttrycken är nästan desamma. 

Uttrycket i ena halvan kompletteras med i den andra (via konjunktionen och) och borde i 

regel också förekomma med en bestämd artikel (se Thorell 1973: 13).3 I den finska texten 

räknade jag tre enkla stavfel på ordnivån och fastän ett av dem innebär en utelämnad 

genitivändelse, verkar grammatisk struktur vara i allmänhet acceptabel.  

                                                           
3 Det större avsnittet ”så kan du bo i [den] ena halvan och jag [kan bo] i den andra [halvan]” innehåller ellipser, 

och det observerade fenomenet kan bland annat bero på en sådan utelämning, men saken ska inte diskuteras 

vidare här. 
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Det finns vidare ställen där acceptansen av undertexterna kan ifrågasättas med andra 

grunder. I ett ställe är de auditiva orden hörbara (fastän svagare än normalt), men i stället av 

dessa ord står det i undertexterna ”[förvrängt]”, ”[vääristymä]”, eller ”[garbled]”. Detta är 

vidare ett bevis på att den engelska undertexten är den egentliga källtexten som inte alltid 

överensstämmer ord för ord med ljudspåret. Hakparenteser används ofta i texterna för att 

markera avvikelser från det normala uttrycket, såsom förvrängning eller utrop, och för att 

explicitgöra byten i register eller prosodi, till exempel: ”Otroligt! Du, [högre]Deltagarnamn 

här[/högre], måste vara [högre]Deltagarens hemstad här[/högre]s stolthet.”    

 

En kulturell avvikelse från acceptansen förekommer i en serie av repliker som liknar ett 

recept. I den finska texten har det inte översatts (eller anpassats) vissa ord med korrekta 

målkulturenliga motsvarigheter. Dessa är måttsuttrycken kupillinen (’en kopp av ngt’) och 

[y]ksi 18,25 unssin paketti. De svenska och engelska motsvarigheterna i materialet för det 

första är deciliter och cup och för det andra [e]tt paket [...] på 5,17 kg och [o]ne 18.25 ounce 

package. Den svenska måltexten är mer acceptabel därför att till målkulturen anpassade ord 

kan främja förståelsen, och kg skulle vara mer hemtamt än unssin också i finska. Det bör 

dock påpekas att det är fråga om underhållning som också innehåller egentliga nonsensord 

och att överföring av betydelse inte alltid är en förutsättning för en acceptabel översättning 

(såsom det kunde vara om avsnittet var ett riktigt eller ens gångbart matrecept). Egentligen 

kan både kupillinen och deciliter vara acceptabla, även om de inte syftade på samma mått 

som cup4 . I den finska undertexten förekommer det också ett likadant uttryck till: det 

sammansatta adverbet elektro-magneettisesti, vilket i vårdat språk skulle skrivas 

sähkömagneettisesti med det första ledet översatt och utan bindestreck. Detta antyder också 

en förfrämmande strategi, för motsvarigheterna är engelska och svenska adjektiv electro-

magnetic och elektromagnetisk, vilka även har samma ordklass, men detta fall tillhör de mera 

svårtolkade och mindre faktumbaserade uttrycken där nonsensord också kan förekomma.  

 

 

                                                           
4 En amerikansk cup har volym på 2,37 dl (Oxford Dictionary of English 2005 s.v. 1cup). Därutöver kan det 

användas kahvikuppi (’kaffekopp’, 1,5 dl) i äldre finska kokböcker (se Martat). 
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3.2. Jämförelse av analysenheter 

 

Analysmetodens andra fas består av bildandet av kopplade par och observationer i mål–källa 

relationer. Enligt Franzons modell klassificerar jag översättningsbyten i fyra kvalitativa 

kategorier: explicitgörande, generalisering, exoticering och domesticering. Med stöd av 

därmed samlade kvantitativa data som åskådliggörs i figuren nedan sammanfattar jag att av 

sammanlagt 116 analysenheter antyder de flesta en domesticerande översättningsstrategi. 

Detta gäller båda måltexterna: 45 gånger i det svenska och 30 gånger i det finska text-

avsnittet. Delvis beror antalen på det att jag tolkade många byten som domesticerande när 

det var möjligt att också använda en annan prägel, men dessa var fåtaliga. De några lånord 

och översättningslån som i form liknar deras motsvarigheter har samma eller endast 

obetydligt avvikande betydelse i källtexten. Till exempel, av motsvarigheterna till portal, sv. 

portal och fi. portti (’port’), kan den ena ses som indikation av exoticering och den andra av 

generalisering (hyperonym), men båda räknar jag emellertid till domesticering. Orsaken är 

att det i alla fall varken är fråga om en vanlig port eller en dekorerad ingång, utan ett slags 

fenomen som liknar maskhål inom teoretisk fysik. Dessa ord kan användas synonymiskt i 

sammanhanget, och medan portal också finns i det finska språket anpassat som portaali, har 

översättaren valt det kortare ordet portti i stället5. Ett annat exempel på domesticeringen med 

språkliga skillnader förekommer i översättningarna av to enhance till att förbättra och 

tehostaa (’effektivera, intensifiera’). Att förbättra förmedlar grundbetydelsen medan 

tehostaa framhäver de olika (psykologiska, överförda) konnotationer som kan associeras 

med verbets objekt, upplevelsen.  

                                                           
5 Etymologi: svenskans portal kommer av medeltidslatinskt portale med samma betydelse (se Ernby 2008 s.v. 
1portal) och fi. portti är lån av sv. port som har sitt ursprung av lat. porta (se Häkkinen 2004 s.v. portti).  
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Figur. Klassificerade analysenheter enligt målspråk 

 

Den näst största kvoten av de observerade klasserna har antalet generaliseringar i den finska 

texten, 18 stycken. Några av dem beror på att jag räknade till exempel fi. laite (’apparat’) 

som generalisering och sv. Enheten som domesticering. Semantiskt är båda nära motsvarig-

heter till den källspråkliga The Device, för också laite tolkas som en bestämd enhet i 

kontexten, men gemener antyder användning som ett appellativ. Andra generaliseringar är 

utelämning av ord (och upprepning) och ersättning med hyperonym. Det svenska materialet 

innehåller 4 generaliseringar och 8 explicitgörande byten. Ett exempel på det senare är ett 

tillägg som preciserar ett förbud: even partially är översatt till svenska som varken helt eller 

delvis medan på finska står det mer direkt edes osittain (’[inte] ens delvis’, domesticering). 

Explicitgörandet finns i 6 byten i finska, och i det följande exemplifieras samma strategi i 

båda språken: Mind the gap motsvaras av Se upp för gropar och Varo kynnystä (’se upp för 

tröskeln’). Det är fördjupningar i golvet som är beaktansvärt i kontexten och därför är det 

gropar som är mer acceptabelt, men båda alternativen tillägger specifik, explicitgörande 

information.  

 

Exoticeringen förblir den minsta klassen med 4 exemplar i finska: dessa är ordagranna 

översättningar och ett egennamn, Aperture Science, som överensstämmer med det enda 



 

 

17 

exoticerande fallet i svenska6. Fallet across the exit, fi. uloskäyntiä vastapäätä (’mittemot 

utgången’), tillhör exoticeringen därför att en bättre, mindre ordagrann motsvarighet i kon-

texten skulle medföra betydelsen ’vid, utanför, på’ såsom sv. vid utgången (domesticering). 

Ett byte som trots goda möjligheter inte räknas till exoticeringen utan domesticeringen är 

paret evaporering–vaporization. Klassen är domesticeringen därför att evaporering finns i 

det svenska språkets lexikon och överför den riktiga informationen, och även om det 

förorsakade ett exotiskt intryck, kunde det vara ändamålsenligt i kontexten. En låg nivå på 

exoticering kan bero på att materialet är relativt fritt från kulturella anknytningar och 

särskilda kulturbundna element inte förekommer.  

 

 

3.3. Generaliseringar 

 

Att bilda slutsatser på en högre nivå på grund av översättningsbyten och -strategier är möjligt 

genom att generalisera analysresultaten. Såsom det framgår av figuren präglas Portals 

svenska undertext av domesticering med en mindre tendens mot explicitgörande. Den finska 

undertextens typiska drag är likaså domesticering men med en avsevärd tendens mot 

generalisering. Dessa strategier kan ha styrt översättningsprocessen och resultaten kan 

antyda preferenser hos översättarna. Resultaten kunde generaliseras vidare om det egentliga 

materialet omfattade texthelheter i stället för bråkdelar, och i det fallet skulle den rådande 

faktorn utgöra en möjlig norm i översättningskonceptet. Utan hänsyn till begränsningarna 

kan resultaten betraktas som deskriptioner av materialet. Jämförelseresultatet mellan 

måltexterna kan beskrivas med slutsatsen att den finska översättningen förefaller mer 

generaliserande och förfrämmande än den svenska översättningen, som för sin del är mer 

explicitgörande.  

                                                           
6  Aperture Science återkommer några gånger men det räknas inte som separata byten trots att variation 

förekommer i användningen av genitivböjningar och sammansättningar. 
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4. SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

 

Syftet med denna avhandling var att utföra en deskriptiv och jämförande studie i två över-

sättningar av samma källmaterial. Materialet bestod av begränsade delar av svenska och 

finska undertexter i datorspelet Portal samt den engelskspråkiga källtexten. Den huvud-

sakliga analysmetoden var Tourys (1995 & 2012) deskriptiva trestegsmetod, och Franzons 

(2006) modell att kategorisera översättningsstrategier kompletterade förfaringssättet. Som 

avhandlingens teoretiska referensram behandlades översättningsvetenskapens områden 

audiovisuell översättning och deskriptiv översättningsteori. Undersökningens resultat gav 

antydan av att den mest använda översättningsstrategin i måltexterna var domesticering, och 

därtill hade den finska texten en tendens mot generalisering.  

 

Resultatet är riktningsgivande och begränsat till sitt omfång men det kan vara av nytta som 

stödjande information till annan forskning i spelöversättningar, speciellt med tanke på 

forskningsfältets outvecklade tillstånd. Det var emellertid möjligt att behandla texterna som 

nästan fullständiga helheter i frågan om acceptansen och frambringa deskriptiva resultat som 

kompletteras med iakttagelser i byteanalysen. Om acceptansen är på någon nivå betydande 

kan ifrågasättas, men det upptäcktes avvikelser från den, vilket visar att metoden kan vara 

ett nyttigt sätt att beskriva tillståndet i målspråklig och kulturell anpassning. Vid detta steg 

skulle det ha varit av nytta att bättre ta hänsyn till de kontextuella faktorerna, eftersom det 

visade sig att vara ett sätt att avslöja ”översättningsfel” eller avvikelser från acceptans; till 

exempel i fallet ”Mind the gap” som blev behandlat först under jämförelseanalysen. Det att 

undertexterna var tillgängliga i textfiler underlättade analysen, men det också skingrade 

avhängigheten av kontexten (vilket också kan gälla översättningarna). Metoder skapade för 

multimedial analys kan vara fördelaktiga men också mer invecklade alternativ. 

 

Det var delvis möjligt att nå avhandlingens syfte i jämförelseaspekten. Slutsatserna är 

emellertid ofullkomliga och icke-definitiva eftersom hela texter inte kunde behandlas. Att få 

bättre resultat skulle vara möjligt med större resurser eller genom att avgränsa forsknings-

frågan omkring en aspekt som kunde beskriva en hel text, men upptäckten av en sådan aspekt 

är en fråga i sig själv. Metoderna för sin del förutsätter kunskaper i översättning och språk; 
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erfarenhet och expertis samt litteratur underlättar naturligtvis forskning och analysering. 

Franzons enkla modell med fyra översättningsstrategier fungerade tillräckligt bra men ändå 

ökade projektets komplexitet. Ett annat system med fler kategorier av strategier kunde leda 

till mer exakta resultat och även underlätta analysen i vissa fall.  

 

Att generalisera resultaten eller att upplysa texternas primära och sekundära relationer, som 

Tourys metod föreslår, är i någon räckvidd möjligt men inte pålitligt på grund av materialets 

begränsning. Ett tillräckligt kort textmaterial skulle möjliggöra en mer grundlig behandling, 

men det skulle utesluta långa texter som forskningsmaterial. Avgränsningen av materialet 

till ett målspråk skulle skifta fokusen och hindra jämförelser. Dessa synvinklar är viktiga 

med tanke på följande forskningsprojekt, och en fråga är hur man kan behandla stora helheter 

med tillräcklig precision och reliabilitet.  
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