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1. INLEDNING 
 

Spelindustrin är en av de snabbast växande industribranscherna. Orsaken är enkel: när 

informationsteknik och elektronikindustri utvecklas, utvecklas inte bara underhållnings-

industrin, utan också spelindustrin. Människor tillbringar mer tid med att spela videospel än 

för ett decennium sedan och därför har det blivit viktigare att översätta spelen från ett 

källspråk till flera målspråk. Exempelvis spelar 72 % av alla amerikanska hushåll videospel 

regelmässigt (Fernandéz Costales 2011:1 [www]). I Sverige spelade till och med 81 % av 

hela befolkningen videospel år 2009, medan motsvarande procentandel var bara 54 % år 

2000 (Dataspelsbranschen 2010 [www]). Videospelsbranschen inbringar även god vinst: år 

2008 inbringade videospelsbranschen globalt ca 32 miljoner dollar, medan DVD- och Blu-

ray-filmer inbringade märkbart mindre, bara ca 28 miljoner dollar (Grönholm 2009 [www]). 

På grund av mitt stora intresse för videospelet The Last of Us vill jag behandla detta spel i 

min pro gradu-avhandling. Jag har spelat spelet igenom flera gånger och varje gång hittar 

jag något nytt. Oftast betyder detta tekniska utvecklingar, såsom utvecklingen av artificiell 

intelligens, men spelets handling är också unik och tål tid bra. Detta spel är ett bra exempel 

på ett nutida spel där själva berättelsen spelar en stor roll. Huvudpersonerna gör spelet livligt 

och trovärdigt och deras personutveckling sker fram till slutet av spelet. Spelet publicerades 

först år 2013 till PlayStation 3 och blev genast en succé. I juli 2014 gavs en remasterutgåva 

av spelet ut vid namn The Last of Us Remastered till PlayStation 4. Det är möjligt att spela 

spelet på engelska, franska, italienska, japanska, polska, portugisiska, ryska, spanska och 

tyska medan spelet innehåller 17 olika textningsalternativ av vilka svenska är ett av de 

möjliga alternativen (The Last of Us 2013).  

Tidigare har jag undersökt i min kandidatavhandling (Saastamoinen 2015:26ff.) hur 

engelska svordomar har översatts till svenska. Ämnet var intressant och resultatet blev 

följande: svordomar är kulturbundna ord, vilket även syns i översättningsval av svordomar. 

I min pro gradu-avhandling fortsätter jag undersöka kulturbundna element som förekommer 

i videospelet The Last of Us. Jag har bestämt mig för att analysera de engelskspråkiga skämt 

som förekommer i spelet samt deras översättningar till svenska och tyska. Jag har några 

grunder för detta val. En av spelets huvudkaraktärer, Ellie, har med sig en skämtbok, därifrån 

hon berättar skämt då och då under originalspelets gång. Därför är det lätt att hitta ett 

koherent material, dvs. de skämt som finns med i denna fiktiva skämtbok. Skämt innehåller 

mycket kulturell information och därför är det intressant att analysera på vilka olika sätt 
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översättaren har översatt dessa kulturella innehåll till svenska och tyska. En annan aspekt är 

att spelet sker i en apokalyptisk framtid och p.g.a. det har spelkaraktärerna ibland svårigheter 

att förstå skämten, eftersom skämtboken är från tiden före apokalypsen. Översättning av 

skämt i videospel har knappt forskats i, vilket å sin sida uppmuntrar mig att forska i detta 

ämne.  

 

 

1.1. Syfte   
 

Denna pro gradu-avhandling har två huvudsyften. Det ena syftet är att presentera 

översättning av videospel på en allmän nivå och att presentera tidigare forskning gällande 

översättning av humoristiska element i videospel och andra audiovisuella texter. Jag anser 

att det är nyttigt att gå igenom fundamentala dimensioner gällande översättning av videospel 

eftersom den avviker kraftigt från andra audiovisuella översättningstyper, såsom 

filmöversättning och TV-översättning. Den största olikheten är att översättare inte får se det 

verkliga spelet vid spelöversättning under översättningsprocessen, dvs. de har bara texten 

som ska översättas men inga andra hjälpmedel, såsom verkliga spelsituationer. I andra 

audiovisuella översättningstyper får översättare se den färdiga produkten, såsom den färdiga 

filmen eller avsnittet av en TV-serie, när de översätter. (Karvonen – Karvonen 2017 [www]) 

Det andra syftet är att genomföra en innehållsanalys av de engelska skämten och deras 

svensk- och tyskspråkiga översättningar i videospelet The Last of Us. Jag tar reda på vilka 

olika sätt man har översatt de engelskspråkiga skämten till svenska och tyska, varefter jag 

jämför de svensk- och tyskspråkiga översättningarna med varandra. Jag analyserar om den 

svenska och tyska översättaren har använt olika översättningsstrategier vid översättnings-

processen och om det finns en klar skillnad i översättningarnas skämttyper hos de svensk- 

och tyskspråkiga instanserna. För att kunna genomföra innehållsanalysen presenterar jag 

även bakgrundsinformation om olika skämttyper och översättningsstrategier som man 

använder när man översätter skämt till olika målspråk.  
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1.2. Material 
 

Materialet som jag använder i denna pro gradu-avhandling består av 22 engelska skämt och 

deras svenska och tyska översättningar som förekommer i videospelet The Last of Us. Den 

kompletta listan över de engelska skämten samt deras svensk- och tyskspråkiga 

översättningar finns som bilaga 1 i slutet av avhandlingen. Antalet skämt är ganska litet, bara 

22 skämt, så det är omöjligt att göra några allmänna generaliseringar gällande skämtens 

översättning. Jag anser dock att det finns tillräckligt material för denna avhandling, för när 

man räknar de svenska och tyska översättningarna med, har man sammanlagt 66 skämt. 

Även de viktigaste översättningsstrategierna och skämttyperna förekommer i materialet, så 

det är motiverat att hålla antalet skämt såsom det är.  

Den ursprungliga idén var att analysera bara översättningar från engelska till svenska, men 

senare bestämde jag mig för att ta med ett tredje språk för att analysen skulle bli mer fruktbar. 

Spelets översättning i språkparet engelska–svenska har nämligen genomförts via textning 

medan översättningen i språkparet engelska–tyska har genomförts både via dubbning och 

via textning (The Last of Us 2013). Därför tror jag att genomföringssättet kommer att ha en 

effekt på översättningsstrategier.  

Jag kontaktade spelstudion, Naughty Dog, som utvecklade spelet för att få videospelets 

engelska originalmanuskript och dess svenskspråkiga och tyskspråkiga motsvarigheter. Jag 

fick dock inget svar så jag använde andra medel för att få manuskripten. Det finns en 

webbsida som heter ”GameFAQs” där det publiceras kompletta manuskript av olika spel 

helt offentligt och gratis. Därifrån har jag hämtat videospelets engelskspråkiga manuskript 

av de spelsituationer där skämten framställs och som jag använder som huvudsakligt 

material. (GameFAQs 2014 [www]) 

Att hitta videospelets svensk- eller tyskspråkiga manuskript eller ens delar av dem visade 

sig också vara omöjligt. Det fanns inga böcker eller webbsidor, där manuskripten skulle ha 

publicerats. Därför var jag tvungen att samla in videospelets svenska och tyska textning från 

samma spelsituationer som i den engelskspråkiga versionen genom att spela spelet och 

skriva upp textningen. De svensk- och tyskspråkiga manuskripten av de spelsituationer där 

skämten förekommer finns bifogade i slutet av avhandlingen (se bilagorna 2–3).  
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1.3. Metod 
 

Denna avhandling använder kvalitativ innehållsanalys (eng. qualitative content analysis) 

som forskningsmetod. Innehållsanalys är en forskningsmetod som används när man ska 

analysera skriven, verbal och/eller visuell kommunikation. Innehållsanalys används 

nuförtiden mest vid psykologiska, kommunikativa, journalistiska och sociologiska 

forskningar. (Elo – Kyngäs 2007:107ff. [www]) 

Syftet med innehållsanalys är att presentera ett fenomen och beskriva olika processer, 

kategorier, drag o.s.v., som hänger ihop med fenomenet eller påverkar det (Elo – Kyngäs 

2007:108ff. [www]). I denna pro gradu-avhandling är fenomenet översättning av skämt i 

videospelet The Last of Us. Processer, som påverkar fenomenet, är översättningsstrategierna, 

som översättarna använder när de översätter skämt till svenska och tyska. Dessa processer, 

dvs. översättningsstrategierna, resulterar i olika skämttyper, som är beroende av själva 

fenomenet. Genom att analysera dessa processer förklarar jag detta fenomen, dvs. genom att 

jag analyserar olika översättningsstrategier kan jag förklara hur olika skämt har översatts 

från engelska till svenska och tyska. 

 

 

1.4. Bakgrund om spelet 
 

Avhandlingen handlar om videospelet The Last of Us, som är ett survival horror-spel, dvs. 

ett videospel som bygger på skräck. Spelet är utvecklat av spelstudion Naughty Dog och det 

är publicerat av Sony Computer Entertainment till PlayStation 3 år 2013 och till PlayStation 

4 år 2014. 

Spelet utspelar sig i USA under en post-apokalyptisk framtid, där en härjande 

svampinfektion har förintat nästan hela mänskligheten. Själva spelet börjar två decennier 

efter att den katastrofala svampinfektionen har dödat miljontals människor över hela världen. 

De som fortfarande lever är tvungna att bo i karantänzoner. 

I spelet finns två spelbara huvudpersoner, Joel (skådespelad av Troy Baker) och Ellie 

(skådespelad av Ashley Johnson). Joel är en härdad och hänsynslös överlevare som förlorade 

sin dotter i början av epidemin. I början av spelet träffar han en fjortonårig flicka, Ellie, som 
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är immun mot sjukdomen. Tillsammans reser de genom USA för att hitta ett möjligt 

botemedel för svampinfektionen.  

The Last of Us fick oerhört positiva recensioner över hela världen av spelkritiker, som 

berömde spelets manuskript, röstskådespeleri, ljud, design, musik, grafik och teman. Dessa 

teman inkluderar skildring av människans tillstånd, homosexuella personer och kvinnliga 

personer (Welsh 2014 [www]). Spelet anses vara en av de viktigaste titlarna i den sjunde 

generationens konsoler. Den sjunde generationen syftar till Playstation 3, Xbox 360 och 

Nintendo Wii konsoler. Spelet vann över 200 Game of the Year-utmärkelser (Årets spel-

utmärkelser) och var också en kommersiell succé och blev det näst mest sålda videospelet 

år 2013 (Nelva 2014 [www]). Metacritic (2016a [www]) och Gamerankings (2016a [www]), 

som är två av de viktigaste och mest ansedda spelkritikerna, rankade spelet som det femte 

bästa PS3-spelet som någonsin har utvecklats. Spelets remasterutgåva till PlayStation 4, The 

Last of Us Remastered, har för tillfället rankats som det näst bästa PS4-spelet både av 

Metacritic (2016b [www]) och Gamerankings (2016b [www]).  

Eftersom detta videospel har bemötts så bra av spelkritikerna och spelarna, är det också 

motiverat att studera detta videospel. Speciellt spelets handling har bidragit till att spelet 

anses vara så lyckat. Därför tycker jag att det är viktigt att forska i hur olika språkliga 

element, såsom humorn, har överförts till olika språk.    
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2. TEORETISK BAKGRUND 
 

Detta kapitel handlar om den teoretiska bakgrunden som jag använder som utgångspunkt i 

innehållsanalysen. Kapitlet delas in i två större huvudavsnitt: det ena avsnittet (avsnitt 2.1.) 

handlar om audiovisuell översättning på en allmän nivå och därefter fokuserar jag på 

spelöversättning. Jag redogör för den centrala terminologin inom spelöversättning och hur 

en spellokalisering genomförs.  

Det andra avsnittet (avsnitt 2.2.) handlar om översättning av kulturbundna element i 

audiovisuell översättning samt hur skämt kan översättas i videospel och audiovisuella texter. 

Jag definierar även begreppet skämt och diskuterar vilka olika dimensioner begreppet 

innehåller.   

 

 

2.1. Audiovisuell översättning 
 

Först definieras audiovisuell översättning på en allmän nivå. Oittinen och Tuominen 

(2007:11) konstaterar att all sådan översättning, där det finns både muntlig text och auditiva 

samt visuella element, dvs. ljud och bild, hör till audiovisuell översättning. I praktiken hör 

film-, DVD-, TV-serie-, opera- och spelöversättning samt dubbning, voice over-översättning 

och distanstolkning, som används i företags videokonferenser, till den audiovisuella 

översättningen. Gemensamt för all audiovisuell översättning är att den sker genom 

undertexter, som är en- eller tvåradiga repliker på bildens underkant (Aulavuori-Rosvall 

2016 [www]).    

Audiovisuell översättning är ett överbegrepp som delas in i flera undergrupper. 

Spelöversättning är en av dem och i följande avsnitt koncentrerar jag mig på vad som är 

viktigt i spelöversättningen.  

 

 

2.1.1. Terminologi vid spelöversättning  
 

Det finns flera olika åsikter hos forskare om man borde tala om videospel (eng. video game) 

eller om datorspel (eng. computer game), när man talar om spelöversättning. Traditionellt 
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har videospel betytt sådana spel som spelas med hjälp av spelkonsoler såsom PlayStation, 

Xbox eller Wii, och datorspel eller dataspel har betytt spel som spelas med hjälp av datorer. 

(O’Hagan – Mangiron 2013:63f.) I svenskan anses datorspel och dataspel vara synonymer, 

men begreppet datorspel förekommer oftare i facklitteratur (Sandberg 2011 [www]).  

Det finns även regional variation i begreppens användning. Enligt Buckingham 

(Buckingham 2006:4f. via O’Hagan – Mangiron 2013:63ff.) används begreppet datorspel 

ofta i Storbritannien oberoende av spelkonsolen, plattformen eller om spelet spelas med hjälp 

av en dator, medan spelutgivarnas takorganisation i USA, the Entertainment Software 

Association (ESA), skiljer videospel (video games) från datorspel (computer games): 

videospel spelas med hjälp av olika spelkonsoler och datorspel spelas med hjälp av datorer. 

I USA har det dock blivit vanligare att tala enbart om gaming (i svenska kunde man tala om 

videospelande (mitt eget begrepp)). (O’Hagan – Mangiron 2013:64f.) 

Inom översättningsvetenskaplig facklitteratur av videospel finns det variation i begreppens 

användning. Det finns två viktiga orsaker till det: 1) Forskningen av videospel har inte pågått 

länge och teknologin, som videospelen utnyttjar, utvecklas och förändras väldigt snabbt och 

därför förändras även själva videospelens definition. Eftersom forskningen är ung, finns det 

ännu inte några fasta begrepp som är allmänt godkända i forskarsamhället. 2) Videospel hör 

till populärkultur och konsumenterna skapar nya begrepp i dataspelsbranschen, inte 

forskarna. Många av dessa nya begrepp glöms snabbt när konsumenterna skapar nya begrepp. 

(O’Hagan – Mangiron 2013:65) Ordet video game (videospel) är för tillfället mest godkänt 

och mest använt i engelskan (O’Hagan – Mangiron 2013:65), och därför använder jag det i 

denna avhandling i betydelsen alla slags digitala spel.  

 

 

 2.1.2. Spellokalisering 

 

Inom den engelskspråkiga spelöversättningens område använder man sinsemellan två skilda 

begrepp i betydelsen spelöversättning: spelöversättning (eng. game translation) och 

spellokalisering (eng. game localization) (O’Hagan – Mangiron 2013:87). I följande stycken 

diskuterar jag vad som är skillnaden mellan dessa begrepp och hur deras användning skiljer 

sig i praktiken. 
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Begreppet lokalisering användes för första gången på 1980-talet av programvaruutvecklare 

i betydelsen ’att reflektera sådana lingvistisk-kulturella element, som tycks vara främmande 

för den ursprungliga källkoden och för det ursprungliga innehållet’ ([egen översättning] 

O’Hagan – Mangiron 2013:87). Den definition för lokalisering, som nuförtiden används, är 

given av Localization Industry Standards Association (LISA) och heter processen, där 

produkter eller tjänster modifieras efter olikheter i skilda marknadsområden (Esselink 

2000:4). Denna definition förklarar tydligt vad lokalisering betyder: det är processen, under 

vilken någon produkt (i detta fall videospel) anpassas till något målspråk och någon 

målkultur (O’Hagan – Mangiron 2013:87f.). 

I dagens facklitteratur används begreppen (spel)översättning och (spel)lokalisering nästan 

synonymt, men enligt många forskare finns det en skillnad mellan dem. O’Hagan och 

Mangiron (2013:103f.) anser att spellokalisering är ett överbegrepp till spelöversättning. De 

motiverar sitt val genom att konstatera att när man översätter, vill man ofta bevara influenser 

från originaltexten, men när man lokaliserar, är det viktigaste att produkten anpassar sig till 

målkulturen så bra som möjligt, dvs. lokaliseringens syfte är inte att översätta videospelets 

innehåll hundraprocentigt (O’Hagan – Mangiron 2013:103f.). De påminner ytterligare att de 

flesta definitioner av spellokalisering innehåller översättningsprocessen, såsom Chandlers 

definition (Chandler 2005:12 via O’Hagan – Mangiron 2013:104): ’Processen av spelets 

översättning till olika språk’ [egen översättning] eller Esselinks (2000:4) 

definition: ’Översättningen och adapteringen av programvaru- eller webbprodukter’ [egen 

översättning].  

Å andra sidan anser Chandler och Deming att spelöversättning och spellokalisering betyder 

detsamma, dvs. en process där spelets innehåll översätts till något målspråk. När O’Hagan 

och Mangiron använder begreppet spellokalisering, använder Chandler och Deming 

begreppet internationalisering (eng. internationalization). (Chandler – Deming 2012:4) 

O’Hagan (2015:757 [www]) har senare använt även begreppet kulturalisering (eng. 

culturalisation), som understryker översättningens roll som kulturens förmedlare. Man 

använder fyra olika begrepp, 1) spelöversättning, 2) spellokalisering, 3) internationalisering 

och 4) kulturalisering i betydelsen en process, under vilken videospelet anpassas till något 

målspråk och någon målkultur. Dessa begrepp används delvis parallellt, delvis i olika 

sammanhang. Spellokalisering är dock det mest använda begreppet av dessa (Nicholson 

2014 [www]), och därför använder jag det i fortsättningen. 
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I följande tre underavsnitt går jag igenom hur en spellokaliseringsprocess genomförs från 

början till slutet. Det första underavsnittet handlar om olika modeller, enligt vilka en 

spellokalisering kan genomföras. I det andra underavsnittet redogör jag för olika slags 

innehåll som videospel består av och som en spelöversättare ska översätta. Det tredje 

underavsnittet fokuserar på själva översättningsprocessen och dess olika faser.  

 

 

2.1.2.1. Modeller av spellokalisering 

 

Man brukar genomföra en spellokalisering enligt två olika kriterier. Det första kriteriet 

handlar om vem som tar ansvar för videospelets översättningsprocess och det andra handlar 

om spelets publiceringsdag, dvs. om spelutgivaren ska publicera alla olika språkversioner av 

spelet samtidigt, eller om utgivaren ska publicera versionerna en åt gången (O’Hagan – 

Mangiron 2013:116). Det finns två skilda modeller som beskriver vem som tar ansvar för 

översättningsprocessen. 

Den första modellen är externaliseringsmodell (eng. outsourcing model), där 

spelutvecklaren köper spellokaliseringen från ett företag som är specialiserat på 

spellokalisering. Detta företag är ansvarigt för hela lokaliseringsprocessen (och dubbningen 

om den görs). Denna modell används speciellt av europeiska och nordamerikanska 

spelutvecklare. Företaget som tar ansvar för lokaliseringen väljer ofta ett givet antal 

översättare som tar hand om översättningen. De arbetar individuellt och det är vanligt att de 

inte träffar varandra eller diskuterar sina översättningsval med varandra, eftersom själva 

videospelet utvecklas samtidigt när det ska översättas och spelets innehåll kan förändras 

relativt mycket bara några veckor före dess publicering. (Esselink 2000:5ff.; Singh 

2012:98ff.; O’Hagan – Mangiron 2013:118f.) Därför kallas översättningen av videospel ofta 

för blind översättning. Detta fungerar dock i praktiken, eftersom översättare översätter olika 

delar av spelet: den första översätter t.ex. karaktärernas tal, den andra t.ex. anvisningar som 

ges spelaren under spelet och den tredje t.ex. olika skriftliga texter som spelkaraktärerna 

hittar i spelet. (O’Hagan – Mangiron 2013:118f.) 

I externaliseringsmodellen siktar spelutvecklaren på den gemensamma publiceringsdagen 

för alla språkversioner av spelet. Grunderna är ekonomiska, för spelutvecklaren och -

utgivaren vill sälja sitt videospel så mycket som möjligt under spelets publicering, eftersom 
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spelet inbringar mest under publiceringen. (Esselink 2000:5ff.; Singh 2012:98ff.; O’Hagan 

– Mangiron 2013:118ff.) 

Den andra modellen är inre modell (in-house model) som betyder att spelutvecklaren själv 

tar ansvar för videospelets lokalisering till olika språk och koordinerar hela 

lokaliseringsprojektet från början till slut. Denna modell används speciellt av japanska 

spelföretag och -utvecklare. Företagen har oftast en egen översättningsavdelning, där deras 

frilansöversättare arbetar under olika lokaliseringsprojekt. Japanska företag anställer ofta två 

olika översättningsgrupper: den ena gruppen är ansvarig för lokaliseringen från japanska till 

engelska och den andra gruppen översätter den engelska versionen till FITS-språken (franska, 

italienska, tyska & spanska, som största delen av alla videospel översätts till) och andra 

möjliga språk. (Singh 2012:98ff.; O’Hagan – Mangiron 2013:121)    

Den största skillnaden mellan dessa två modeller är att själva lokaliseringsprocessen i den 

inre modellen först börjar när originalversionen har publicerats. Därför har översättare alltid 

möjligheten att se det verkliga spelet och spelsituationerna där deras översättningar används. 

Översättarna arbetar också på samma plats, vilket möjliggör att de kan diskutera sina 

översättningsval med varandra. De olika språkversionernas kvalitet i den inre modellen är 

ofta bättre i jämförelse med externaliseringsmodellen, men den inre modellen inbringar 

mindre pengar. (Singh 2012:98ff.; O’Hagan – Mangiron 2013:121)   

Naughty Dog, spelstudion som utvecklade videospelet The Last of Us, är en amerikansk 

spelutvecklare, så man kan anta att de har använt externaliseringsmodellen i spelets 

lokalisering. Man ska hålla detta i minnet när man analyserar spelets översättningar, för detta 

kan ha inverkan på olika översättningsval som översättaren har använt när hen har översatt 

skämten som förekommer i spelet.  

 

 

2.1.2.2. Spelinnehåll 

 

Videospel består av olika slags innehåll (eng. game assets) som ska översättas under 

lokaliseringsprocessen. Traditionellt delas dessa innehåll in i fyra grupper beroende på i 

vilken form materialet som ska översättas finns. Dessa grupper är 1) in-game texts, 2) 

grafiska texter, 3) ljudspår och filmatiska innehåll och 4) utprintat material. Ofta finns det 

även andra texter som ska översättas och som inte hör till dessa fyra grupper, såsom spelets 
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officiella webbplats eller strategihandbok. I engelskan talar man om in-game texts eller 

onscreen texts som betyder sådana texter som spelaren kan se när hen spelar videospelet, 

såsom undertextning, anvisningar eller menyer (O’Hagan – Mangiron 2013:122). I svenskan 

finns det ännu inte någon officiell motsvarighet till in-game texts, så jag använder den 

engelska beteckningen. 

Den andra gruppen är grafiska texter (eng. art assets eller graphic text). Grafiska texter 

består av alla sådana bilder eller grafiska innehåll som innehåller text i någon form. Sådana 

bilder eller innehåll är t.ex. skyltar, tidningar eller minneslistor. Det finns två möjligheter att 

översätta grafiska texter. Den ena möjligheten är att översätta grafiska texter med hjälp av 

undertexter, dvs. själva grafiska texten, t.ex. skylten, står i originalform och översättaren gör 

en undertextning som spelaren ser. Den andra möjligheten är att översättaren översätter även 

den grafiska texten, som syns i TV-skärmen, till målspråket. För att kunna göra detta måste 

översättaren också göra förändringar i videospelets grafikfiler, vilket är svårare och mer 

tidskrävande, men inte omöjligt. Det är rekommendabelt att om spelet dubbas till något 

målspråk, ska även spelets alla grafiska texter översättas så att översättaren inte behöver göra 

några ”onödiga” undertexter. Om spelet bara översätts med undertexter, räcker det med att 

göra undertexter. (Chandler – Deming 2012:126; O’Hagan – Mangiron 2013:124) 

Översättaren ska ta hand om den tredje gruppen, ljudspår och filmatiska innehåll, enbart om 

spelet dubbas, för annars finns det inga förändringar i spelets ljudvärld i den översatta 

versionen. Spelets ljudspår innehåller t.ex. alla repliker som förekommer i spelet. Den största 

delen av replikerna förekommer under mellanspel (eng. cut-scenes), som är sådana 

spelsituationer vilkas händelser spelaren inte kan påverka och som sker oberoende av 

spelarens aktioner. (O’Hagan – Mangiron 2013:124f.) 

Den sista gruppen är utprintat material (eng. printed materials). Det utprintade materialet 

består av allt fysiskt material som spelaren får när hen köper spelet, såsom spelförpackning 

och spelinstruktioner. (O’Hagan – Mangiron 2013:135) 

 

 

2.1.2.3. Lokaliseringsprocess 

 

Detta underavsnitt handlar om lokaliseringsprocess. Jag genomgår temat på en allmän nivå, 

eftersom lokaliseringsprocessens roll är ganska liten i denna avhandling. 
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Lokaliseringsprocessen delas in i sex huvudfaser som är förlokalisering, översättning, 

editering, inspelning, efterlokalisering och distribution. Jag redogör kort för varenda fas i 

följande stycken. 

Förlokalisering syftar till fasen där man gör preliminära förberedelser innan själva 

översättningsprocessen börjar. Meningen är att man förbereder sig på sådana problem som 

kan förekomma under översättningsprocessen. Under förlokaliseringen är det viktigt att man 

skapar lokaliseringsutrustning, dvs. alla filer som ska översättas och viktig information om 

videospelet och dess värld, och utnämner en lokaliseringskoordinator och projektets 

översättare. (O’Hagan – Mangiron 2013:128; Chan 2014 [www])  

Preliminära förberedelser skiljer sig starkt beroende på om man använder den inre modellen 

eller externaliseringsmodellen. I den inre modellen bekantar översättare sig med videospelet 

genom att spela spelet och läsa information om spelets handling, värld och walkthrough, dvs. 

anvisningar till hur spelet ska spelas igenom. (Consalvo 2013:321; O’Hagan – Mangiron 

2013:130) I externaliseringsmodellen får översättare vanligtvis inte spela spelet eller se 

verkliga spelsituationer, vilket kan förorsaka problem. Om spelutvecklaren har förberett en 

god lokaliseringsutrustning, kan översättarna ändå bekanta sig med videospelet ganska bra 

med hjälp av den. Men om lokaliseringsutrustningen inte innehåller mycket information, 

måste översättarna hitta information någon annanstans, t.ex. genom att spela gratis 

speldemon på Internet. (O’Hagan – Mangiron 2013:130; Chan 2014 [www]) 

Den andra fasen i lokaliseringsprocessen är själva översättningen. Översättningsprocessen 

liknar på många sätt andra typer av audiovisuell översättning, men det finns även sådana 

begränsningar, som oftast förekommer vid spelöversättning.  

Krav på videospels textning liknar annars de allmänna kraven på textning av audiovisuella 

texter: en undertextning består antingen av en en- eller tvåradig undertext i underkanten i 

TV-skärmen. Antalet märken i en enradig undertext varierar lite beroende på typen av 

audiovisuell text, men i medeltal ryms det ca 30 märken i en enradig undertext. För att 

spelaren hinner läsa undertextningen, ska en enradig undertext synas ca 2–3 sekunder och 

en tvåradig undertext ca 4–5 sekunder i TV-skärmen. Eftersom utrymmet är begränsat, är 

översättaren tvungen att utelämna information ur sin översättning. Typiskt utelämnar man 

olika titlar och namn på karaktärer, adjektivattribut, ortnamn och ledande satser, såsom ”Jag 

tycker att” eller ”Jag tror att”. (Vertanen 2007:151ff.) 
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Den tredje huvudfasen av lokalisering är editering som består av värdering av videospelets 

första översättning och provläsning av sådana översatta filer som spelkaraktärer kommer att 

säga i det slutliga videospelet. I externaliseringsmodellen beror det mycket på 

översättningsföretaget hur mycket tid man använder för att värdera översättningens kvalitet, 

medan alla översättare, som har deltagit i lokaliseringsprojektet, jämför sina översättningar 

med varandra i den inre modellen. (O’Hagan – Mangiron 2013:134) 

Efter editeringen sker inspelning av spelets ljudspår (eng. recording). I praktiken betyder 

detta spelets dubbning, och denna fas förekommer endast om spelet dubbas till målspråket. 

Historiskt sett är det nytt att använda människotal i videospel eftersom ljudfiler kräver 

mycket minne och gamla spelkonsoler inte kan behandla all denna information som ljudfiler 

har. Dagens spelkonsoler kan däremot behandla alltmer information p.g.a. utveckling av 

maskinvara. (O’Hagan – Mangiron 2013:134) 

När editorn har godkänt översättningen, börjar dubbningen. Videospelets manuskript dubbas 

av professionella röstskådespelare i en ljudinspelningsstudio med hjälp av en mixer, en 

ljudingenjör och en dubbningsdirektör. Olika spelscener måste ofta spelas in flera gånger 

eftersom mixern måste finslipa läppsynket mellan spelkaraktärerna och deras 

röstskådespelare. (O’Hagan – Mangiron 2013:134f.) 

När videospelets dubbning har fullbordats, sker efterlokalisering (eng. post-localization). 

Efterlokaliseringen består av följande två skeden: 1) integration och 2) kvalitetssäkring. 

Integration betyder att en ingengörsgrupp går igenom alla översatta filer, avskiljer olika 

filtyper såsom ljudfiler, grafikfiler och textfiler från varandra och sammanställer de översatta 

filerna till den första spelbara speldemon. (O’Hagan – Mangiron 2013:136) 

När den första spelbara demon är färdig, börjar kvalitetssäkringsprocessen (quality 

assurance (QA) process). Kvalitetssäkringsprocessens syfte är att hitta och rätta alla möjliga 

buggar som förekommer i demon. För att hitta buggarna anställer spelutvecklaren några 

speltestare, vilkas arbete är att spela speldemon och rapportera alla buggar som förekommer 

i spelet. Speltestarna ska kontrollera alla möjliga menytexter, anvisningar, och interaktiva 

spelsituationer vilkas innehåll kan förändras beroende på spelarens aktion i spelet. 

Kvalitetssäkringsprocessen kallas ofta även för betatestande (eng. beta testing). När alla 

möjliga buggar har åtgärdats, skapar spelutvecklaren publiceringskandidaten (eng. release 

candidate (RC)), som kan publiceras som sådan eller efter några små ändringar. (O’Hagan 

– Mangiron 2004:59 [www]; O’Hagan – Mangiron 2013:137f.) 
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Den sista huvudfasen av lokaliseringsprocessen är videospelets distribution. Innan spelet kan 

publiceras, måste publiceringskandidaten godkännas av spelutgivaren. Detta betyder att 

varje konsolspel ska godkännas antingen av Sony, Microsoft eller Nintendo beroende på 

vilken spelkonsol videospelet publiceras till. (O’Hagan – Mangiron 2006 [www]; O´Hagan 

– Mangiron 2013:140 

När spelutgivaren har godkänt publiceringskandidaten, kallas den för gold master-versionen 

och videospelet är färdigt för tillverkning och publicering. Spelutgivaren tillverkar ett givet 

antal kopior av videospelet som skickas till detaljförsäljare. Efter detta blir spelet tillgängligt 

för publiken. (Williams 2002:47ff. [www])  

 

 

2.2. Kulturbundna element i videospel 
 

I detta avsnitt redogör jag för hur skämt och andra kulturbundna element brukar översättas 

från ett källspråk till flera målspråk i videospel. Avsnittet är delat in i fyra smärre 

underavsnitt. I det första underavsnittet jämför jag användning av begreppet skämt med 

begreppet vits och i det andra underavsnittet redogör jag för hur en humoristisk situation 

uppstår. Det tredje underavsnittet handlar om olika sätt att kategorisera olika typer av skämt, 

medan det sista underavsnittet fokuserar på olika strategier att översätta skämt i videospel 

och i andra audiovisuella texter.  

 

 

2.2.1. Skämt eller vits 

 

Svenska språket innehåller flera olika ord som betecknar sådana uttryck vilkas syfte är att 

framkalla munterhet hos människor. I videospelet The Last of Us har den svenska 

översättaren använt två ord: vits och skämt. För att terminologin i denna pro gradu-

avhandling vore så koherent som möjligt, bestämde jag mig för att ta reda på vilket ord som 

oftast används. SAOL (2015 s.v. vits) ger följande två definitioner för ordet vits: 1) rolighet 

som ofta bygger på ordlek; skämt och 2) syfte, poäng. Ordet skämt definieras å sin sida på 

följande sätt: handling eller yttrande som är avsett att framkalla munterhet (SAOL 2015 s.v. 

skämt). Enligt dessa definitioner kan man komma till slutsatsen att ordet vits och ordet skämt 
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är synonymer sinsemellan, för båda orden syftar på samma fenomen: ett yttrande, som ska 

framkalla munterhet. Fast orden är synonymer, kan det ena ordet användas oftare än det 

andra, eller det ena ordet kan ha fler synonymer.  

Synonymordboken Ord för ord: Svenska synonymer och uttryck (1977 s.v. vits) ger följande 

synonymer för ordet vits: kvickhet, skämt och ordlek. Enligt ordboken har ordet vits tre 

synonymer som syftar på ett språkligt yttrande som ska framkalla munterhet. Å andra sidan 

ger boken följande synonymer för ordet skämt: gyckel, spektakel, glam, ras, löje, skämtan, 

ett kvickt l. spirituellt l. humoristiskt infall, rolighet, lustighet, skämtord, kvickhet, attiskt salt, 

komik, humor, rötmånadshistoria, vits, (puts)lustighet, gyckelverk, practical joke, skalk- l. 

tjuv(pojks)streck, spratt, badinage, ploj, gag, upptåg, galej, fars, skämtpjäs, humoresk (Ord 

för ord: Svenska synonymer och uttryck 1977 s.v. skämt). Ordet skämt har fler synonymer 

än ordet vits, sammanlagt 32 stycken, av vilka vits är en. Alla av dessa syftar även på samma 

fenomen, och därför har jag kommit till slutsatsen att ordet skämt är mer användbart än ordet 

vits och jag använder ordet skämt i fortsättningen som begrepp för olika roligheter eller 

ordlekar, som ska framkalla munterhet.  

 

 

2.2.1.1. Skämtets uppkomst 

 

Forskare inom översättningsvetenkap har skilda åsikter om hur begreppet skämt ska 

definieras. Den kortaste och enklaste definitionen för skämt är följande: ’något som får en 

att skratta eller le’ ([egen översättning] Harrison 2013:11 [www]). Enligt 

personlighetsforskningen (se t.ex. Chiaro 1992 och Ruch 1998) har begreppet skämt flera 

olika dimensioner, såsom individens egen personlighet och dess inverkan på individens 

sinne för humor, och den kulturella, lingvistiska, geografiska och/eller sociolingvistiska 

inverkan på sinne för humor (de Pedro Ricoy – Williamson 2014:166 [www]). Attardo 

(2001:61f. [www]) berättar ytterligare att skämt rått kan delas in i narrativa skämt (eng. 

narrative jokes) och samtalsskämt (eng. conversational jokes). Den största skillnaden mellan 

dessa två är att narrativa skämt kan memoreras, medan samtalsskämt uppstår i 

samtalssituationen och de är mer plötsliga. Attardos indelning fungerar ändå inte i denna 

avhandling, eftersom skämt som analyseras här tillhör narrativa skämt, för de är hämtade ur 

en fiktiv skämtbok. 
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De Pedro Ricoy och Williamson (2014:167 [www]) refererar Attardos och Raskins General 

Theory of Verbal Humour (sv. den generella teorin om den verbala humorn), vars syfte är 

att förklara vad som är ett skämt och hur det uppstår i ett manuskript. De Pedro Ricoy och 

Williamson presenterar en omarbetad teori av Attardos och Raskins teori om hur ett skämt 

uppstår. De berättar att vartenda skämt består av sex parametrar, som är hierarkiskt beroende 

av varandra.  

Ett skämt börjar med oppositionen av manuskripten (eng. Script Opposition). Denna 

parameter syftar på skämtets preliminära förberedelser. För att ett skämt kan uppstå, måste 

det finnas två dimensioner i manuskriptet: å ena sidan ska en händelse i manuskriptet vara 

trovärdig och likna den reala världen, men å andra sidan för att skämtet kan uppstå ska det 

finnas något slags motsatsförhållande mellan den reala och den irreala världen (t.ex. med 

hjälp av motsats mellan vanligt vs. ovanligt, möjligt vs. omöjligt o.s.v.). Det sägs att det 

egentligen finns två skilda manuskript i stället för ett enda manuskript; det verkliga och det 

overkliga manuskriptet. (de Pedro Ricoy – Williamson 2014:168 [www]) 

Därefter följer den logiska mekanismen, där dessa två manuskript möter varandra och den 

tredje parametern, den humoristiska situationen, uppstår (de Pedro Ricoy – Williamson 

2014:168 [www]). Attardo (2001:25 [www]) talar om oförenlighetsteorin (eng. Incongruity 

Theory), enligt vilken den humoristiska situationen uppstår som följd av en konflikt när det 

verkliga och overkliga manuskriptet möter varandra, dvs. som följd av den logiska 

mekanismens aktion. Den fjärde parametern, föremålet, betecknar karaktärer, fenomen, 

kulturella drag o.s.v., som man skämtar om. Den narrativa strategin syftar till systemet, 

enligt vilket skämtet kommer att föreställas (t.ex. om skämtet kommer att föreställas endast 

genom kroppsspråket och utan ord eller endast med olika ljud o.s.v.). Den sista parametern, 

språket, syftar till skämtets språkliga dimension, dvs. med vilka bestämda ord skämtet 

föreställs (om skämtet innehåller riktiga ord) och i vilken ordning den relevanta 

informationen gällande skämtet presenteras i den humoristiska situationen. (de Pedro Ricoy 

– Williamson 2014:168 [www]) Hela teorin finns som enhet i bild 1 på följande sida. 
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Bild 1: De Pedro Ricoys och Williamsons teori om skämtets uppkomst (de Pedro Ricoy & 

Williamson 2014:167 [www]) 

 

 

 

 

 

 

 

Inom översättningsvetenskap har skämten som förekommer i videospel forskats lite, men i 

de forskningar som har gjorts har forskare kommit till slutsatsen att videospelens skämt 

uppstår och fungerar på samma sätt som i de Pedro Ricoys och Williamsons teori (se t.ex. 

Lepre 2014). Lepre (2014:504ff.) tillägger ännu att skämten i videospel ofta bryter den fjärde 

väggen, dvs. skämtet uppstår t.ex. när spelkaraktärer talar till spelaren. 

 

 

2.2.1.2. Typer av skämt 

 

Zabalbeascoa avskiljer sju olika typer av skämt: 1) internationellt skämt, 2) binationellt 

skämt, 3) skämt om nationell kultur och organisationer, 4) folkligt skämt, 5) språkberoende 

skämt, 6) visuellt skämt och 7) komplext skämt. Internationella skämt (eng. international 

joke) betecknar sådana skämt som är kända runt världen, oberoende om skämtens 

originalspråk eller -kultur. Binationella skämt (eng. binational joke) är en motsats till 

internationella skämt: ett binationellt skämt fungerar väl i sin källkultur, men förorsakar 

översättningsproblem när det översätts till någon målkultur. (Zabalbeascoa 1996:17 [www]) 

Skämt om nationell kultur och nationella organisationer (eng. national-culture-and-

institutions joke) innehåller en hänvisning till något specifikt kulturellt drag eller till någon 

specifik organisation i källkulturen som ofta översätts med något specifikt drag eller någon 

specifik organisation i målkulturen. Folkliga skämt (eng. national-sense-of-humour joke) 

1. Oppositionen av manuskripten 

2. Den logiska mekanismen 

3. Situationen 

5. Den narrativa strategin 

4. Föremålet 

6. Språket 



20 
 

liknar den föregående typen mycket, men de baserar sig mer på källkulturens lokala 

traditioner, t.ex. källkulturens religion, skrattande åt grannländer och politiska och historiska 

förbindelser med grannländer, dvs. folkliga skämt är sådana skämt som i allmänhet får 

källkulturens publik att skratta. (Zabalbeascoa 1996:18f. [www]) 

Språkberoende skämt (eng. language-dependent joke) är starkt anknutna till källspråket och 

språkets system (Zabalbeascoa 1996:19 [www]). Till exempel svenskans ord lätt kan 

förorsaka en humoristisk situation, för det kan betyda antingen något som väger lite eller 

något som inte är svårt. Visuella skämts (eng. visual joke) effekt uppstår från det som man 

ser i TV-skärmen i audiovisuella texter, t.ex. när en karaktär står på näsan. Den sista typen, 

komplexa skämt (eng. komplex joke), betecknar sådana skämt som kombinerar minst två av 

de ovannämnda typerna. (Zabalbeascoa 1996:19f. [www]) 

Martínez-Sierra har omarbetat Zabalbeascoas kategorisering av olika skämttyper. Han 

presenterar sin kategorisering som består av åtta olika typer av humoristiska element: 1) 

humoristiska element gällande samfundet och institutionerna (motsvarar Zabalbeascoas 

skämt om nationell kultur och nationella organisationer), 2) folkliga humorelement 

(motsvarar Zabalbeascoas folkliga skämt), 3) lingvistiska element (motsvarar Zabalbeascoas 

språkberoende skämt), 4) visuella element (motsvarar Zabalbeascoas visuella skämt), 5) 

grafiska element, 6) paralingvistiska element, 7) omarkerade humoristiska element och 8) 

ljudelement. (Martínez-Sierra 2005:290ff. [www]) 

Grafiska element betecknar sådana skämt som förorsakas med hjälp av en text som syns i 

skärmen, t.ex. med hjälp av en rolig text som står på en skylt. Med paralingvistiska element 

syftar man på olika ickeverbala skämt som förekommer i den audiovisuella texten. Sådana 

skämt sker inte direkt via talet, utan t.ex. med hjälp av talets intonation och rytm, tonfallet 

och kroppsspråket. Omarkerade humoristiska element är sådana skämt som inte tillhör 

någon annan typ av humoristiska element, men som ändå är humoristiska. Den sista typen, 

ljudelement, betecknar sådana skämt, som förorsakas endast med hjälp av olika ljudeffekter. 

(Martínez-Sierra 2005:291f. [www]) 
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2.2.2. Översättning av skämt 

 

Det finns olika åsikter hos forskare gällande hur skämt ska översättas i audiovisuella texter. 

De flesta forskare tycker att översättning av skämt är en underkategori av översättning av 

kulturbundna element. I detta avsnitt presenterar jag några olika sätt att kategorisera olika 

översättningsstrategier av kulturbundna element (inklusive skämtens översättning) i 

audiovisuella texter (inklusive i videospelöversättning). 

Det finns ingen rätt strategi för att översätta skämt från ett språk till ett annat, och olika 

forskare har under årens lopp utvecklat olika översättningsstrategier. Till exempel Sorvali 

refererar den estländske semiotikerns, Juri Lotmans, modell, enligt vilken ett skämt är ett 

teaterrum. Teaterrummet består av en skådeplats, en aktion och repliker. Översättaren ska ta 

hänsyn till alla dessa tre komponenter, när hen översätter skämtet. (Sorvali 2008:12f. 

[www]) Denna modell medtar bra skådeplatsens och aktionens, dvs. situationens roll för 

skämtet, men den berättar inte hur ett skämt egentligen ska översättas.  

 

 

Extralinguistic Cultural Reference 

 

I sin undersökning använder Pedersen (2011:43ff. [www]) begreppet Extralinguistic 

Cultural Reference (ECR) (sv. extralingvistisk kulturell referens), som beskriver sådana 

uttryck i audiovisuella texter som hör till kulturbundna element. Enligt Pedersen ska en ECR 

innehålla följande fyra kriterier: 1) En ECR ska på något sätt vara bunden till källkulturen, 

2) den ska vara ett lingvistiskt uttryck, dvs. den ska på något sätt presenteras språkligt, 3) 

detta lingvistiska uttryck ska på något sätt hänvisa till någon extralingvistisk entitet eller 

process, t.ex. till något kulturspecifikt fenomen, någon kulturspecifik process eller till någon 

fiktiv karaktär som är känd i källkulturen och 4) källkulturens publik ska kunna identifiera 

sig med ECRn.  En ECR kan t.ex. betyda olika kulturspecifika maträtter, platser, institutioner 

eller vanor. (Pedersen 2011:43ff. [www]) Till exempel i den finska eller svenska 

omgivningen kan maträtten memma vara en ECR, om den ska översättas till något annat 

språk. Begreppet ECR kan även användas i denna pro gradu-avhandling, för begreppet skämt 

uppfyller de fyra krav som en ECR har, dvs. skämt är ett exempel på ECRer. 
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Pedersen (2011:74ff. [www]) presenterar en taxonomi, dvs. ett hierarkiskt system, enligt 

vilken han har kategoriserat olika översättningsstrategier som har använts vid översättning 

av ECRer. Pedersens taxonomi delas först in i två undergrupper beroende på om 

översättningsstrategin betonar det kulturbundna elementets bevarande i översättningen eller 

om det kulturbundna elementet ska ersättas med ett målkulturellt element, och sedan in i sju 

olika översättningsstrategier som används vid översättning av ECRer. En omarbetad version 

av Pedersens taxonomi presenteras som helhet i bild 2.  

 

Bild 2: Egen utveckling av Pedersens taxonomi av översättningsstrategier av en ECR 

(Pedersen 2011:75 [www]) 

 

Till källrelaterade översättningsstrategier hör retention, specificering och direkt översättning. 

Retention betyder bevarande av källtextens ECR. Oftast betyder detta att källtextens ECR 

inte alls översätts, eller den anpassas efter målspråkets språkliga krav och markeras t.ex. med 

apostrofer. ECRer, som översätts med hjälp av retention, syftar ofta på sådana kulturbundna 

element som existerar i den verkliga världen. Ett exempel på detta är namnen på olika 

bilmärken; om ett bilmärke nämns i den audiovisuella texten och bilen syns i bilden, bevarar 

översättaren oftast originalnamnet på bilmärket. (Pedersen 2011:75–82 [www]) 
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I specificering tillägger översättaren extra information om ECRn i sin översättning för att 

målspråkliga tittare kan förstå ECRns betydelse bättre. Till exempel filmen My best friend’s 

wedding innehåller en engelsk ECR ”Sophomore year at Brown”, som har översatts till 

danska med ”Vi mødtes på Brown Universitet” (sv. Vi träffades på Browns universitet). 

Begreppet sophomore year (andra året på ett universitet) kan vara främmande till den danska 

publiken, och därför har översättaren troligen valt att översätta ECRn genom att utelämna 

den information som kan vara obekant för publiken (sophomore year). Samtidigt har 

översättaren specificerat ordets Brown betydelse i översättningen genom att tillägga ordet 

universitet. Den sista källrelaterade översättningsstrategin är direkt översättning, som 

betyder att ECRn översätts ord för ord från källspråket till målspråket. Undantaget i denna 

strategi är egennamnen, som sällan blir översatta. (Pedersen 2011:75ff. [www]) 

Harrison nämner å sin sida enbart en översättningsstrategi, exoticering (eng. exoticism), som 

motsvarar Pedersens källrelaterade översättningsstrategier. Exoticeringens syfte är att ta med 

främmande element från källspråket, när texten översätts till målspråket. Mängden av 

främmande element som bevaras är beroende av situationen. (Harrison 2013:26 [www]) 

Målrelaterade översättningsstrategier består av generalisering, substitution och uteslutning 

av ECRer. I generalisering generaliserar man den kulturella hänvisningens betydelse av den 

källspråkliga ECRn, när man översätter den till målspråket. Detta kan genomföras t.ex. med 

hjälp av en överkategori, till vilken källspråkets ECR är anknuten. Till exempel i TV-serien 

Meet Joe Black har den engelska ECRn ”This morning. The Corinth Coffee Shop” översatts 

till svenska med ”I förmiddags. På ett kafé”. Den engelska ECRn, ”The Corinth Coffee 

Shop”, innehåller namnet på ett specifikt kafé, som har översatts till svenska bara med hjälp 

av en överkategori, ”ett kafé”. (Pedersen 2011:75f., 85ff.) 

Substitution betyder ersättande av källspråkets originella ECR med någon annan ECR 

antingen från källkulturen eller från målkulturen, beroende på situationen (Pedersen 

2011:75f.). Till exempel den finska maträtten memma kan översättas i den engelska världen 

med haggis, för båda orden betecknar starkt kulturspecifika maträtter som delar åsikter i sina 

källkulturer. Harrison (2013:26f. [www]) har i sin studie använt begreppet kulturell 

transplantation (eng. Cultural Transplantation), vars betydelse är densamma som Pedersens 

substitution. Som begrepp är substitution dock bättre lyckat, för den beskriver 

översättningsstrategins funktion bättre. 

Den tredje målrelaterade strategin är uteslutning av ECRn (eng. omission). I praktiken 

betyder detta bortfall av den källspråkliga ECRn, dvs. översättaren låter bli att översätta 
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ECRn helt och hållet i sin översättning. Den sjunde översättningsstrategin, som varken hör 

till de källrelaterade eller till de målrelaterade översättningsstrategierna, är officiell 

motsvarighet. Denna strategi kan användas vid sådana ECRer, som har en officiell 

motsvarighet i målspråket. Sådana ECRer syftar oftast på namnen på administrativa 

organisationer eller fiktiva karaktärer. Som exempel nämner Pedersen karaktären Kalle 

Anka, som har en officiell motsvarighet i flera språk. (Pedersen 2011:75f., 97f. [www]) 

Även andra forskare, såsom Mudriczki (2014:55ff. [www]), har hittat likadana 

översättningsstrategier i sina undersökningar. O’Hagan och Mangiron (2006 [www]) kallar 

översättning av skämt och andra humoristiska element för transkreation (eng. transcreation), 

som betyder att översättaren oftast har fria händer att göra lämpliga översättningssval i 

problematiska situationer, såsom vid översättning av skämt. Mudriczki (2014:55ff. [www]) 

presenterar tre strategier: 1) smidig övergång av humor, 2) övergång av humor enligt visuella 

tips och 3) adaptiv övergång av humor. Smidig övergång av humor (eng. Smooth Humour 

Transfer) är enligt Mudriczki den lättaste strategin att översätta ett skämt eftersom skämtet 

då kan överföras till målspråket utan att det behöver anpassas. I övergång av humor enligt 

visuella tips (eng. Visual Clue Constrained Humour Transfer) ska skämtet anpassas till 

målspråket på ett sådant sätt att skämtet är i harmoni med de visuella elementen, dvs. med 

det som syns i TV-skärmen. Adaptiv övergång av humor (eng. Adaptive Humour Transfer) 

betecknar alla sådana strategier där översättaren måste bearbeta originalskämtets innehåll 

när det översätts till målspråket.  

I föregående avsnitt har jag genomgått hur man kan definiera begreppet skämt, hur en 

humoristisk situation uppstår, på vilka olika sätt man kan indela typer av skämt i grupper 

och vilka olika översättningsstrategier man kan utnyttja vid översättning av skämt. Jag har 

även gett flera exempel på hur olika skämttyper och översättningsstrategier kan kategoriseras.  
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3. ANALYS AV DE ENGELSKA ORIGINALSKÄMTEN OCH DERAS 

ÖVERSÄTTNINGAR 
 

I detta kapitel genomför jag innehållsanalys av de engelskspråkiga originalskämten och 

deras svensk- och tyskspråkiga översättningar i videospelet The Last of Us. Kapitlet är delat 

in i mindre avsnitt beroende på originalskämtens skämttyper. Jag har använt Zabalbeascoas 

kategorisering, som består av sju olika skämttyper (se avsnitt 2.2.1.2.). Den största 

skämttypen som förekommer hos de engelskspråkiga originalskämten är språkberoende 

skämt (sammanlagt 17 skämt), varefter komplexa skämt är den mest allmänna typen med 

fyra instanser. I de engelska originalskämten finns det även ett exempel på rent binationella 

skämt. 

Det är beaktansvärt att nämna hur få typer detta material innehåller. Det finns t.ex. inga 

exempel på visuella skämt i originalskämten. Det finns två orsaker till detta: 1) Alla 

originalskämt är hämtade från en fiktiv skämtbok, på grund av vilket alla skämt på något sätt 

är anknutna till språket. Det kunde ha varit möjligt att försöka analysera olika spelsituationer 

där det fanns visuella skämt, men inom ramen för denna pro gradu-avhandling skulle det ha 

varit omöjligt. 2) Fast originalskämten inte representerar så många olika skämttyper, finns 

det mycket variation i översättningarnas skämttyper, dvs. fast originalskämten är starkt 

språkberoende, betyder det inte automatiskt att även översättningarna är språkberoende. 

De svensk- och tyskspråkiga översättningarna analyseras på två sätt: 1) Jag tar hänsyn till på 

vilket sätt originalskämtet har översatts till svenska och tyska. För att kunna kategorisera 

olika översättningssätt använder jag Pedersens taxonomi av översättningsstrategier av en 

ECR (se avsnitt 2.2.2.). 2) Jag tar även reda på vilka skämttyper de svensk- och tyskspråkiga 

översättningarna representerar genom att använda Zabalbeascoas kategorisering. I kapitel 4 

sammanbinder jag resultatet och analyserar om det finns några förenande egenskaper mellan 

originalskämtets och dess översättnings skämttyp, eller om en viss översättningsstrategi 

frambringar skämt av en viss skämttyp. Jag har använt pronomenet hen i analysen när jag 

antingen talar om den svensk- eller tyskspråkiga översättaren som har översatt skämten, 

eftersom jag inte har kunnat ta reda på om dessa översättare är män eller kvinnor. Det är 

möjligt att hitta företag som är ansvariga för översättningarna men namnen på de personer 

som har översatt skämten kan man inte ta reda på. Därför anser jag att det är motiverat att 

använda pronomenet hen. 
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Innan jag börjar analysera skämten, presenterar jag terminologin som jag använder. Alla 

skämt som förekommer i mitt material innehåller någon egenskap eller något drag, som är 

orsaken till varför folk anser att skämtet är roligt. Jag använder här begreppet den 

humoristiska effekten (eng. humorous effect) som används för att klargöra vad som 

förorsakar humorn i ett skämt (Veale 2004:2 [www]). Jag analyserar både originalskämtet, 

den svenska översättningen och den tyska översättningen. Jag har även gett en direkt 

översättning av den engelska och tyska versionen till svenska för att även en läsare som inte 

behärskar dessa språk kan förstå de engelsk- och tyskspråkiga skämtens betydelser och följa 

analysen. 

 

 

3.1. Språkberoende skämt 
 

Det finns sammanlagt 17 exempel på språkberoende skämt i materialet. Jag har delat denna 

kategori ännu in i fyra mindre kategorier, för jag inser att den humoristiska effekten inte 

uppstår på exakt samma sätt i alla språkberoende skämt. Dessa nya kategorier är homonyma 

skämt, semantiska skämt, homofona skämt och idiomatiska skämt.  

Det handlar om ett homonymt skämt när den humoristiska effekten uppstår med hjälp av 

homonyma ord, dvs. ord som skrivs, stavas och uttalas på samma sätt, men som ändå 

betecknar olika saker (Partington 2009:1796f. [www]). Till exempel svenskans ord får är ett 

homonymt ord eftersom betydelsen antingen kan vara ett får, dvs. en djurart eller verbformen 

får i exempelsatsen ’jag får pengar’. Jag använder kategorin semantiska skämt i denna pro 

gradu-avhandling i betydelsen ’skämt som är språkberoende, men där det inte finns någon 

ordlek eller flertydiga ord som förorsakar den humoristiska effekten’. Humorn i sådana 

skämt uppstår endast p.g.a. den semantiska relationen av orden, dvs. situationen blir 

humoristisk p.g.a. orden som används där. Man använder även begreppet oskämt (eng. non-

jokes) i betydelsen semantiska skämt. (Bekinschtein, Davis, Rodd & Owen 2011 [www]) 

Jag har dock valt att använda begreppet semantiska skämt för att avhandlingen blir mer 

koherent. 

I homofona skämt uppstår den humoristiska effekten med hjälp av homofona ord, dvs. ord 

som skrivs på ett annorlunda sätt, men som uttalas likadant (Partington 2009:1796f. [www]). 

Till exempel orden hjul och jul är homofoner i svenskan. Den fjärde kategorin är idiomatiska 
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skämt. De liknar homonyma skämt mycket, eftersom det handlar om ordens flertydighet i 

båda typerna. Skillnaden mellan dessa två typer är att medan det handlar om ett ords 

flertydighet, eller homonymi, i homonyma skämt, så i idiomatiska skämt handlar det om 

flertydighet av en hel fras, oftast av ett idiom. I idiomatiska skämt har idiomet ofta två 

betydelser: den idiomatiska betydelsen och den bokstavliga betydelsen. (Partington 

2009:1798f. [www]) 

 

 

3.1.1. Homonyma skämt 

 

Vid analysen använder jag följande mönster: Först presenterar jag det engelska 

originalskämtet samt dess direkta svenskspråkiga översättning. Därefter analyserar jag 

originalskämtets skämttyp och hur den humoristiska effekten uppstår i skämtet, varefter jag 

analyserar den svenska och den tyska översättningen på samma sätt. Jag har bestämt mig för 

att använda fet stil när jag presenterar skämten och deras översättningar för att de skulle 

sticka i ögonen bättre och för att läsaren skulle hänga med i analysen bättre.  

I följande stycken analyserar jag de homonyma skämt som förekommer i materialet. Det 

finns sammanlagt sex instanser av homonyma skämt hos de engelska originalskämten. 

Ex. 1.a) I walked into my sister's room and tripped on a bra. It was a booby-trap. 

sv. Jag gick till min systers rum och snubblade på en bysthållare. Den var 

en livsfarlig fälla. 

Skämtet innehåller ett ord som kan tolkas på två olika sätt. Ordet booby-trap har oftast 

betydelsen en livsfarlig fälla (Cambridge Dictionary 2017 s.v. booby trap [www]), men det 

kan tolkas även på ett annat sätt. Boody-trap kan vara en sammansättning, som består av 

delarna booby och trap. Medan ordet trap endast har betydelsen fälla, kan ordet booby 

antingen betyda brun sula (en fågelart), dumskalle eller bröst på svenska (Cambridge 

Dictionary 2017 s.v. booby [www]). Betydelserna brun sula och dumskalle passar inte in i 

situationen, på grund av vilket jag utelämnar dem ur analysen. När man tänker på första 

delen av skämtet, ”I walked into my sister’s room and tripped on a bra”, inser man vad gör 

skämtet roligt: ordet booby-trap kan ha betydelsen bröstfälla. Bysthållaren, som försökte 

fälla talaren, är en slags ”bröstfälla”. Skämtet har översatts till svenska på följande sätt: 
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Ex. 1.b) Vad är likheten mellan en tandläkare och en brandman? Båda rycker ut, 

den ena tänder, den andra släcker. 

Det finns två tolkningar till denna översättning, av vilka båda är nästan synonyma. Det enda 

ordet som kan ha två olika betydelser är ordet tänder. Det kan antingen vara 1) den 

obestämda pluralformen av substantivet tand eller 2) presensformen av verbet tända (SAOB 

2014 s.v. tand & tända [www]). Därför kan själva översättningen ha betydelserna 1) ”Båda 

rycker ut, den ena (rycker ut) tänder, och den andra släcker” eller 2) ”Båda rycker ut, den 

ena anlägger en brand, och den andra släcker”. Semantiskt sett är tolkningsalternativet 2 det 

enda rätta eftersom det inte finns någon koherens mellan satserna ”den ena rycker ut tänder” 

och ”den andra släcker” i alternativet 1, medan i alternativet 2 står båda satserna i koherens 

(båda satserna syftar till brand på något sätt). Troligen har översättaren velat skapa en ordlek, 

såsom i det engelska originalskämtet, för att spelaren blir tvungen att fundera på ordet tänder 

och dess olika betydelser.  

Översättaren har använt substitution som översättningsstrategi i detta fall, vilket blir klart 

när man jämför originalskämtet och dess översättning: översättningen liknar inte alls 

originalskämtet. Inte ens skämtets och översättningens ämnesområden är närliggande utan 

helt annorlunda. Detta är lite underligt, för jag tror att det inte vore så svårt att skapa ett 

skämt på svenska gällande bröst och/eller bysthållare. Å andra sidan är skämtet ”Vad är 

likheten mellan en tandläkare och en brandman? Båda rycker ut, den ena tänder, den andra 

släcker” ganska bekant (åtminstone föreställs detta skämt på flera svenskspråkiga webbsidor 

som handlar om skämt och ordlekar; använd båda rycker ut, den ena tänder, den andra 

släcker som sökord i Google). Översättaren har kanske haft bråttom med översättningen och 

har därför använt ett redan existerande skämt. Originalskämtet har översatts till tyska på 

följande sätt: 

Ex. 1.c) Was sagt man über einen verstorbenen Spanner? Der ist weg vom Fenster. 

sv. Vad säger man om en avliden mätarfjäril? Den är borta från fönstret. 

Med första ögonblicket ser den tyska översättningen ganska entydig ut, såsom den direkta 

översättningen till svenska visar. Ändå har dessa två tyskspråkiga satser mångsidigare 

tolkningar än vad de syns ha. Det finns två viktiga språkliga element i översättningen som 

möjliggör att den humoristiska effekten uppstår. Dessa element är substantivet Spanner (sv. 

mätarfjäril) och dess olika homonymer, och idiomet weg vom Fenster sein (sv. att vara borta 
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från fönstret).  Den humoristiska effekten uppstår i sambandet mellan dessa två element, 

eller bättre sagt i betydelseförhållandet mellan dessa två. 

Som sagt har substantivet Spanner betydelsen mätarfjäril i svenskan. Spanner har också 

följande betydelser: 1) spännare, 2) (sko)block, 3) fönstertittare. (Duden 2017 s.v. Spanner 

[www]) Av dessa fyra betydelser är bara två tänkbara i översättningen, eftersom detta 

"Spanner" enligt översättningen är ”avliden”, dvs. död. Varken en spännare eller ett block 

kan vara avlidna, för de är inte levande varelser från första början. Därför utelämnar jag dem 

ur analysen och använder endast betydelserna mätarfjäril och fönstertittare.  

Idiomet weg vom Fenster sein har flera olika tolkningar. Om det används bokstavligt, har 

det naturligtvis en bokstavlig betydelse: att vara borta från fönstret. Denna fras har dock 

blivit ett idiom, som till och med kan ha fyra olika betydelser beroende på kontexten. Dessa 

betydelser är enligt Sprichwörter & Redewendungen (2017 [www]) följande: 

1) att vara avliden 

2) att vara försvunnen 

3) att ha brist på pengar 

4) att ha förlorat sin chans 

 

Alla av dessa fyra betydelser passar in i den tyska översättningen på någon nivå. Det är 

ganska osannolikt att en fjäril skulle ha ''brist på pengar'', men satsen i sig är grammatiskt 

korrekt. De olika tolkningsalternativen av den tyska översättningen finns nedan: 

1) Vad säger man om en avliden mätarfjäril?  Den är borta från fönstret. 

2)     Den har dött. 

3)     Den har försvunnit. 

( 4)    Den har brist på pengar. ) 

( 5)    Den har förlorat sin chans. ) 

6) Vad säger man om en avliden fönstertittare?  Hen är borta från fönstret. 

7)    Hen har dött. 

8)     Hen har försvunnit. 

( 9)    Hen har brist på pengar. ) 

10)    Hen har förlorat sin chans. 

 

Det finns sammanlagt tio olika tolkningar av den tyska översättningen. Av dessa tolkningar 

är bara sju dock trovärdiga. Tolkningarna 4) och 5) låter omöjliga, eftersom en fjäril inte kan 

''ha brist på pengar'' eller ''förlora sin chans'', och på samma sätt är tolkning 9) omöjlig, för 

om en fönstertittare redan är död, hur hen fortfarande kan ha brist på pengar, dvs. 

tempusformen i svaret gör svaret omöjligt. 
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Det är svårt att avgöra vilket av dessa tolkningsalternativ är ''det rätta'' enligt översättarens 

åsikt, eftersom det finns något roligt i alla sju återstående alternativ. Man kan påstå att 

alternativen 2) och 7) är minst roliga, eftersom svaret är ”dumt” i sig (svaret finns redan i 

frågan). Ändå kan några människor tycka om sådana ”dumma” skämt. Vars och ens sinne 

för humor är annorlunda, på grund av vilket det är omöjligt att välja den roligaste tolkningen. 

Jag nöjer mig med att konstatera att översättaren har lyckats bra i denna översättning, 

eftersom hen har kunnat skapa ett skämt där det finns mångsidiga tolkningsalternativ. 

Även den tyska översättningen har genomförts med substitution som översättningsstrategi 

och sammanfattningsvis kan man konstatera att den tyska versionen är bäst lyckad av de tre 

versionerna. Alla tre versioner tillhör åtminstone homonyma skämt; i det engelska 

originalskämtet handlar det om ordets booby-trap homonymi och i den svenska 

översättningen om ordets tänder homonymi. Den tyska översättningen tillhör också de 

språkberoende skämt, men inom denna kategori representerar översättningen samtidigt två 

undergrupper: homonyma och idiomatiska skämt. Grunden för detta är att det finns ordet 

Spanner och idiomet weg vom Fenster sein som båda har flera homonymer och 

tolkningsalternativ.  

Ex. 2.a)  I used to be addicted to soap, but I'm clean now. 

 sv. Jag brukade vara avhängig av tvål, men jag är ren nu. 

Även detta skämt är homonymt, eftersom humorn förorsakas med hjälp av ett ord som har 

flera olika betydelser. I detta fall handlar det om ordet clean (sv. ren). Vid sidan av 

betydelsen ren kan adjektivet clean också betyda drogfri; nykter utan droger (Cambridge 

Dictionary 2017 s.v. clean [www]). Den humoristiska effekten förorsakas med hjälp av 

föreställningen att om man är avhängig av tvål, så blir man säkerligen både konkret ren och 

också nykter från tvålen.  

Originalskämtet är på det sättet unikt att man har använt direkt översättning som 

översättningsstrategi i båda översättningarna. På grund av detta förblir översättningarnas 

skämttyp också homonyma skämt. Svenskans adjektiv ren har också samma tvetydighet som 

engelskans clean (SAOB 2014 s.v. ren [www]), vilket syns i den svenska översättningen:  

Ex. 2.b) Tidigare var jag beroende av tvål. Men nu är jag ren. 

I den tyska översättningen har man använt adjektivet clean som är ett direkt lån från 

engelskan. Ordet betyder dock endast att vara drogfri; att vara nykter utan droger; att inte 
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mer vara avhängig av droger (Duden 2017 s.v. clean [www]), medan adjektivet sauber har 

betydelsen ren i vanliga situationer (t.ex. rummet är rent) (Duden 2017 s.v. sauber [www]). 

Ex. 2.c) Ich war süchtig nach Seife. Jetzt bin ich clean. 

sv. Jag var avhängig av tvål. Nu är jag ren. 

Fast den svenska och den tyska versionen är direkta översättningar av originalskämtet, kan 

man konstatera att den svenska översättningen har lyckats bättre. Orsaken till detta är att 

medan svenskans ord ren (och engelskans ord clean) har olika betydelser, dvs. homonymer, 

har tyskans ord clean enbart en betydelse. Det finns två tolkningsalternativ i den engelska 

och den svenska versionen, men bara ett i den tyska versionen. Man har egentligen förlorat 

en dimension i den tyska översättningen, som lever kvar i den svenska översättningen. 

Ex. 3.a) 3.14% of sailors are pi rates. 

sv. 3,14 % av sjömän är pi rater. 

Man ska lägga märke till att engelskans ord pi rates inte är skriftspråkligt rätt, utan det ska 

skrivas ”pirates”. Detta skriftsätt har använts här troligen p.g.a. humoristiska orsaker. Ordet 

pirates har betydelsen pirater på svenska. Talet 3,14 är närmevärdet för pi, och när den 

engelska spelaren ser den skrivna formen ”pi rates”, kan hen inte vara utan att inse 

förhållandet mellan detta procentantal och ordet pi rates. Det är svårt att bestämma om detta 

skämt tillhör homonyma eller homofona skämt, men jag har bestämt mig för att inkludera 

skämtet i homonyma skämt eftersom skämtet handlar om ordets pi flertydighet och ordets 

exakt samma uttal inte förekommer i någon annan skriftlig form. Även detta skämt har 

översatts nästan direkt till svenska: 

Ex. 3.b)  3,14 procent av alla sjömän är pi-rater. 

Som översättningsstrategi har man använt direkt översättning, som fungerar bra i svenskan 

eftersom ordet pirater innehåller namnet på den matematiska konstanten pi. Översättaren 

har inte behövt försöka skapa någon annan översättning, eftersom samma struktur fungerar 

även i svenska. Ytterligare har videospelet lokaliserats enligt externaliseringsmodellen (se 

avsnitt 2.1.2.1.), vilket betyder att översättaren troligen inte har haft mycket tid för att skapa 

nya skämt och ordlekar, eftersom största delen av tiden har gått till det allmänna 

översättningsarbetet, såsom översättning av dialoger o.s.v. Därför har det varit motiverat att 

använda direkt översättning som översättningsstrategi. 

Ex. 3.c) Insgesamt fünf von vier Leuten können nicht rechnen. 

sv. Sammanlagt fem av fyra personer kan inte räkna. 
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Denna översättning är ett exempel på semantiska skämt, dvs. översättningen är språkligt och 

grammatiskt korrekt, men låter helt absurd. Den roliga effekten uppstår när man inser att ett 

sådant antal människor som ”fem av fyra personer” aldrig kan förekomma i den reala världen. 

När man går vidare i översättningen, påstås det att denna folkmassa inte kan räkna. Detta 

låter logiskt eftersom denna folkmassa inte ens insåg att det aldrig kan existera ett sådant tal 

som ”fem av fyra”. Det är denna semantiska omöjlighet som förorsakar den humoristiska 

effekten i den tyska översättningen. 

I den svenska översättningen har man använt direkt översättning som översättningsstrategi, 

medan den tyska översättaren har valt att använda substitution. Hen har bevarat 

originalskämtets ämnesområde (skämtet bygger fortfarande sig på nummer), men ändå 

skapat ett helt nytt skämt. Man kan fråga varför hen inte har översatt skämtet direkt till tyska. 

Originalskämtet är på så sätt internationellt att det skulle fungera även i tyskan. Skämtet 

skulle väldigt lätt kunna överföras till tyskan, eftersom namnet på den matematiska 

konstanten pi är också ”Pi” på tyska och ett motsvarande ord för pirat även existerar i tyskan 

och börjar med stavelsen -pi (Pirat). Det är intressant att översättaren har använt substitution, 

som är en mer krävande översättningsstrategi än direkt översättning.  

Ex. 4.a) I stayed up all night wondering where the sun went. Then it dawned on 

me. 

sv. Jag höll mig vaken hela natten och funderade på vart solen gick. Sedan 

klarnade det för mig. 

Uttrycket dawned on gör förorsakar den humoristiska effekten i detta skämt. Dawned on i 

sig har endast en betydelse: det är preteritumformen av verbet to dawn on, som betyder att 

bli klart/att klarna för på svenska (Cambridge Dictionary 2017 s.v. dawn on [www]). Om 

man utesluter verbpartikeln on (dvs. verbet är bara to dawn), syftar verbet på händelsen när 

morgonen gryr och om ordet dawn används som substantiv, är betydelsen gryning 

(Cambridge Dictionary 2017 s.v. dawn [www]). Fast satsen then it dawned on me betyder 

att sedan klarnade det för mig, känner den engelska spelaren lätt till associationen med 

gryningen när hen hör och läser verbet to dawn on i skämtet. Skämtet har översatts direkt 

både till svenska och tyska med lite annorlunda ord: 

Ex. 4.b) Jag satt uppe hela natten och undrade vart solljuset tog vägen. Då gick det 

upp för mig. 
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Ex. 4.c) Ich hab mich nächtelang gefragt, wo die Sonne hin ist. Dann dämmerte es 

mir. 

sv. Jag har frågat mig själv flera nätter var solen är. Sedan klarnade det 

för mig. 

Orsaken till varför båda översättarna har använt direkt översättning som 

översättningsstrategi är troligen att den direkta översättningen fungerar i båda målspråken, 

på grund av vilket översättarna inte har behövt skapa nya skämt. Originalskämtet baserar sig 

inte på något kulturellt fenomen eller drag, utan på ett ords homonymi. Alla tre 

språkversioner representerar homonyma skämt. 

Ex. 5.a) Do you know what's not right? Left. 

 sv. Vet du vad som inte är rätt? Vänster. 

Detta skämt är lätt att klarlägga, eftersom den humoristiska effekten baserar sig på ren 

homonymi. För att kunna förstå skämtet måste man veta att ordet right har två homonymer 

i engelskan. Det betyder samtidigt svenskans rätt och höger (Cambridge Dictionary 2017 

s.v. right [www]). Därför skulle man kunna tolka skämtets fråga också på följande sätt: ”Vet 

du vad som inte är höger?” Det är ändå troligen sannolikare att man hellre skulle fråga ”Vet 

du vad som inte är rätt?” Skämtet är roligt eftersom man helst tänker sig att ordet right ska 

ha betydelsen rätt i denna kontext. Svaret left (sv. vänster) är ganska oväntat, vilket 

förorsakar den humoristiska effekten.  

Ex. 5.b) Vet du något som verkligen är rätt? Mat. 

Man har inte kunnat översätta skämtet direkt till svenska, eftersom adjektivet rätt inte har 

samma tvetydighet som engelskans right har. Därför har översättaren varit tvungen att 

förändra skämtet på något sätt. Den humoristiska effekten uppstår på samma sätt även i 

översättningen: översättaren har bevarat fråga/svar-mönstret som använts i originalskämtet 

och sedan valt ett ord som har flera olika betydelser. Detta är ordet rätt, som bland annat kan 

betyda både adjektivet rätt (t.ex. ”Kunden har alltid rätt”) och substantivet en (mat)rätt 

(SAOB 2014 s.v. rätt [www]). Översättningen leker med dessa två betydelser, för när man 

frågar om något är rätt, tänker man nästan automatiskt på denna adjektiviska betydelse. 

Svaret på frågan är dock ”Mat”, vilket får spelaren att inse att ordet rätt egentligen har 

betydelsen maträtt i översättningen. Detta förorsakar den humoristiska effekten.  

Både originalskämtet och dess översättning är exempel på homonyma skämt, fast den 

svenska översättningen inte är någon direkt översättning. Översättningen är dock ganska 

inspirerad av originalskämtet vilket syns i valet av det homonyma ordet. Ordet rätt är 
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motsvarigheten till engelskans right, så troligen har översättaren därför använt ordet rätt i 

översättningen fast det finns hundratals homonyma ord i svenskan. Översättaren har kanske 

velat spara tid och göra så få förändringar till originalskämtet som möjligt och därför använt 

ordet rätt. 

Ex. 5.c) Was ist nicht rechtens? Links. 

sv. Vad är inte med rätta? Till vänster. 

Den direkta översättningen till svenska ser ganska konstig ut, men den tyska översättningen 

är nästan en direkt översättning av originalskämtet. På samma sätt som engelskans right (sv. 

höger/rätt) har även tyskans rechtens två möjliga tolkningsalternativ. Den första betydelsen 

är adverbialet med rätta, rättmätigt (Duden 2017 s.v. rechtens [www]). Officiellt är detta 

den enda möjliga betydelsen, men denna betydelse passar inte in i kontexten. Därför är det 

meningsfullt att ta hänsyn till den andra möjliga betydelsen, som är till höger. Det tyska 

adverbialet, som har betydelsen till höger, är rechts (Duden 2017 s.v. rechts [www]). Ändå 

har båda adverbialen rechtens och rechts avletts från adjektivet recht som i svenskan har 

betydelserna höger och rätt. Därför inser den tyska spelaren troligen ganska snabbt även det 

andra tolkningsalternativet av ordet rechtens, speciellt efter att ha hört och läst svaret på 

frågan. Den tyska översättningen betyder egentligen Vad är inte till höger? Till vänster. 

I detta fall är alla tre språkversioner homonyma skämt och de använder samma ämnesområde, 

dvs. de leker med ordets rätt olika betydelser (varje språk på sitt unika sätt). Den tyska 

översättningen är en direkt översättning av originalskämtet, troligen eftersom orden right 

och rechtens har samma tvetydighet i sina respektive språk.  

Svenskans rätt har inte denna tvetydighet, på grund av vilket den svenska översättaren har 

skapat ett lite annorlunda skämt med ordparet ”rätt – mat”. Med tanke på Pedersens 

översättningsstrategier är det lite svårt att besluta till vilken strategi den svenska 

översättningen hör. Översättaren har bevarat skämtandet om adjektivet right vilket syftar till 

användning av retention. Samtidigt har översättaren ersatt skämtets andra del, vilket syftar 

till substitution. Pedersen (2011:75–82 [www]) preciserar att retention innehåller 

undergruppen målspråkorienterad retention (eng. target language adjusted retention), där 

ECRn, i detta fall skämtet, anpassas efter målspråkets krav. Den svenska översättningen 

passar in i denna undergrupp, så man kan konstatera att den svenska översättningen har 

översatts med hjälp av retention.  
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Ex. 6.a) You wanna hear a joke about pizza? Never mind, it was too cheesy. 

sv. Vill du höra ett skämt om pizza? Strunt i det, det var för konstlat/ den 

var för ostaktig.  

Den humoristiska effekten i detta skämt baserar sig på frasens it was too cheesy flertydighet. 

Ordet cheesy har två viktiga homonymer (Cambridge Dictionary 2017 s.v. cheesy [www]): 

det kan antingen vara 1) ett adjektiv som har betydelsen konstlad eller 2) en avledning, där 

huvudordet är substantivet cheese (sv. ost) och med hjälp av det adjektiviserande suffixet -y 

har man fått adjektivet cheesy som har betydelsen ostliknande, ostaktig.  

Frasen it was too cheesy innehåller pronomenet it, som har betydelsen den eller det i 

svenskan. Detta pronomen syftar till den tidigare satsen, ”you wanna hear a joke about pizza?” 

(sv. Vill du höra ett skämt om pizza?), och rättare sagt antingen till ordet joke (sv. skämt) 

eller ordet pizza. I svenskan skulle man genast veta på vilketdera ordet man syftar till, 

eftersom om man skulle syfta till ordet skämt, borde man använda pronomenet det och om 

man syftar till ordet pizza, borde man använda pronomenet den. I engelskan kan man dock 

inte göra denna skillnad, utan pronomenet it både kan syfta till ordet joke och ordet pizza. 

Därför finns det sammanlagt fyra olika tolkningar till skämtet: 

1) Vill du höra ett skämt om pizza? Strunt i det, det (skämtet) var för 

konstlat. 

2) Vill du höra ett skämt om pizza? Strunt i det, den (pizzan) var för konstlad. 

3) Vill du höra ett skämt om pizza? Strunt i det, det (skämtet) var för 

ostaktigt. 

4) Vill du höra ett skämt om pizza? Strunt i det, den (pizzan) var för ostaktig. 

Alla dessa fyra tolkningar är möjliga, men den mest logiska tolkningen vore den första 

tolkningen, eftersom ordet joke är huvudordet i nominalfrasen NP ”a joke about pizza” (sv. 

ett skämt om pizza) och pronomenet it vanligtvis syftar på nominalfrasers huvudord i 

engelskan (Bress 2005 [www]). Hänvisningsförhållanden skymmer mellan olika ord 

speciellt i talspråket, vilket möjliggör tolkningsalternativ 2–4.  

Ex. 6.b) Vill ni höra ett skämt om pizza? Äsch, det var för platt. 

Översättningens första del, dvs. frågan ”vill ni höra ett skämt om pizza?”, är en direkt 

översättning av originalskämtet. Till svaret har översättaren hittat ett sådant ord som har 

olika homonymer och som kan anknytas till begreppet pizza. Som lösning fungerar 

adjektivet platt som har homonymer platt (t.ex. som en pannkaka) och trivial, menlös, 

osaltad (SAOB 2014 s.v. platt [www]). Såsom exempel 5.b), så har även denna översättning 
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översatts med hjälp av retention, där originalskämtet har anpassats till målspråket. Därför 

hör båda språkversionerna även till synonyma skämt.   

Översättningen saknas ändå en dimension som finns i originalskämtet: 

hänvisningsförhållandenas otydlighet. Originalskämtet kan tolkas på fyra olika sätt, medan 

den svenska översättningen endast har två möjliga tolkningar: 

1) Vill ni höra ett skämt om pizza? Äsch, det (skämtet) var för platt (som en 

pannkaka) 

2) Vill ni höra ett skämt om pizza? Äsch, det (skämtet) var för trivialt. 

Detta sker eftersom pronomenet det genast avslöjar att ”det” syftar på substantivet skämt, 

och inte kan syfta på substantivet pizza. I svenskan hänvisar pronomina den och det till sina 

respektive genus, dvs. pronomenet den hänvisar till utrum-substantiv, dvs. en-ord, och 

pronomenet det till neutrum-substantiv, dvs. ett-ord (Holm – Nylund-Brodda 1974:57). 

Översättaren kunde ha ersatt ordet skämt med ordet vits, eftersom då skulle båda 

hänvisningsbara orden ha varit utrumord, dvs. en-ord (en vits, en pizza). Då skulle samma 

flertydighet ha uppstått: 

Vill ni höra en vits om pizza? Äsch, den (vitsen eller pizzan?) var för 

platt/trivial. 

Frågan är varför översättaren inte har använt ordet vits. Det skulle ha berikat översättningens 

struktur och gjort översättningen ännu bättre. Den mest logiska orsaken till detta vore brist 

på tiden. Spelet har översatts enligt externaliseringsmodellen, vilket ofta betyder att 

översättare har minimalt tid för översättningsarbetet. Detta leder till att översättarna är 

tvungna att översätta direkt och de har inte tid för att tänka på olika slags nyanser i 

översättningarna. Man satsar inte på sådana mindre viktiga texter, såsom skämt, eftersom de 

inte för spelets handling vidare (Davies 2007:71ff. [www]). Därför kan skämtens kvalitet 

ibland vara dålig.  

Ex. 6.c) Willst du einen Witz über ein Schwein hören? Schon gut, ist zu versaut. 

sv. Vill du höra ett skämt om ett svin? Nå ja, (det) är för svinat. 

Den direkta översättningen till svenska visar redan ganska tydligt vad som är roligt i den 

tyska översättningen, nämligen hur ordet svinat låter som ordet svin men har dock en hel 

annan betydelse. Denna översättning liknar originalskämtet på det sättet att båda språk-

versionerna tillhör homonyma skämt. Översättningen har dock inte bevarat originalskämtets 

tema eller dess andra drag, på grund av vilket man kan konstatera att översättningen har 
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genomförts med hjälp av substitution. Översättningen handlar om homonymin av ordet 

versaut. De tre första homonymerna baserar sig på verbet versauen, som har betydelserna 

att smutsa l. att svina, att förstöra och att gå åt skogen. Ordet versaut är perfekt 

participformen av detta verb, dvs. den svenska betydelsen av ordet versaut vore då smutsad 

l. svinad, förstörd eller gången åt skogen. (Duden 2017 s.v. versauen [www]) Eftersom 

betydelsen gången åt skogen inte fungerar i detta sammanhang, utesluter jag den.  

Den fjärde betydelsen existerar egentligen inte, men eftersom det handlar om skämt och 

ordlekar, får man även ta hänsyn till missord, dvs. ord som inte existerar men som enligt 

språkets fonetiska system kunde existera. Ordet versaut kunde även ha 

betydelsen ”suggartad, suggamässig” (dessa är inga riktiga svenska ord utan mina egna 

upptäckter). Då skulle ordet versaut ha avletts från substantivet Sau, som på svenska betyder 

sugga (Duden 2017 s.v. Sau [www]). Jag anser att denna betydelse är möjlig eftersom den 

tyska översättningen handlar om ett svin och det är ganska lätt att kunna anknyta ordet svin 

med ordet sugga. Det blir möjligt att presentera tre olika tolkningsalternativ av den tyska 

översättningen: 

1) Vill du höra ett skämt om ett svin? Nå ja, det är för svinat. 

2) Vill du höra ett skämt om ett svin? Nå ja, det är för förstört. 

3) Vill du höra ett skämt om ett svin? Nå ja, det är för ”suggartat” /   

s ”suggamässigt”. 

Speciellt tolkningarna 1) och 3) låter lustiga, troligen eftersom orden svinat 

och ”suggartat/suggamässigt” innehåller hänvisningen till ordet svin. Översättaren har 

lyckats bra i sitt arbete, för hen har kunnat skapa ett skämt, där det uppstår tre olika 

tolkningsalternativ p.g.a. ordets versaut homonymi.  

 

 

3.1.2. Homofona skämt 

 

Homofona skämt är den näst största språkberoende skämttypen hos de engelskspråkiga 

originalskämten med fem instanser. Gemensamt för alla skämt av denna typ är att den 

humoristiska effekten på något sätt bygger på ordens homofoni. 
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Ex. 7.a) What is the leading cause of divorce in long-term marriages? A stalemate. 

sv. Vad är den ledande orsaken till skilsmässor i långlivade äktenskap? 

Patt.  

Skämtet är ganska roligt som sådant, för när läget är patt, tar leken slut och det finns inga 

vinnare (såsom i schackspelet). Ordet stalemate kan även tolkas på ett annat sätt. Om man 

skriver isär orden stale och mate, blir frasens betydelse en skämd l. tröttsam make/maka. 

Uttalet förändras inte, utan den enda skillnaden ligger i skrivsättet. Då får hela skämtet en 

hel annan tolkning. Eftersom denna betydelseskillnad endast uppstår i skriften, kategoriserar 

jag detta skämt under homofona skämt.  

Ex. 7.b) Vad får man om man lägger smutsdisken i kylskåpet? Kyldisk. 

Översättningen hänger inte ihop med originalskämtet med tanke på originalskämtets tema 

och ordval. Orsaken till detta är troligen att det engelska skämtet starkt baserar sig på ordets 

stalemate tvetydighet som förorsakar den humoristiska effekten. Eftersom man inte kan 

översätta skämtet direkt till svenska, har översättaren översatt skämtet genom att använda 

substitution som översättningsstrategi.  

Översättningen i sig kan ha två tolkningsalternativ. Det första alternativet är den bokstavliga 

tolkningen: Om man sätter in den smutsiga disken i kylskåpet, heter resultatet ”kyldisk”. 

Översättningen innehåller igen ett missord, ordet smutsdisk, som inte finns med i Svenska 

Akademiens ordlista (SAOL 2015 s.v. smutsdisk). Ordet är dock lätt förståeligt och beskriver 

bra objektet som det syftar på, så troligen därför har översättaren använt detta ord. Denna 

tolkning är rolig p.g.a. föreställningen som den svenska spelaren får när hen tänker på 

översättningens innehåll: man kan föreställa sig att en matportions kvalitet är lite sämre om 

den har placerats i en kyldisk. Om spelaren har en likadan föreställning, kan hen börja tänka 

sig en kyldisk full av smutsig disk. Redan denna bokstavliga tolkning kan vara rolig, men 

det finns även ett annat sätt att tolka översättningen.  

I den andra tolkningen tolkas ordet kyldisk med den bokstavliga betydelsen. Det är en 

sammansättning, som består av orden kyl, dvs. kylskåp, och (smutsig) disk. Då blir 

översättningens betydelse följande: Om man sätter in den smutsiga disken i kylskåpet, heter 

resultatet ”kylskåpsdisk”. Båda tolkningarna baserar sig på ordets kyldisk två olika 

tolkningsalternativ. Jag kategoriserar denna översättning under homonyma skämt, fast denna 

översättning inte är ett rent exempel. Ordet kyldisk har i detta fall två olika ”synonymer”, 

men den andra synonymen existerar egentligen inte, så det handlar inte om ren synonymi.  
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Ex. 7.c) Wie heißt die offizielle Weltmeisterschaft der Exhibitionisten? Trench 

Open. 

sv. Vad heter det officiella världsmästerskapet av blottarna? Trench Open. 

Även den tyska översättningen har genomförts med hjälp av substitution. För att kunna förstå 

skämtet måste man känna till idrottskultur, och speciellt tenniskultur. Det är ganska vanligt 

att namnen på större tennisturneringar ofta innehåller ordet, som betecknar platsen där 

turneringen inträffar samt ordet open (sv. öppen). Denna sed går långt tillbaka i tiden, då 

tennis spelades av amatörspelare, inte av professionella spelare. År 1968 blev 

tennisturneringar ”open” (sv. öppna), dvs. även professionella tennisspelare fick delta i 

turneringar, och denna sed att kalla turneringar ”öppna” har levt fram till våra dagar. (Quora 

2014 [www]) 

Ordet Trench är egentligen en förkortade form av substantivet Trenchcoat, som även finns i 

svenskan, bara skrivet med en liten initial: trench(coat). Det är en typ av överrock, som 

nuförtiden har fått tvivelaktig berömmelse. I populärkultur lever bilden, enligt vilken en 

brottare har en trenchcoat på sig när hen går på gatan. Om antagandets verklighet har jag 

inga fakta, men föreställningen lever kvar i människors sinne (Isopahkala 2009 [www]; 

Sveriges Radio 2014 [www]). Med denna information kan den tyska översättningen tolkas 

till svenska: ”Vad heter det officiella världsmästerskapet av blottarna? Den öppna 

trenchcoaten”. 

Den tyskspråkiga översättningen kan kategoriseras under komplexa skämt, där man 

kombinerar internationella/binationella skämt och folkliga skämt. Skämtet har två drag som 

gör det internationellt (eller binationellt). Dessa är 1) blottande och 2) tenniskultur. Den 

tyska spelaren ska kunna märka hänvisningarna till blottandet och till tenniskulturen för att 

förstå skämtet. Om man inte känner till någotdera av dessa drag, inser spelaren inte skämtet 

helt, och skämtet blir binationellt. Det syns ganska bra i detta exempel hur svårt det ibland 

är att göra skillnaden mellan internationella och binationella skämt. I detta fall väljer jag 

dock att kategorisera detta skämt under internationella skämt, eftersom de flesta känner till 

namn på större tennisturneringar och vem en blottare är. 

Namnet på världsmästarskapet, Trench Open, låter nästan detsamma som French Open, 

vilket är en av de största och viktigaste tennisturneringarna i världen. Under årens lopp har 

Tyskland och Frankrike inverkat på varandra på flera olika sätt, såsom kulturellt, ekonomiskt 

och socialt. Efter Andra världskriget har förhållandet mellan dessa två länder blivit ännu 

tätare tack vare bland annat Europeiska unionen, och nuförtiden kallas de täta förhållandena 
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mellan Tyskland och Frankrike ofta för Franco-German Friendship (sv. fransk-tysk 

vänskap). (Krotz 2014:337ff.) Därför kan man konstatera att den tyska översättningen också 

är ett exempel på folkliga skämt eftersom den humoristiska effekten delvis baserar sig på 

skämtandet om grannländer, i detta fall Frankrike. 

Den humoristiska effekten uppstår på samma sätt i alla tre versioner, dvs. med hjälp av olika 

uttrycks flertydighet. Alla språkversioner representerar dock olika skämttyper. I den 

engelska versionen handlar det om ordets stalemate homofoni, i den svenska versionen om 

ordets kyldisk homonymi och i den tyska versionen om uttryckets Trench Open kulturella 

hänvisning. Den tyska översättningen avviker från originalskämtet mest, för den har även 

blivit ett komplext skämt som kombinerar internationella skämt och folkliga skämt. Den är 

internationell eftersom endast personer som känner till blottande och tenniskultur kan förstå 

skämtet. Den är också folklig, eftersom den innehåller kulturellt skämtande om fransmän, 

vilket man kan inse om man är tysk. 

Ex. 8.a) A backwards poet writes inverse. 

sv. En bakåt diktare skriver omvänt.  

Vid första ögonkastet låter skämtet logiskt men inte särskilt roligt. Humorn ligger i ordet 

inverse, som i svenskan har betydelsen omvänd; motsatt (Cambridge Dictionary 2017 s.v. 

inverse [www]). Man kan dock separera prefixet in från adjektivet då man får 

prepositionsfrasen in verse. Ordet verse har betydelsen vers(mått) på svenska (Cambridge 

Dictionary 2017 s.v. verse [www]), och hela skämtet betyder då ”En bakåt diktare skriver i 

versmått”. Detta skämt är en ordlek, där den humoristiska effekten uppstår p.g.a. homofonin 

mellan ordet inverse och prepositionsfrasen in verse.  

Ex. 8.b) Snåla poeter skriver reverser. 

Den svenska översättningen är på många sätt en direkt översättning av originalskämtet: båda 

skämten har samma ämnesområde, och själva skämtet är nästan detsamma. Ordet reverser 

behöver lite tolkning. Den mest logiska tolkningen är att det är den obestämda pluralformen 

av substantivet revers, dvs. ett skuldebrev (SAOB 2014 s.v. revers [www]). Denna tolkning 

passar även in i kontexten: En poet, som är snål, skulle ju skriva skuldebrev (t.ex. eftersom 

hen är bitter).  

Ordet revers kunde också vara en avledning, där huvudleden är substantivet vers. Man har 

tillagt prefixet re- som indikerar återgång till tidigare tillstånd eller något som sker igen 

(Hellquist 1922:49; Prefix.nu 2017 [www]). Ordet revers kunde då ha betydelsen ”en vers 
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som står i en äldre språkform”; t.ex. en vers som står på fornsvenska kunde heta ”revers”. 

Denna betydelse är dock inte allmänt bekant, och den finns inte i ordböcker. Det är dock inte 

omöjligt att den svenska spelaren tolkar ordet revers på detta sätt eftersom kontexten 

uppmuntrar hen att tolka ordet på något liknande sätt. Översättningen berättar om poeter så 

det är logiskt att ordet revers på något sätt syftar på poesi. Översättningen är inte särskilt 

rolig med denna betydelse, fast det finns något kittlande bakom idén att en poet, som är snål, 

använder urgammalt språk i sina dikter eftersom hen vill spara på nutida ord och uttryck.  

Troligen har översättarens syfte även vid denna översättning varit att använda ett sådant ord, 

som framkallar olika associationer hos svenska spelare, och jag tycker att översättaren har 

lyckats väl. Som översättningsstrategi har översättaren använt retention, eftersom skämtets 

tema förblir detsamma i översättningen. Skämttypen har dock förändrats, för medan 

originalskämtet tillhör homofona skämt, är översättningen ett homonymt skämt.  

Ex. 8.c) Genitiv ins Wasser. Dativ. 

sv. Genitiv till vattnet. Dativ. 

I början ser denna översättning språkligt omöjlig ut. Översättningen består av två satser, som 

innehåller namnen på två kasusformer. Det finns ändå inga verb, vilket gör översättningen 

ologisk. Dock när man uttalar den tyska översättningen, blir skämtet klarare. Översättningen 

kan kategoriseras under homofona skämt, eftersom den humoristiska effekten uppstår p.g.a. 

ordens Genitiv och Dativ homofoni. Som översättningsstrategi har man använt substitution, 

eftersom skämtets tema är helt annorlunda.  

 I detta fall kan homofonin inte förklaras på ett helt enkelt sätt, eftersom orden Genitiv och 

Dativ egentligen innehåller hela satser inom sig. Genitiv uttalas på nästan samma sätt som 

satsen Geh nie tief (sv. Gå aldrig djupt). När man uttalar satsen Genitiv ins Wasser, blir 

satsen helt förståelig: Geh nie tief ins Wasser (sv. Gå aldrig till djupt vatten). På samma sätt 

innehåller även ordet Dativ en hel fras: Da tief (sv. djupt där). Hela översättningen kan ha 

följande tolkning: ”Geh nie tief ins Wasser. (Es ist) da tief” (sv. Gå aldrig till djupt vatten. 

(Det är) djupt där.). (Zukunftswochen.de 2017 [www]) 

Uttrycket es ist (sv. det är) har utelämnats i den tyska översättningen, men tyskar kan troligen 

känna till skämtet även utan uttrycket, eftersom samma skämt förekommer i olika slags 

versioner på tyska (använd Genitiv ins Wasser som sökord i Google för att hitta olika 

versioner av detta skämt).  
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Ex. 9.a) A book just fell on my head. I only have my shelf to blame. 

 sv. En bok föll just på mitt huvud. Jag har enbart min hylla att skylla på. 

Skämtet ser inte så roligt ut, för det ser ut som en vanlig historia. Den humoristiska effekten 

uppstår i uttalet av ordet shelf som har betydelsen bokhylla i svenskan. Uttalet av ordet är 

dock nästan detsamma som uttalet av ordet self (sv. själv). Särskilt eftersom ordet self 

föregås av ordet my, tolkar lyssnaren lätt att talaren egentligen säger “A book just fell on my 

head. I only have myself to blame” (sv. En bok föll just på mitt huvud. Jag har enbart mig 

själv att skylla på). Detta skämt är inte ett rent exempel på homofona skämt eftersom frasen 

my shelf och ordet myself inte uttalas på helt samma sätt. Av de fyra undergrupperna av 

språkberoende skämt liknar detta skämt mest homofona skämt, på grund av vilket jag har 

kategoriserat detta skämt dit. Översättaren har använt samma fonetiska effekt i den svenska 

översättningen som är följande: 

Ex. 9.b) Den där runda tanten. Det är min sfärmor. 

Översättningen innehåller ett missord, ordet sfärmor. Fast ordet inte existerar, får den 

svenska spelaren genast en bild av en kvinnlig person, som troligen är ganska fet. Ordet 

sfärmor låter nästan detsamma som ordet svärmor som är en riktig kvinnlig person-

beteckning. Översättningen är enligt min mening bra lyckad, eftersom den är kreativ och den 

humoristiska effekten samtidigt förorsakas enbart med hjälp av utbytet av ett ljud. Fast 

skämtet 9.a) inte kunde ha översatts direkt till svenska, tillhör båda språkversionerna 

homofona skämt. Som översättningsstrategi har man använt substitution.  

Det kan diskuteras om denna översättning verkligen är ett homofont skämt, eftersom orden 

sfärmor och svärmor inte uttalas på samma sätt. På samma sätt som med originalskämtet, så 

passar denna översättning bäst in i homofona skämt, eftersom uttalsskillnaden mellan 

sfärmor och svärmor är ytterst liten (konsonanterna /f/ och /v/, som förorsakar 

uttalsskillnaden, är båda labiodentala frikativor, men ljudet /f/ tonlöst och ljudet /v/ är 

tonande (Thorum 2012:148). Därför har jag valt att kategorisera denna översättning under 

homofona skämt. 

Ex. 9.c) Spielt ein Einarmiger Karten, ist das ,,Mischen Impossible‘‘ 

sv. Om en enarmad spelar kort, är ''blandningen omöjlig''. 

Den tyska översättningen avviker från originalskämtet och den svenska översättningen på 

det sättet att medan det inte finns några kulturbundna element i de två andra versionerna, är 
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den tyska översättningen ett exempel på internationella skämt. Man har använt substitution 

även vid denna översättning.  

Det tyska ordet Mischen betyder på svenska blandning, såsom i exemplet ”det finns en 

apparat som underlättar blandning av spelkort”. Ordet Mischen har inga andra betydelser, 

men i denna översättning har det även en annan, kulturell betydelse. Många människor 

känner till filmserien Mission: Impossible. Man märker ganska lätt att den tyska frasen 

Mischen Impossible troligen är anknuten till denna filmserie, vilket gör översättningen ett 

exempel på internationella skämt.  

I det engelska originalskämtet och den svenska översättningen uppstår humorn via fonetiska 

hjälpmedel. I dessa versioner handlar det egentligen inte om ordens homonymi, homografi 

eller homofoni, utan om likadant uttal i ett ordpar. I den engelska versionen är detta 

ordpar ”my shelf – myself” och i den svenska versionen finns det ordparet ”svärmor – 

sfärmor”. Jag har dock kategoriserat dessa skämt under homofona skämt eftersom dessa 

ordpar liknar mest homofoni. Den tyska översättningen avviker mycket från originalskämtet, 

för den är ett exempel på ett internationellt skämt.  

Ex. 10.a) A moon rock tastes better than an earthly rock... because it's meteor. 

sv. En månsten smakar bättre än en jordisk sten… eftersom den är en 

meteor. 

Om man bara läser skämtet, är det ganska svårt att förstå varför skämtet ska vara roligt. 

Redan detta antyder att skämtet tillhör fonetiska skämt. Det engelska ordet meteor uttalas 

/'mi:tɪər/, vilket är exakt samma uttal som uttalet av ordets meaty (sv. köttig) komparativform 

meatier (sv. köttigare) (Cambridge Dictionary 2017 s.v. meteor & meaty [www]). Om man 

hör skämtet, såsom man gör när man spelar spelet, har skämtet betydelsen: “En månsten 

smakar bättre än en jordisk sten… eftersom den är köttigare.” Det finns en kontrast mellan 

det skrivna skämtet och det talade skämtet, vilket förorsakar den humoristiska effekten.  

Ex. 10.b) Missionären skämtade, men kannibalerna skrattade inte med honom… 

utan åt honom. 

Översättningen liknar inte originalskämtet, för versionernas ämnesområden är annorlunda 

och den humoristiska effekten uppstår på ett annorlunda sätt. I originalskämtet baserar den 

humoristiska effekten sig på homofoni av orden meteor och meatier, medan den 

humoristiska effekten uppstår med hjälp av homonymin av ordet åt i översättningen. Ordet 

åt kan antingen vara 1) en preposition som anger en riktning, eller 2) preteritumformen av 

verbet äta (SAOB 2014 s.v. äta [www]; SAOL 2015 s.v. åt). 
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Översättningens andra hälft kan antingen ha betydelsen 1) ”kannibalerna skrattade inte med 

honom, utan de skrattade åt honom” eller 2) ”kannibalerna skrattade inte med honom, utan 

de åt honom”. Med tanke på syntax kan åt honom vara en prepositionsfras som tillhör den 

större verbfrasen. Verbfrasen VP är då skrattade inte med honom, utan åt honom, där både 

med honom och åt honom är prepositionsfraser PP som kompletterar verbet skrattade. I 

denna mening är båda prepositionsfraserna anknutna till verbet, och kan inte stå ensamma. 

(Hultman 2003:238f.) Å andra sidan kan åt honom vara en egen verbfras, som består av 

verbet åt och det direkta objektet honom. Syntaktiskt sett finns det då två verbfraser: VP 1 

skrattade inte med honom och VP 2 åt honom. Subjektet i VP 2 är detsamma som i VP 1, 

eftersom det är möjligt att utelämna subjektet i samordnade huvudsatser i svenskan, om 

subjektet är detsamma i alla huvudsatser (Holm – Nylund-Brodda 1974:184).  

Man har använt substitution som översättningsstrategi i den svenska översättningen, för 

originalskämtets tema och element, som förorsakar den humoristiska effekten, har bytts. 

Man kunde kategorisera denna översättning under homonyma skämt eftersom humorn i stort 

sett uppstår med hjälp av ordets åt homonymer. Man kan dock tala om ett syntaktiskt skämt, 

där skämtet är starkt anknutet till hur man tolkar olika ords syntaktiska funktioner (Lew 

1997:129f. [www]), t.ex. om ordet åt tolkas vara ett verb eller en preposition. Jag har valt 

att kategorisera denna översättning under syntaktiska skämt i denna avhandling, eftersom 

denna översättning skiljer sig så mycket från de andra homonyma skämten. Båda 

undergrupperna tillhör dock de språkberoende skämten, så det handlar inte om någon radikal 

kategoriseringsskillnad.  

Ex. 10.c) Wie nennt man einen Keks unterm Baum? Ein schattiges Plätzchen. 

sv. Vad kallar man ett kex under trädet? En skuggig småkaka. 

Den humoristiska effekten uppstår på ett lite annorlunda sätt än i originalskämtet, där det 

handlar om homofoni mellan orden meteor och meatier. Den tyska översättningen har även 

genomförts med hjälp av substitution och hör å sin sida till homonyma skämt, där humorn 

uppstår med hjälp av homonymi av ordet Plätzchen.  

Enligt Duden (2017 s.v. Plätzchen [www]) har ordet Plätzchen två större homonymer. Den 

ena homonymen är den redan omnämnda skåkaka, småbröd, kex och den andra homonymen 

är en smärre plats, småplats. Den andra homonymen är svår att översätta till svenska. Om 

ordet använts i betydelsen en smärre plats, anses ordet Plätzchen vara ordets Platz (sv. plats) 

diminutiv, dvs. en förminskningsform som beskriver ett objekts litenhet. Diminutivformen 

bildas i tyskan med hjälp av suffixet -chen och omljudet i stamvokalen (om möjligt), dvs. 
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stamvokalen i ordet Platz är -a, som blir -ä i diminutivet. Som resultat får man formen 

Plätzchen. (Wortwuchs 2017 [www]) 

Även ordet Keks har två olika betydelser. Den ena är betydelsen kex, densamma som i 

svenskan, medan den andra är den endast i talspråket levande betydelsen huvud (Duden 2017 

s.v. Keks [www]). Denna andra betydelse får översättningen att låta lite konstig, men jag 

analyserar ändå översättningen även med denna andra betydelse. Nedan finns de fyra olika 

tolkningsalternativen för den tyska översättningen. 

1. Vad kallar man ett kex under trädet? En skuggig småkaka. 

2. Vad kallar man ett kex under trädet? En skuggig småplats. 

3. Vad kallar man ett huvud under trädet? En skuggig småkaka. 

4. Vad kallar man ett huvud under trädet? En skuggig småplats.  

Ingen av dessa fyra tolkningsalternativ syns vara roligare än de tre andra, och jag tror att det 

inte finns en enda tolkning enligt översättarens åsikt, utan hen har velat ge den tyskspråkiga 

spelaren ett skämt som kan tolkas på flera olika sätt. Den humoristiska effekten torde uppstå 

hos spelaren när hen inser alla dessa tolkningsalternativ.   

I detta fall uppstår den humoristiska effekten på lite annorlunda sätt i alla tre språkversioner, 

fastän humorn är anknuten till språkliga element i alla versioner. I det engelska original-

skämtet handlar det om homofoni mellan orden meteor och meatier. Det finns bara en möjlig 

tolkning i originalskämtet. Den svenska översättningen är ett exempel på syntaktiska skämt, 

eftersom den humoristiska effekten är beroende på hur spelaren tolkar översättningens 

satsstruktur. Själva översättningen har två möjliga tolkningar, av vilka den andra kan anses 

vara det riktiga skämtet. I den tyska översättningen handlar det om ordens Plätzchen och 

Keks homonymi, vilket förorsakar att det sammanlagt finns fyra olika tolkningsalternativ till 

den tyska översättningen. Inget av dessa alternativ är betydligt roligare än de tre andra, och 

den humoristiska effekten uppstår troligen när spelaren inser att det finns så många 

tolkningar.  

Ex. 11.a) I tried to catch some fog earlier. I mist. 

 sv. Jag försökte ta fast lite dimma tidigare. Jag dimma. 

Vid första ögonkastet ser det ut som om det inte finns någon logik i skämtet. Man kan inte 

konstatera att ”Jag dimma”. En mening i svenska och engelska behöver alltid ett subjekt och 

ett verb, men här saknas verbet.  
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Ordet mist uttalas /mɪst/, vilket är exakt samma uttal som uttalet av ordet missed 

(preteritumformen av verbet to miss (sv. att missa/sakna)) (English Language Learners 2014 

[www]). Orden mist och missed är homofoner, vilket förorsakar den humoristiska effekten. 

Om man tolkar skämtet med denna betydelse, blir även skämtet förståeligt: ”Jag försökte ta 

fast lite dimma tidigare. Jag missade.”  

Ex. 11.b) Jag fångade lite dimma tidigare. Men den har jag mist. 

Man kan se likheten mellan originalskämtet och den svenska översättningen. Ämnesområdet 

är detsamma i båda versionerna och egentligen den enda skillnaden är ordet som förorsakar 

den humoristiska effekten. Detta ord är i båda versionerna ordet mist. Den humoristiska 

effekten uppstår dock inte på samma sätt. I originalskämtet handlar det om homofoni mellan 

orden mist och missed, medan det handlar om homonymi av ordet mist i den svenska 

översättningen.  

Ordet mist kan antingen vara substantivet mist, -en (en synonym till substantivet dimma) 

eller supinumformen av verbet att mista (en synonym till verbet att förlora). Verbet att mista 

är på så sätt intressant att det kan böjas både enligt den första konjugationen (att mista, mistar, 

mistade, har mistat) och enligt den andra konjugationen (att mista, mister, miste, har mist) 

(SAOB 2014 s.v. mista [www]). Böjningen enligt den andra konjugationen rekommenderas 

av ordböckerna (SAOB 2014 s.v. mista [www]), och i översättningen har översättaren använt 

denna böjning troligen också eftersom då uppstår homonymin av ordet mist. 

Fast ordet mist har homonymer, är den svenska översättningen mindre lyckad än 

originalskämtet. Kontexten avslöjar genast att ordet mist kan tolkas vara enbart supinum-

formen av verbet mista. Den andra möjligheten vore att ordet mist tolkas vara ett substantiv, 

då det antingen vore satsens subjekt eller objekt. En analys av satsstruktur avslöjar dock att 

ordet mist inte kan vara ett subjekt eller objekt. När man tittar på satsen ”Den har jag mist”, 

ser man att satsen redan har ett subjekt, jag (pronomen har skilda subjekts- och objekts-

former, och formen jag används alltid som subjektsform (Holm – Nylund-Brodda 1974:55f.), 

och ett objekt, den (eftersom ordet jag är subjektet, kan ordet den endast vara objektet). 

Satsen innehåller redan en finit verbform, har, som används som hjälpverb i sammansatta 

tempusformer, såsom i perfektum. Det enda logiska alternativet är att föreställa att ordet mist 

är en supinumform, som tillsammans med verbet har bildar predikatet har mist. 

Fast bara den ena tolkningen är grammatiskt möjlig, lyckas översättningen säkerligen få den 

svenska spelaren att göra associationen med dimman, fast ordet mist endast kan ha 
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betydelsen att talaren har förlorat något. Ordleken av ordet mist sammanbinder båda 

språkversionerna, på grund av vilket man kan konstatera att översättaren har använt retention 

som översättningsstrategi. Den svenska översättningen är dock inte ett homofont skämt utan 

ett homonymt skämt.  

 Ex. 11.c) Wie heißt der Teufel mit Vornamen? Na. Pfui. 

sv. Vad är djävulens förnamn? Nå. Fy. 

Som översättningsstrategi har man använt substitution i den tyska översättningen, för det 

finns inga drag kvar från originalskämtet. Denna översättning är ett exempel på idiomatiska 

skämt, eftersom den humoristiska effekten uppstår rent i sammanhanget mellan ord som 

bildar ett idiom om de sägs i den rätta ordningen. Alla ord som har använts i den tyska 

översättningen har endast en enda betydelse, på grund av vilket humorn inte kan basera sig 

på ordens homonymi. 

I tyskan finns det idiomet (Na) pfui Teufel!, som används som interjektion (Duden 2017 s.v. 

pfui [www]). Idiomet går att översättas till svenska med (Seså,) fy fan! (även det 

motsvarande svenska idiomet innehåller hänvisningen till djävulen, dvs. ordet fan). När man 

analyserar den tyska översättningen, märker man att djävulens namn i sin helhet faktiskt 

är ”Na Pfui Teufel”, dvs. orden Na och Pfui är djävulens ”förnamn”. När den tyska spelaren 

tänker på djävulens namn i sin helhet, inser hen att namnet också är en interjektion, vilket 

förorsakar den humoristiska effekten i den tyska översättningen. 

Det engelska originalskämtet baserar sig på homofoni av orden missed och mist, och samma 

skämt har överförts till svenskan, men den humoristiska effekten uppstår med hjälp av 

homonymi, och inte av homofoni, av ordet mist i den svenska översättningen. Den tyska 

översättningen använder ett annat betraktelsesätt, för varken ämnesområdet eller den 

humoristiska effekten har bevarats. Orsaken till detta är troligen att de tyska orden för dimma, 

mist och att mista, förlora ser helt annorlunda ut och man inte har kunnat överföra skämtet 

direkt till tyskan. Därför har den tyska översättaren skapat ett helt annorlunda skämt, där 

ämnesområdet är djävul och den humoristiska effekten uppstår med hjälp av ett idiom och 

dess tolkning. 
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3.1.3. Semantiska skämt 

 

Semantiska skämt bildar den tredje största undergruppen av språkberoende skämt med två 

exempel hos de engelska originalskämten. Gemensamt för olika semantiska skämt är att 

humorn inte baserar sig på ordlekar eller idiom och de ord som använts i skämtet inte är 

roliga i sig, utan situationen där orden används förorsakar den humoristiska effekten.  

Ex. 12.a) No Pun Intended: Volume Too 

 sv. Ingen ordlek tilltänkt: Volym Också 

Detta är egentligen titeln på skämtboken som Ellie läser i videospelet. Själva titeln innebär 

dock ett skämt. Det finns två drag som förorsakar humorn. Jag börjar med det enklare draget, 

det engelska ordet too. Ordet bildar ingen större enhet som kan tolkas att vara rolig, men 

ordet too har två betydelser i detta sammanhang. Det har egentligen betydelsen också, även, 

men i detta sammanhang har det betydelsen två. Räkneordet två är på engelska two, men 

orden two och too uttalas på samma sätt (Cambridge Dictionary 2017 s.v. two & too [www]), 

och den engelska spelaren kan finna användningen av ordet too rolig i detta sammanhang.  

Den andra humoristiska effekten uppstår i kontrasten mellan vad som står i titeln och vad 

som titeln egentligen vill säga. Titeln betyder Ingen ordlek tilltänkt på svenska. Men boken, 

som Ellie har till hands, är en skämtbok, så titeln skojar med bokens läsare. Boken är dock 

full av olika slags ordlekar, som är tilltänkta. Skämtet baserar sig inte på något språkligt drag 

utan på semantik, i detta fall på ordens betydelseförhållanden.  

Ex. 12.b) Vitsen med vitsar: volym 2 

Den svenskspråkiga titeln är mindre rolig än originaltiteln, men det finns ändå ett slags skämt 

med i översättningen. Bokens titel, Vitsen med vitsar, är ett slags skämt i sig eftersom titeln 

konstaterar att boken i sig är en vits som innehåller flera andra vitsar. Detta syftar till att 

även översättningens skämttyp är semantiska skämt, för det finns inte något idiom eller 

någon flertydighet av orden. Det semantiska förhållandet förorsakar den humoristiska 

effekten. 

I svenska finns det inte exakt samma flertydighet i räkneordet två, men översättaren kunde 

ganska lätt ha skapat en liknande ordlek. Till exempel hen skulle ha kunnat skriva räkneordet 

två med tå. Orden två och tå ser nästan desamma ut och uttalas även ganska likadant. Titeln 

skulle också ha blivit roligare: ”Vitsen med vitsar: volym tå”. 
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Det är svårt att bestämma vilken översättningsstrategi den svenska översättaren har använt 

här. Å ena sidan har hen bevarat originalskämtets tema och struktur (själva skämtet är 

fortfarande namnet på skämtboken). Volym too har översatts nästan direkt till svenska med 

volym 2. Dessa två egenskaper syftar till att strategin antingen vore retention eller direkt 

översättning. Jag tycker ändå att denna översättning är ett exempel på generalisering. 

Pedersen (2011:75f., 85ff.) konstaterar att man generaliserar den kulturella hänvisningens 

betydelse av den källspråkliga ECRn i generaliseringen när denna ECR översätts till något 

målspråk. Detta kan genomföras t.ex. med hjälp av en överkategori. Som exempel nämner 

han namnet på ett kafé, The Corinth Coffee Shop, som har översatts till svenska med ett kafé 

i hans material.  

Jag tycker att översättaren har generaliserat ECRn vid detta skämts översättning. 

Originaltiteln på skämtboken innehåller ett tydligt skämt som har blivit otydligt i 

översättningen, dvs. översättaren har generaliserat detta skämt. Översättningen är 

fortfarande på något sätt roligt och den kan anses vara ett semantiskt skämt, eftersom humorn 

uppstår med hjälp av ordens betydelseförhållanden.  

Ex. 12.c) Witze und Wortspiele: Band 2 

sv. Skämt och ordlekar: band 2 

Även den tyska översättningen har genomförts med generalisering som översättningsstrategi. 

Skillnaden mellan den tyska och den svenska översättningen är att medan den svenska 

översättningen tillhör semantiska skämt, innehåller den tyska översättningen inte längre ett 

skämt. Man har skrivit räkneordet två med siffran 2 (såsom i den svenska översättningen), 

vilket förhindrar att någon slags ordlek ska kunna uppstå. Det finns inte heller någon slags 

ordlek i titeln som kan förorsaka den humoristiska effekten. Titeln på boken är ett helt 

neutralt konstaterande. 

I det engelska originalskämtet finns det ett klart skämt, som uppstår i förhållandet mellan 

vad som står i titeln och vad som egentligen är titelns betydelse. I den svenska översättningen 

är skämtet mindre omärkbart, men det finns ändå någon slags humoristisk effekt. I den tyska 

översättningen har skämtet uteslutits helt och som resultat har man fått en helt neutral titel 

på boken. Den tyska översättningen kan inte kategoriseras under någon av de existerande 

skämttyperna, på grund av vilket jag skapar en egen kategori för sådana översättningar där 

det inte längre finns något skämt. Jag kallar denna kategori för neutrala översättningar i 

fortsättningen. 
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Ex. 13.a) People are making up apocalypse jokes like there's no tomorrow. 

sv. Folk skämtar om världsundergången som om det inte fanns någon 

morgondag.  

Skämtet har bara ett enda tolkningsalternativ och den humoristiska effekten uppstår i 

föreställningen om ’människor som berättar skämt om världsundergång, fast jorden kommer 

att gå under i morgon’. Skämtet kan anses vara semantiskt byggt, eftersom skämtet är helt 

entydigt och det är bara situationen där orden används som förorsakar den humoristiska 

effekten.  

Ex. 13.b) Folk skämtar om apokalypsen som om det inte fanns nån morgondag. 

Den svenska översättningen är nästan densamma som den direkta översättningen av 

originalskämtet. Den enda skillnaden är användningen av ordet apokalypsen, i stället för 

vilket jag har använt ordet världsundergången. Ordet apokalyps är mer anknutet till den 

kristna religionen (SAOB 2014 s.v. apokalyps [www]), medan ordet världsundergång kan 

syfta på olika slags teorier om världens undergång. Dessa ord är dock synonymer 

sinsemellan (Ord för ord: Svenska synonymer och uttryck 1977 s.v. apokalyps), dvs. båda 

orden syftar på antagandet att världen såsom vi känner den kommer att gå under. Det handlar 

egentligen inte om någon slags betydelseskillnad, dvs. man får konstatera att den svenska 

översättningen är en direkt översättning av originalskämtet. Även den tyska översättningen 

är en direkt översättning av originalskämtet. Skämttypen är också densamma i alla tre 

språkversioner, dvs. semantiska skämt.  

Ex. 13.c) Die Leute machen Weltuntergangswitze, als gäb’s kein Morgen. 

sv. Folk gör världsundergångsskämt, som om det inte fanns någon 

morgondag. 

Det finns en viktig orsak till varför originalskämtet har översatts direkt till svenska och tyska. 

Originalskämtets mening är troligen inte att vara särskilt roligt, utan att göra en anknytning 

till den postapokalyptiska framtiden, där Joel och Ellie lever. Man kan konstatera att detta 

skämt tillhör mer till spelets handling och att dess syfte inte är att underhålla spelare. Därför 

har den svenska och den tyska versionens översättare valt att översätta skämtet direkt till 

sina respektive målspråk. Till och med huvudkaraktären Ellie reagerar på skämtet. Eftersom 

själva videospelet inträffar i en apokalyptisk framtid där världen på sätt och vis har gått under, 

känns skämtet dumt för Ellie, vilket får henne att reagera sarkastiskt på skämtet: 
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Ex. 13.d) Ellie: ‘’Folk skämtar om apokalypsen som om det inte fanns nån morgondag.’’  

[Ellie håller en liten paus i talet] 

Ellie: För tidigt. 

Ellie reagerar på skämtet genom att säga ”För tidigt”. Hon säger inget annat, bara dessa ord. 

Hon menar troligen att folket, som förekommer i skämtet, inte hade någon aning om hurdant 

det kommer att vara efter världsundergången. De skämtade om undergången ”för tidigt” och 

Ellie är kanske bitter eftersom hon anser att skämtets ”folk” var dumt. 

 

 

3.1.4. Idiomatiska skämt 

 

Den fjärde undergruppen av språkberoende skämt är idiomatiska skämt. Det finns bara en 

engelskspråkig instans av denna grupp, men idiomatiska skämt har redan förekommit som 

skämttyp i översättningarna. Denna skämttyp liknar homonyma skämt mycket, men skiljer 

sig från dem på så sätt att medan humorn förorsakas med hjälp av ett ords homonymi i 

homonyma skämt, humorn förorsakas med hjälp av ett idioms flertydighet i idiomatiska 

skämt. 

Ex. 14.a) It doesn't matter how much you push the envelope – it'll still be stationary. 

sv. Det spelar ingen roll hur mycket du skjuter på kuvertet – det ska 

fortfarande vara immobilt. 

Detta skämt ser först ut som om det vore lätt att tolkas, men snabbt ser man att skämtet är 

mer komplicerat. Frasen to push the envelope kan ha två tolkningar: antingen den 

bokstavliga tolkningen att skjuta på kuvertet eller den idiomatiska tolkningen att tänja på 

gränserna (Cambridge Dictionary 2017 s.v. push the envelope [www]). Det engelska 

skämtet uppstår när den engelskspråkiga spelaren ser frasen “how much you push the 

envelope” och fortsättningen till detta: “it’ll still be stationary” (sv. det ska fortfarande vara 

immobilt). Den andra delen av skämtet hänvisar till att spelaren ska tolka frasen to push the 

envelope med den bokstavliga betydelsen, dvs. fast man skjuter på kuverten, ska det 

fortfarande vara immobilt. Man skjuter dock ganska sällan på ett kuvert, på grund av vilket 

den engelska spelaren troligen först tänker på den idiomatiska tolkningen.  
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Ex. 14.b) Det spelar ingen roll om man köper dyra kuvert. De hamnar ändå i ett 

fack. 

Skämtet går att tolkas nästan utan problem. Det enda ordet som kan ha mer än ett 

tolkningsalternativ är ordet fack. Det har nämligen homonymerna ett postfack och ett 

fackområde, ett specialområde, en bransch (SAOB 2014 s.v. fack [www]). Den sannolikare 

tolkningen vore postfacket, men översättaren har kanske velat ge spelare utrymme för egen 

tolkning. I svenskan finns det också frasen att hamna i papperskorgen som betyder att 

någonting, t.ex. en ansökan, blir avslaget. Svenska spelare kan tolka skämtet på ett liknande 

sätt när de ser skämtet för första gången, eftersom översättaren har använt verbet hamnar i 

översättningen. 

Vid första ögonkastet ser det ut som originalskämtet och översättningen vore mycket 

likadana, men översättaren har egentligen bevarat endast ordet kuvert från originalskämtet. 

Den humoristiska effekten uppstår också på ett annorlunda sätt i översättningen: medan 

originalskämtet är ett idiomatiskt skämt, liknar översättningen mer homonyma skämt. Detta 

syftar till att översättningsstrategin är mer målrelaterad än källrelaterad. Jag anser att 

översättaren har generaliserat originalskämtet, eftersom hen inte har substituerat det helt och 

hållet (båda versionerna skämtar om kuvert på något sätt). Därför är översättningen ett 

exempel på generalisering.  

Ex. 14.c) Zwei Kannibalen essen einen Clown. Sagt der eine: ,,Schmeckt komisch‘‘ 

sv. Två kannibaler äter en clown. Den ena säger: ”Smakar lustigt.” 

I jämförelse med den svenska översättningen har den tyska översättaren använt substitution 

som översättningsstrategi, eftersom hen har förkastat originalskämtets temaområde (dvs. 

kuvert) och kommit på med ett skämt som handlar om två kannibaler och en clown. 

Översättningen tillhör homonyma skämt.  

Ordet, som har flera homonymer, är i detta fall komisch. Det är ett adjektiv som kan betyda 

antingen att något är roligt, löjligt, komiskt l. lustigt eller att något är udda, konstigt, underligt 

l. lustigt (Duden 2017 s.v. komisch [www]). I svenskan har adjektivet lustig nästan samma 

betydelseskillnad som tyskans komisch, på grund av vilket jag använder ordet lustig här. 

Skämtet kan ha dessa två betydelser: 

1. Två kannibaler äter en clown. Den ena säger: “(Clownen) smakar lustigt 

(roligt, komiskt) 

2. Två kannibaler äter en clown. Den ena säger: “(Clownen) smakar lustigt 

(konstigt, underligt) 
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Originalskämtet går inte att översättas direkt till tyska eftersom det inte finns ett liknande 

idiom som engelskans to push the envelope. Därför är det motiverat att skapa ett helt nytt 

skämt.  

 

 

3.2. Komplexa skämt 
 

Komplexa skämt har fått sitt namn från sin komplexare struktur i jämförelse med andra 

skämttyper, för man kombinerar minst två olika skämttyper i komplexa skämt. Hos de 

engelskspråkiga originalskämten finns det sju instanser på denna skämttyp. 

Ex. 15.a) What did the Confederate soldiers use to eat off of? Civil ware. 

 sv. Vad använde Sydstatsarméns soldater för att äta från? Civila kärl. 

Detta skämt är starkt anknutet till amerikansk kultur eftersom det handlar om Amerikanska 

inbördeskriget. Skämtet innehåller begreppet Confederate soldiers vilket syftar till soldater 

som krigade på Sydstatsarméns sida (eng. Confederate Army) under Amerikanska 

inbördeskriget. Frasen to eat off of betyder att man äter någonting från något, t.ex. från kärl. 

I skriftspråket ska man endast använda partikeln off, men inte prepositionen of, vilken är 

onödig. Verbfrasen to eat off of är inte grammatiskt helt rätt, men egentligen använder 

engelskspråkiga människor det, speciellt i talspråket. (The Phrase Finder 2003 [www]; 

Urban Dictionary 2017 s.v. eat off [www]) 

Svaret på frågan är egentligen själva skämtet. Civil ware kan ha betydelsen civila kärl, vilket 

i själva verket låter som ett omöjligt svar, eftersom man inte kan äta från ”ett civilt kärl”. Å 

andra sidan ser civil ware ut nästan detsamma som civil war, som har betydelsen 

inbördeskrig på svenska. Skämtet ligger troligen i denna idéassociation, som 

engelskspråkiga spelare får när de läser hela skämtet. 

Detta skämt är ett exempel på komplexa skämt, där man kombinerar binationella skämt och 

homografa skämt. Det är ganska lätt att se varför skämtet är binationellt, men begreppet 

homografa skämt behöver förklaring. Homografa skämt grundar sig på ord som skrivs på 

samma sätt, men som uttalas på ett annorlunda sätt och som betyder olika saker (Vandaele 

2011:180 [www]). Orden ware och war skrivs inte på ett helt samma sätt, men de ligger så 

nära att de engelska spelarna troligen märker förhållandet mellan dem.  
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Ex. 15.b) sv. Vad gjorde bonden? Åt ost.  

I motsats till originalskämtet innehåller översättningen egentligen inget skämt utan den kan 

tolkas att vara en neutral fråga med ett neutralt svar på frågan. Därför anser jag att 

översättningens skämttyp är neutral översättning. Översättningsstrategin är klart någon av 

de målrelaterade strategierna, eftersom det inte finns några drag av originalskämtet kvar. Jag 

tycker att man har använt uteslutning i detta fall, eftersom det inte finns kvar något skämt i 

översättningen. Man har inte uteslutit originalskämtet, eftersom det har översatts på något 

sätt. Man har dock uteslutit originalskämtets humor, vilken är skämtets viktigaste uppgift i 

översättningen. Därför anser jag att översättaren har använt uteslutning som 

översättningsstrategi.  

Det finns dock en förklaring till varför översättaren har översatt skämtet på detta sätt. Det 

engelskspråkiga skämtet, som kronologiskt förekommer näst (Ex. 16.a.), hänger nämligen 

ihop med skämtet 15.a). Troligen därför är den kronologiskt nästa svenskspråkiga 

översättningen (Ex. 16.b.) också anknuten till den svenska översättning 15.b). Jag analyserar 

dock den tyska översättningen av skämtet 15.a) innan jag fortsätter med skämten 16.a) och 

16.b).  

Ex. 15.c) Du läufst durch den Wald und siehst ein Pilz. Was tust du? Austrinken. 

sv. Du springer genom skogen och ser en svamp. Vad gör du? Dricka ur. 

Vid första ögonblicket ser den tyska översättningens struktur ologisk ut eftersom svaret på 

frågan, ”dricka ur”, inte verkar att hänga ihop med resten av skämtet. För att kunna förstå 

den humoristiska effekten ska man analysera tvetydigheten av tyskans ord Pilz. 

Tyskans Pilz (sv. svamp) är ett maskulint ord, vilket betyder att när ordet står som objekt i 

satsen, ska artikeln ein böjas till ackusativformen, dvs. maskulina ords nominativartikel är 

ein medan ackusativartikeln är einen (Duden 2017 s.v. Pilz [www]). Därför översättaren 

borde ha använt artikeln einen i stället för ein i översättningen. Detta kunde ha varit ett 

slarvfel, men troligen har översättaren gjort detta ”fel” medvetet för att den humoristiska 

effekten kan uppstå. Nämligen om ett ords genus är neutrum i tyskan, ser artikeln densamma 

ut både i nominativ och i ackusativ, dvs. ein. Efter ett kort letande efter tyska ord, 1) vilkas 

genus är neutrum, 2) som börjar med stavelsen Pi- och 3) som betecknar något objekt som 

man kan dricka, var det möjligt att komma fram till ordet Pils. 

Det tyska ordets Pils genus är neutrum och dess uttal är nästan detsamma som ordets Pilz. 

Pils är en förkortad version av ordet Pilsener, vars svenskspråkiga betydelse är pilsner 
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(Duden 2017 s.v. Pils [www]), dvs. en öl som har fått sitt namn från staden Pilsen, där ölen 

ursprungligen började bryggas. Även med tanke på skämtets humor passar detta ord bra in i 

kontexten: i betydelsen en öltyp är det möjligt att skämtets berättare ”dricker ur en pilsner”. 

Skämtets skådeplats inleder dock den tyska spelaren att tänka på ordet svamp, eftersom det 

är mer sannolikt att hitta en svamp i skogen än en pilsner. En del av den humoristiska 

effekten är troligen också glädjen som man får när man förstår skämtet. 

Originalskämtet är starkt anknutet till källkulturen, men ganska obekant för den svenska och 

den tyska kulturen. Därför anser jag att originalskämtet är binationellt, vilket har lett till att 

översättarna har varit tvungna att göra förändringar till hur den humoristiska effekten uppstår 

i översättningarna. Det finns egentligen inget skämt i den svenska översättningen, för 

humorn i den svenska översättningen uppstår i sambandet mellan översättningarna 15.b) och 

16.b). Därför diskuterar jag inte vidare den svenska översättningen här. Den tyska 

översättningen är en tät enhet, där den humoristiska effekten förorsakas med hjälp av 

likadant uttal och skrivsätt av de tyska orden Pilz och Pils, som har helt olika betydelser. 

Den representerar homonyma skämt i en lite vidare betydelse, eftersom orden Pilz och Pils 

varken är homonymer, homofoner eller homografer, men skämtet är språkberoende i varje 

fall. Som översättningsstrategi har man använt substitution i den tyska översättningen.  

Ex. 16.a) What did they use to drink with? Cups. Dixie cups. 

sv. Vad använde de för att dricka med? Koppar. Dixie koppar. 

Det personliga pronomenet they (sv. de) syftar till det föregående skämtets Confederate 

soldiers, på grund av vilket detta skämt är en fortsättning till det (dessa två skämt 

förekommer efter varandra även i videospelet, vilket å sin sida motiverar antagandet att dessa 

skämt hänger ihop med varandra). Även detta skämt är anknutet till den amerikanska 

kulturen eftersom 1) skämtets karaktärer fortfarande är Sydstatsarméns soldater och 2) Dixie 

cups kan anses vara ett begrepp som bäst är känt i USA. Dixie cups kan syfta till två olika 

saker: 1) Dixie cup är ett varumärke som tillverkar olika slags pappersmuggar. Företaget 

som äger varumärket befinner sig i USA och därför är varumärket bäst känt där. (Dixie 2017 

[www]) Varumärket är så bekant att namnet på varumärket redan allmänt har börjat betyda 

små återvinningsbara pappersmuggar i engelskan (Collins Dictionary 2017 s.v. dixie cup 

[www]). Om ordet dixie används ensamt, har det betydelsen sydstaterna i USA (Cambridge 

Dictionary 2017 s.v. dixie [www]; Collins Dictionary 2017 s.v. dixie [www]), som också 

passar in kontexten, eftersom skämtet handlar om Amerikanska inbördeskriget. Ordet dixie 
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efterföljs dock av ordet cups, vilket gör det omöjligt att dixie ska betyda sydstaterna i detta 

sammanhang.  

2) Dixie cup har även en talspråkligare betydelse. Det kan användas, oftast av män, som 

beteckning av kvinnobröst som är ytterst små (Urban Dictionary 2017 s.v. dixie cup [www]). 

Om man tolkar skämtet med denna betydelse, blir det irrealt, men samtidigt kan denna 

tolkning vara roligare, åtminstone av vissa spelare. Kanske skämtets mening är inte att vara 

helt entydig utan att väcka olika föreställningar hos spelare. Detta skämt har kategoriserats 

under komplexa skämt, eftersom det innehåller drag av binationella och homonyma skämt. 

Skämtets binationella drag resulterar från hänvisningarna till den amerikanska kulturen 

(såsom dixie cup) som kan vara svåra att inse av en europeisk spelare. Å andra sidan har 

ordets dixie och nominalfrasens dixie cup olika homonymer resulterat i ett homonymt skämt.  

Ex. 16.b) Och sjömannen? Åt sydväst. Smakade inget vidare. 

Denna översättning är en direkt fortsättning till översättningen 15.b). Man har nämligen 

förkortat översättningens meningsstruktur eftersom strukturen är densamma i båda 

översättningarna: 16.b) ”Och (vad gjorde) sjömannen? Åt sydväst” (jämför med ex. 

15.b): ”Vad gjorde bonden? Åt ost”). Här liknar de svenska skämten 15.b) och 16.b) de 

engelska originalskämten 15.a) och 16.a), eftersom de två skämten bildar ett kontinuum i 

båda språken.   

Frågan är hur översättningen borde tolkas, för man kan vanligtvis inte”äta sydväst”. Svaret 

på frågan finns i den föregående översättning, där bonden ”åt ost”. Både ordet åt och ordet 

ost har två betydelser. Ordet åt kan antingen vara 1) en preposition som anger riktning eller 

2) preteritumformen av verbet äta (SAOL 2015 s.v. åt). Ordet ost kan antingen beteckna 1) 

någonting som man kan äta eller 2) ett väderstreck (SAOB 2014 s.v. ost [www]). I denna 

översättning betyder frasen åt sydväst inte att sjömannen ”har ätit sydväst” utan att han 

troligen ”har åkt åt sydväst”. Den svenska översättningen 16.b) kan bli förstådd endast med 

hjälp av information som man fått från den föregående svenska översättningen, 

översättningen 15.b).  

Nu blir det möjligt att inse varför originalskämtet 15.a) har översatts till svenska såsom det 

har. Det är igen lite problematiskt att kategorisera översättningen enligt dess 

översättningsstrategi och skämttyp. Det vore möjligt att påstå att man har använt uteslutning 

och att översättningens skämttyp är neutral översättning, såsom vid 15.b), eftersom 

översättningen 16.b) inte är rolig i sig. Skillnaden jämfört med 15.b) är dock att det nu 
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faktiskt finns ett skämt i översättningen tack vare översättningens 15.b) bakgrunds-

information. Därför har jag bestämt mig för att kategorisera denna översättning under 

homonyma skämt, för den humoristiska effekten förorsakas med hjälp av ordets åt 

homonymer. Det handlar om substitution som översättningsstrategi. Skillnaden mellan 

originalskämten och deras svenska översättningar är att medan de engelska skämten 15.a) 

och 16.a) tillsammans bildar en enhet, är de båda engelska skämten fortfarande roliga även 

ensamstående. De svenska översättningarna 15.b) och 16.b) behöver varandra för att de kan 

anses vara roliga, och de fungerar inte ensamstående.  

16.c) Warum steht das Pils im Wald? Weil Tannen zapfen. 

sv. Varför står Pilsnern i skogen? Eftersom ädelgranar tappar 

Även den tyska översättningen är på någon nivå anknuten till det engelska skämtets 15.a) 

tyska översättning ”Du läufst durch den Wald und siehst ein Pilz. Was tust du? Austrinken.” 

Både översättningen 15.c) och 16.c) inträffar i en skog och en pilsner spelar en viktig roll i 

båda två.  

Den direkta översättningen avslöjar redan vad den humoristiska effekten är i översättningen. 

Det tyska verbet zapfen betyder handlingen där man tappar upp ett stop någon alkoholdryck, 

t.ex. öl (i en bar) (Duden 2017 s.v. zapfen [www]). En möjlig svensk motsvarighet är verbet 

tappa. I den tyska översättningen fungerar ädelgranarna som bartendrar som tappar pilsner. 

Frasen Weil Tannen zapfen (sv. Eftersom ädelgranar tappar) kan även tolkas på ett annat sätt. 

Om ordet zapfen skrivs med en stor initial (dvs. Zapfen), förändras hela betydelsen. Ordet 

Zapfen betyder antingen kotte eller kottar, dvs. singular- och pluralformen ser likadana ut. 

Om man tänker sig att orden Tannen och Zapfen bildar en sammansättning, är resultatet 

Tannenzapfen (sv. grankottar). Uttalet är helt likadant oberoende av om man tänker sig att 

orden är separata eller om de bildar en sammansättning. Då vore betydelsen av den tyska 

översättningen ”Varför står pilsnern i skogen? Eftersom grankottar.”, vilket är helt ologiskt. 

Å andra sidan passar även denna tolkning in i situationen, eftersom skådeplatsen är en skog, 

så man kan förvänta sig att hitta grankottar där. Troligen har översättaren velat få spelaren 

att tänka på frasens Weil Tannen zapfen tvetydighet.  

Originalskämtet 16.a) är en fortsättning till det föregående skämtet 15.a), på grund av vilket 

även skämtet 16.a) är binationellt och översättarna har varit tvungna att hitta andra 

översättningssätt. Den svenska översättningen är en direkt fortsättning till det föregående 

skämtets översättning, eftersom det först nu blir möjligt att förstå humorn i det föregående 
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skämtets översättning. Den humoristiska effekten uppstår i den svenska versionen med hjälp 

av olika ords homonymi. Den tyska översättningen använder likadana medel. Där har 

översättaren använt homofoni mellan frasen Tannen zapfen (sv. Ädelgranar tappar) och 

mellan ordet Tannenzapfen (sv. grankottar). De båda har i principen exakt samma uttal, dvs. 

huvudbetoningen ligger på första stavelsen tan- och bibetoningen på stavelsen -zap- (Duden 

2017 s.v. Tanne, zapfen & Tannenzapfen [www]), fast det även är möjligt att huvud-

betoningen i frasen Tannen zapfen ligger på stavelsen zap-, men då vill berättaren betona 

verbet i frasen. Detta är ändå inte den vanliga betoningen. I den svenska och den tyska 

översättningen har kulturella drag uteslutits och substituerats antingen med homonyma eller 

homofona medel. 

Ex. 17.a) Bakers trade bread recipes on a knead-to-know basis. 

 sv. Bagare byter brödrecept på “need-to-know”-basis. 

Detta skämt är ett exempel på ett skämt som är starkt anknutet till källkulturen och det är 

egentligen omöjligt att översätta skämtet direkt till svenska. För att kunna förstå varför 

skämtet är roligt, ska man först ta reda på vad uttrycket on a knead-to-know basis menar. 

Ordet knead betyder att knåda och det uttalas /'ni:d/, dvs. på samma sätt som ordet need (sv. 

att behöva) (Cambridge Dictionary 2017 s.v. knead & need [www]). Uttrycket on a need-

to-know basis har en etablerad ställning i engelska, och enligt Cambridge Dictionary (2017 

s.v. on a need-to-know basis [www]) betyder uttrycket “If you tell people something on a 

need-to-know basis, you only tell them the facts they need to know at the time they need to 

know them, and nothing more.” (sv. Om man berättar något till människor på “need-to-

know”-basis, berättar man dem enbart de fakta som de behöver veta vid den tiden, och inget 

mer. [egen översättning]). I svenskan saknas ett liknande idiom och därför använder jag det 

engelska idiomet här.  

Den humoristiska effekten uppstår enbart genom att läsa skämtet, rättare sagt när spelaren 

ser ordet knead. Orsaken till detta är att man inte hör skillnaden i uttalet mellan orden knead 

och need, så den skriftliga formen är den enda faktorn som visar betydelseskillnaden. När 

den engelska spelaren läser skämtet, blir betydelsen något som “Bagare byter brödrecept på 

basis av att de ska veta hur degen ska knådas”.  

Att överföra skämtets humor direkt till svenska är nästan omöjligt, vilket syftar på att skämtet 

är starkt anknutet till källspråket och källkulturen. Det är egentligen idiomet on a need-to-

know basis som både är ett idiom och som är anknutet till källkulturen. Jag anser att detta 
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skämt är ett exempel på ett komplext skämt som tillhör både binationella skämt och 

idiomatiska skämt.  

17.b) Det var en gång två bagare, men en smet. 

Skämtet och översättningen har i detta fall samma ämnesområde, dvs. de båda handlar om 

bagare. Den svenska översättningens humor baserar sig på ordet smet som har två betydelser. 

Smet kan antingen 1) mena substantivet smet, dvs. en massa som man använder för att baka, 

eller 2) det kan vara preteritumformen av verbet smita (SAOB 2017 s.v. smet & smita 

[www]). Beroende på vilken betydelse man tänker på, förändras själva översättningens 

betydelse också kraftigt. De två möjliga tolkningsalternativen är 1) ”Det var en gång två 

bagare, men det fanns bara en smet” och 2) ”Det var en gång två bagare, men den ena bagaren 

smet”. Översättningen är en typisk ordlek som baserar sig på homonymin av ordet smet. I 

detta fall har både originalskämtet och dess översättning samma ämnesområde, men den 

roliga effekten uppstår på ett annorlunda sätt.  

Översättningens skämttyp är klart homonyma skämt, men översättningsstrategin är lite 

svårare att känna igen. Eftersom originalskämtet är starkt anknutet till källspråket och -

kulturen, har översättaren troligen använt målrelaterade strategier. Hen har bevarat endast 

hänvisningen till bak i översättningen, vilket också syftar till målrelaterade strategier. 

Eftersom översättaren ändå har bevarat baket som tema i sin översättning, tycker jag att 

denna översättning är ett exempel på generalisering. Översättaren har varit tvungen att 

generalisera idiomet on a need-to-know basis eftersom det inte kan översättas direkt till 

svenska.  

17.c) Fragt ein Pferd in einem Blumenladen: ,,Haben Sie auch Ma-geritten?‘‘ 

sv. En häst frågar i en blomsterhandel: ''Har ni någon gång även ridit?'' 

Den tyska översättningen använder ett olikt temaområde i jämförelse med originalskämtet, 

men den humoristiska effekten uppstår på samma sätt i båda versionerna, dvs. med hjälp av 

flertydighet av ett uttryck. I den tyska översättningen är detta uttryck ordet Ma-geritten. 

Ordet Ma-geritten existerar inte i skriftspråket utan det är helt talspråkligt. Det kan anses 

vara en sammansmältning av orden mal geritten (sv. någon gång ridit), där ordet mal är 

tidsadverbialet någon gång, någonsin och ordet geritten motsvarar svenskans supinumform 

ridit av verbet rida. Det är vanligt att adverbialet mal förkortas till formen ma, speciellt i 

talspråket (Rug 2008:364).  
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Ordet Ma-geritten låter nästan detsamma som tyskans ord Margeriten som på svenska 

betyder prästkragar, dvs. en typ av blomma. Uttalet av dessa två ord är inte helt detsamma, 

men tillräckligt liknande för att den tyskspråkiga spelaren kan märka sambandet mellan 

dessa två ord. Nu är det möjligt ge även den andra tolkningen för det tyska skämtet: ”En häst 

frågar i en blomsterhandel: ”Har ni även prästkragar?”.  

Den tyska översättningen tillhör homofona skämt, där den humoristiska effekten uppstår 

med hjälp av likadant uttal av orden Ma-geritten och Margeriten. Orden är inte helt 

homofona, men tillräckligt homofona att den humoristiska effekten kan uppstå. Som 

översättningsstrategi har man använt substitution, eftersom originalskämtet och 

översättningen inte delar gemensamma drag. 

Ex. 18.a) What did the mermaid wear to her math class? An algae bra. 

sv. Vad klädde sjöjungfrun på sig för sin mattelektion? En algbysthållare. 

Nominalfrasen an algae bra har den bokstavliga betydelsen en algbysthållare. En sådan 

bysthållare som är gjord av alg existerar inte i den reala världen, men en fiktiv sjöjungfru 

kan väl klä sig på en sådan. Den humoristiska effekten uppstår när man uttalar frasen an 

algae bra, som fonetiskt sett uttalas på följande sätt: /ən 'ældʒɪbrə/. När man uttalar frasen, 

hör man att uttalet är detsamma som när man säger ”an algebra” (sv. en algebra), vilket är 

en gren i matematiken (Cambridge Distionary 2017 s.v. algebra [www]). Det engelska 

skämtet förorsakas av homofoni av två olika fraser. Man kan dock diskutera om skämtet blir 

roligare beroende på tolkningen. Om man använder tolkningen en algebra, så är påståendet 

omöjligt: man kan inte klä på sig en algebra, medan man kan klä på sig en algbysthållare. 

Sjöjungfrun deltar dock i en mattelektion, så därför passar betydelsen algebra in i situationen. 

Meningen i detta skämt har troligen varit att försöka använda sådana ord som får spelare att 

fundera på ordens betydelse, och när de inser frasens två olika betydelser, förstår de skämtets 

humor.  

Jag har kategoriserat detta skämt under komplexa skämt. Fast skämtet mestadels är homofont, 

är det även internationellt (eller binationellt). Detta sammanhänger med skämtets tema: en 

sjöjungfru. I västländerna känner nästan alla till denna mytologiska varelse tack vare Hans 

Christian Andersens saga Den lilla sjöjungfrun, men det finns säkert länder där man aldrig 

har hört tala om sjöjungfrur. Därför är det motiverat att kategorisera detta skämt även under 

internationella skämt, eftersom det innehåller några kulturella drag som kan vara svåra att 

överföra till vissa språk. Jag anser att sjöjungfrur dock är så bekanta att skämtet hellre är 

internationellt än binationellt.  
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Ex. 18.b) Vad sa sjöjungfrun som hade sjögräskläder i skolan? Alg e bra. 

Den svenska översättningen liknar originalskämtet mycket, för karaktären i båda versionerna 

är en sjöjungfru som befinner sig i en skola. I båda versionerna finns det en fråga och ett 

svar. Svaren är nästan identiska och det är frågorna som skiljer sig mest. I den svenska 

översättningen frågar man vad sjöjungfrun ”sade”, medan man frågar vad sjöjungfrun ”har 

klätt på sig” i originalskämtet. Svaret i översättningen är ”alg e bra” som kan ha två olika 

tolkningar, såsom engelskans an algae bra. Den bokstavliga betydelsen är visst att alg är 

bra. Denna tolkning passar in i situationen; eftersom sjöjungfrun har sjögräskläder på sig, är 

det naturligt att hon skulle säga att ”alg klär henne bra/alg smakar gott o.s.v.”. Å andra sidan 

om man uttalar frasen utan pauser, blir betydelsen algebra. Man lär sig bland annat algebra 

i skolan, så även denna tolkning passar in i situationen.  

Den svenska översättningen har bevarat de väsentligaste punkterna av originalskämtet, dvs. 

skämtandet om sjöjungfru och algebra. Därför är det lätt att påstå att man har använt retention 

som översättningsstrategi. Skämttypen förblir också densamma som i originalskämtet, dvs. 

komplext skämt med drag från internationella och homofona skämt, för uttalet av fraserna 

alg e bra och algebra är detsamma, bara skrivsättet förändras. Båda versionerna fungerar 

nästan likadant, men enligt min åsikt är den svenska versionen mer lyckad. Fast det finns två 

olika tolkningsalternativ i båda versionerna, är den andra tolkningen i den engelska 

versionen otänkbar och absurd, medan de båda tolkningsalternativen är möjliga och tänkbara 

i den svenska versionen. 

Ex. 18.c) Was hat eine Meerjungfrau am Oberkörper? Einen Meerbusen. 

sv. Vad har en sjöjungfru på överkroppen? En havsvik. 

Humorn i den tyska översättningen grundar sig på svaret på frågan som föreställs i 

översättningen. Tyskans ord Meerbusen kan ha två olika betydelser beroende på om ordet 

anses vara en sammansättning eller ett enstaka ord. Som enstaka ord betyder Meerbusen på 

svenska (havs)vik, golf, bukt. Om ordet anses vara en sammansättning, består det av orden 

Meer (sv. hav) och Busen (sv. byst). Ordet Meerbusen skulle då betyda på svenska en 

maritim byst; havsbyst. 

Alla tre språkversioner använder samma ämnesområde, dvs. varje skämt berättar om en 

sjöjungfru. I den engelska och svenska versionen förorsakas den humoristiska effekten med 

hjälp av en ordlek, som spelar med ordet algebra och hur ordet kan stavas på ett annorlunda 

sätt. I den tyska översättningen har översättaren tagit bort ordleken gällande ordet algebra. 
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Samma ordlek kunde dock fungera även på tyska, för det motsvarande ordet för alg är också 

likadant (die Alge), och genom att tillägga t.ex. ordet brach (sv. bröt, preteritumformen av 

verbet brechen (sv. bryta)): “Was sagt eine Meerjungfrau in der Schule? Die Alge brach 

(=Die Algebra)” (sv. Vad sager en sjöjungfu i skolan? Algen bröt (=Algebra)). Uttalet av 

fraserna Die Alge brach och Die Algebra är inte helt detsamma, så översättaren har kanske 

velat undvika missförstånd och har därför bevarat ämnesområdet men skapat ett nytt skämt. 

Även den tyska översättaren har använt retention som översättningsstrategi eftersom hen har 

bevarat originalskämtets tema, dvs. sjöjungfrun. Skämttypen har dock förändrats, eftersom 

homofonin inte finns med utan skämtet uppstår med hjälp av homonymi av ordet Meerbusen, 

dvs. översättningen är ett exempel på homonyma skämt.  

Ex. 19.a) Why did the scarecrow get a promotion? Because he was outstanding in 

his field. 

 sv. Varför blev kråkskrämman befordrad? Eftersom han var utmärkt på 

sitt fält. 

Detta skämt är ett exempel på skämt som kombinerar internationella och homonyma skämt. 

Det som gör skämtet internationellt är begreppet kråkskrämma. Kråkskrämman sätts på ett 

fält eller på en åker för att den ska skrämma småfåglar iväg och på det sättet skydda skörden. 

Kråkskrämmor är allom bekanta runt hela världen, vilket möjliggör att begreppet 

kråkskrämma kan användas som internationalism (Warnes 2017 [www]). 

Skämtet är homonymt p.g.a. flertydighet av frasen outstanding in his field (sv. utmärkt på 

sitt fält). Ordet field kan ha flera olika betydelser beroende på kontexten. Till olika betydelser 

hör fält, åker, plan, område och fack (Cambridge Dictionary 2017 s.v. field [www]). Om 

man ändå använder ordet i frasen som outstanding in his field, föredrar engelskspråkiga 

människor betydelsen fack(område). Skämtet ligger i faktumet att kråkskrämman på riktigt 

står på ett fält, där hans arbete varit utmärkt. Kontexten lurar spelaren att tänka på den mer 

abstrakta betydelsen, fast det handlar om den konkreta betydelsen, åkern. Originalskämtet 

kan översättas nästan direkt till svenska eftersom begreppet kråkskrämma också är bekant i 

Sverige och det svenska ordet fält också har dessa två homonymer: En kråkskrämma kan stå 

på ett fält, och man kan vara bra på sitt (t.ex. akademiska) fält (SAOB 2014 s.v. fält [www]).  

Ex. 19.b) Varför blev fågelskrämman befordrad? För att han var enastående på sitt 

fält. 

Den humoristiska effekten uppstår på exakt samma sätt som i originalskämtet, men man har 

inte översatt originalskämtet direkt till svenska. Den svenska översättaren har bytt några ord 
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och har i stället använt några synonyma ord till de engelska ord som använts i 

originalskämtet. Den svenska översättaren har valt ordet fågelskrämma som är en synonym 

till ordet kråkskrämma. Frasen outstanding in his field har fått översättningen enastående på 

sitt fält. Adjektivet enastående passar väl in i situationen. Fast enastående har betydelsen 

exempellös i svenskan, kan man tänka sig att det är en sammansättning något som står med 

ena foten. Detta är ingen officiell betydelse utan min egen mening, men den skulle passa in 

i situationen, för en kråkskrämma står alltid med ena foten. 

I alla fall kan man utan tvivel säga att den svenska översättningen är en direkt översättning 

eftersom översättaren inte har gjort några förändringar till originalskämtets ordförråd och 

skämttypen förblir densamma i båda versionerna, dvs. internationellt och homonymt skämt.  

Ex. 19.c) Warum können Lehrer nicht schwimmen? Weil sie allem auf den Grund 

gehen müssen. 

sv. Varför kan lärare inte simma? Eftersom de måste gå till botten med 

allt. 

Den direkta översättningen till svenska avslöjar ganska tydligt humorn i den tyska 

översättningen. Översättningen innehåller ett idiomatiskt skämt, eftersom den humoristiska 

effekten är avhängig av hur den tyska spelaren tolkar idiomets auf den Grund gehen 

betydelse. Idiomet kan tolkas på två olika sätt, antingen bokstavligt eller idiomatiskt. Den 

bokstavliga betydelsen är att gå till (det konkreta) bottnet (av t.ex. en simbassäng), medan 

den idiomatiska betydelsen är att gå till botten med något; att undersöka in i minsta detalj; 

undersöka grundligt (Duden 2017 s.v. Grund [www]). 

Lärarna anses ofta vara en typ av forskare, de är människor som försöker förklara saker och 

ting för sina elever, dvs. lärarna går verkligen till botten med olika saker. Den humoristiska 

effekten uppstår när den tyska spelaren inser att idiomet i detta sammanhang också kan 

tolkas på ett bokstavligt sätt. Lärarna kan inte simma, eftersom de alltid måste gå till botten, 

i detta fall konkret till botten av simbassängen.  

Den svenska översättningen är en direkt översättning av originalskämtet. Orsaken till detta 

är att originalskämtet fungerar som sådant även i svenska språket, eftersom det svenska ordet 

fält har samma homonymer som engelskans field. Den tyska översättaren har varit tvungen 

att byta om originalskämtets innehåll på någon nivå eftersom det motsvarande ordet för 

engelskans field och svenskans fält inte har samma tvetydighet i tyskan. Detta argumenterar 

för varför översättaren har använt substitution som översättningsstrategi, dvs. varför hen har 
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skapat ett nytt skämt och inte har bevarat originalskämtets drag i översättningen. Den tyska 

översättningen tillhör idiomatiska skämt.  

Ex. 20.a) What does a pirate say while eating sushi? Ahoy! Pass me some soy! 

sv. Vad säger en pirat när hen äter sushi? Ahoy! Ge mig lite soja!  

Detta skämt innehåller inga ord som har flera olika betydelser, och det finns egentligen inte 

något speciellt roligt i skämtet. Eftersom skämtet är så entydigt, funderar även Ellie på vad 

som borde göra skämtet roligt: 

Ex. 20.b) Ellie: Yeah. That's awesome. "What does a pirate say while eating sushi?" 

Joel: I don't know, what? 

Ellie: "Ahoy! Pass me some soy!" 

[håller en paus och funderar på] 

Ellie: I don't get it. (sv. Jag fattar inte) 

Inte alla skämt kan vara speciellt roliga och kanske skämtens manuskriptförfattare har även 

velat skapa några sådana ”dumma” skämt som inte låter roliga. Fast skämtet inte är speciellt 

roligt, har jag kategoriserat det under komplexa skämt, för jag anser att detta skämt både hör 

till internationella och semantiska skämt. Skämtet är anknutet till begreppet sjöröveri, vilket 

syns i skämtets karaktär: a pirate (sv. en pirat). Människor har ofta en föreställning om att 

pirater brukar ropa något som ”Ahoy!” när de talar. Denna föreställning uppstår endast om 

man känner till begreppet sjöröveri, vilket göt att skämtet kan anses vara internationellt. De 

flesta känner till begreppet sjöröveri, vilket är orsaken till att jag anser skämtet vara 

internationellt. 

I historierna äter piraterna dock inte sushi. Föreställningen om piraterna som äter sushi kan 

vara rolig av några spelare. Just denna föreställning syftar till att detta skämt också ska 

kategoriseras under semantiska skämt. Det finns också ett rimpar (ahoy – soy) som, när man 

uttalar skämtet, låter roligt och kan få spelaren att skratta. Rimpar förknippas ofta med poesi, 

men det är nästan omöjligt att kalla detta skämt för ett poetiskt skämt, eftersom skämtets 

struktur inte alls är poetisk (det finns t.ex. inget versmått).  

Ex. 20.c) Vad säger sjömannen som äter kräftor? Mera rom! 

Sjöröveriet, som gjorde originalskämtet internationellt, har tagits bort och i stället pratar man 

om ”sjömannen” i stället. Man kan även konstatera att skämtet har blivit binationellt i 
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översättningen: att äta kräftor är en vana som är känd runt Europa, speciellt i Sverige och i 

de övriga nordiska länderna, men inte så bekant utanför Europa (Yle uutiset 2012 [www]). 

Översättningen är också kreativare och mer komplicerad än originalskämtet; fast original-

skämtet inte riktigt innehåller några ord eller uttryck som kunde ha flera olika tolknings-

alternativ, finns det homonymi i den svenska översättningen. Svaret på frågan, ”Mera rom!”, 

innehåller nämligen ordet rom som kan ha flera olika betydelser: Rom (namnet på Italiens 

huvudstad); en zigenare; en alkoholdryck; fiskrom (SAOB 2014 s.v. rom & Rom [www])). 

Betydelserna alkoholdryck och fiskrom är i detta fall rimliga och passar in i situationen. Detta 

gör översättningen rolig: man kan inte veta vilkendera betydelsen ordet rom har.  

Originalskämtet är ett komplext skämt där man har sammanbundit egenskaper av 

internationella och semantiska skämt. Originalskämt har översatts till svenska med hjälp av 

generalisering, vilket syns i översättningsval. Översättaren har generaliserat original-

skämtets pirate och ersatt det med sjöman. Temat är dock fortfarande på något sätt likadant 

(båda versionerna skämtar om ätande på något sätt), men den svenska översättaren har gjort 

flera förändringar till originalskämtet för att det ska kunna fungera i svenskan. Resultatet är 

också ett komplext skämt, men ett sådant komplext skämt där man kombinerar binationella 

och homonyma skämt. Översättningen har lyckats bra, för originalskämtet i sig hade inga 

särskilt kreativa egenskaper som skulle ha varit lustiga, medan den svenska översättningen 

lyckas skapa en rolig meningsskillnad med ordets rom homonymi.  

Ex. 20.d) Woran kann man englische Flugzeuge erkennen? Sie fliegen immer links. 

sv. Hur känner man igen engelska flygplan? De flyger alltid till vänster. 

Denna översättning har en klar kulturell anknytning, för humorn i översättningen grundar 

sig inte på några språkliga drag, dvs. det finns inte några ord eller uttryck som skulle 

förorsaka den humoristiska effekten. I Zabalbeascoas taxonomi skulle denna översättning 

placeras under komplexa skämt, där man kombinerar drag av internationella och folkliga 

skämt, fast humorn vid första ögonkastet kanske inte öppnar sig till varje spelare.  

För att man ska kunna förstå den tyska översättningens humor, måste man inse den kulturella 

referensen, som syftar till bilismkulturen i Storbritannien. Storbritannien är nuförtiden en av 

de få europeiska staterna, där man har vänstertrafik, dvs. bilarna kör på vänster sida av vägen. 

Om man inte känner till detta faktum, är det omöjligt att förstå översättningens humor. 

I den tyska översättningen likställer man engelska bilar med engelska flygplan genom att 

konstatera att ’man kan känna igen engelska flygplan eftersom de alltid flyger på vänster 
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sida’, såsom engelska bilar. Man måste lägga märke till att det tyska adverbialet links oftast 

har betydelsen till vänster i svenskan, men i detta sammanhang betyder det på vänster sida 

(Duden 2017 s.v. links [www]). Man kan ifrågasätta om man verkligen kan påstå att 

vänstertrafik är ett typiskt engelskt drag såsom den tyska översättningen påstår. Det finns 

sammanlagt fyra länder i Europa, som har vänstertrafik: Storbritannien, Irland, Malta och 

Cypern. Av dessa fyra länder är Storbritannien det största landet och har också mycket 

politiskt inflytande i världen. Därför är det ganska logiskt att tänka att Storbritannien är det 

viktigaste europeiska landet, där man har vänstertrafik. 

Översättaren har använt substitution som översättningsstrategi i denna översättning, 

eftersom det inte finns några drag kvar från originalskämtet. Som sagt är denna tyska 

översättning ett exempel på internationella skämt, med antagandet att man har någon 

kännedom om vänstertrafiken i Europa. Skämtet är inriktat till tyskspråkiga spelare, dvs. 

spelare i länderna där tyskan är ett officiellt språk. Alla dessa länder (Tyskland, Österrike, 

Schweiz, Luxemburg, Liechenstein och Belgien) ligger i Europa, på grund av vilket det är 

mer sannolikt att invånarna i dessa länder känner till att det finns vänstertrafik i 

Storbritannien. Detta gör skämtet internationellt i det språkområde där skämtet används, dvs. 

i de tyskspråkiga länderna. Den tyska översättningen kan även anses vara ett folkligt skämt, 

eftersom det grundar sig på skrattandet åt grannländer. Storbritannien är egentligen inte ett 

av Tysklands grannländer, men båda länderna har påverkat varandra på ett historiskt, 

kulturellt och samhälleligt sätt under en lång tid. Därför kan man påstå att länderna har ett 

djupt förhållande. 

Fast det inte finns någon ordlek eller homonymi i originalskämtet, finns det homonymi i den 

svenska översättningen. Detta gör den svenska översättningen mångsidigare än 

originalskämtet, och man kan konstatera att den svenska översättningen har lyckats väl. Den 

tyska översättningen har ett annorlunda tema, engelska flygplan. Översättningen liknar 

originalskämtet på det sättet att det inte finns någon flertydighet, såsom homonymi, som 

skulle förorsaka den humoristiska effekten, utan skämtet baserar sig på kulturen och därför 

kan anses vara ett internationellt och folkligt skämt.   

Ex. 21.a) What did the green grape say to purple grape? Breathe, you idiot! 

 sv. Vad sade den gröna druvan till den violetta druvan? Andas, din idiot! 

Även i detta skämt uppstår den humoristiska effekten enbart med hjälp av föreställningen 

som uppstår i spelarens sinne när hen hör och läser skämtet. Skämtet innebär en 
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personifikation, dvs. en icke-levande varelse (en druva) föreställs vara en levande varelse. 

Druvor kan vanligtvis inte prata med varandra, men i detta skämt föreställs de som levande 

varelser som beter sig som människor.  

Skämtet innebär även en kulturell hänvisning. Det finns antagandet att huden i ansiktet blir 

blå om man håller andan. I detta fall handlar det om en internationell hänvisning eftersom 

både amerikanska och svenska spelare känner till denna hänvisning. I skämtet säger den 

gröna druvan till den violetta att den ska andas. Den humoristiska effekten uppstår när 

spelaren inser att den violetta druvan troligen ser ut som om den skulle hålla andan (som 

färger är blå och violett ganska liknande).  

Detta skämt tillhör både de internationella skämten och de semantiska skämten, eftersom det 

innehåller sådan kulturell information som är känd både i källkulturen och i målkulturen, 

och skämtets humor baserar sig på helheten, som skämtet bildas, och inte på enstaka ords 

flertydighet.  

Ex. 21.b) Vad sa den gröna druvan till den blå druvan? Andas, din idiot! 

Man har översatt originalskämtet nästan direkt till svenska. Översättningen är också ett 

komplext skämt som kombinerar internationella och semantiska skämt. Den enda skillnaden 

mellan originalskämtet och översättningen är användningen av ordet blå, för i 

originalskämtet har man använt ordet purple (sv. purpur, violett). Den svenskspråkiga 

förändringen är dock lyckad eftersom det blir lättare att förstå förhållandet mellan druvans 

färg och det blåa ansiktet som man får om man håller andan. Fast den enda förändringen är 

ytterst liten, anser jag att den är en viktig förändring. Därför tycker jag att det heller handlar 

om retention som översättningsstrategi än om direkt översättning. 

Det är intressant varför originalskämtets författare har valt att använda färgen purple, 

eftersom det även finns druvor som verkligen är blåa. Det kunde ha varit möjligt att använda 

uttrycket blue grape (sv. blå druva) i stället för purple grape (sv. violett druva) i engelskan. 

Här har den svenska versionen lyckats bättre eftersom skämtet har blivit klarare.  

Ex. 21.c)  Was sagt die grüne Traube zur roten Traube? Atme, du Idiot! 

sv. Vad säger den gröna druvan till den röta druvan? Andas, din idiot! 

Den tyska översättningen är också nästan en direkt översättning av originalskämtet. Det finns 

dock ett drag som sticker av: användning av färgen röd i stället för färgen blå/violett. I tyskan 

och flera andra språk, såsom i svenskan, finns det idiom, där vrede är anknuten till färgen 

röd (t.ex. de tyska och svenska idiomen rot sehen och att se rött, som betyder att bli arg). 
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Atmosfären i översättningen blir helt annorlunda i jämförelse med originalskämtet eller den 

svenska översättningen. I originalskämtet och i den svenska översättningen håller den andra 

druvan andan, men i den tyska översättningen är den ena druvan arg och den andra försöker 

blidka den.  

Denna förändring är endast en stilistisk förändring, eftersom skämtets tema är detsamma i 

alla språkversioner och den humoristiska effekten uppstår på samma sätt. Översättningens 

skämttyp förblir densamma, dvs. ett internationellt och semantiskt skämt. Översättnings-

strategin är klart en av de källrelaterade strategierna, eftersom förändringarna jämfört med 

originalskämtet är så små. Jag tycker att denna översättning är ett exempel på specificering, 

eftersom man har specificerat färgen i den tyska översättningen. Översättningen är inte en 

direkt översättning, och jag skulle inte säga att den är en retention, eftersom om man hade 

anpassat originalskämtet till tyskan, skulle man inte ha behövt byta färgen. 

Den tyska översättningen överraskar mig ändå p.g.a. denna stilistiska förändring. Om man 

har ett helt fungerande skämt, varför gör översättaren enbart en väldigt liten förändring? 

Varför har hen inte skapat ett helt nytt skämt utan har nöjt sig med att göra en onödig stilistisk 

förändring? Det är möjligt att hen har tyckt att skämtet är roligare om druvan är arg och inte 

försöker hålla andan. Översättaren måste dock ha haft någon bra orsak till sitt översättnings-

val, eftersom man inte gör en sådan stilistisk förändring av misstag. 

 

 

3.3. Binationella skämt 
 

Den sista och minsta skämttyp, som finns med hos de engelskspråkiga originalskämten, är 

binationella skämt. Hos originalskämten finns det endast en instans, exemplet 22.a), på 

denna typ. Karakteristiskt för binationella skämt är att deras humor oftast är svår att överföra 

till andra språk eftersom de innehåller sådana kulturella drag som är okända i andra kulturer.  

Ex. 22.a) Why can't your nose be twelve inches long? Because...then it would be a 

foot. 

sv. Varför kan din näsa inte vara tolv tum långt? Eftersom… då vore den 

en fot. 

Med första ögonblicket ser det ut som om det inte fanns något roligt i skämtet. Orsaken till 

detta är att den bokstavliga tolkningen inte är speciellt rolig, och det verkar inte finnas något 



69 
 

annat tolkningsalternativ. Det är förståndigt att närma sig skämtet genom att analysera 

skämtets kulturella drag.  

Skämtet är anknutet till källkulturen, dvs. den amerikanska kulturen. Orsaken till detta är 

användningen av tummått. Tummåttet används nuförtiden endast i USA, Kanada och 

Storbritannien som huvudsakligt måttsystem. I stället för tummåttet används metersystemet 

i Sverige, på grund av vilket skämtet kan anses vara binationellt, dvs. det fungerar som sådant 

i källspråket, men borde lokaliseras till svenskan. 

Själva skämtet ligger i faktumet att en fots längd är tolv tum enligt tummåttet. En tum 

motsvarar 25,4 millimeter och en fot motsvarar 304,8 millimeter, dvs. exakt tolv tum. Ordet 

foot är en homonym, eftersom ordet samtidigt kan ha betydelsen en konkret fot (en människa 

har två fötter) och en fot (en längdenhet i amerikanskt måttsystem). Det finns egentligen 

inget riktigt skämt i skämtet, utan skämtet egentligen är bara ett faktum.  

Jag hade svårigheter att förstå detta skämt troligen eftersom det var starkt binationellt; jag 

känner inte till tummåttet och hade ingen aning om att längden av en fot är tolv tum. Det blir 

intressant att se hur den svenska översättaren har löst detta översättningsproblem. 

Ex. 22.b) Varför kan inte näsan vara tolv tum långt? För… då vore den en fot. 

Den svenska översättningen är en direkt kopia av originalskämtet. Såsom jag redan har 

argumenterat, är originalskämtet binationellt, eftersom tummåttet tillhör de engelskspråkiga 

länderna och kan vara obekant till nordborna. Jag ifrågasätter översättarens val att bevara 

tummåttet i översättningen, eftersom det kan bli utmanande för den svenska spelaren att 

förstå humorn. Översättaren skulle troligen ha varit tvungen att skapa ett helt nytt skämt, 

eftersom anpassning av skämtet inte heller skulle få skämtet att fungera i den svenska 

kulturen. Man kunde byta tummåttet mot metersystemet, men inte ens då vore skämtet 

förståeligt: ”Varför kan inte näsan vara 30 centimeter (cirka 12 tum) lång? För… då vore 

den en fot.”  

Som resultat har man fått ett skämt som inte är speciellt roligt. På grund av brist på humorn 

har jag valt att kategorisera denna översättning under neutrala översättningar. Frågan är 

varför översättaren har översatt originalskämtet direkt. Jag har två förslag. 1) Översättaren 

har inte insett vad som förorsakar den humoristiska effekten i originalskämtet, och hen har 

antagit att skämtet bara är ”dumt”, dvs. att det inte finns något roligt i skämtet. Det kunde 

vara orsaken till den direkta översättningen. 2) Översättaren har haft så bråttom att hen inte 

har hunnit uppfinna ett helt nytt skämt och har varit tvungen att nöja sig med den direkta 
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översättningen. Detta videospel har lokaliserats enligt externaliseringsmodellen, vilket 

betyder att översättarna troligen har haft bråttom med sina översättningar.  

Ex. 22.c) Was ist ein Cowboy ohne Pferd? Das ist… ein Sattelschlepper.  

sv. Vad är en cowboy utan häst? Det är… en påhängsvagn. 

Den tyska översättaren har tagit hänsyn till originalskämtets binationella karaktär och 

troligen därför skapat ett helt nytt skämt. Denna tyska översättning grundar sig på ordets 

Sattelschlepper flertydighet, på grund av vilket man kan kategorisera detta skämt under 

homonyma skämt.   

Enligt Duden (2017 s.v. Sattelschlepper [www]) har ordet Sattelschlepper endast en 

betydelse: påhängsvagn, semitrailer. Ordet kan dock anses vara en sammansättning som 

består av leden Sattel (sv. sadel) och Schlepper (sv. bogserbåt). Om ordet anses vara en 

sammansättning, är betydelsen något som sadelbogserbåt; en bogserbåt som släpar en sadel. 

Även själva skämtet blir tillgängligt till svenska med denna betydelse: ”Vad är en cowboy 

utan häst? Det är en bogserbåt som släpar en sadel efter sig.” 

I detta fall är originalskämtet starkt binationellt, dvs. anknutet till källkulturen. Skämtet är 

svårt att överföras till ett sådant språk och en sådan kultur, där man inte använder tummåttet. 

Den svenska översättningen är en direkt översättning av originalskämtet. Denna översättning 

kan anses vara mindre lyckad, eftersom det är omöjligt att förstå skämtets humor om man 

inte känner till tummåttet. I Sverige används metersystemet, på grund av vilket de svenska 

spelarna kanske inte inser skämtet. 

Den tyska översättaren har skapat ett helt nytt skämt som baserar sig på ordets 

Sattelschlepper homonymer. Som översättningsstrategi har hen använt substitution, 

eftersom originalskämtets tema eller humor inte kunde ha fungerat i tyskan. Översättaren 

har gjort det rätta valet eftersom metersystemet används även i Tyskland, så den direkta 

översättningen skulle inte ha fungerat i tyskan. 

I detta kapitel har jag genomfört en innehållsanalys av de 22 engelskspråkiga skämten, som 

förekommer i videospelet The Last of Us, och deras svensk- och tyskspråkiga översättningar. 

Som teoretisk bakgrund har jag mestadels använt Pedersens taxonomi av 

översättningsstrategier av Extralinguistic Cultural References och Zabalbeascoas 

kategorisering av olika skämttyper.  
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4. RESULTAT AV INNEHÅLLSANALYS 

 
I detta kapitel presenterar jag de väsentligaste resultaten av innehållsanalysen av de engelska 

originalskämten och deras svenska och tyska översättningar i videospelet The Last of Us. 

Kapitlet har delats in i två avsnitt. I det ena avsnittet redogör jag för de olika översättnings-

strategierna och deras användning i den svenska och den tyska språkversionen. Det andra 

avsnittet handlar om översättningarnas skämttyper i allmänhet och förhållandet mellan 

översättningsstrategierna och deras inverkan på översättningarnas skämttyper.  

 

 

4.1. Översättningsstrategierna 
 

Innan jag börjar genomgå de olika översättningsstragierna och deras användning, berättar 

jag allmänt hur lyckat det har varit att använda Pedersens strategier. Man kan konstatera att 

Pedersens taxonomi har fungerat lagom bra i denna undersökning, eftersom jag har kunnat 

hitta instanser av varje översättningsstrategi förutom officiell översättning. Specificering och 

uteslutning har dock varit ytterst sällsynta i denna undersökning, för det finns bara en instans 

av bådadera strategierna. Orsaken till detta kan vara att antalet engelska skämt var ganska 

litet, bara 22 skämt. Jag anser själv att antalet specificeringar troligen skulle ha växt om det 

hade funnits ett större urval, men det är ganska trovärdigt att bara ett skämt av 20 skämt, dvs. 

5 % av alla skämt översätts med hjälp av uteslutning i audiovisuella texter i allmänhet. Om 

man har ett skämt i en audiovisuell text, t.ex. i en TV-serie, är det ganska sannolikt att 

skämtet också översätts till målspråket på något humoristiskt sätt. Om en karaktär i en TV-

serie berättar ett skämt, finns det en reaktion hos en annan karaktär. Denna reaktion är synlig 

för tittare. Därför vore det svårt att ta skämtet bort helt och hållet ur översättningen, eftersom 

karaktärernas synliga reaktioner, såsom ögonrörelser och kroppspråket, förblir desamma 

även i översättningar och man måste ha en rationell orsak till varför karaktärerna beter sig 

såsom de gör.  

Jag tycker ändå att denna innehållsanalys ger en ganska bra bild på hur skämt brukar 

översättas i videospel. Substitution är den mest allmänna översättningsstrategin (sammanlagt 

20 instanser, när man räknar instanser i båda målspråken), varefter kommer direkt 

översättning (10 instanser), retention (7 instanser), generalisering (5 instanser) och 
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specificering & uteslutning (en instans av båda). Eftersom skämt alltid är starkt anknutna till 

källspråket och källkulturen, är det ofta svårt att överföra originalskämtet direkt till 

målspråket. Därför är substitution den mest dominerande strategin, dvs. översättare är ofta 

tvungna att substituera originalskämtet. För att originalskämtet ska kunna översättas direkt 

till måspråket, måste det samtidigt vara internationellt, dvs. känt både i källkulturen och 

målkulturen, och språkligt möjligt, dvs. om skämtet grundar sig på språkliga element, såsom 

homonymi, måste en likadan ordlek finnas även i målspråket.  

Det finns en klar skillnad mellan de översättningsstrategier som har använts vid de 

svenskspråkiga instanserna och de strategier som har använts vid de tyskspråkiga instanserna. 

Bland de svenskspråkiga instanserna finns det inte en enda strategi som skulle ha dominerat 

över de andra, utan retention (6 instanser), direkt översättning (6 instanser), substitution (5 

instanser) och generalisering (4 instanser) var alla ganska populära översättningsstrategier. 

Å andra sidan var substitution klart den populäraste översättningsstrategin bland de 

tyskspråkiga instanserna med 15 instanser av de 22 fallen. 

Ytterligare när man jämför de målrelaterade strategierna med de källrelaterade strategierna, 

ser man klart den fundamentala skillnaden mellan de svenska och de tyska översättningarna: 

den svenska översättaren har använt mer källrelaterade strategier än den tyska översättaren. 

Bland de svenskspråkiga instanserna finns det 12 instanser av källrelaterade 

översättningsstrategier (6 retentioner & 6 direkta översättningar), vilket är mer än hälften, 

dvs. 54,5 %. Bland de tyskspråkiga instanserna dominerar de målrelaterade strategierna med 

16 instanser (15 substitutioner & 1 generalisering), dvs. 72,7 %. De olika översättnings-

strategiernas indelning finns som bilaga 4 i slutet av avhandlingen. 

De svenskspråkiga instanserna är oftare källrelaterade än målrelaterade, medan majoriteten 

av de tyskspråkiga instanserna är målrelaterade. Detta är intressant, eftersom båda språken 

språkligt sett avviker lika mycket från engelskan och kulturerna inte heller liknar den 

engelska kulturen. Jag antar att grunden för denna skillnad finns i lokaliseringssättet: den 

svenska lokaliseringen har genomförts endast med hjälp av undertextning, medan den tyska 

lokaliseringen har genomförts både via undertextning och dubbning. I praktiken betyder 

detta att man har det engelska ljudspåret samt de svenska texterna på spelets underkant i den 

svenska versionen, medan karaktärerna talar tyska och exakt samma text som karaktärerna 

säger finns på underkanten i den tyska versionen.  

Den svenska översättaren har favoriserat de målrelaterade strategierna troligen eftersom hen 

har tyckt att de svenska spelarna förstår engelska så bra att de kan förstå vad spelkaraktärer 
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säger på engelska även utan undertextning. Hen har troligen tyckt att spelarna finner det 

underligt om en karaktär berättar ett skämt, men den svenska översättningen inte alls hänger 

ihop med originalskämtet. Därför har hen använt målrelaterade strategier endast om 

originalskämtet inte går att överföras till svenska på något sätt. 

Vid tyskan har det varit naturligt att använda målrelaterade strategier eftersom översättaren 

inte har behövt tänka på vad karaktärerna säger och vad som finns i undertextningen. Detta 

är en stor fördel vid dubbade videospel. På grund av denna frihet har den tyska översättaren 

oftast använt substitution, dvs. ersatt originalskämten med helt nya, tyskspråkiga skämt. Den 

näst allmänna strategin är dock direkt översättning, vilket syftar på att även den tyska 

översättaren har bevarat originalskämten när överföringen har gått utan problem. 

 

 

4.2. Förhållandet mellan översättningsstrategin och översättningens skämttyp 
 

Originalskämtens skämttyper är starkt indelade: ca två tredjedelar är språkberoende skämt 

(14 skämt av 22 skämt är språkberoende, dvs. 63,7 %) och en tredjedel är komplexa skämt 

(7 av 22 skämt, dvs. 31,8 %). Ett av 22 skämt tillhör binationella skämt, dvs. 4,5 %. 

Språkberoende skämt kan ännu delas in i homonyma skämt (6 skämt av 22, dvs. 27,3 %), 

homofona skämt (5 skämt av 22, dvs. 22,7 %), semantiska skämt (2 skämt av 22, dvs. 9,1 %) 

och idiomatiska skämt (ett skämt av 22, dvs. 4,5 %).  

Allmänt kan man konstatera att språkberoende skämt ännu mer dominerar bland de 

svenskspråkiga instanserna än bland de engelskspråkiga instanserna: till och med 16 skämt 

av 22 är språkberoende (72,7 %). Den andra skämttypen som förekommer är komplexa 

skämt. Det finns sammanlagt fyra instanser av komplexa skämt, dvs. 18,1 %. De svenska 

översättningarna innehåller även två instanser (9,1 %), där originalskämtet har översatts med 

en neutral översättning, dvs. det finns inget skämt med i översättningen. Av de 

språkberoende skämten är homonyma skämt de mest allmänna med 12 instanser (54,5 %). 

Därefter kommer semantiska skämt (2 skämt av 22, dvs. 9,1 %), homofona skämt och 

syntaktiska skämt (båda typerna har ett skämt, dvs. 4,5 %). En komplett figur gällande de 

svenska översättningarnas skämttyper och översättningsstrategier finns som bilaga 5 i slutet 

av avhandlingen. 
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Även bland de tyskspråkiga instanserna är språkberoende skämt den vanligaste skämttypen 

(15 skämt av 22, dvs. 68,2 %, är språkberoende). Homonyma skämt är den största 

undergruppen även bland de tyska översättningarna med 9 instanser (40,9 %). Därefter följer 

homofona skämt (3 skämt av 22, dvs. 13,6 %), semantiska skämt (2 skämt av 22, dvs. 9,1 %) 

och idiomatiska skämt (2 skämt av 22, dvs. 9,1 %). Den näst största skämttypen är komplexa 

skämt med fyra instanser (18,2 %). Tyskan är även den enda språkversionen som innehåller 

ett rent internationellt skämt (4,5 %) och komplexa skämt där man kombinerar folkliga 

skämt med en annan skämttyp (2 instanser, dvs. 9,1 %). Bland de tyskspråkiga instanserna 

finns det också ett exempel på neutrala översättningar (4,5 %). En komplett figur över 

översättningssrategier och de tyska översättningarnas skämttyper finns som bilaga 6 i slutet 

av avhandlingen. 

När man jämför översättningsstrategin med översättningens skämttyp, kan man göra några 

observeringar. Substitution är en sådan strategi, som kan förorsaka flera olika skämttyper. 

Detta är även trovärdigt, eftersom substitution ger översättaren fria händer för att skapa ett 

sådant skämt som hen vill. Annars kan man inte dra några andra större slutsatser. Direkt 

översättning producerar också flera olika skämttyper, men typen förblir ofta densamma som 

originalskämtets skämttyp. Säkert kan man konstatera att uteslutning resulterar i neutral 

översättning. En sammanfattande figur av översättningsstrategin och skämttypen som följer 

denna strategi finns på följande sida i tabell 1. 
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Tabell 1: Översättningsstrategier och deras inverkan på översättningarnas skämttyp 

Översättningsstrategi Antal 

instanser 

Översättningens skämttyp Antal 

instanser 

Substitution 20 Homonyma skämt 9 

Homofona skämt 4 

Semantiska skämt 1 

Idiomatiska skämt 2 

Syntaktiska skämt 1 

Internationella skämt 1 

Komplexa skämt 

(internationellt/ folkligt) 

2 

Direkt översättning 10 Homonyma skämt 6 

Semantiska skämt 2 

Komplexa skämt 

(internationellt/ homonymt) 

1 

Neutral översättning 1 

Retention 7 Homonyma skämt 4 

Komplexa skämt 

(internationellt/ 

språkberoende) 

3 

Generalisering 5 Homonyma skämt 2 

Semantiska skämt 1 

Komplexa skämt 

(binationellt/ homonymt) 

1 

Neutral översättning 1 

Specificering 1 Komplexa skämt 

(internationellt/ semantiskt) 

1 

Uteslutning 1 Neutral översättning 1 

Sammanlagt 44  44 
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I jämförelse med de två andra språkversionerna har den tyska översättaren använt mest olika 

skämttyper, för de enda instanserna på internationella och folkliga skämt förekommer bland 

de tyskspråkiga instanserna. Här kan man fundera på om Zabalbeascoas indelning av 

skämttyper är den mest fungerande med tanke på denna undersökning. Zabalbeascoas 

modell kan inte användas så bra vid skämt där den humoristiska effekten alltid sker språkligt, 

såsom skämt som läses högt. Skämttyper såsom visuella skämt kan inte förekomma vid 

språkliga skämt, eftersom humor alltid uppstår via talet. I mitt material är alla skämt 

språkliga, för huvudkaraktären Ellie läser dem högt ur sin skämtbok. Därför är skämttyper 

som visuella skämt redan från början omöjliga. Med tanke på framtida forskning i 

översättning av humor i videospel är det viktigt att forskaren har bekantat sig med hur 

humorn uppstår i videospel. 

Å andra sidan ger skämten i videospelet The Last of Us en felaktig bild av skämt i 

audiovisuella texter. Eftersom audiovisuella texter också är visuella, dvs. folk kan se vad 

som karaktärerna gör, är det väldigt allmänt att även humorn baserar sig på det som syns i 

TV-skärmen. Alla skämt som jag har analyserat har hämtats från en fiktiv skämtbok och de 

baserar sig på språket, inte på rörelser eller på något annat visuellt. Sammanfattningsvis kan 

man konstatera att Zabalbeascoas indelning av skämttyper fungerar väl vid de flesta typer 

av audiovisuella texter, men i denna undersökning har den inte fungerat så väl eftersom 

materialet består av rent språkliga skämt. Man ska undvika de misstag som jag har gjort i 

denna undersökning: det går att använda Zabalbeascoas modell i framtida forskning, om 

skämt och den humoristiska effektens uppkomstsätt är mycket varierande. Om skämt är rent 

språkliga ska man hitta en annan indelning av skämttyper. 
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5. SAMMANFATTANDE DISKUSSION 
 

Spelöversättningen anses vara en undergrupp av översättningsvetenskap. Som 

vetenskapsgren är spelöversättningen ung och terminologin inom spelöversättning utvecklas 

och förändras snabbt eftersom nya begrepp skapas av spelare, inte av forskare. I stället för 

begreppet spelöversättning använder forskare begreppet spellokalisering i betydelsen 

anpassning av videospelets innehåll från något källspråk till flera målspråk. 

Avhandlingens syfte var att förklara huvudpunkter av spelöversättning, presentera olika sätt 

att översätta skämt i videospel och genomföra en innehållsanalys av de 22 engelskspråkiga 

originalskämten samt deras svensk- och tyskspråkiga översättningar i videospelet The Last 

of Us. Sammanfattningsvis kan man konstatera att den svenska översättaren har använt 

målrelaterade och källrelaterade översättningsstrategier nästan lika mycket, men 

källrelaterade strategier är dock vanligare (12 skämt av 22, dvs. 54,5 %). Bland de 

tyskspråkiga instanserna bildar de målrelaterade översättningsstrategierna en klar majoritet 

(16 skämt av 22, dvs.72,7 %). Bland de tyskspråkiga instanserna är substitution den mest 

använda strategin, medan det inte finns någon dominerande strategi bland de svenskspråkiga 

instanserna. Orsaken till varför de svenska översättningarna är mer källrelaterade och de 

tyska översättningarna mer målrelaterade ligger i lokaliseringssättet: den svenska versionen 

använder det engelska ljudspåret, på grund av vilket undertextningen ska likna det engelska 

talet. Den tyska versionen har även dubbats, vilket har gett översättaren fria händer till 

översättningen utan att hen har behövt tänka på originalskämten och hur humorn uppstår i 

dem.  

Språkberoende skämt är den vanligaste skämttypen både i den svenska och den tyska 

versionen. I den svenska versionen är 16 av de 22 instanserna språkberoende (72,7 %) och i 

den tyska versionen är det motsvarande antalet 15 av 22 (68,2 %). Av de språkberoende 

skämten är majoriteten i båda språken homonyma skämt (i svenskan 12 instanser, dvs. 

54,5 %, och i tyskan 9 instanser, dvs. 40,9 %). Bland de svenskspråkiga instanserna finns 

det få exempel på andra skämttyper: det finns fyra komplexa skämt (18,1 %) och två neutrala 

översättningar (9,1 %), dvs. det finns inget skämt med i översättningen. Alla komplexa skämt 

är kombinationer av språkberoende och antingen internationella eller binationella skämt. 

Bland de tyskspråkiga instanserna finns det mycket mer variation i skämttyper. Det finns två 

komplexa skämt där man kombinerar folkliga skämt med antingen internationella eller 

binationella skämt och två komplexa skämt där man kombinerar språkberoende skämt med 



78 
 

antingen internationella eller binationella skämt. Det finns ytterligare ett exempel på ett rent 

internationellt skämt (4,5 %) och en neutral översättning (4,5 %).  

Substitution är en sådan översättningsstrategi, som kan producera olika slags skämttyper. 

Detta är även trovärdigt, eftersom när man använder substitution, behöver man inte tänka på 

originalskämtets drag utan man får skapa vilket slags skämt som helst. Annars finns det inte 

ett hundraprocentigt förhållande mellan strategin och skämttypen. Direkt översättning 

producerar också flera olika skämttyper, men typen förblir ofta densamma som 

originalskämtets skämttyp. Detsamma gäller de andra källrelaterade strategierna, eftersom 

man bevarar originalskämtets drag vid dessa strategier. Säkert kan man dock konstatera att 

uteslutning resulterar i neutral översättning, eftersom man då utelämnar skämtet ur 

översättningen.  

Att hitta undersökningar gällande översättningar av skämt i videospel har varit svårt. Det var 

utmanande att hitta sådana källor som jag kunde använda som teoretisk bakgrund i denna 

avhandling, för det fanns bara få undersökningar där man enbart hade forskat i översättning 

av skämt i videospel. Därför var jag tvungen att använda även källor som handlade om 

översättning av skämt i audiovisuella texter i allmänhet. Sanningen är dock att det är omöjligt 

att berätta om alla möjliga översättningsstrategier gällande skämt och andra humoristiska 

element inom ramen av en pro gradu-avhandling. Å andra sidan tycker jag att detta ämne är 

intressant eftersom det inte har studerats så mycket.  

Den största svårigheten har dock varit att samla in materialet, dvs. det svenska och tyska 

manuskriptet av spelet. Jag har kontaktat spelstudion Naughty Dog och frågat om jag kan få 

det svensk- och tyskspråkiga manuskriptet. Jag har ändå inte fått något svar och därför har 

den enda möjligheten varit att spela spelet och skriva upp undertextningen.  

Min ursprungliga plan för pro gradu-avhandlingen var endast att analysera olika 

översättningsstrategier som hade använts vid översättning av skämt från engelska till 

svenska och tyska, men senare fick jag idén att analysera både 1) de olika översättnings-

strategierna, 2) vilka olika skämttyper skämten i videospelet The Last of Us representerar 

och 3) om det finns något förhållande mellan typen av ett skämt och detta skämts 

översättningsstrategi. Jag tycker att avhandlingen har lyckats väl, för jag har kunnat hitta ett 

förhållande mellan lokaliseringssätt (om dubbas  man använder målrelaterade strategier, 

och om enbart textas  man använder källrelaterade strategier). Sammanfattningsvis kan 

man konstatera att originalskämtet eller delar av det brukar bevaras om originalskämtet 
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fungerar i målspråket och -kulturen, dvs. om originalskämtet är internationellt och innehåller 

sådana språkliga element som lätt kan överföras till målspråket. 

Jag inser att Zabalbeascoas indelning av skämttyper och Pedersens taxonomi av 

översättningsstrategier inte har fungerat såsom jag har förväntat mig. Zabalbeascoas 

indelning fungerar bättre vid rent audiovisuella skämt, dvs. vid skämt som utnyttjar både 

auditiva och visuella element. Skämten som jag har analyserat är rent språkliga och saknar 

visuella element helt och hållet. Pedersens översättningsstrategier fungerar delvis bra, men 

inte alla strategier kan användas vid översättning av skämt. Eftersom skämt i audiovisuella 

texter oftast förorsakar en reaktion i andra karaktärer, är det nästan omöjligt att utesluta 

skämtet ur översättningen, eftersom karaktärernas beteelse då vore ologiskt. 

Spelöversättning erbjuder flera olika områden där det bara finns lite forskning. Man skulle 

kunna forska i hur spelöversättningarnas innehåll skiljer sig om man översätter genom att 

texta eller genom att dubba. Vilka saker brukar man bevara och vilka saker brukar man 

ersätta i en spelöversättning om man textar eller dubbar? Denna pro gradu-avhandling 

tangerar detta tema lite, men det finns inte några större undersökningar gällande temat. I 

denna undersökning har språkberoende skämt bildat en klar majoritet. Det vore intressant att 

få veta om detsamma gäller alla skämt i videospel och andra audiovisuella texter, eller om 

det stämmer endast i denna undersökning. 

Det finns också ganska få undersökningar gällande själva spelarnas åsikter om kvalitet på 

spelöversättningar. Att forska i spelarnas åsikter ger värdefulla kunskaper om vilka saker i 

spelöversättningar som stör spelarna och hur översättningarnas kvalitet kan förbättras. Det 

vore också värdefult att forska i vad som får spelare att skratta. Har spelarna av videospel ett 

likadant sinne för humor som människorna som inte brukar spela? Med tanke på hur mycket 

pengar det finns på videospelmarknaderna vore det säkerligen viktigt att forska i vilken slags 

humor manuskriptförfattare av videospel borde använda för att humorn skulle vädja till så 

många spelare som möjligt.  
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BILAGOR 
 

Bilaga 1: Komplett lista över de engelskspråkiga skämten samt deras svensk- och tyskspråkiga 

översättningar. 

Skämten i videospelet The Last of Us 

 
  

Det engelskspråkiga 

originalskämtet 

 

 

Den svenskspråkiga 

översättningen 

 

 

Den tyskspråkiga 

översättningen 

1 

It doesn't matter how much 

you push the envelope - it'll 

still be stationary. 

Det spelar ingen roll om man 

köper dyra kuvert. De hamnar 

ändå i ett fack. 

Zwei Kannibalen essen 

einen Clown. Sagt der 

eine: ,,Schmeckt komisch‘‘ 

 

2 

No Pun Intended: Volume 

Too 

Vitsen med vitsar: volym 2 Witze und Wortspiele: Band 

2 

 

3 

What did the Confederate 

soldiers use to eat off of? 

Civil ware. 

Vad gjorde bonden? Åt ost. Du läufst durch den Wald 

und siehst ein Pilz. Was tust 

du? Austrinken. 

 

4 

What did they use to drink 

with? Cups. Dixie cups. 

Och sjömannen? Åt sydväst. 

Smakade inget vidare. 

Warum steht das Pils im 

Wald? Weil Tannen zapfen. 

 

5 

I walked into my sister's 

room and tripped on a bra. It 

was a booby-trap. 

Vad är likheten mellan en 

tandläkare och en brandman? 

Båda räcker ut, den ena 

tänder, den andra släcker. 

 

Was sagt man über einen 

verstorbenen Spanner? Der 

ist weg vom Fenster. 

6 

A book just fell on my head. 

I only have my shelf to 

blame. 

Den där runda tanten. Det är 

min sfärmor. 

Spielt ein Einarmiger 

Karten, ist das ,,Mischen 

Impossible‘‘ 

 

7 

What is the leading cause of 

divorce in long-term 

marriages? A stalemate. 

Vad får man om man lägger 

smutsdisken i kylskåpet? 

Kyldisk. 

Wie heißt die offizielle 

Weltmeisterschaft der 

Exhibitionisten? Trench 

Open. 

 

8 

Bakers trade bread recipes 

on a knead-to-know basis. 

Det var en gång två bagare, 

men en smet. 

Fragt ein Pferd in einem 

Blumenladen: ,,Haben Sie 

auch Ma-geritten?‘‘ 

 

9 

A moon rock tastes better 

than an earthly 

rock...because it's meteor. 

Missionären skämtade, men 

kannibalerna skrattade inte 

med honom… utan åt honom. 

Wie nennt man einen Keks 

unterm Baum? Ein 

schattiges Plätzchen. 
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10 

A backwards poet writes 

inverse. 

 

Snåla poeter skriver reverser. Genitiv ins Wasser. Dativ. 

 

11 

I used to be addicted to 

soap, but I'm clean now. 

Tidigare var jag beroende av 

tvål. Men nu är jag ren. 

Ich war süchtig nach Seife. 

Jetzt bin ich clean. 

 

12 

3.14% of sailors are pi rates. 3,14 procent av alla sjömän är 

pi-rater. 

Insgesamt fünf von vier 

Leuten können nicht 

rechnen. 

 

13 

I stayed up all night 

wondering where the sun 

went. Then it dawned on 

me. 

Jag satt uppe hela natten och 

undrade vart solljuset tog 

vägen. Då gick det upp för 

mig. 

 

Ich hab mich nächtelang 

gefragt, wo die Sonne hin 

ist. Dann dämmerte es mir. 

14 

What did the mermaid wear 

to her math class? An algae 

bra. 

Vad sa sjöjungfrun som hade 

sjögräskläder i skolan? Alg e 

bra. 

 

Was hat eine Meerjungfrau 

am Oberkörper? Einen 

Meerbusen. 

15 

Why did the scarecrow get a 

promotion? Because he was 

outstanding in his field. 

Varför blev fågelskrämman 

befordrad? För att han var 

enastående på sitt fält. 

 

Warum können Lehrer nicht 

schwimmen? Weil sie allem 

auf den Grund gehen 

müssen. 

 

16 

I tried to catch some fog 

earlier. I mist. 

Jag fångade lite dimma 

tidigare. Men den har jag 

mist. 

 

Wie heißt der Teufel mit 

Vornamen? Na. Pfui. 

17 

Do you know what's not 

right? Left. 

Vet du något som verkligen 

är rätt? Mat. 

 

Was ist nicht rechtens? 

Links. 

18 

What does a pirate say while 

eating sushi? Ahoy! Pass me 

some soy! 

 

Vad säger sjömannen som 

äter kräftor? Mera rom! 

Woran kann man englische 

Flugzeuge erkennen? Sie 

fliegen immer links. 

19 

People are making up 

apocalypse jokes like there's 

no tomorrow. 

Folk skämtar om apokalypsen 

som om det inte fanns nån 

morgondag. 

Die Leute machen 

Weltuntergangswitze, als 

gäb’s kein Morgen. 

 

20 

You wanna hear a joke 

about pizza? Never mind, it 

was too cheesy. 

Vill ni höra ett skämt om 

pizza? Äsch, det var för platt. 

Willst du einen Witz über 

ein Schwein hören? Schon 

gut, ist zu versaut. 

 

21 

What did the green grape 

say to purple grape? 

Breathe, you idiot! 

Vad sa den gröna druvan till 

den blå druvan? Andas, din 

idiot! 

Was sagt die grüne Traube 

zur roten Traube? Atme, du 

Idiot! 

 

22 

Why can't your nose be 

twelve inches long? 

Varför kan inte näsan vara 

tolv tum långt? För… då vore 

den en fot. 

Was ist ein Cowboy ohne 

Pferd? Das ist… ein 

Sattelschlepper.  
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Because...then it would be a 

foot. 
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Bilaga 2: Det svenska manuskriptet av de fem spelsituationerna i videospelet The Last of Us där 

skämten förekommer 

Spelsituation 1 

Ellie: Vi måste lätta upp stämningen. Beredd?  

[Ellie tar skämtboken ut ur sin ryggsäck] 

Ellie: ‘’Det spelar ingen roll om man köper dyra kuvert. De hamnar ändå i ett fack.’’ 

Joel: Vad är det där? 

Ellie: Det är en skämtbok. ’’Vitsen med vitsar: volym 2’’, av Will Livingstson.  

Joel: Vi går vidare. 

Ellie: ‘’Vad gjorde bonden? Åt ost.’’ 

Joel: Mmm. 

Ellie: ‘’Och sjömannen? Åt sydväst. Smakade inget vidare.’’ ‘’Vad är likheten mellan en tandläkare 

och en brandman? Båda räcker ut, den ena tänder, den andra släcker.’’ ’’Den där runda tanten, det är 

min svärmor.’’ Hej, vänta, jag sa fel. Jag läser den igen. ’’Den där runda tanten… Det är min 

sfärmor.’’ ’’Vad får man om man lägger smutsdisken i kylskåpet? Kyldisk.’’  

Joel: Usel. 

Ellie: Usel kan du vara själv. 

Joel: Förstod du ens den? 

Ellie: Nix. Det kvittar. Okej, det får räcka… tillsvidare. 

 

Spelsituation 2 

[Joel och Ellie går genom en bokhandel] 

Ellie: Kolla på alla böcker… Jag önskar att jag hade mer plats i ryggan.  

Joel: Så du gillar att läsa? 

Ellie: När jag inte flyr från jägare och smittade? Ja, då läser jag jämt. Redo för ett skämt?  

[Ellie tar sin skämtbok ut ur sin ryggsäck] 
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Ellie: ’’Det var en gång två bagare, men en smet.’’ Smet. 

Joel: Jag fattar. 

Ellie: ’’Missionären skämtade, men kannibalerna skrattade inte med honom… …utan åt honom.’’ 

Äh, nu blev jag hungrig. ’’Snåla poeter skriver reverser.’’ 

Joel: Förstod du ens den? 

Ellie: Det är klart att jag inte gjorde. ’’Tidigare var jag beroende av tvål. Men nu är jag ren.’’ 

Joel: Den där hade jag faktiskt aldrig hört. 

Ellie: Det var det. Mer har jag inte.  

 

Spelsituation 3 

[Joel och Ellie ser en affisch om en toppmodell, som ser utmärglad ut] 

Ellie: Jag trodde att det fanns gott om mat förr i tiden. 

Joel: Jadå. Men vissa valde att inte äta den.  

Ellie: Varför i helvete då? 

Joel: För utseendets skull. 

Ellie: Vad korkat. Redo för ett skämt? ’’3,14 procent av alla sjömän är pi-rater.’’ 

Joel: 3,14… 

Ellie: ’’Jag satt uppe hela natten och undrade vart solljuset tog vägen. Då gick det upp för mig.’’ 

Joel: Jag fattar.  

Ellie: ’’Vad sa sjöjungfrun som hade sjögräskläder i skolan?’’ 

Joel: Vad? 

Ellie: ’’Alg e bra.’’ Förfärlig. ’’Varför blev fågelskrämman befordrad?’’ 

Joel: Säg. 

Ellie: ’’För att han var enastående på sitt fält.’’ 

Joel: Nu räcker det. Lägg undan den där.  



3/4 
 

Ellie: Det var det. Mer har jag inte.  

 

Spelsituation 4 

Ellie: Okej. Dags att lätta upp stämningen. ’’Jag fångade lite dimma tidigare. Men den har jag 

mist.’’ ’’Vet du något som verkligen är rätt?’’ 

Joel: ’’Mat.’’ 

Ellie: Ja. Tjusigt. ‘’Vad säger sjömannen som äter kräftor?’’ 

Joel: Jag vet inte. 

Ellie: ’’Mera rom!’’ Jag fattar inte. ‘’Folk skämtar om apokalypsen som om det inte fanns nån 

morgondag…’’ För tidigt. Okej… Jag har skämtat slut på mig.  

 

Spelsituation 5 

[Joel, Ellie, Henry och Sam ser en eldflugasymbol på väggen] 

Henry: Det har varit Eldflugor här. 

Joel: Ja, det ser så ut. 

Henry: Men hur ska vi hitta dem? 

Joel: Jag känner en. Min brorsa, faktiskt. Han har varit Eldfluga. Senast jag hörde nåt var han i 

Wyoming. Vi tar oss dit, och hittar både honom och Eldflugorna. Är ni med?  

Henry: Det låter som en bra plan.  

Ellie: Okej. Ni tar kål på mig med ert deppsnack. Dags för skämtboken.  

[Ellie tar skämtboken ut ur sin ryggsäck] 

Sam: Vad är det där? 

Ellie: Du ska få se. ’’Vill ni höra ett skämt om pizza? Äsch, det var för platt.’’ 

Sam: Jag fattar inte. 

Ellie: Inte jag heller. ‘’Vad sa den gröna druvan till den blå druvan? Andas, din idiot!’’ 
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Sam: Vad dumt. Jag har ett skämt åt dig.  

Ellie: Få höra. 

Sam: ’’Varför kan inte näsan vara tolv tum långt?’’ 

Ellie: Jag vet inte. 

Sam: ’’För… då vore den en fot.’’ 

Ellie: Vad dumt. Hur bra som helst! 
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Bilaga 3: Det tyska manuskriptet av de fem spelsituationerna i videospelet The Last of Us där 

skämten förekommer 

Spelsituation 1 

Ellie: Okay, machen wir etwas Stimmung. Bereit? 

[Ellie tar skämtboken ut ur sin ryggsäck] 

Ellie: ,,Zwei Kannibalen essen einen Clown. Sagt der eine: ,,Schmeckt komisch‘‘. 

Joel: Was ist das? 

Ellie: Ein Witzebuch. ,,Witze und Wortspiele: Band 2‘‘ von Will Livingston.  

Joel: Geh’n wir weiter. 

Ellie: ,,Du läufst durch den Wald und siehst ein Pilz. Was tust du? Austrinken.‘’ 

Joel: Aha. 

Ellie: ,,Warum steht das Pils im Wald? Weil… Tannen zapfen!‘‘ ,,Was sagt man über einen 

verstorbenen Spanner? Der ist weg vom Fenster.‘‘ ,,Spielt ein Einarmiger Karten, ist das ,,Mission 

Impossible‘‘. Oh nein, das war falsch. Warte, ich lese noch mal. ,,Spielt ein Einarmiger Karten… ist 

das ,,Mischen Impossible‘‘. ,,Wie heißt die offizielle Weltmeisterschaft der Exhibitionisten? Trench 

Open.‘‘ 

Joel: Der ist furchtbar.  

Ellie: Selber furchtbar.  

Joel: Verstehst du überhaupt, was das heißt? 

Ellie: Nein. Aber egal. Jo, das reicht wohl.   

 

Spelsituation 2 

[Joel och Ellie går genom en bokhandel] 

Ellie: Mann… So viele Bücher. Hätte ich doch bloß mehr Platz im Rucksack.  

Joel: Du liest also gern, hm? 

Ellie: Hm, wenn ich nicht vor Huntern und Infizierten weglaufe? Ja, dann lese ich gerne. Ein paar 

lustige Wortspiele wären gut.  
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[Ellie tar sin skämtbok ut ur sin ryggsäck] 

Ellie: ,,Fragt ein Pferd in einem Blumenladen: ,,Haben Sie auch Ma-geritten?‘‘ Toll. 

Joel: Verstehe. 

Ellie: ,,Wie nennt man einen Keks unterm Baum? Ein schattiges Plätzchen.‘‘ Oh, Mann, jetzt hab ich 

Hunger. ,,Genitiv ins Wasser. Dativ.‘’ 

Joel: Kapierst du den? 

Ellie: Natürlich nicht. ,,Ich was süchtig nach Seife. Jetzt bin ich clean.‘‘  

Joel: Okay, den kannte ich noch gar nicht. 

Ellie: Okay,.. ausgewitzelt. 

 

Spelsituation 3 

[Joel och Ellie ser en affisch om en toppmodell, som ser utmärglad ut] 

Ellie: Ich dachte, früher gab’s genug Essen. 

Joel: Das stimmt. Manche wollten es nur nicht. 

Ellie: Wieso denn das? 

Joel: Die Figur. 

Ellie: Pfff. Wie bescheuert. Okay. Zeit für etwas Lustiges. ,,Insgesamt fünf von vier Leuten können 

nicht rechnen.‘‘ 

Joel: Fünf von vier Leuten… 

Ellie: ,,Ich hab mich nächtelang gefragt, wo die Sonne hin ist. Dann dämmerte es mir.‘‘ 

Joel: Verstehe. 

Ellie: ,,Was hat eine Meerjungfrau am Oberkörper?‘‘  

Joel: Was? 

Ellie: ,,Einen Meerbusen.‘‘ 

Joel: Furchtbar. 
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Ellie: ,,Warum können Lehrer nicht schwimmen?‘‘ 

Joel: Okay. 

Ellie: ,,Weil sie allem auf den Grund gehen müssen.‘‘ 

Joel: Das reicht jetzt. Leg das Ding weg. 

Ellie: Jo, das reicht wohl.  

 

Spelsituation 4 

Ellie: Okay. Zeit für etwas Lustiges. ,,Wie heißt der Teufel mit Vornamen? Na. Pfui.‘‘ ,,Was ist nicht 

rechtens?‘‘ 

Joel: Links? 

Ellie: Ja. Der ist super. ,,Woran kann man englische Flugzeuge erkennen?‘‘ 

Joel: Ich weiß nicht, woran? 

Ellie: Einfach! ,,Sie fliegen immer links!‘‘ Versteh ich nicht. ,,Die Leute machen 

Weltuntergangswitze, als gäb’s kein Morgen‘‘… Zu früh. Okay… ausgewitzelt. 

 

Spelsituation 5 

[Joel, Ellie, Henry och Sam ser en eldflugasymbol på väggen] 

Henry: Fireflies waren hier. 

Joel: Ja, sieht ganz so aus. 

Henry: Wie sollen wir sie finden? 

Joel: Ich kenne da wen. Meinen Bruder, genau genommen. Er war ein Firefly. Soweit ich weiss, ist 

er in Wyoming. Wir gehen hin, finden ihn. Finden die Fireflies. Bist du dabei, hm?  

Henry: Ha… Klingt nach ’nem guten Plan, Mann. 

Ellie: Ah, okay. Euer Depri-Gerede macht mich fertig. Witzebuch-Zeit. 

[Ellie tar skämtboken ut ur sin ryggsäck] 

Sam: Was ist das? 
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Ellie: Hab nur Geduld. ,,Willst du einen Witz über ein Schwein hören? Schon gut, ist zu versaut.‘‘  

Sam: Versteh ich nicht.  

Ellie: Ja. Ich auch nicht. ,,Was sagt die grüne Traube zur roten Traube? Atme, du Idiot!‘‘  

Sam: Das ist dämlich. Okay, ich hab auch einen Witz.  

Ellie: Lass hören. 

Sam: Was ist ein Cowboy ohne Pferd? 

Ellie: Keine Ahnung, sag’s! 

Sam: Das ist… ein Sattelschlepper.  

Ellie: Das ist so blöd. Gefällt mir 
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Bilaga 4: Användning av de olika översättningsstrategierna i de svenska och de tyska 

översättningarna 

Originalskämtets 

skämttyp 

Antal 

instanser 

De svenska 

översättningarna 

De tyska översättningarna 

Översättnings-

strategin 

Antal 

instanser 

Översättnings-

strategi 

Antal 

instanser 

Homonyma skämt 6 Direkt 

översättning 

3 

 

Direkt 

översättning 

3 

Retention 2 Substitution 3 

Substitution 1 

Homofona skämt 5 Substitution 3 Substitution 5 

Retention 2   

Semantiska skämt 2 Generalisering 1 Generalisering 1 

Direkt 

översättning 

1 Direkt 

översättning 

1 

Idiomatiska skämt 1 Generalisering 1 Substitution 1 

Komplexa skämt 7 Retention 2 Substitution 5 

Generalisering 2 Retention 1 

Substitution 1 Specificering 1 

Direkt 

översättning 

1 

Uteslutning 1 

Binationella 

skämt 

1 Direkt 

översättning 

1 Substitution 1 
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Sammanlagt 

 

22 

  

22 

  

22 
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Bilaga 5: En komplett figur av översättningsstrategierna och skämttyperna av de svenska 

översättningarna 

Originalskämtets 

skämttyp 

Antal 

instanser 

De svenska översättningarna 

Översättnings-

strategin 

Antal 

instanser 

Översättningens 

skämttyp 

Antal 

instanser 

Homonyma skämt 6 Direkt 

översättning 

3 

 

Homonyma 

skämt 

3 

Retention 2 Homonyma 

skämt 

2 

Substitution 1 Homonyma 

skämt 

1 

Homofona skämt 5 Substitution 3 Homonyma 

skämt 

1 

Homofona skämt 1 

Syntaktiska 

skämt 

1 

Retention 2 Homonyma 

skämt 

2 

Semantiska skämt 2 Generalisering 1 Semantiska 

skämt 

1 

Direkt 

översättning 

1 Semantiska 

skämt 

1 

Idiomatiska skämt 1 Generalisering 1 Homonyma 

skämt 

1 

Komplexa skämt 7 Retention 2 Komplexa skämt 

(internationella/ 

2 
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(internationella/ 

binationella & 

språkberoende)  

binationella & 

språkberoende) 

Generalisering 2 Homonyma 

skämt 

1 

Komplexa skämt 

(internationella/ 

binationella & 

språkberoende) 

1 

Substitution 1 Homonyma 

skämt  

1 

Direkt 

översättning 

 

1 Komplexa skämt 

(internationella/ 

binationella & 

språkberoende) 

1 

Uteslutning 1 Neutral 

översättning 

1 

Binationella 

skämt 

1 Direkt 

översättning 

1 Neutral 

översättning 

1 

Sammanlagt 

Homonyma 

Homofona 

Semantiska 

Idiomatiskt 

Komplexa 

Binationellt 

22 

6 

5 

2 

1 

7 

1 

Sammanlagt 

Retention 

Substitution 

Generalisering 

Uteslutning 

Direkt 

översättning 

22 

6 

5 

4 

1 

6 

 

 

Sammanlagt 

Homonyma 

Homofona 

Semantiska 

Syntaktiska 

Neutrala 

Komplexa 

(internationellt/ 

22 

12 

1 

2 

1 

2 

4 
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binationellt & 

språkberoende) 
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Bilaga 6: En komplett figur av översättningsstrategierna och skämttyperna av de tyska 

översättningarna 

Originalskämtets 

skämttyp 

Antal 

instanser 

De tyska översättningarna 

Översättnings-

strategin 

Antal 

instanser 

Översättningens 

skämttyp 

Antal 

instanser 

Homonyma skämt 6 Direkt 

översättning 

3 

 

Homonyma 

skämt 

3 

Substitution 3 Homonyma 

skämt 

2 

Semantiska 

skämt 

1 

Homofona skämt 5 Substitution 

 

5 Homonyma 

skämt 

1 

Homofona skämt 1 

Idiomatiska 

skämt 

1 

Internationella 

skämt 

1 

Komplexa skämt 

(internationellt/ 

folkligt) 

1 

Semantiska skämt 2 Generalisering 1 Neutral 

översättning 

1 

Direkt 

översättning 

1 Semantiska 

skämt 

1 
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Idiomatiska skämt 1 Substitution 1 Homonyma 

skämt 

1 

Komplexa skämt 

(internationella/ 

binationella & 

språkberoende)  

7 Substitution 

 

 

 

 

5 Homofona skämt 2 

Homonyma 

skämt 

1 

Idiomatiska 

skämt 

1 

Komplexa skämt 

(internationellt/  

folkligt) 

1 

Retention 1 Komplexa skämt 

(internationellt/ 

språkberoende) 

1 

Specificering 1 Komplexa skämt 

(internationellt/ 

språkberoende) 

1 

Binationella 

skämt 

1 Substitution 1 Homonyma 

skämt 

1 

Sammanlagt 

Homonyma 

Homofona 

Semantiska 

Idiomatiskt 

Komplexa 

Binationellt 

22 

6 

5 

2 

1 

7 

1 

Sammanlagt 

Substitution 

Generalisering 

Retention 

Specificering 

Direkt 

översättning 

22 

15 

1 

1 

1 

4 

 

Sammanlagt 

Homonyma 

Homofona 

Semantiska 

Idiomatiska 

Internationella 

Neutrala 

22 

9 

3 

2 

2 

1 

1 
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 Komplexa 

(internationellt/ 

folkligt) 

Komplexa 

(internationellt/ 

språkberoende) 

2 

 

2 

 

 

 

 


