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I denna avhandling undersöks med hjälp av en kontrastiv analys hur svordomar översätts från
amerikansk engelska till svenska samt hur olika sociala, kulturella och språkliga normer inverkar på
kvalitativa och kvantitativa skillnader i bruket av svordomar i dessa två kulturer.

Materialet för undersökningen består av J. D. Salinger’s roman Catcher in the Rye, skriven på
engelska, och två svenska översättningar av densamma. Birgitta Hammars översättning utkom år
1953, medan Klas Östergrens översättning publicerades år 1987. Båda översättningarna går under
namnet Räddaren i nöden.

Svordomar är ett ämne som undersökts relativt litet i akademiska kretsar – det anses inte vara
”akademiskt rumsrent”. Jag anser däremot att svordomar i störta allmänhet är ett intressant språkligt
fenomen, och därför ägnar jag ett eget kapitel åt en diskussion om fult språk och svordomar, våra
uppfattningar om vad som är tabu och vad som får oss att svära. I detta kapitel definierar jag även
begreppet svordom, utgående från tidigare teorier av bland annat Magnus Ljung (1983, 1984a,
1984b) och Lars-Gunnar Andersson (1985, 1985a, 1985b, 1990), två av de främsta forskarna i
området.

Ur undersökningsmaterialet har excerperats samtliga belägg på svordomar eller eufemismer. I
Catcher in the Rye fanns sammanlagt 778 belägg, medan motsvarande siffra i Hammars översättning
var 390. I Östergrens översättning fanns totalt 408 belägg. Dessa uppgifter utgör grunden för den
egentliga analysen av svordomarna i originaltexten och de två översättningarna.

Analysen är i första hand kvantitativ. Resultaten av analysen presenteras i både numerär och
grafisk form. I den kvantitativa delen av analysen tar jag fasta på och diskuterar ett antal enskilda
svordomar som förekommer i materialet. Jag diskuterar även huruvida det är möjligt att det i
svenskan existerar några oöverkomliga lingvistiska hinder som skulle förklara den stora skillnaden i
antalet svordomar.

Avsikten med denna avhandling är att undersöka orsakerna till denna anmärkningsvärda
diskrepans i antalet svordomar mellan originaltexten och de två översättningarna. Min hypotes är att
att den svenska kulturen och det svenska språket helt enkelt har en restriktivare inställning till
svordomar än många andra kulturer, till exempel den angloamerikanska, och att det existerar en
social norm som styr detta beteendemönster. Jag söker stöd för detta påstående i form av en ingående
diskussion om svensk kultur och mentalitet, i vilken jag bland annat diskuterar svenska stereotypier,
den svenska konfliktundvikande tendensen och svenskarnas inställningar till emotionellt språk och
svordomar, med hjälp av ett antal exempel från litteratur, olika medier och egna observationer. Även
normteorin inom översättningsvetenskapen, i första hand utformad av Gideon Toury (1980, 1995,
1999), ägnas ett eget kapitel mot slutet av avhandlingen, då jag hävdar att just normerna förklarar
svenskarnas mentalitet och inställning till svordomar.

I denna avhandling har jag analyserat hur och varför den svenska kulturen har inverkat på
översättningen av Catcher in the Rye. Den kvantitativa anlysen visar att närmare 50 procent av
svordomarna i originaltexten har försvunnit under översättningsprocessen. Den kvalitativa analysen
visar att det inte existerar några lingvistiska hinder som skulle innebära en så markant reducering i
antalet svordomar. Jag hävdar att den mest sannolika förklaringen till bortfallet är att det existerar en
social norm i Sverige, som styr ett visst beteende vad beträffar svordomar och bruket av dessa. De två
översättarna, Hammar och Östergren, har klart hållit sig lojala till de normer som existerar i den
svenska kulturen och det svenska språket, vilket har lett till en klart tamare version av
ursprungsverket.
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