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Sammanfattning 

I detta arbete undersöks olika aspekter som finns att ta hänsyn till vid sångöversättning. 
Översättning handlar om att överföra innehållet i en text från ett språk till ett annat. Vid 
sångöversättning behöver texten vara sångbar och detta kan vara svårt då texten är bunden till 
formen av musiken såsom melodi, rytm och betoningar. Syftet med detta arbete är att 
undersöka olika regler och modeller som finns att följa vid översättning av engelska låttexter 
till svenska samt hur dessa kan användas och vilka resultat det ger. I arbetet har en intervju 
gjorts med en översättare som även är sångare. Två engelska sånger har översatts till svenska 
efter att analys av originaltexten har gjorts. Resultatet visar att vid översättning behöver 
originaltextens struktur delvis ändras för att nå det bästa sångbara resultatet. En viss form av 
anpassning till det svenska språket behöver göras och översättaren behöver bestämma sig för 
vilket slutmål översättningen ska ha och efter detta göra vissa medvetna val. Diskussionen tar 
upp hur en översättning kan anpassas till det nya språket, hur det praktiskt går till vid 
översättning samt hur mycket en översättning behöver vara trogen originalet.  

Nyckelord: Översätta, översättning, translation, text, sångtext, låttext, textanalys.  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1. Inledning 

Den senaste tiden har jag intresserat mig mer och mer för sångtexter, framförallt sångtexter på 
svenska. Inspirationen till detta arbete kom i samband med ett bröllop där jag testade att 
översätta sången jag skulle sjunga från engelska till svenska. Det var svårt att översätta då 
många ord som passade bra på engelska inte alls blev lika bra när de direktöversattes till 
svenska. Detta fick mig att fundera på konsten att översätta och vad man behöver tänka på. 
Hur mycket kan ord ändras så att det passar in i flödet i det nya språket utan att texten får en 
annan betydelse?  
 
Det skulle idag kunna anses vara populärt att översätta eller göra om låtar i nya versioner till 
exempel utifrån tv-programmet Så mycket bättre (2016) där flera av artisterna, bland annat 
Danny Saucedo, översatt sånger från engelska till svenska. För att få en inblick i hur det går 
till vid översättning har jag läst uppsatser som varit relevanta för detta arbete. I uppsatsen 
Rockens språk – Analyser av tre svenska översättningar av amerikanska rocktexter av Mattias 
Juelsson (2009) analyseras översättningar av amerikanska rocktexter baserat på teorier för 
vanlig textöversättning. Juelsson har studerat översättning vid Lunds universitet och för att 
hitta fler källor inom ämnet valde jag att kontakta översättarutbildningen via e-post. Jag fick 
då tips om masteruppsatsen Sångöversättning i musikal – En undersökning av översättningen 
av tre sångtexter i musikalen Chess på svenska av Josefine Ekdahl (2017). Uppsatsen tar 
bland annat upp skillnader på sångöversättning och översättning av annan text med 
utgångspunkt i tre översättningar från musikalen Chess.  

2. Bakgrund 
Ekdahl (2017) skriver att översättning handlar om att överföra innehållet i en text från ett 
språk, källspråket, till ett annat språk, målspråket. Den språkliga betydelsen, semantiken, ska 
stämma överens på bästa möjliga sätt i den text som översätts, källtexten, och i 
översättningen, måltexten och språket ska flyta naturligt samtidigt som det ska vara korrekt 
(Ekdahl 2017).  
 
En av de första områdena för översättningar har varit Bibeln där fokus legat på att källspråket 
översatts korrekt då det handlat om texter som värderats högt och sedan dess har översättning 
förändrats till att fokusera på att skapa läsvänliga texter för målspråkets läsare (Stålhammar 
2015). Från Bibelns bokstavstrogna översättningar har översättningar idag blivit mer fria och 
öppnat upp för bearbetning och anpassning där det varit tillräckligt att återberätta innehållet 
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(Stålhammar 2015). Beroende på vilken text som ska översättas är olika element olika viktiga, 
i vissa texter är rytm och rim viktigt och i andra är det innehållet och berättelsen som är 
viktigast (Stålhammar 2015). Vid ”pragmatisk översättning” anpassas måltexten efter 
mottagarnas förväntningar såväl språkligt som innehållsmässigt, gator döps om och karaktärer 
omformas då syftet är att skapa en text som inte uppfattas som främmande utan som att den 
skrivits på målspråket (Stålhammar 2015).  
 
Stålhammar (2015) skriver att översättning och att vara trogen både källtextens författare och 
måltextens mottagare är svårt och det finns uttryck som beskriver dessa svårigheter 
exempelvis italienskans traduttore, traditore som betyder översättare, förrädare. Många 
gånger sägs översättning vara omöjligt men både översättning och tolkning är något som 
ingår i all dagens kommunikation (Stålhammar 2015).  

2.1 Översättning av text 
För att kunna göra en måltext behövs någon form av analys av källtexten göras och den oftast 
använda och rekommenderade processen är att läsa hela texten innan man börjar översätta 
(Stålhammar 2015). Vidare skriver Stålhammar (2015) att högläsning är viktigt för att 
uppfatta textens rytm, andning och klanger. Dock är arbetsprocessen olika från översättare till 
översättare, en del börjar från början och översätter samtidigt som de läser, ett annat 
tillvägagångssätt är att börja från början och under vägens gång markera svåra passager som 
man sedan återvänder till (Stålhammar 2015). Stålhammar (2015) skriver att litterära texter 
utmärks av författarens personliga stil, som vokabulär, användning av metaforer och 
styckeindelning, det är därför väsentligt att få en uppfattning om detta och fundera kring hur 
författarens berättarröst ska återges. Vid analys av källtexten är det även bra att fundera över 
vilket syfte och vilken verkan källtexten hade och vad som är syftet med översättningen 
(Stålhammar 2015).  
 
Juelsson (2009) väljer i sin uppsats att analysera översättningar genom att göra en 
övergripande analys, analys av berättarperspektiv, analys av språket samt analys av eventuella 
kulturella koder för att se om översättningarna anpassats till målspråket och dess kultur. Han 
kommer fram till att den språkliga tonen är densamma i original och översättningar, 
respektive texts berättarröst behålls men ordval och bildspråkliga uttryck har nödvändigtvis 
inte behållits. I frågan om kulturella koder så sker alltid en försvenskning vid översättning till 
svenska, genom att personen som gör översättningen är svensk är den kulturella präglingen 
oundviklig dock sker denna försvenskning i olika utsträckning (Juelsson 2009).  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2.2 Översättning av sångtext 
Ekdahl (2017) beskriver vad som skiljer sig vid översättning av sångtext respektive vanlig 
text. Vid översättning av sångtexter kan man inte skriva vilka ord man vill i måltexten 
eftersom den är bunden till formen av musiken (Ekdahl 2017). Översättaren måste ta hänsyn 
till melodi, rytm, betoning, antal stavelser som är möjliga att klä med ord samt rätt ord på rätt 
plats för att uppnå bästa resultat, dessutom ska samma budskap och innehåll förmedlas inom 
samma utrymme (Ekdahl 2017). Det finns exempel på översättningar som inte tar hänsyn till 
källtextens budskap, något som Franzon (2008) tar upp i artikeln Choices in song translation. 
I artikeln beskrivs olika val inom sångöversättning. ”Singability” eller”sångbarhet” (min 
översättning) handlar om hur sångbar en text är att sjunga till den musiken som finns. 
Sångbarhet definieras på följande sätt: 

 
…’singability’ can be defined as a musico-verbal fit of a text to music, and that this 
musico-verbal unity may consist of several layers – prosodic, poetic and semantic-
reflexive.     

   (Franzon 2008, s. 373) 

 
Detta skulle kunna tolkas som att relationen mellan text och musik är vad som definierar en 
sångbar text. En sångbar text kan delvis syfta på en lämplighet i form av vokalljud men också 
att översättningen är passande för måltextens ”skopos”  (Franzon 2008). Franzon (2008) 1

skriver att tidig forskning om översättning av sångtexter har fokuserat på operaöversättningar 
där respekten gentemot kompositören har varit stor och därför har musiken absolut inte fått 
ändras. En sångbar sångöversättning är en kompromiss mellan att vara trogen musiken, texten 
och framförandet och om en sång ska framföras behöver måltexten vara sångbar (Franzon 
2008). En sångöversättning som strävar efter att vara trogen källtextens korrekta uppbyggnad 
i form av stavelser och meningsbyggnad kommer vara svår att sjunga till den musik som 
skrivits till originaltexten och en sångöversättning som följer originalmusiken måste offra den 
verbala trogenheten (Franzon 2008). Franzon (2008) beskriver sin teori, bestående av fem 
möjliga val vid översättning av sångtexter, på följande sätt: 

1. Inte översätta alls. 

2. Översätta texten utan hänsyn till musiken. 

3. Skriva en ny text till originalmusiken.  

4. Anpassa musiken till översättningen. 

5. Anpassa översättningen till musiken.  

 Skopos kommer från grekiskan och betyder ändamål eller syfte (Low 2005, s 185).  1

!  3



Val 1 handlar helt enkelt om att göra valet att inte översätta alls. Vid val 2 ligger fokus på 
känslan och meningen av texten. Lyssnaren behöver vara förtrogen med originalet eftersom 
måltexten inte speglar den musikaliska formen (Franzon 2008). Val 3 har ett fokus på 
originalmusiken. Enligt Franzon (2008) är en helt omskriven text, som kanske bara innehåller 
något ord eller någon mening från källtexten, möjligt att göra men är då som övriga val, 
medvetet. Franzon (2008) ger exempel på detta med sången Sadie the cleaning lady av John 
Farnham som översatts av Stikkan Anderson till Mamma är lik sin mamma.  

Val 4 har fokus på översättningen och enligt Franzon (2008) kan små ändringar i musiken 
göras så att det passar översättningen, exempelvis som att dela upp, slå ihop eller lägga till 
noter. I val 5 behålls originalmusiken och översättaren måste då modifiera den verbala 
tolkningen genom att kasta om ord, skriva om meningar samt lägga till eller ta bort innehåll 
från källtexten. Franzon (2008) skriver att ju längre meningarna är desto lättare är det att 
genom små förflyttningar av ord anpassa sammansättningen av det specifika språket. Det kan 
finnas huvudfraser i en text som repeteras och genom att behålla dessa samt metriken och 
rimschemat i texten bevaras källtextens struktur (Franzon 2008). En bedömning av 
trogenheten i en sångbar översättning bör inte fokusera på en ”ord för ord” jämförelse utan 
lämpligheten i sammanhanget och valet av tillvägagångssätt vid sångöversättning är i 
praktiken en kombination av dessa fem val där funktionen och framträdandet är viktigt 
(Franzon 2008).  
 
Franzon (2008) använder i sin artikel en tabell där han beskriver tre lager eller skikt för att nå 
en sångbar översättning. Det första är att observera musikens melodi, såsom rytm, betoning 
och tonhöjd, och sträva efter en likhet mellan artikulation av text och melodi för att nå 
sångbarhet. Det andra är att observera musikens struktur såsom frasindelning, lokalisering av 
nyckelord, stilistiska figurer och klimax i musiken. Det tredje och sista är att observera 
musikens uttryck som visar sig i texten genom hur berättelsen berättas, känslan och 
stämningen, metaforer och karaktärer. Det första lagret är viktigast medan det andra och tredje 
varierar beroende på sångens karaktär, där det tredje är extra viktigt vid ett framträdande 
(Franzon 2008, s 390).  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Engelska källtexten  
 
Sadie, the cleaning lady  
With trusty scrubbing brush  
and pail of water  
Worked her fingers to the bone  
For the life she had at home  
Providing at the same time  
for her daughter

Svenska måltexten  
 
Mamma, är lik sin mamma  
Ja kvinnans lott i livet  
är densamma  
Det sa farmors mormors mor  
Till sin farmors morbrors bror  
Att livet är ett enda  
damma-damma



The Pentathlon Principle 
”The Pentathlon Principle” av Peter Low (2005) är en praktisk, skoposbaserad, modell för att 
göra sångbara översättningar. Pentathlon betyder ”femkamp” och syftar till att jämföra 
sångöversättare med olympiska femkamps-atleter. Precis som atleterna behöver översättaren 
tävla inom fem ”grenar” och sikta på den bästa totala poängen (Low 2005). De fem grenarna, 
kriterierna, är ”Sångbarhet" (singability), ”Betydelse” (sense), ”Naturlighet” (naturalness), 
”Rytm” (rhytm) och ”Rim” (rhyme).  
 
Sångbarhet 
Sångbarhet är ett av det viktigaste kriterierna. En sångbar sångöversättning måste kunna 
framföras. För att en text ska vara sångbar behöver stavelser, vokaler och konsonanter fungera 
ihop. Val av vokaler på långa och starkt betonade noter är viktiga. Ord som i källtexten ligger 
på höga toner eller som dynamiskt ska vara starka behöver översättas med ord och stavelser 
som i måltexten fungerar och betonas på samma ställe, så att musiken inte ändras.  
 
Betydelse  
Betydelse är också ett viktigt kriterium och för att det ska vara en översättning måste en viss 
del av ordens innebörd i källtexten överföras till måltexten. Dock kan den exakta innebörden 
behöva stretchas eller manipuleras. Ett exempel på detta är att ett direktöversatt ord kan bytas 
ut mot en synonym och en metafor kan bytas ut mot en som har en liknande mening.  
 
Naturlighet 
Detta kriterium handlar om naturlighet i register och ordföljd. Detta når du genom att använda 
målspråket på ett naturligt sätt genom exempelvis ordval och meningsbyggnad.  
 
Rytm  
En sångs rytm finns noterad i noterna och översättarens uppgift är att respektera denna rytm. 
Ett sätt att göra detta på är att använda lika många stavelser i måltexten som i källtexten. Det 
är önskvärt att ha identiskt antal stavelser i måltexten men i praktiken får översättaren ta bort 
eller lägga till stavelser om det hjälper textens flöde, dock endast på lämpliga ställen. Det 
bästa stället att lägga till en stavelse är på en ”melisma”, en grupp noter som sjungs på en 
stavelse. Ta bort stavelser är bäst att göra på en ton som repeteras, detta för att rytmen ändras 
utan att förstöra melodin. Ibland behöver en översättare också ta hänsyn till pauser, om det 
finns en paus noterad bör det valda ordet inte sträcka sig över den pausen.  
 
Rim  
Rim handlar om att följa källtextens ”rimschema”. Översättaren kan använda sig av rim men 
det behöver inte vara lika ”perfekt” eller vara lika många rim som i källtexten och rimschemat 
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behöver inte följas. Ett bristande rim kan vara ett bättre val då det vinner i innebörd och 
betydelse.  
 
Enligt Low (2005) är en sångtext ett komplext skopos eftersom måltexten behöver passa in i 
den redan existerande musiken, dess rytm, fraser och betoningar samtidigt som den ska 
bevara essensen av källtexten. En av svårigheterna i sångöversättning är att balansera de fem 
olika kriterierna som ofta hamnar i konflikt med varandra och enligt Low (2005) är det i 
praktiken omöjligt att översätta en sångtext om man inte tar sig en del friheter. Vid 
sångöversättning behöver måltexten ge illusionen av att musiken är skriven till den och det är 
viktigt att ha fokus på skoposet som vid sångbar översättning är att sången ska sjungas (Low 
2005). Low (2005) skriver att detta innebär att man måste fundera kring vilken den lyssnande 
målgruppen är, vilken kulturell värld de befinner sig i och deras förmåga att hinna uppfatta 
och uppskatta sången under den begränsade tid de hör den.  
 
Vid val av tillvägagångssätt i sångöversättning är det inte sångens genré som är det avgörande 
utan det är det specifika med varje individuell sång som är det viktiga (Low 2005). En sång 
kan, enligt Low (2005), vara ordcentrerad eller musikcentrerad. I de sånger som är 
musikcentrerade fokuseras det på sångbarheten, även på bekostnad av betydelsen och vid 
ordcentrerade sånger så har betydelsen högsta prioritet, det går före sångbarhet och rytm (Low 
2005). Sammanfattningsvis uppmanar Low (2005) att vid sångöversättning ha fokus på 
skoposet som måltexten ska fylla, komma ihåg att genom att ta sig vissa friheter vinner du 
som översättare en större helhetseffekt på hela texten samt att sångöversättning skiljer sig från 
den olympiska femkamps-atleten i den bemärkelsen att översättningen inte behöver vara klar 
på en dag, därför bör tid tas till ta att utveckla översättningen. 

3. Syfte 
Syftet med detta arbete är att undersöka olika regler och modeller som finns att följa vid 
översättning av engelska låttexter till svenska samt hur dessa kan användas och vilket resultat 
det ger. Arbetet kommer kretsa kring följande frågor: 

• Hur förändras originaltexten vid översättning, såsom struktur och betydelse? 

• Hur mycket utrymme finns det för översättarens kreativitet och egna tolkning i relation till 
modellerna?  
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4. Metod 

I detta arbete har tre metoder använts: intervju, analys av källtext samt översättning.  
 
En intervju gjordes den 30 oktober 2017 i Stockholm. Informanten, som i detta arbete 
benämns som Kim, är utbildad vid Stockholms Universitet och har en kandidatexamen i 
engelsk lingvistik. Hen är även sångare och har studerat en period vid KMH på Musik och 
media institutionen. Kim jobbar som översättare på en liten översättningsbyrå och översätter i 
sitt arbete mycket texter inom maskinteknik, IT, resetexter och användarhandböcker, mer eller 
mindre allt förutom skönlitteratur och undertextning. Informanten har inte så stor erfarenhet 
av egen sångöversättning men som sångare och översättare har hen mycket tankar kring både 
översättning av vanlig text samt sångöversättning. Valet av informant baserades på en vilja att  
skapa mig en uppfattning om hur det praktiskt går till vid översättning av ”vanlig text” och 
hur det skiljer sig vid översättning av sångtext. Jag använde mig av en delvis strukturerad 
intervju där de första frågorna var öppna för att min informant skulle berätta fritt och 
allteftersom blev frågorna mer riktade för att jag skulle få de svar jag sökte. En delvis 
strukturerad intervju är den vanligaste intervjuformen (Dalen 2015). Jag skapade 
intervjufrågor relevant för just detta arbete utifrån en intervjuguide i Intervju som metod 
(Dalen 2015), se bilaga 1. En intervjuguide innehåller centrala teman och frågor som 
tillsammans ska täcka de viktigaste områdena för studien (Dalen 2015).  
 
Med utgångspunkt i The Pentathlon Principle analyserades källtexterna på följande sätt:  
 
1. Är sången ordcentrerad eller musikcentrerad? 

2. Texten – hur är texten uppbyggd, fraser, stavelser, rim. 

3. Musiken – tonhöjd, dynamik, betoningar, längd på vokaler. 

4. Betydelse – Vad är sångens budskap och mening? 

5. Skopos – vad är mitt syfte och vilken är min målgrupp?  
 
Noter på originalsångerna har hämtats från hemsidan scribd.com. Vid användning av notbild 
när analys av textens uppbyggnad skulle göras upptäcktes en svårighet då det i notbilden inte 
fanns plats för anteckningar och noteringar kring hur texten var uppbyggd, såsom antalet 
fraser, stavelser och rimschema. Därför skrevs texten ner på ett vanligt A4 papper och därefter 
kunde analys av källtexten göras.  
 
Analysen började med en undersökning av texten för att se hur fraserna var uppbyggda samt 
se om det fanns något rimschemat eller annat mönster. Ord som behövdes slås upp gjordes 
med hjälp av Stora engelsk-svenska ordboken (Nordstedts 1989). Därefter analyserades 
musiken för att se om det var något utmärkande som behövdes tas hänsyn till vid 
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översättning. Efter det tolkade jag betydelsen av sången för att sedan kunna bestämma skopos 
och börja med översättningarna.   
 
The Penthathlon Principle användes även vid översättningarna. De sånger som har översatts 
är: 

• May it be – Enya 

• I still haven´t found what I´m looking for – U2 
 
Jag valde två sånger som har en igenkänningsfaktor för att lyssnaren ska vara förtrogen med 
originalet. Den första sången valdes på grund av ett tonspråk med långa vokaler och mycket 
”ornament”, snabba melodirörelser på en och samma vokal. Detta är något som kan vara en 
utmaning att föra över till ett nytt språk. Den andra sången är en välkänd rocklåt som enligt 
min tolkning har ett kristet budskap. På respektive låt valde jag vilka av de fem områdena 
sångbarhet, betydelse, naturlighet, rytm och rim som översättningen skulle fokusera på. Jag 
översatte båda sångerna parallellt och bytte sång när jag fastnade. Jag gjorde tre 
översättningsförsök per låt under totalt tre dagar utspridda på två veckor.  
 
Två inspelningar gjordes på vardera låt, en originalversion samt en översatt version. Jag valde 
att även spela in originalet då jag ville att fokus skulle vara på texten i de båda versionerna 
och inte arrangemang, instrumentering och sångröst. För att få texten i fokus valde jag enkel 
instrumentering med piano i den ena sången och gitarr i den andra för att genom detta kunna 
lyfta fram texten istället för den instrumentala bakgrunden.  
 
Enligt upphovsrättslagen (SFS 1960:729) har den som skapat ett litterärt eller konstnärligt 
verk upphovsrätt till verket. Den som översatt eller bearbetat ett verk eller överfört det till 
annan litteratur- eller konstart har upphovsrätt till verket i denna gestalt. Översättaren eller 
bearbetaren kan dock inte fritt förfoga över bearbetningen utan den ursprungliga 
upphovspersonens samtycke (Tillväxtverket 2017). Enligt Tillväxtverket (2017) innebär den 
förfoganderätt som upphovsrätten ger att ingen annan än upphovspersonen får publicera 
verket eller göra det tillgängligt för allmänheten i kommersiellt syfte. För mig innebär detta 
att om jag vill använda mina översättningar i ett kommersiellt syfte så måste jag få ett 
godkännande från upphovsmännen. Översättningarna i detta arbete är exempel och inte 
avsedda för publicering, vilket även framgår av bilagorna. 
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5. Undersökning och resultat 

5.1 Sammanfattning av Intervju  
Det som framgår i detta kapitel är en sammanfattning av det informanten Kim sa på intervjun 
den 30 oktober 2017.  
 
1. Vad är viktigt att tänka på vid översättning?  
Beroende på vilken typ av text som ska översättas bör fokus ligga på olika saker. Vilken typ 
av text, genre, det är och vilket sammanhang texten kommer ifrån är alltid viktigt att ha i 
åtanke, även vem som är mottagare eller målgrupp. När det gäller exempelvis facklitteratur är 
förståelsen viktig, det ska upplevas som att texten är skriven på svenska och texten kommer 
se olika ut beroende på om den är på svenska, engelska eller franska då den anpassas efter 
målspråket. Kim ger ett exempel på detta: 

 
Amerikanskan de skriver ju såhär ”your computer, your device” men vi säger ”sätt 
på datorn” inte ”sätt på din dator”. 

 
Vid skönlitteratur handlar det mer om avsändaren, författaren, som vill säga något och då är 
det viktigt att försöka bevara den berättarrösten. Facklitteraturen handlar mer om mottagaren 
medan skönlitteratur handlar mer om avsändaren.  
 
Vid sångöversättning är det viktigt att göra en analys av källtexten, framförallt att svara på 
frågan ”Vad vill den här låten säga?” I exempelvis musikallåtar, där man är beroende av att 
låttexten ska föra handlingen vidare, är innebörden och betydelsen viktigast. Är det en annan 
typ av sångtext är det kanske inte lika viktigt men då får man fundera på om det är en 
översättning eller helt enkelt en ny text. Det är viktigt att fundera kring vilket sammanhang 
sången ska vara i och att översättningen ska gå att sjunga. Det viktigaste är att bevara 
betydelsen men det går inte att göra en bokstavlig översättning och därför får man fokusera på 
att försöka fånga känslan i sången. Kim beskriver det på följande sätt: 

 
Sångbarheten blir på något sätt det avgörande, kan vara en superbra översättning på 

pappret men det kanske inte funkar i praktiken.  

2. Vad är svårigheten?  
Enligt Kim är en av de största svårigheterna i hens arbete kvalitén på källtexten. Om en 
källtext är dåligt skriven kommer översättaren behöva tolka allting. Det är även en utmaning 
att hålla det svenska språket korrekt, något som man själv kan tycka låter bra kanske inte alls 
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känns naturligt på svenska. Vid översättning av sångtext behöver musiken tas hänsyn till, 
såsom stavelser och betoningar, ett ord kan passa jättebra men rytmen kan styra var 
betoningen ska ligga vilket gör det svårt. Man kan lägga till någon stavelse här och där men 
det ska funka som helhet.  
 
3. Hur går man tillväga?  
Teoretiskt handlar det om att behärska olika genrer så att man kan anpassa sin översättning. 
Praktiskt handlar det om att börja från början och då finns det olika verktyg man kan använda 
till hjälp. CAT-verktyg, Computer - Aided - Translation, delar upp texten så att den blir 
överskådlig. Ofta följer en ordlista med från kunden om det är facklitteratur och man 
använder sig även av översättarminnen, till exempel om en liknande mening översatts förut 
kommer det upp en liten ruta som visar den tidigare översättningen, för att få en konsekvent 
översättning. 

5.2 Analys av källtext 

5.2.1 May it be 

Texten 
Verserna är uppbyggda på sex fraser. I vers ett startar fras ett och tre med samma text (May it 
be) och har samma långa vokalljud i slutet av frasen. Fras två och fyra har två slutord som 
rimmar. Fras fem och sex har liknande uppbyggnad i betonade vokaler.  
 
 May it be an evening star  
 Shines down upon you 
 May it be when darkness falls  
 Your heart will be true 
 You walk a lonely road  
 Oh how far you are from home 
 
Refrängen är uppbyggd på fyra fraser. Den första och tredje frasen är på ”Quenya”, ett språk 
på alviska som är skapat av J.R.R. Tolkien (Wikipedia 2017). Fras två och fyra är på engelska. 
Fras ett och tre börjar likadant (mornie = darkness) men har olika slutord (utulie = has come / 
alantie = has fallen). Båda slutorden i frasen har samma långa vokalljud som det första ordet.  

 Mornie, utulie 
 Believe, and you will find your way  
 Mornie, alantie 
 A promise lives within you now  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Vers två är uppbyggd på liknande sätt som vers ett, det enda som skiljer är det långa 
vokalljudet i fras två och fyra. Precis som i vers ett rimmar dessa ord. Fras fem och sex har 
även i vers två liknande uppbyggnad i betonade vokalljud.  

 May it be the shadow’s call 
 will fly away  
 May it be you journey on 
 To light the day  
 When the night is overcome 
 You may rise to find the sun 
  

Musiken 
Denna sång uppfattar jag som musikcentrerad. Som redan nämnt innehåller den många långa 
vokaler och ornament. Melodin i versen är skriven som ett vågmönster, den första frasen går 
uppåt och svaras av en fras som vänder. Fras fem och sex börjar med samma melodi men 
avslutas olika. Refrängen är uppbyggd som ett crescendo med långa toner i början av fraserna 
som går mot ett klimax i den tredje frasen (mornie, alantie), som sedan blir ett diminuendo i 
slutet av refrängen.  

Betydelsen 
Denna sång kommer från filmen Sagan om ringen: Härskarringen och är skriven av artisten 
Enya. Enya fick frågan om att skriva sången specifikt för denna film och åkte då till Nya 
Zeeland för att se en första klippning av filmen (Rare FOTR Enya 'May it be' & 'Aniron' 
Interview 2011). I filmen, som är den första i en triologi, påbörjar huvudkaraktären Frodo sin 
resa mot Mordor för att förstöra Härskarringen. Min tolkning av källtexten är att den är en 
summering av Frodos resa, den resa han behöver göra för att rädda hela världen från mörkret.  

Skopos 
Målgruppen för denna översättning är lyssnaren som är intresserad av min översättning. 
Denna lyssnare behöver inte vara kunnig inom musik men gärna vara förtrogen med denna 
sång då jag vill behålla känslan av mystik i min översättning och fokusera på sångbarheten.  

5.2.2 I still haven’t found what I’m looking for 

Texten 
Denna sång uppfattar jag som ordcentrerad. Den består av sex verser där varannan vers har en 
avslutande fras som jag i denna analys väljer att kalla ”refräng”. Verserna består av sex fraser, 
i vers ett börjar fras ett och tre på samma sätt (I have). Fras fem och sex är likadana och bildar 
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låtens första ”hook”, en fras som repeteras genom låten och som kännetecknar den. I detta fall 
är frasen ”only to be with you”.  
 
 I have climbed  
 highest mountain  
 I have run  
 through the fields  
 Only to be with you  
 Only to be with you  

I vers två börjar fras ett, två och tre med samma ord (I have). Fras fyra och fem är repeterande 
fraser (”These city walls”) och i fras sex återkommer den första ”hooken” (”Only to be with 
you”). Gemensamt för vers ett och två är att de innehåller verb (climbed, run, crawled, 
scaled). Refrängen består av två repeterande fraser och bildar textens andra ”hook”, som 
också är titeln på sången:  
 
  But I still haven’t found what I’m looking for  
 But I still haven’t found what I’m looking for  
 
I vers tre och fyra återkommer frasen ”I have”. Vers tre består av rim (lips/tips och fire/desire) 
och vers fyra består av motsatser (angels/devil och warm/cold). Precis som efter vers två 
avslutas vers fyra med titeltexten. Vers fem och sex har varken motsatser eller rim, däremot är 
det ett bibliskt tema då den pratar om det som står i Bibeln om att Guds rike ska komma 
(”kingdom come”) och om Jesu död på korset (”Carried the cross of my shame”). I vers fem 
och sex är det två repeterande fraser (”Will bleed into one” och ”of my shame”). Vers sex 
avslutas återigen med titeltexten men denna gång kommer den två gånger. Hela källtexten 
finns i bilaga 3.  

Musiken 
Versen har en toppton som är återkommande (ettstrukna b i D-dur). Versen är uppbyggd kring 
denna ton och tonen presenteras redan i början av den andra frasen genom en uppbyggnad i 
fras ett och avslut i fras två efter att den presenterats. Samma mönster följer i fras tre och fyra. 
Slutet av verserna varierar. Refrängen har en betoning på det tredje ordet (still) där vokalen i 
är lång.  

Betydelsen 
Min tolkning av den här låten är att den handlar om att söka efter meningen med livet och att 
hitta det som gör en lycklig. Den handlar om att känna att man har allt som man ”ska ha”, 
men ändå är det något som fattas.  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Vers ett och två tolkar jag som jagandet efter den perfekta karriären, det perfekta utseendet 
och sökandet efter rikedom. Verserna avslutas med refrängen som säger att trots detta jagande 
så känns det som att något fattas. Vers tre och fyra handlar om att söka efter lycka genom 
kärlek och lust, genom passion till en annan människa. Men fortfarande är det något som 
fattas. Vers fem och sex beskriver tron på att det finns en himmel där alla är lika, en tro på 
Jesu död på korset, men trots denna vetskap fortsätter jagandet. 

Skopos 
Eftersom min tolkning är att denna sång har ett kristet budskap är mitt mål att översättningen 
ska kunna sjungas i kyrkan. Den riktar sig både till den som har en tro men även till den som 
inte har, en översättning som kan vara igenkännande i sökandet efter lycka och meningen med 
livet. Fokuset kommer vara på betydelsen och sångbarheten. 

5.3 Översättningar  

5.3.1 Mörkret 
När jag började översätta ville jag fokusera på sångbarhet och naturlighet samt i den mån det 
gick ta hänsyn till sångens rytm och rim. Min tanke var att vara originalmusiken trogen och 
inte ändra någon ton eller rytm för att få texten att gå ihop. Den känsla som musiken ger ville 
jag försöka behålla men betydelsen behövde inte vara ordagrann. I mitt första 
översättningsförsök använde jag mig av det språk och beskrivningar som källtexten har: 

  Må det va en stjärna klar  
 som skiner på dig  
 Må ditt hjärta vara sant  
 när mörkret faller  
 På din resa långt från hem  
 du vandrar ensam fram  

Det kändes varken naturligt eller sångbart och jag fick därför markera ut de vokaler som 
skulle vara långa och sätta in passande ord, som också följde versens rimschema. Resultatet 
blev då: 

 Må du på din väg få se 
 en stjärna så grann  
 Må du på din resa fram  
 ditt hjärta va’ sann  
 Du går en ensam väg  
 Långt ifrån ditt trygga hem  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Detta kändes mer sångbart men inte naturligt och det gav inte den känslan av mystik jag sökte 
efter. Jag funderade kring vad som är mystiskt i det svenska språket och den svenska kulturen 
och kom då in på julsånger, barnvisor och sagor med mystiska väsen. Genom att läsa 
källtexten högt som ur en sagobok fick jag hjälp att förstå den mystiska känslan. Resultatet av 
detta blev att språket blev mer sagolikt vilket också gjorde att min översättning blev mer 
naturlig och sångbar. 

 Må en aftonstjärna klar  
 leda din färd  
 Må ditt hjärta vara sant  
 i en skrämmande värld  
 Du ensam vandrar fram  
 Över rike och land  
 
Dock innebar detta att jag fick frångå källtextens stavelseform. I vers ett i källtexten delas 
stavelserna upp på orden ”may it be an eve-ning star", som på svenska blev ”må en af-ton-
stjär-na klar”. Det som på engelska var tre ord uppdelade på 4 stavelser blev i min 
översättning ett ord uppdelat på fyra stavelser. Liknande ändringar i stavelser behövde göras i 
resten av texten för att behålla känslan av mystik, sångbarhet och naturlighet, det som var 
viktigast i min översättning.  
 
Eftersom källtextens refräng delvis är på alviska så valde jag att översätta den engelska 
översättningen (”Darkness has come” och ”Darkness has fallen”). I ett första försök blev 
översättningen då:  
 
 Mörkret har kommit  
 Det finns en väg, om du har tro  
 Mörkret har fallit  
 Ett löfte bor inom dig nu  
 
Denna översättning kändes både sångbar och naturlig men jag var inte nöjd med valet av 
vokalljud på de långa tonerna då o och u inte gav den öppna känslan jag ville åt, språket blev 
heller inte mystiskt. Jag fokuserade därför på vokalerna och mystiken och resultatet blev då:  
 
 Mörkret det nalkas  
 Din tro kan leda dig ända fram  
 Mörkret har fallit  
 Ett löfte lever inom dig  
 
Hela måltexten finns i bilaga 4.  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5.3.2 Jag söker än efter vägen 
I denna översättning fokuserades det i första hand på att vara trogen betydelsen samt 
sångbarheten. I den mån det gick följdes även källtextens rytm och rimschema. För att texten 
skulle falla sig naturlig att sjunga behövdes en del av musikens rytm ändras. När jag började 
översätta den första versen så följde jag versens rytmschema med startfrasen I have (jag har). 
Texten blev då: 

 Jag har bestigit 
 höga berg  
 Jag har sprungit 
 genom fälten  
 För att få va’ med dig  
 För att få va’ med dig  
 
Resultatet av att följa rytmschemat framför sångbarheten gjorde att det inte kändes naturligt 
att sjunga, därför frångick jag rytmschemat och vände på fraserna vilket resulterade i ett bättre 
flöde för sången: 
 Över bergen  
 har jag klättrat  
 Genom fälten  
 har jag sprungit 
 För att finna dig  
 För att finna dig  

Ändringen resulterade även i en annan slutfras. Efter beslutet att frångå rytmschemat något 
genom att inte översätta i samma ordning eller med exakt samma ord flöt resten av 
översättningen på bättre. I vers ett och två användes som i källtexten olika verb, i vers tre var 
fokus på rim, i vers fyra på motsatser och vers fem och sex på den bibliska syftningen. I vers 
ett och två användes samma verb som i källtexten förutom på ordet ”scaled” som betyder 
”klättra” då jag valde att använda ordet ”storma”.  
 
Vers tre var svår att översätta då jag ville hitta ord som beskrev lust och passion men som 
kändes naturliga på svenska. För mig är ord som desire och kissed inte laddade på engelska, 
däremot om jag på svenska skulle sjunga kysst eller åtrå och lust hade det känts konstigt. Det 
blev därför en utmaning att bevara denna betydelse men hitta ord, som rimmar, och kändes 
naturliga på svenska. Den tredje versen blev då:  
 
 Jag har längtat, velat förföra  
 En annan människa, kunna beröra  
 En vilja som brinner  
 När kärleken vinner  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I källtextens fjärde vers är det motsatser. Orden i denna vers kändes också konstiga för mig att 
sjunga på svenska (änglar och djävul). Jag valde därför att behålla orden kyla och värme och 
tolkade källtextens betydelse av änglar och djävul på följande sätt: 

 Jag har flugit ovan molnen  
 Varit nere, ända på botten  
 Där kylan skrämde 
 Och värmen brände  
 
I de sista två verserna ville jag behålla den bibliska betydelsen men anpassa efter hur det 
uttrycks i kyrkan i Sverige, att Jesus dog på korset för mina synders skull och därför är jag 
förlåten. Resultatet av den sista versen blev då:  
 
 Du har befriat 
 mig från smärta  
 Du bar korset 
 För min synd 
 för min skam 
 jag är förlåten  
 
Hela måltexten finns i bilaga 5. 

5.4 Sammanfattning  

I min undersökning har jag tagit reda på vilken typ av text, det som min informant kallar 
genré, som mina källtexter var. Mina analyser fokuserade på textens uppbyggnad och precis 
som min informant pratade om vikten av att fundera kring vad låten vill säga fokuserade mina 
översättningar på att förmedla betydelsen eller känslan i källtexten. Beroende på om 
källtexten var musik- eller ordcentrerad behövde översättningen anpassas för att ha fokus på 
naturlighet och sångbarhet. I May it be, en musikcentrerad sång, var sångbarheten det viktiga 
och därför fick betydelsen inte lika stort fokus. Jag valde även att ändra på sångens 
rytmschema i form av stavelseändring för att uppnå det bästa resultatet. I min ordcentrerade 
sång I still haven’t found what I’m looking for fokuserade jag på betydelsen och sångbarheten. 
Detta gjorde att sångens rytmschema inte kunde direktöversättas utan fick modifieras för att 
sången skulle kännas naturlig att sjunga och för att betydelsen skulle bevaras. I den mån det 
gick togs det hänsyn till betoningar, vokalljud samt rimschema i båda sångerna vilket 
resulterade i två måltexter som både var sångbara och naturliga. Anpassningen till det svenska 
språket gjorde att texten blev bättre. 
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6. Diskussion 
Vid översättning finns det flera aspekter att ta hänsyn till såsom vilken typ av text, genré, det 
är samt att ta reda på vem som är mottagare eller målgrupp. Beroende på vilket målspråket är 
kommer översättningarna se olika ut då de anpassas till målspråket (intervju 30 okt 2017). 
Precis som Juelsson (2009) skriver att en försvenskning sker vid översättning till svenska 
säger informanten Kim att en anpassning till det svenska språket och kulturen behöver göras. 
Även Stålhammar (2015) skriver om detta, måltexten anpassas efter mottagaren eftersom 
syftet är att skapa en text som uppfattas som att den skrivits på målspråket. I min 
undersökning gjordes en anpassning till det svenska språket i form av meningsbyggnad och 
ordval vilket resulterade i både sångbara och naturliga översättningar. I May it be där fokus 
låg på att bevara mystiken fick en anpassning till den svenska kulturen göras i form av att 
hitta det som i Sverige skulle kunna vara mystiskt. Genom att läsa källtexten högt, ett 
tillvägagångssätt som Stålhammar (2015) rekommenderar, kunde jag förstå det sagolika i 
texten och genom att hitta ett språk som används i sagoböcker och julsånger lyckades denna 
mystik behållas. Även i I still haven´t found what I’m looking for gjordes en anpassning till 
det svenska språket i form av ordval som känns naturliga på svenska.  
 
Hur det praktiskt går till vid översättning är olika beroende på översättaren och vilken typ av 
text det är. Vid sångöversättning behöver en analys av källtexten göras och innan 
översättningen kan börja göras behöver översättaren bestämma sitt skopos (Low 2005). I detta 
arbete analyserades båda källtexterna och resultatet av analysen, tillsammans med 
översättningens skopos, gjorde att översättningen fick en riktning. Dock ändrades denna 
riktning något under vägens gång för att kunna göra översättningarna sångbara och naturliga, 
till exempel behövde sångtexternas rytmschema i form av stavelser ändras. Enligt ”The 
Pentathlon Principle” är det önskvärt att ha identiskt antal stavelser i måltexten men i 
praktiken får översättaren ta bort eller lägga till stavelser om det hjälper textens flöde Low 
(2005). För mig blev detta uppenbart i framförallt May it be då det engelska språket innehåller 
många enstaviga ord och jag behövde då välja att frångå källtextens stavelseform för att 
hjälpa textens flöde. Vid översättning av I still haven’t found what I’m looking for fokuserade 
översättningen först på att repetera huvudfraser och behålla källtextens struktur, som enligt 
Franzon (2008) är viktigt. Detta medförde att flödet i texten inte blev naturligt och därför 
behövdes huvudfraserna ändras men textens rimschema kunde följas.  
 
I frågan om trogenhet gentemot originalet så behövde jag anpassa mina översättningar 
beroende på om de var musik- eller ordcentrerade. En sångöversättning som strävar efter att 
vara trogen källtextens korrekta uppbyggnad i form av stavelser och meningsbyggnad 
kommer vara svår att sjunga till den musik som skrivits till originaltexten och en 
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sångöversättning som följer originalmusiken måste offra den verbala trogenheten (Franzon 
2008). Enligt Low (2005) fokuserar en musikcentrerad sång på sångbarheten, på bekostnad av 
betydelsen. I May it be var mitt fokus på sångbarheten och mystiken och trots att betydelsen 
inte blev ordagrann så kunde det ändå läggas stor vikt vid betydelsen. I min ordcentrerade 
sång I still haven’t found what I’m looking for fokuserades det på betydelsen, det som även 
Low (2005) säger är det viktiga vid ordcentrerade sånger. Att en sång som vill vara trogen 
källtextens korrekta uppbyggnad i form av stavelser och meningsbyggnad är svår att sjunga 
till originalmusiken upplevde jag tydligt i I still haven´t found what I’m looking for. Eftersom 
att fokus i denna sång var på betydelsen ville jag inte ändra sångens rytmschema alldeles för 
mycket. Det jag märkte var att när jag provade att sjunga min översättning under tiden jag 
översatte så ändrade jag en del melodier och rytmer efter mitt eget tycke och smak. Detta fick 
mig att reflektera kring hur jag ändrade originalmusiken för att översättningen skulle gå att 
sjunga. Det jag insåg var att jag även ändrade en del rytmer och melodier när jag sjöng 
originalet. Jag kom fram till att den konstnärliga frihet jag som sångare har och tar mig när jag 
sjunger en sång även fanns med i mina översättningar. Det var alltså inte en medveten ändring 
av originalmusiken utan snarare en version, en egen tolkning, jag som konstnär tog mig 
friheten att göra. Detta tror jag spelar in vid översättning, kanske framför allt om den som 
översätter är sångare och ska översätta själv. Jag tror därför att det finns fler sätt och fler saker 
som spelar in vid översättning än det som Low (2005) och Franzon (2008) tar upp. Å andra 
sidan är det praktiska arbetet att översätta en sångtext, som Low (2005) beskriver, omöjligt 
om man inte tar sig en del friheter.  
 
Översättning är något som ingår i all dagens kommunikation (Stålhammar 2015). Att 
översätta texter från ett språk till sitt modersmål upplever jag ger texten en annan betydelse. 
Att vid översättning hitta ord och meningar som bevarar originaltextens betydelse men 
samtidigt känns naturliga på svenska är en utmaning men också spännande att utforska.  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Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjufrågor 

1. Inledning 
• Förklara syftet med intervjun och vad jag är intresserad av att få veta (få en praktisk 

synvinkel på översättning)  

2. Anonymitetsskydd 
• Ingen kommer att få lyssna på bandet och du kommer inte nämnas vid namn i detta arbete.  

3. Öppningsfrågor 

• Hur kommer det sig att du blev intresserad av översättning, hur kom du in på det?  

4. Utbildning 

• Vad har du läst för kurser/program etc. för att kunna jobba som översättare?  

5. Att jobba som översättare 
•  Hur ser en vanlig dag ut? 

• Vilka typer av texter översätter du? 

• Finns det några regler/modeller/verktyg du använder dig av när du analyserar källtexten? 
Hur går det rent praktiskt till? 

• Vilka svårigheter finns det med översättning?  

6. Att översätta sångtexter 
• Har du testat att översätta sångtexter och vad upplever du isåfall är skillnaden? 

• Tänker man på samma sätt vid översättning av sångtext som annan text?   

7. Råd 

• Har du några råd/tips till mig som ska gå in i en översättningsprocess? 
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Bilaga 2 - May it be (källtext)  

May it be an evening star 

Shines down upon you 

May it be when darkness falls 

Your heart will be true 

You walk a lonely road 

Oh how far you are from home 

Mornië utúlië (Darkness has come) 

Believe and you will find your way 

Mornië alantië (Darkness has fallen) 

A promise lives within you now 

May it be the shadow's call 

Will fly away 

May it be you journey on 

To light the day 

When the night is overcome 

You may rise to find the sun 

Mornië utúlië (Darkness has come) 

Believe and you will find your way 

Mornië alantië (Darkness has fallen) 

A promise lives within you now 

A promise lives within you now  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Bilaga 3 - I still haven’t found what I’m looking for (källtext) 
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1. 

I have climbed 

highest mountain 

I have run 

through the fields 

Only to be with you 

Only to be with you 

2. 
I have run  

I have crawled 

I have scaled 

these city walls 

These city walls 

Only to be with you 

But I still haven't found what I'm looking for 

But I still haven't found what I'm looking for 

3. 
I have kissed  
honey lips 

Felt the healing  

in her fingertips 

It burned like fire 

This burning desire 

4. 
I have spoke with the tongue of angels 

I have held the hand of a devil 

It was warm in the night 

I was cold as a stone 

But I still haven't found what I'm looking for 

But I still haven't found what I'm looking for  

5. 
I believe in the kingdom come 

Then all the colors  

will bleed into one 

Bleed into one 

Well yes I’m still running 

6. 
You broke the bonds and you 

Loosed the chains 

Carried the cross 

Of my shame 

Of my shame 

You know I believed it 

But I still haven't found what I'm looking for 

But I still haven't found what I'm looking for 

But I still haven't found what I'm looking for 

But I still haven't found what I'm looking for



Bilaga 4 - May it be (måltext/översättning)  
     

Mörkret 
 
Må en aftonstjärna klar  
leda din färd  
Må ditt hjärta vara sant  
i en skrämmande värld  
 
Du ensam vandrar fram  
Över rike och land 

 
Mörkret det nalkas  
Din tro kan leda dig ända fram  
Mörkret har fallit 
Ett löfte lever inom dig 

 
Må skuggornas rop 
sakta dö ut 
Må din resa ge oss ljus  
vid dagens slut 
 
Du besegrar nattens kraft  
och vår värld får liv igen 

Mörkret det nalkas  
Din tro kan leda dig ända fram  
Mörkret har fallit 
Ett löfte lever inom dig  
Ett löfte lever inom dig  
 
 
 
 
Översättning: Mikaela Häger HT 2017  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Bilaga 5 - I still haven’t found what I’m looking for (måltext/
översättning)  

Jag söker än efter vägen
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4. 
Jag har flugit 

ovan molnen 

Varit nere 

ända på botten 

Där kylan skrämde 

och värmen brände 

Men jag söker än efter vägen 

Men jag söker än efter vägen 

5. 
Så en dag 

i himlens rike 

ska alla samlas 

och leva som ett 

Det är min förtröstan 

men jag forsätter springa 

6. 
Du har befriat  

mig från smärta 

Du bar korset 

För min synd 

För min skam 

Jag är förlåten 

Men jag söker än efter vägen 

Men jag söker än efter vägen 

Men jag söker än efter vägen 

Ja jag söker än efter vägen

1. 
Över bergen 

har jag klättrat 

Genom fälten 

har jag sprungit 

För att finna dig 

För att finna dig  

2. 
Jag har sprungit 

Jag har krälat 

Jag har stormat 

genom murar 

Stadens murar 

För att finna dig 

Men jag söker än efter vägen 

Men jag söker än efter vägen 

3.  
Jag har längtat 

velat förföra 

En annan människa 

kunna beröra 

En vilja som brinner 

När kärleken vinner

Översättning: Mikaela Häger HT 2017
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