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Abstrakt 

I denna uppsats undersöks boktitlar översatta från engelska till svenska genom att studera 

vilka funktioner titlarna uppfyller, vilket semantiskt innehåll titelparen uppvisar och om det 

finns någon skillnad i genrerna när det gäller funktioner samt det semantiska innehållet. 

Undersökningens resultat gällande funktioner visar att majoriteten av titlarna uppfyller den 

distinktiva funktionen (att titeln är unik), att större delen av titlarna uppfyller den 

metatextuella funktionen (att titeln kan identifieras som en boktitel), att ett fåtal av titlarna 

uppfyller den fatiska funktionen (titelns längd), att ett övervägande antal av titlarna uppfyller 

den referentiella funktionen (ge information om den tillhörande texten) och att en minoritet av 

titlarna uppfyller den expressiva funktionen (titeln förmedlar författarens personliga tanke). 

Angående det semantiska innehållet i engelska och svenska titelpar visar undersökningen att 

nästan hälften av titelparen uppvisar en semantisk identitet, vilket innebär att titelparen är 

identiska. En fjärdedel av titelparen uppvisar en semantisk likhet, vilket innebär att det finns 

en likhet mellan titelparen. Drygt en fjärdedel av titelparen uppvisar en semantisk skillnad, 

vilket innebär att det är svårt att se en koppling mellan titelparen. En slutsats är att resultatet 

skiljer sig från tidigare forskning och det kan troligast beror på att de litterära verk som har 

studerats kommer ifrån andra tidpunkter, men även att de olika genrer som har studerats. 

 

Nyckelord: Engelska originaltitlar, svenska översatta titlar, titelöversättning, titelfunktioner, 

semantiskt innehåll, genrer 
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1. Inledning 

Titel, författarnamn, genrebeteckning och bokomslag väcker en viss förväntan som i hög grad 

kommer att styra hur läsare uppfattar ett visst litterärt verk (Hedman 2007:1). Många kanske 

tycker att titeln på litterära verk anses vara obetydliga och därmed inte betydelsefulla. Men 

såsom Hedman skriver är det bland annat titeln på ett litterärt verk som väcker en förväntan 

hos läsaren och det är denna förväntan som avgör om läsaren kommer att läsa verket eller 

inte. Därmed blir titeln på det litterära verket en viktig faktor.  

Originaltitlar och deras översättningar stämmer emellanåt inte överrens med varandra, 

vilket är något som jag har uppmärksammat. Exempel på när titelpar inte stämmer överrens 

med varandra är Force of nature vars svenska översättning blev Falska vänner eller titelparet 

The man who didn´t call vars översättning blev Dagarna med dig. I och med denna 

iakttagelse skapades det ett intresse hos mig vilket ledde till att jag valde att göra en 

undersökning om boktitlar översatta från engelska till svenska.  

Som ovan nämnts är titlar en viktig faktor. De representerar det till hörande verket och blir 

således betydelsefulla. Det betydelsefulla i en titel kan uttryckas med hjälp av ett antal 

funktioner som titlar bör uppfylla i både originalspråket och i det översatta språket (Viezzi 

2011:186f). Titeln ska informera om det tillhörande verkets innehåll såväl som få mottagaren 

intresserad av den och vilja läsa det tillhörande verket (Nord 1995:264). 

Den tidigare forskning jag har kunnat finna visar att titelforskning är ett relativt ungt 

forskningsområde. Därmed anser jag att det är ytterst aktuellt att göra denna undersökning för 

att vidga detta forskningsområde. Ytterligare forskning om titlar kan bidra till ökad förstålse 

kring varför titlar är en viktig faktor på litterära verk och även bidra med förståelse huruvida 

originaltitlar och översatta titlarna bör vara mer lika gällande det semantiska innehållet. 

1.1 Syfte 

Studiens huvudsakliga syfte är att undersöka boktitlar översatta från engelska till svenska. 

Titlarna kommer att undersökas utifrån ett antal titelfunktioner, såsom de definieras av Nord 

(1995), för att se om de uppfylls. Titelparen ska även undersökas utifrån det semantiska 

innehållet, såsom det definieras av Landqvist (2005), och slutligen kommer genrerna att 

jämföras med varandra. Följande frågeställningar har formulerats för studiens syfte: 
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 Uppfyller de svenska översatta titlarna de grundläggande funktionerna (såsom de 

definieras av Nord 1995)? Vilka av de möjliga funktionerna (som Nord beskriver) 

uppfyller de svenska översatta titlarna? 

 Hur är förhållandet mellan det semantiska innehållet i originaltitel och översatt titel 

(såsom det definieras av Landqvist 2005)?  

 I vilken mån skiljer sig titlar åt i olika genrer när det gäller funktioner och det 

semantiska innehållet? 

1.2 Disposition 

Uppsaten är disponerad enligt följande: den inleds med teoretiska utgångspunkter och en 

översikt över tidigare forskning inom ämnesområdet titelforskning och översättningsforskning 

i avsnitt 2. Därefter presenteras det material som samlats in i undersökningens syfte och de 

metodiska utgångspunkterna för undersökningen i avsnitt 3. Vidare redovisas 

undersökningens resultat i avsnitt 4, följt av diskussion och slutsatser i avsnitt 5. Sist följer en 

avslutande sammanfattning av hela uppsatsen i avsnitt 6.  

 



 

3 

2. Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning  

I detta avsnitt presenteras teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning om titlars 

funktioner, titlars semantiska innehåll, paratext och titelöversättning. Den titelforskning som 

har påträffats har genomförts av forskare inom områdena språkvetenskap, litteraturvetenskap 

och översättning. Tidigare forskning om titlar har gjorts både nationellt, i Sverige, och 

internationellt, exempelvis i Tyskland, Frankrike, Italien och Iran. Den titelforskning som 

uppmärksammas i denna uppsats kommer tidigast från 1995 och senast från 2015, vilket 

innebär att forskningen är relativt ny.  

2.1 Titlars funktioner 

Christiane Nord (1995) har skrivit en artikel som är en engelsk sammanfattad version av 

hennes större undersökning från 1993 som är skriven på tyska. I undersökningen granskar hon 

mer än 12 000 titlar och rubriker från bland annat romaner, noveller och artiklar på tyska, 

franska, spanska och engelska (Nord 1995:262). Nord (1995:261) uppmärksammar att titlar 

och rubriker är en egen sorts texttyp och därmed kan de analyseras självständigt utan att ta 

hänsyn till innehållet i de litterära verken. 

Nord framhåller att titlar och rubriker är avsedda att uppfylla sex olika funktioner och ett 

av hennes syften med undersökningen var att se vilka kommunikativa funktioner som finns 

hos titlar och rubriker (Nord 1995:261f). Undersökningen visade att några av funktionerna 

fanns i alla titlar, oavsett vilken genre eller kultur titeln kom ifrån. Resterande funktioner 

tycktes vara irrelevanta i vissa titlar eller genrer, dock utvecklar inte Nord vilka titlar eller 

genrer. På grund av att vissa funktioner anses vara mer viktiga än andra delar Nord in de 

kommunikativa funktionerna i två olika grupper: grundläggande funktioner och möjliga 

funktioner (Nord 1995:266), vilka går att se i figur 1 nedan. 

 

Grundläggande funktioner 

Distinktiv funktion 

Metatextuell funktion 

Fatisk funktion 

Möjliga funktioner 

Referentiell funktion 

Expressiv funktion 

Appellativ funktion 
 

Figur 1. Kommunikativa funktioner enligt Nord (1995:266). 

 

Som tidigare nämnts visar Nords undersökning att de grundläggande funktionerna 

förekommer i alla titlar oavsett genrer eller kultur (Nord 1995:266). Den första grundläggande 
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funktionen är den distinktiva funktionen som uppfylls genom att titeln är unik och ska kunna 

identifieras med texten på ett tydligt sätt (Nord 1995:270). Hon skriver att i sin undersökning 

påträffades det några dubbletter (eng. doubles) och nästan-dubbletter (eng. near-doubles) av 

de titlar hon undersökte (Nord 1995:271).  

Den andra grundläggande funktionen är den metatextuella funktionen som uppfylls genom 

att en titel kan identifieras som en boktitel och inget annat, exempelvis en rubrik för en 

reklamannons (Nord 1995:264). Den metatextuella funktionen kan uttryckas med hjälp av 

både verbala medel såsom syntaktiska och stilistiska normer samt konventioner i en viss 

kultur, men även med icke-verbala medel som layout och typografin vid utformningen av 

bokomslag (Nord 1995:272).  

Den tredje och sista grundläggande funktionen är den fatiska funktionen som uppfylls 

genom att titeln etablerar en kontakt mellan blivande läsare och boken. Titeln ska även vara 

minnesvärd och attrahera den blivande läsaren (Nord 1995:264). Hon klargör att en titels 

längd och mnemotekniska egenskaper, nämligen hur lätt titeln är att minnas, är väsentliga för 

titelns fatiska funktion. Hon framlägger att i sin undersökning visades det att den mest 

optimala längden på en titel är mellan tre och fyra graford. Nord utvecklar dock att 

användning av rytmiska mönster, intresseväckande ord eller originalstrukturen kan bidra till 

att mottagare lättare kan minnas längre titlar (Nord 1995:274).  

De möjliga funktionerna är mer varierande på grund av konventioner och kulturspecifika 

normer och därmed behöver inte alla titlar uppfylla de möjliga funktionerna (Nord 1995:266). 

Den fösta möjliga funktionen är den referentiella funktionen som ska ge ytterligare 

information om den tillhörande texten, det vill säga mer information än vad den metatextuella 

funktionen ger (Nord 1995:275). Nord understrycker att om en titel ska kunna uppfylla den 

referentiella funktionen måste informationen i titeln vara begriplig och acceptabel för 

mottagarna (funktionalitet) samt beakta författarens referentiella intentioner i originaltiteln 

(lojalitet) (Nord 1995:275). Vidare utvecklar Nord att i den referentiella funktionen finns det 

tre underfunktioner. Den första underfunktionen är den tematiska referensen som ger 

information om innehållet eller temat i den tillhörande texten. Den andra är den 

metalingvistiska referensen som ger information om vilka språkliga egenskaper som finns i 

den tillhörande texten. Den tredje och sista underfunktionen är den metakommunikativa 

referensen vilken ger information om förutsättningarna för den kommunikativa situationen 

där den tillhörande texten passar in (Nord 1995:275).  

Den andra möjliga funktionen är den expressiva funktionen som uppfylls genom att 

författarens personliga tanke uttrycks via titeln (Nord 1995:264). Hon utvecklar att det 
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expressiva i titlarna kan hänvisa till själva texten, till textreferensen eller till faktorerna i den 

kommunikativa situationen (Nord 1995:277). Vidare förklarar Nord att den expressiva 

funktionen har två underfunktioner. Den emotionella underfunktionen uttrycks genom 

känslouttryck med hjälp av superlativer eller diminutiver, som anger förminskning, och 

genom hänvisningar till känslor såsom kärlek eller engagemang, till exempel igenom att 

använda första person singular. Den utvärderande underfunktionen uttrycks genom 

kvalitetsbedömning garderande adverb och adjektiv, positiva eller negativa konnotationer 

(Nord 1995:276f).  

Den tredje och sista möjliga funktionen är den appellativa funktionen som ska utveckla den 

uppmärksamhet och kontakt som den fatiska funktionen ska ha etablerat mellan blivande 

läsare och titel (Nord 1995:264, 278). Hon förklarar att utvecklingen sker genom att titeln ska 

skapa ett intresse hos blivande läsare så att de ska vilja ta del av den tillhörande texten. Vidare 

klargör Nord att det finns två underfunktioner att urskilja. Den första underfunktionen är 

reklamfunktionen vars avsikt är att vara informerande och på så vis locka mottagaren att köpa 

verket, vilket kan ske direkt med poetiska och retoriska medel eller indirekt genom att 

introducera tilltalande innehållselement. Den andra underfunktionen är den instruktiva 

funktionen som består av aforism, allegorier, citat, metaforer och symboler (Nord 1995:278). 

2.2 Titlars semantiska innehåll 

Hans Landqvist (2005) har skrivit en artikel där han undersöker engelska originaltitlar, 

svenska översatta titlar och svenska originaltitlar från den Vita serien som består av läkar- 

eller sjuksköterskeromaner. Totalt undersöker han 130 titelpar och 28 svenska originaltitlar 

som är utgivna mellan 1963 och 1991 (Landqvist 2005:163f, 166). Landqvist förklarar att han 

betraktar romantitlarna som självständiga texter och kommer således inte att undersöka 

titlarna i jämförelse med romanernas innehåll (Landqvist 2005:163f).  

I sin analys talar Landqvist om ”det semantiska innehållet i engelska och svenska titlar: 

[…] den information som läsaren får genom romantiteln” (Landqvist 2005:164). Med det 

semantiska innehållet menar Landqvist att titelpar kan delas in i tre olika kategorier. För det 

första kan titelpar uppvisa en semantisk identitet, vilket innebär att de båda språkversionerna 

av titelparen är identiska till exempel Doctor Lucy – Doktor Lucy. För det andra kan titelparen 

uppvisa en semantisk likhet, det vill säga att på ett eller annat sätt finns det likheter mellan 

titlarna exempelvis Trauma – Chock. För det tredje kan man tala om en semantisk skillnad, 

vilket betyder att det är svårt att se en koppling mellan titelparen till exempel Corridors of 
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healing – Tveksam diagnos. I sin undersökning möter Landqvist titelpar som uppvisar en 

semantisk identitet och semantisk likhet, men det är titelpar med semantisk skillnad som 

dominerar. Han förklarar att en av anledningarna till att det finns så många titelpar som 

uppvisar en semantisk skillnad beror på att en del i de engelska titlarna inte följer med i 

översättningen till svenska. Det kan till exempel vara namn på sjukhus, orter eller personer 

som inte följer med i översättningen. Vidare skriver Landqvist att det kan finnas en till 

anledning till att semantisk skillnad är vanligast bland titelparen. Han förklarar att i de 

svenska översättningarna av titlarna läggs det ofta till olika ord eller uttryck, såsom specifika 

ord för att beskriva en dramatisk händelse eller för att beskriva ett kärleksförhållande (Bitter 

rain – Kärlek i Hongkong) (Landqvist 2005:164). 

2.3 Titlar som paratext 

Gérard Genette (1997) presenterar begreppet paratext som innefattar titel, författarnamn, 

förord och illustration. Han menar att dessa element ska betraktas som en del av texten, en del 

av boken, då de omger och presenterar texten (Genette 1997:1). I och med det säkerhetsställs 

textens existens och att den mottas samt konsumeras i formen av en bok. Genette tydliggör att 

det är paratext som gör det möjligt att en text blir en bok och därmed kan erbjudas till läsare 

och allmänheten (Genette 1997:1). Titeln på ett verk är en särskild typ av paratext och en titel 

har olika funktioner (Genette 1997:76). Genette nämner att titlar har fyra olika funktioner att 

uppfylla: en betecknande eller identifierande funktion (designating or identifying function), en 

beskrivande funktion (descriptive function), en konnotativ funktion (connotative function) och 

en lockande funktion (temtation function) (Genette 1997:93). 

2.4 Titlars ordföljd 

Zoha Bayati Doosti (2015) uppmärksammar i sin artikel begreppet ordordning och vad det 

har för betydelse i en boktitel. När en källtitel översätts bör varje förändring i ordföljden 

övervägas då titeln är det första som potentiella läsare ser på verket, men titeln fungerar även 

som en presentation av verket som i sin tur är en återspegling av författarens sinne. Bayati 

Doosti påpekar att en del titlar kan ha olika latenta, dolda, betydelser som först kommer till 

uttryck efter att verket har lästs och han förklarar även att vissa poeter kan använda sig av en 

fras eller en rad från sina dikter till verkets titel. Bayati Doosti framhåller att titelns olika 

syften och funktioner är något som ska respekteras vid översättning (Bayati Doosti 2015:62).  
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2.5 Titelforskning 

Maurizio Viezzi (2011) påpekar att det idag finns en brist på semantisk likvärdighet mellan 

originaltiteln och den översatta titeln, det vill säga mellan källtiteln och måltiteln. Han menar 

att detta har skett på grund av extrema anpassningar till målkulturen (Viezzi 2011:183). Ett 

exempel på när det saknas semantisk likvärdighet mellan källtitel och måltitel är den svenska 

boktiteln Män som hatar kvinnor som på engelska fick titeln The girl with the dragon tattoo 

[Flickan med draktatueringen] (Viezzi 2011:184).  

Viezzi framhåller att titlar kan betraktas som en egen genre med särskilda funktioner. Han 

klargör att titlar kan ha tio olika funktioner, tre av dem är viktiga och sju av dem är 

alternativa. För att vara en fungerande titel måste den identifiera, vara fatisk och informativ 

(Viezzi 2011:185). De alternativa funktionerna som en titel kan ha är: distinktiv, beskrivande, 

expressiv, suggestiv, förförisk, intertextuell och poetisk (Viezzi 2011:186f).   

Viezzi konstaterar att det finns olika sätt att översätta titlar och en av dem är bokstavlig 

översättning, det vill säga att den semantiska likvärdigheten i titeln noggrant översätts till 

målspråket (Viezzi 2011:188). Titlar kan även översättas med fokus på målkulturen och 

samtidigt beakta specifika behov som titeln behöver, men fokus vid översättningen kan också 

ligga på de olika funktionerna som en titel har eller kan ha. I vissa fall är källtitel en potentiell 

inspirationskälla och den semantiska likvärdigheten är ett alternativ (Viezzi 2011:191). 

Yvonne Lindqvist (2002) har skrivit en avhandling där hon analyserar skönlitterära 

romaner som har översatts från engelska till svenska. Syftet med avhandlingen är att 

undersöka vad begreppet översättning har för betydelse i högprestige- och lågprestigelitteratur 

(Lindqvist 2002:11). I sin avhandling upptäcker Lindqvist bland annat att lågprestige-

översättare inte respekterar författarnas texter, det vill säga källtexten. Titeln på det svenska 

verket skiljer sig markant från originaltiteln på engelska och även omslagssidan på boken har 

tydligt förändrats och marknadsför bokförlaget istället för författaren (Lindqvist 2002:223).  

Lindqvist (2008) undersöker i sin artikel hur kriminalromanen La Caverna de las ideas har 

översatts. De tre olika översättningarna hon jämför är den svenska, engelska och franska av 

boken (Lindqvist 2008:189). I undersökningen av de olika översättningarna inkluderas även 

en granskning av titlarna. Vid granskningen av de översatta titlarna upptäcker Lindqvist att 

den engelska översatta titeln skiljer sig tydligt från de franska och svenska översatta titlarna. 

Hon konstaterar att den engelska titeln har översatts så att den är anpassad efter de brittiska 

läsarna, medan den franska och svenska översättningen av originaltiteln är gjorde närmre 

originalet (Lindqvist 2008:197f).  
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3. Material och metod  

I det här avsnittet kommer materialet för denna undersökning att presenteras och dess 

avgränsningar samt metoden för denna insamling och analys.  

3.1 Material och insamlingsmetod 

Materialet som ligger till grund för undersökningen utgörs av totalt 80 titelpar, dels engelska 

originaltitlar och dels svenska översättningar och samtliga titlar går att se i Bilaga 1. Valet av 

materialet har avgränsats genom att boktitlarna valts ur fyra olika genrer: deckarroman, 

kärleksroman, självbiografi/biografi och facklitteratur historia. Var och en av genrerna utgörs 

av 20 litterära verk. Materialet har även avgränsats genom att samtliga svenska översättningar 

är utgivna under år 2018 och att ingen bok ingår i en serie. Något som inte beaktats i urvalet 

är om det är en kvinnlig eller manlig författare som har skrivit eller översatt boken och även 

vilket förlag som har publicerat boken. De båda avgränsningarna skulle kunna ge en annan 

synvinkel på resultatet av undersökningen. 

Något som kan påverka resultatet av undersökningen är att fyra av författarna inte är födda 

i ett engelskspråkigt land, men deras böcker är skriva på engelska. Två av dessa författare har 

skrivit sina böcker tillsammans med författare som är födda i ett engelskspråkigt land. 

Boktitlarna är Jag är deras röst och Flickan med sju namn: Min flykt från Nordkorea och 

båda titlarna kommer ifrån genren självbiografi/biografi. De två andra författarna har skrivit 

böckerna själva och boktitlarna är Prickskytt i Röda armén: Memoarer från andra 

världskriget och Imperiet måste dö: Vittnesskildring från den ryska revolutionen och båda 

titlarna ingår i genren facklitteratur historia. 

Boktitlarna har valts utifrån sökningarna på hemsidorna Adlibris, Akademibokhandlen, 

Bokus, Biblioteken i Halmstad och Stockholms stadsbibliotek. Vid sökandet efter boktitlar på 

de olika hemsidorna valde jag en genre i taget och avgränsande sökandet till böcker utgivna 

under år 2018 på svenska. Adlibris och Akademibokhandelns hemsidor var bra komplement 

till varandra då Adlibris skriver ut tydligt vilken/vilka genre/genrer en bok tillhör medan 

Akademibokhandeln inte gör det. Dock har Akademibokhandeln för det mesta med namnet på 

originaltitlen i produktbeskrivningen, något som varken Adlibris, Bokus, Biblioteken i 

Halmstad eller Stockholms stadsbibliotek har. I de fallen Akademibokhandeln inte hade med 

originaltitel i produktbeskrivningen för den svenska utgivningen lästes beskrivningen av 

boken. Därefter genomfördes det en sökning på författarens namn på hemsidan med en 
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avgränsning på en genre. Sedan jämfördes de engelska bokbeskrivningar med den svenska 

och slutligen påträffades den engelska originaltiteln. Som nämnts fanns namnet på 

originaltiteln i de flesta fall på Akademihandelns hemsida och det var enbart ett fåtal gånger 

som sökandet efter originaltiteln behövde ske på det andra sättet. 

Sökandet efter boktitlar har även genomförts vid Stadsbiblioteket i Halmstad. Personalen 

på Stadsbiblioteket i Halmstad har varit behjälpliga i sökandet efter boktitlar genom att de 

både har tagit fram fysiska böcker och även funnit boktitlar i deras databas som har varit inom 

de olika genrerna och blivit utgivna på svenska under år 2018.  

Vid sökandet efter boktitlar var målet att finna 20 titlar inom varje genre, vilket inte alltid 

var enkelt. För det mest var de första 10-15 titlar enkla att finna, medan resterande var mycket 

svårare. När 20 boktitlar inom en genre var funna slutade sökandet efter titlar inom den 

genren. Detta innebär att det troligtvis finns fler titlar inom de olika genrerna, men att det 

kanske inte finns så mycket fler då det var svårare att finna de sista 5-10 boktitlarna.  

3.2 Analysmetod 

I min kvantitativa och kvalitativa undersökning har jag genomfört två olika studier på 

materialet. Den första studien utgår ifrån Nords (1995) teori gällande titlars funktioner (se 

avsnitt 2.1). Anledningen till att jag har valt att utgå ifrån hennes teori och inte Genette (1997) 

eller Viezzi (2011), som även skriver om titlars funktioner, beror på att jag ville ha en 

preciserad teoretisk utgångspunkt. I denna studie analyseras enbart de svenska 

översättningarna till de engelska originaltitlarna, då huvudfokuset ligger på svenskan i denna 

studie. Studien delades upp i fem mindre delstudier, en studie för varje funktion, för att 

resultatet ska kunna presenteras tydligare. Resultaten från samtliga analyser har antecknats i 

tabeller, varje genre var för sig, och därefter har resultaten räknats samman för att sedan 

kunna överföra det till statistik i diagram.  

Analysen av den distinktiva funktionen skedde genom att söka på de svenska översatta 

titlarna i den nationella bibliotekskatalogen Libris. Detta gjordes med avsikt att se om 

boktitlarna uppfyller den distinktiva funktionen. I Libris avgränsades sökningarna till att 

endast se om andra litterära verk har samma titlar som de i undersökningens material.  

Analysen av den metatextuella funktionen har avgränsats till att studera några av de icke-

verbala medel som kan uttryckas på ett bokomslag. Storleken på titeln, författarnamnet och 

bokförlagets namn eller logga har studerats på de litterära verkens inbundna bokomslag via 
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Adlibris hemsida. I de få fallen som formatet inbunden inte funnits tillgänglig på Adlibris 

hemsida har pocketomslagen studerats.  

Analysen av den fatiska funktionen har genomförts genom att graforden i samtliga titlar 

har räknats och sedan sammanställts. Därefter har medellängden för en titel inom de olika 

genrerna räknats ut för att sedan sammanställas och jämföras.  

Analysen av den referentiella funktionen har genomförts genom att utgå ifrån 

underfunktionen tematiska referenser. Samtliga titlar har studerats utifrån tre tematiska 

kategorier som valts då de är återkommande i majoriteten av materialet. Kategorierna är 

följande: ”omtal av personer”, ”spatiala referenser” och ”positiva och negativa ord”. 

Kategorin ”omtal av personer” innebär att titlarna refererar till människor eller organisationer 

med hjälp av egennamn, substantiv och pronomen (personliga pronomen och interrogativa 

pronomen). I kategorin ”spatiala referenser” refererar titlarna till städer, platser och rum där 

människorna kan vara. Den sista kategorin innebär att titlarna består av positiva eller negativa 

laddade ord. 

Analysen av den expressiva funktionen har genomförts genom att avgränsas till att endast 

utgå ifrån en av underfunktionerna, den emotionella funktionen. Samtliga titlar har studerats 

utifrån följande fyra kategorier: superlativer, diminutiver, känslor och engagemang. 

En analys utifrån den appellativa funktionen har valts att uteslutas i undersökningen, på 

grund av att den blir besvärlig att genomföra då titlarna i materialet analyseras självständigt 

utan att ta hänsyn till innehållet i de litterära verken.  

Den andra studien utgår ifrån Landqvists (2005) teori gällande det semantiska innehållet i 

titlar (se avsnitt 2.2). Anledningen till att jag har valt att utgå ifrån hans teori och inte Viezzi 

(2011), som skriver om semantisk likvärdighet, beror på att Landqvist har en tydligare 

beskrivning gällande det semantiska innehållet. I denna studie analyseras de engelska 

originaltitlarna i en jämförelse med de svenska översatta titlarna för att se hur det semantiska 

innehållet är emellan titelparen. I studien har huvudtitlar och undertitlar valts att analyseras 

separat för att få ett tydligt resultat, men det är enbart titlar i genrerna självbiografi/biografi 

och facklitteratur historia som har huvudtitel och undertitel.  

3.3 Metodkritik 

Undersökningens validitet kan anses vara hög tack vare att materialet utgörs av totalt 80 

titelpar, dels engelska originaltitlar och dels svenska översättningar. Genom att undersöka 

titlar ifrån fyra olika genrer bidrar det även till att validiteten ökar. Undersökningen har inte 
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avvikit ifrån det tänkta syftet med undersökningen, utan den har studerat det som var tänkt att 

studeras vilket bidrar till att validiteten anses vara hög. Det resultat som undersökningen har 

kommit fram till utgår ifrån hur jag har tolkat de olika definitionerna som Nord (1995) skriver 

gällande titlars funktioner och hur Landqvist (2005) förklarar det semantiska innehållet. Detta 

innebär att undersökningens validitetet kan påverkas. Om denna undersökning skulle göras 

om kan det vara så att en annan person tolkar Nords och Landqvists definitioner på ett annat 

sätt än vad jag har gjort.  

Undersökningens reliabilitet kan anses vara hög då jag har gjort undersökningen två 

gånger för att dubbelkolla att samtliga resultat är korrekta.  

Undersökningens generaliserbarhet kan påverkas av antalet titlar som studeras. Om ett 

mindre antal titlar hade studerats skulle undersökningens generaliserbarhet anses vara låg, 

men då ett stort antal titlar studeras kan generaliserbarheten anses vara hög. Trots detta hade 

generaliserbarheten kunnat anses vara högre om ett ännu större antal titlar hade studerats. 

Generaliserbarheten kan även påverkas av antalet genrer som studeras i undersökningen. Tack 

vare att de undersökta titlarna kommer ifrån fyra olika genrer bidrar det till att 

generaliserbarheten ökar.  
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4. Resultat 

I detta avsnitt kommer resultatet av undersökningen att presenteras i två huvuddelar, 4.1 

Titlars funktioner och 4.2 Titlars semantiska innehåll. Inom de två huvuddelarna kommer 

resultaten att delas upp ytterligare för att de ska kunna presenteras på ett tydligt sätt. 

Resultatet för varje funktion presenteras var för sig och följs sedan av en sammanfattning i 

separata avsnitt inom 4.1 och 4.2.  

4.1 Titlars funktioner 

Funktionerna är uppstrukturerade efter grundläggande funktioner som inkluderar distinktiv 

funktion, metatextuell funktion och fatisk funktion samt möjliga funktioner som inkluderar 

referentiell funktion och expressiv funktion (Nord 1995:266). 

4.1.1 Den distinktiva funktionen  

För att en titel ska uppfylla den distinktiva funktionen ska titeln vara unik och kunna 

identifieras med den tillhörande texten på ett tydligt sätt (Nord 1995:270). Det sammanslagna 

resultatet gällande den distinktiva funktionen går att se i tabell 1 nedan. 

4.1.1.1 Deckarroman 

Av de 20 översatta svenska titlarna som har studerats inom genren deckarroman är det ett 

flertal, 12 av 20, av titlarna som är unika. Exempel på två av dem är Ett dödligt mörker och 

Blodig januari. Anledningen till att dessa titlar är unika beror på att det inte finns några 

litterära verk sedan tidigare med samma eller liknande titel. Resterande av titlarna är inte 

unika och uppfyller därmed inte den grundläggande distinktiva funktionen. En minoritet, tre 

av 20, av titlarna är dubbletter vilket innebär att de finns sedan tidigare på andra svenska 

litterära verk. Till exempel finns titeln Kvinnan i fönstret redan på ett litterärt verk som gavs 

ut år 1994 av Martin Söderlind och titeln Inkräktare finns även sedan tidigare på ett annat 

litterärt verk som gavs ut år 1992 av Eugene Izzi. En fjärdedel, fem av 20, av titlarna inom 

genren deckarroman är nästan-dubbletter vilket innebär att en del av titeln finns sedan 

tidigare. Exempel på nästan-dubbletter är titeln Hon som inte vet som liknar titeln Det man 

inte vet som gavs ut år 2014 av Alice LaPlante och i båda titlarna förekommer orden inte vet. 

Ett annat exempel på nästan-dubbletter är titeln De gömda på grund av att år 2015 gavs titeln 

De gömda breven ut av Juliet Landon och i de båda titlarna förekommer frasen De gömda. 
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4.1.1.2 Kärleksroman 

Inom genren kärleksroman är drygt hälften, 13 av 20, av titlarna unika och några av dem är 

Dagarna med dig och Socker, salt och nya chanser. Av de 20 titlar som har studerats inom 

genren har en femtedel, fyra av 20, av dem använts tidigare. Exempelvis har titeln Mannen i 

mitt liv publicerats tidigare då titeln gavs ut år 1990 av Sandra Kitt och titeln Förtroendet har 

även använts tidigare av Anne-Lise Boge som gav ut ett litterärt verk med samma titel år 

2000. Några enstaka, tre av 20, titlar är nästan-dubbletter. Exempel på titlar är Konsten att 

bevara en hemlighet som är nästan identisk med titeln Den bortglömda konsten att bevara en 

hemlighet som gavs ut år 2007 av Eva Rice. I båda dessa titlar är det mer än hälften av 

graforden som stämmer överens vilket gör dem till nästan-dubbletter. Titeln Ett litet steg i 

taget är vidare nästan-dubblett med den redan utgivna titeln En första kyss/Ett litet steg i 

taget/En oförglömlig kvinna av författarna Carol Marinelli, Meredith Webber och Catherine 

George som gavs ut år 2014.  

4.1.1.3 Självbiografi/Biografi 

Av de 20 titlar som har studerats inom genren självbiografi/biografi är majoriteten, 19 av 20, 

av titlarna unika och två exempel på dem är Ett bräckligt liv: En hjärtkirurgs berättelser från 

operationsbordet och En bokhandlares dagbok. Endast en av titlarna förekommer sedan 

tidigare och det är titeln Min historia som har använts av Petter Northug och Jonas Forsang 

vilka gav ut titeln Min historia även under år 2018. Titeln Min historia har enbart registerats 

som en dubblett i undersökningens resultat, med det bör påpekas att den även är en nästan-

dubblett. År 2011 gav Zlatan Ibrahimovic och David Lagercrantz ut titeln Jag är Zlatan 

Ibrahimovic: Min historia och därmed blir titeln Min historia även en nästan-dubblett. 

4.1.1.4 Facklitteratur historia 

Inom genren facklitteratur historia är samtliga, 20 av 20, titlar i materialet unika, vilket 

innebär att de alla uppfyller den distinktiva funktionen. Tre exempel på titlarna som uppfyller 

funktionen är Vikingar: Plundrare, upptäckare och handelsmän, Imperiet måste dö: 

Vittnesskildring från den ryska revolutionen och Avrättningarnas blodiga historia: Från 

gladiatorspel till giftinjektioner. 

4.1.1.5 Sammanfattning av den distinktiva funktionen 

Sammanlagt uppfyller majoriteten, 64 av 80, av titlarna den grundläggande distinktiva 

funktionen genom att de är unika. Som det går att se i tabell 1 nedan visar resultatet att 

samtliga, 20 av 20, titlar inom genren facklitteratur historia och att nästan varenda en, 19 av 

20, av titlarna inom genren självbiografi/biografi uppfyller den distinktiva funktionen. Mer än 



 

14 

hälften, 13 av 20, av titlarna i genren kärleksromaner och drygt hälften, 12 av 20, av titlarna i 

genren deckarroman uppfyller den distinktiva funktionen. Sammanlagt är det en minoritet, 

åtta av 80, av titlar som är dubbletter och en minoritet, åtta av 20, som är nästan-dubbletter. 

Titlarna i facklitteratur historia är varken dubbletter eller nästan-dubbletter. 

Självbiografi/biografi har en titel som är dubblett, men det finns inga nästan-dubbletter. 

Generna deckarroman och kärleksroman har båda dubbletter och nästan-dubbletter, vilket går 

att se i tabell 1 nedan. 

 

Tabell 1. Den distinktiva funktionen. Antalet analyserade titlar inom varje genre som är unik, dubblett eller 

nästan-dubblett. 
 

Distinktiv funktion Deckarroman Kärleksroman Självbiografi & Biografi Facklitteratur historia 

Unik 12 13 19 20 

Dubblett 3 4 1 - 

Nästan-dubblett 5 3 - - 

Totalt  20 20 20 20 

4.1.2 Den metatextuella funktionen  

Den metatextuella funktionen uppfylls genom att titeln kan identifieras som en boktitel (Nord 

1995:264). Den kan uttryckas med hjälp av icke-verbala medel vid utformningen av 

bokomslaget som storleken på titeln, författarnamnet och bokförlagets namn (Nord 

1995:272). Det sammanslagna resultatet går att se i tabell 2 nedan. 

4.1.2.1 Deckarroman 

Inom genren deckarroman förekommer det på en större del, 16 av 20, av bokomslagen att 

titeln är större än författarnamnet. Exempel på litterära verk där det förekommer är Huset i 

Hamptons och Allt är inte glömt. På ett fåtal, tre av 20, av bokomslagen är författarnamnet 

större än titeln och ett av bokomslagen tillhör titeln Camino Island, vilken går att se i figur 2 

nedan. På omslaget till verket Falska vänner är titeln och författarnamnet i samma storlek, 

dock är detta det enda litterära verk inom genren deckarroman där det påträffas. Namnet på 

det bokförlag som har publicerat de litterära verken finns med på majoriteten, 18 av 20, av 

bokomslagen och de enstaka, två av 20, bokomslag som inte har med bokförlagets namn är 

Hunger samt Städaren. 
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Figur 2. Exempel på bokomslag med författarnamnet i större storlek än titeln. (Formgivare för omslaget: Sofia 

Scheutz). 

4.1.2.2 Kärleksroman 

Av de 20 bokomslag som har studerats inom genren kärleksroman är titeln större än 

författarnamnet på mer än hälften, 12 av 20, av bokomslagen. Exempel på de litterära verken 

är Det perfekta paret och Kyssfaktorn. På mindre än hälften, sju av 20, av bokomslagen är 

författarnamnet större än titeln. Exempel på litterära verk där det förekommer är En annan 

Alice och Familjeträdet. På omslaget till verket Förtroendet är titel och författarnamnet i 

samma storlek, vilket går att se i figur 3 nedan, dock är detta det enda verket inom genren där 

det påträffas. På endast ett av bokomslagen är inte bokförlagets namn med och det är på det 

litterära verket En sommar i Brighton.  
 

 

Figur 3. Exempel på bokomslag med titel och författarnamnet i samma storlek. (Formgivare för omslaget: Jojo 

Form). 

4.1.2.3 Självbiografi/Biografi 

Inom genren självbiografi/biografi är titeln större än författarnamnet på ett flertal, 15 av 20, 

av bokomslagen och några av dem är till exempel Tunn luft och Jag är deras röst vilket går 

att se i figur 4 nedan. En del av titlarna inom genren självbiografi/biografi har enbart en 

huvudtitel medan andra har både en huvudtitel och en undertitel. Totalt finns det nio litterära 

verk som har både en huvudtitel och en undertitel. På samtliga bokomslag är huvudtiteln 

större än undertiteln och de är exempelvis Bortsprungen: En älskad katt, en hemlös man och 
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deras osannolika resa och Gobi: Den sanna historien om en liten hunds långa resa. Det 

förekommer enbart på ett bokomslag att författarnamnet är större än titeln och det är på det 

litterära verket Sebastian Bach: Mitt liv och Skid Row.  

På ett fåtal, fyra av 20, av bokomslagen påträffas det att författarnamnet och titeln är i 

samma storlek. Exempel på litterära verk är Ett år i rymden: En livstid av upptäcker och 

Flickan med sju namn: Min flykt från Nordkorea. Namnet på bokförlaget förekommer på 

majoriteten, 15 av 20, av bokomslagen och det innebär att resterande bokomslag är utan 

bokförlagets namn och några av dem är Tillnyktring och Mamma sa att jag inte fick säga.  

 

Figur 4. Exempel på bokomslag med titel i större storlek än författarnamnet. (Formgivare för bokomslaget: 
Monika Ottosson Petrovski). 

4.1.2.4 Facklitteratur historia 

På majoriteten, 18 av 20, av bokomslagen inom genren facklitteratur historia är titeln större än 

författarnamnet och några av dem är exempelvis Tatueraren i Auschwitz och Andra 

världskrigets övergivna platser. På endast ett av bokomslagen är författarnamnet större än 

titeln och det är på det litterära verket Arnhem: Tysklands sista seger. På det sista 

bokomslaget är författarnamnet och titel i samma storlek och det förekommer på det litterära 

verket Berättelsen om allt: 13,8 miljarder års historia, vilket går att se i figur 4 nedan. Även 

inom genren facklitteratur historia påträffas det litterära verk med både huvudtitel och 

undertitel, totalt finns det 17 verk med detta. På samtliga bokomslag är huvudtiteln större än 

undertiteln och några av dem är SAS Ghost Patrol: Brittisk elitstyrka i naziuniform och 

Klassiska järnvägar: En hyllning till gångna tiders resor. Namnet på bokförlaget finns med 

på drygt hälften, 13 av 20, av bokomslagen, vilket innebär att resterande bokomslag är utan 

bokförlagets namn och några av dem är Geografins makt och Jaktflyg! Tio legendariska plan 

från andra världskriget. 
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Figur 5. Exempel på bokomslag med titel och författarnamnet i samma storlek. (Formgivare för omslaget: 

Rasmus Pettersson). 

4.1.2.5 Sammanfattningen av den metatextuella funktionen 

Totalt är majoriteten, 61 av 80, av huvudtitlarna större än författarnamnet och därmed 

uppfyller majoriteten av titlarna den grundläggande metatextuella funktionen. Som det går att 

se i tabell 2 nedan visar resultatet att i genren facklitteratur historia är nästan alla, 18 av 20, 

huvudtitlar större än författarnamnet och i genren deckarroman är de flesta, 16 av 20, 

huvudtitlarna större. Huvudtitlarna inom genren självbiografi/biografi är till en större del, 15 

av 20, större än författarnamnet och inom genren kärleksroman är mer än hälften, 12 av 20, av 

titlarna större än författarnamnet. Sammanlagt visar resultatet att majoriteten, 61 av 80, av 

titlarna på de litterära verken skrivs med större typstorlek än författarnamnet.  

 

Tabell 2. Den metatextuella funktionen. Antalet analyserade bokomslag i varje genre. 
 

 Huvudtitel - Typsnitt Undertitel - Typsnitt Bokförlag 

Genrer Mindre storlek än 

författarnamnet 

Större storlek än 

författarnamnet 

Samma storlek som 

författarnamnet 

Mindre storlek 

än huvudtitel 

Samma storlek 

som huvudtitel 

Finns med Finns 

inte med 

Deckarroman 3 16 1 - - 18 2 

Kärleksroman 7 12 1 - - 19 1 

Självbiografi 

& Biografi 

1 15 4 9 - 15 5 

Facklitteratur 

historia 

1 18 1 17 - 13 7 

Total 12 61 7 26 - 65 15 

4.1.3 Den fatiska funktionen  

Den fatiska funktionen uppfylls genom att titeln etablera en kontakt mellan blivande läsare 

och boken samt är minnesvärd och attrahera den blivande läsaren (Nord 1995:264). Det 

sammanslagna resultatet gällande den fatiska funktionen går att se i tabell 3 och tabell 4. 

4.1.3.1 Deckarroman 

Inom genren deckarroman innehåller mindre än hälften, sex av 20, av titlarna enbart ett 

graford. Exempelvis Darktown och Sammanbrott. Vidare har en fjärdedel, fem av 20, av 

titlarna två graford. Exempelvis Blodig januari och Crimson lake. Därefter innehåller ett 

antal, sex av 20, av titlarna tre graford till exempel En sista söndag och En sista lögn. Ett 
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fåtal, tre av 20, av titlarna består av fyra graford. Exempelvis Allt är inte glömt och Där 

fåglarna slutade sjunga. Medellängden på en titel inom genren deckarroman är 2,3 graford. 

4.1.3.2 Kärleksroman 

En femtedel, fyra av 20, av titlarna inom genren kärleksroman består av endast ett graford, till 

exempel Kyssfaktorn och Familjereceptet. Några enstaka, två av 20, titlar består av två 

graford och de är följande Överraska mig och Tsarens dotter. Nästan hälften, åtta av 20, av 

titlarna inom kärleksroman består av tre graford och två av dem är På egen hand och En 

oväntad jul. Ett fåtal, tre av 20, av titlarna innehåller fyra graford. Exempelvis Sju dagar med 

familjen och En sommar i Brighthon. En mindre del, tre av 20, av titlarna består av fem 

graford och några av dem är till exempel Socker, salt och nya chanser och Konsten att bevara 

en hemlighet. Medellängden på en titel inom genren kärleksroman är 2,95 graford. 

4.1.3.3 Självbiografi/Biografi 

Enbart en titel av de 20 studerade inom genren självbiografi/biografi innehåller ett graford 

och det är titeln Tillnyktring. Ett fåtal, två av 20, av titlarna innehåller två graford och de är 

Min historia och Tunn luft. Endast en titel innehåller tre graford och titeln är En bokhandlares 

dagbok. Vidare innehåller några enstaka, två av 20, titlar fyra graford och de är Drottning 

Elizabeth: En biografi och Jag är deras röst. En fjärdedel, fem av 20, av titlarna består av 

fem graford, till exempel Bobs lilla bok om livet och Det här kommer att göra ont. Ett fåtal, 

två av 20, av titlarna innehåller sju graford och de är Mamma sa att jag inte fick säga och 

Sebastian Bach: Mitt liv och Skid Row. Därefter innehåller en mindre del, tre av 20, av titlarna 

åtta graford och de är exempelvis Flickan med sju namn: Min flykt från Nordkorea och Ett år 

i rymden: En livstid av upptäckter. Ett litet antal, två av 20, av titlarna innehåller tio graford 

och de är Kvinnorna som format vår värld och deras koppling till varandra och Gobi: Den 

sanna historien om en liten hunds långa resa. Slutligen består några enstaka, två av 20, titlar 

inom genren självbiografi/biografi av elva graford och de är Flickan på den dansande hästen: 

Min och Valegros väg till toppen och Bortsprungen: En älskad katt, en hemlös man och deras 

osannolika resa. Medellängden på en titel inom genren självbiografi/biografi är 6,05 graford. 

4.1.3.4 Facklitteratur historia 

Av 20 titlar består endast en titel av två graford, Geografins makt, och enbart en titel består av 

tre graford, Tatueraren i Auschwitz. Ett fåtal, tre av 20, av titlarna består av fyra graford. 

Exempel på dem är Arnhem: Tysklands sista seger och Tyska orden: Nordens korsriddare. 

Endast en titel innehåller fem graford och den titeln är Vikingar: Plundrare, upptäckare och 
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handelsmän. Vidare innehåller drygt en fjärdedel, sex av 20, av titlarna sju graford och de är 

exempelvis Churchills bunker: Det hemliga högkvarteret i London och Fjädertjuven: 

Skönhet, besatthet och århundradets naturhistoriska kupp. Några enstaka, tre av 20, titlar 

består av tio graford och två av dem är Andra världskriget: Testa dina kunskaper med 1000 

frågor och svar och I skuggan av det amerikanska århundrandet: USA-imperiets uppgång och 

fall. Endast en titel innehåller elva graford, Killers of the flower moon: Olja, pengar, mord 

och FBI:s födelse, och den sista titeln inom genren facklitteratur historia innehåller tretton 

graford, SS-pansar i strid på öst- och västfronten: Historien om 10. SS-panzer-division 1943-

1945. Medellängden på en titel inom genren facklitteratur historia är 7,1 graford. 

4.1.3.5 Sammanfattning av den fatiska funktionen  

Sammanlagt visar resultatet att ungefär en tredjedel, 27 av 80, av titlarna uppfyller den 

grundläggande fatiska funktionen genom att deras titlar innehåller mellan tre och fyra graford, 

vilket är den mest optimala längden på en titel enligt Nord (1995). Knappt hälften, nio av 20, 

av titlarna inom genren deckarroman uppfyller den fatiska funktionen enligt Nord och drygt 

hälften, 11 av 20, av titlarna inom genren kärleksroman uppfyller funktionen. Några enstaka, 

tre av 20, titlar inom genren självbiografi/biografi uppfyller funktionen och ett fåtal, fyra av 

20, av titlarna inom genren facklitteratur historia uppfyller den fatiska funktionen enligt Nord. 

Som det går att se i tabell 3 visar undersökningens resultat dock att den vanligaste längden 

på titlar inom genren deckarroman är mellan en och två graford då mer än hälften, 11 av 20, 

av titlarna består av det antalet. Gällande genren kärleksroman är den vanligaste längden 

mellan tre och fyra graford, samma resultat som Nord, då mer än hälften, 11 av 20, av titlarna 

består av det antalet. Antalet graford i titlarna inom genren självbiografi/biografi är 

varierande, men resultatet visar att en fjärdedel, fem av 20, av titlarna innehåller fem graford 

och en annan fjärdedel, fem av 20, av titlarna innehåller mellan sju och åtta graford. 

Undersökningens resultat visar att den vanligaste längden på en titel inom genren 

facklitteratur historia är mellan sju och åtta graford, då nästan hälften, nio av 20, av titlarna 

innehåller det antalet. 

Som det går att se i tabell 4 visar resultatet angående medellängden på antal graford i 

titlarna att genren deckarroman har en medellängd på 2,3 graford, därefter kommer genren 

kärleksroman som har en medellängd på 2,95 graford, sedan har genren självbiografi/biografi 

en medellängd på 6,05 graford och slutligen har titlar inom genren facklitteratur historia en 

medellängd på 7,1 graford. 

 

 



 

20 

Tabell 3. Den fatiska funktionen. Antalet graford i de analyserade titlarna inom varje genre. 
 

Antal graford Deckarroman Kärleksroman Självbiografi & Biografi Facklitteratur historia 

1 graford 6 4 1 - 

2 graford 5 2 2 1 

3 graford 6 8 1 1 

4 graford 3 3 2 3 

5 graford - 3 5 1 

6 graford - - - - 

7 graford - - 2 6 

8 graford - - 3 3 

9 graford - - - - 

10 graford - - 2 3 

11 graford - - 2 1 

12 graford - - - - 

13 graford - - - 1 

Totalt 20 20 20 20 

 

 

Tabell 4. Den fatiska funktionen. Medellängden på de analyserade titlarna inom varje genre. 
 

Genrer Medellängd 

Deckarroman 2,3  

Kärleksroman 2,95 

Självbiografi/Biografi 6,05 

Facklitteratur historia 7,1 

4.1.4 Den referentiella funktionen  

Den referentiella funktionen uppfylls genom att titeln ger information om textens innehåll 

eller stil (Nord 1995:264). Det kan uttryckas utifrån följande tre tematiska kategorier: ”omtal 

av personer”, ”spatiala referenser” och ”positiva och negativa ord”. Det sammanslagna 

resultatet går att se i tabell 5 och tabell 6 nedan. 

4.1.4.1 Deckarroman   

Gällande genren deckarroman innehåller de flesta, 14 av 20, titlar någon av de studerade 

tematiska kategorierna och några enstaka, två av 20, titlar innehåller mer än en tematisk 

kategori. Av de studerade titlarna är det en minoritet, sex av 20, som innehåller ”omtal av 

personer” såsom titlarna Hantverkaren och Bakom hennes ögon där Hantverkaren och hennes 

är de belägg som kopplas till kategorin ”omtal av personer”. Angående kategorin ”spatiala 

referenser” är det ett fåtal, fyra av 20, titlar som på ett eller annat sätt refererar till någon form 

av plats och två av dem är Camino Island och Huset i Hamptons. I den första titeln är det hela 

titeln som refererar till en plats och i detta fall är det Camino Island och den andra titeln har 

två olika referenser, Huset en plats att befinna sig i och Hamptons en stad att befinna sig i. 

Sedan finns det några enstaka, två av 20, titlar som innehåller ett negativt laddat ord och de är 

Ett dödligt mörker och Hunger. Slutligen finns det ett fåtal, två av 20, titlar inom denna genre 

vars titlar består av mer än en tematisk kategori och de är Kvinnan i fönstret och Falska 

vänner. I den första titeln tillhör Kvinnan ”omtal av personer” och fönster ”spatiala 
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referenser”, och i den andra titeln är Flaska ett negativt laddat ord och vänner tillhör ”omtal 

av personer”. 

4.1.4.2 Kärleksroman 

Inom genren kärleksroman innehåller drygt hälften, 12 av 20, av titlarna tematiska kategorier 

och två av dess innehåller mer än en tematisk kategori. En del, sju av 20, av titlarna innehåller 

”omtal av personer” och två av dem är En annan Alice och Sju dagar med familjen där Alice 

och familjen är de belägg som kan kopplas till ”omtal av personer”. Det påträffades även titlar 

som innehåller mer än ett belägg gällande ”omtal av personer” i sina titlar och de är 

exempelvis Mannen i mitt liv och Tsarens dotter. I den första titeln tillhör både Mannen och 

mitt den tematiska kategorin ”omtal av personer” och i den andra titeln är det Tsaren och 

dotter. Angående kategorin ”spatiala referenser” är det enbart en titel som refererar till en 

plats och det är titeln En sommar i Brighton. Det finns några enstaka, två av 20, titlar som 

innehåller ett positivt laddat ord och de är Kär i karriären och Förälskad i trubbel och de 

positiva laddade orden i titlarna är Kär och Förälskad. Slutligen påträffades det ett fåtal, två 

av 20, titlar som innehåller mer än en tematisk kategori och de är Den perfekta vännen och 

Det perfekta paret. I den första titeln kopplas Den och vännen till ”omtal av personer” medan 

perfekta är ett positivt laddat ord, och i den andra titeln är Det och par belägg som tillhör 

”omtal av personer” medan perfekta är ett positivt laddat ord. 

4.1.4.3 Självbiografi/Biografi 

Angående genren självbiografi/biografi innehåller majoriteten, 18 av 20, av titlarna någon 

form av tematisk kategori. Gällande ”omtal av personer” innehåller drygt hälften, 11 av 20, av 

titlarna denna kategori och två av dem är Kvinnorna som format vår värld och deras koppling 

till varandra och Sebastian Bach: Mitt liv och Skid Row som båda innehåller mer än ett 

belägg av kategorin. I den första titeln refererar kvinnorna, vår, deras och varandra till 

”omtal av personer” och i den andra titeln refererar Sebastian Bach, Mitt och Skid Row till 

kategorin. Angående kategorin ”spatiala referenser” refererar endast en titel till en form av 

plats och det är Ett år i rymden: En livstid av upptäckter där rymden refererar till en plats. 

Endast en titel innehåller den tematiska kategorin som refererar till ett positivt laddat ord och 

det är titeln Träd, kärlek och andra växter där kärlek är det som är positivt laddat. En 

fjärdedel, fem av 20, av titlarna innehåller mer än en tematisk kategori och två av dem är 

Flickan med sju namn: Min flykt från Nordkorea och Min underbara fru på psyket. I den 

första titeln tillhör Flickan och min till ”omtal av personer”, flykt är ett negativt laddat ord och 

Nordkorea tillhör kategorin ”spatiala referenser”. I den andra titeln ingår Min och fru i 
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kategorin ”omtal av personer”, underbara är ett positivt laddat ord och psyket tillhör ”spatiala 

referenser”.  

4.1.4.4 Facklitteratur historia 

Majoriteten, 17 av 20, av titlarna inom genren facklitteratur historia innehåller tematiska 

kategorier. En fjärdedel, fem av 20, av titlarna innehåller ”omtal av personer” och två av dem 

är Tyska orden: Nordens korsriddare och Prickskytt i Röda armén: Memoarer från andra 

världskriget. I den första titeln refererar ”omtal av personer” till korsriddare och i den andra 

titeln är det Prickskytt samt Röda armén som är referenserna. Angående kategorin ”spatiala 

referenser” refererar endast en titel till någon form av plats och det är titeln Arnhem: 

Tysklands sista seger som refererar till två olika platser Arnhem och Tyskland. Ett fåtal, tre av 

20, av titlarna refererar till ett positivt eller negativt laddat ord. Två av titlarna är Jaktflyg! Tio 

legendariska plan från andra världskriget och Andra världskrigets övergivna platser. I den 

första titeln är legendariska ett positivt laddat och i den andra titeln är övergivna ett negativt 

laddat ord. Nästan hälften, åtta av 20, av titlarna innehåller mer än en tematisk kategori och 

två av dem är Killers of the flower moon: Olja, pengar, mord och FBI:s födelse och Vägen till 

Nürnberg: En berättelse om familjehemligheter, folkmord och rättvisa. I den första titeln 

tillhör moon kategorin ”spatiala referenser”, mord är ett negativt laddat ord och FBI tillhör 

”omtal av personer”. I den andra titeln tillhör Nürnberg kategorin ”spatiala referenser”, familj 

ingår i kategorin ”omtal av personer”, folkmord är ett negativt laddat ord och rättvisa är ett 

positivt laddat ord.  

4.1.4.5 Sammanfattning av den referentiella funktionen  

Sammanlagt visar resultatet att majoriteten, 62 av 80, av titlarna uppfyller den möjliga 

referentiella funktionen. Totalt innehåller nästan alla, 18 av 20, titlar inom genren 

självbiografi/biografi en eller flera tematiska kategorier och inom genren facklitteratur 

historia innehåller de flesta, 17 av 20, av titlarna någon form av tematiska kategorier. I genren 

deckarroman innehåller nästan tre fjärdedelar, 14 av 20, av titlarna tematiska kategorier och 

inom genren kärleksroman innehåller drygt hälften, 12 av 20, av titlarna en eller flera 

tematiska kategorier.  
 

Tabell 5. Den referentiella funktionen. Antalet analyserade titlar inom varje genre som innehåller en eller flera 

tematiska kategorier. 
 

Referentiell funktion Deckarroman Kärleksroman Självbiografi & Biografi Facklitteratur historia 

Omtal av personer 6 7 11 5 

Spatiala referenser 4 1 1 1 

Positiva och negativa ord 2 2 1 3 
Mix av tematiska kategorier 2 2 5 8 

Totalt 14 12 18 17 
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Tabell 6. Den referentiella funktionen. Antalet belägg hos de analyserade titlarna inom varje genre som 

innehåller tematiska kategorier. 
 

Referentiell funktion Deckarroman Kärleksroman Självbiografi & Biografi Facklitteratur historia 

Omtal av personer 8 12 30 20 

Spatiala referenser 5 1 4 11 

Positiva och negativa ord 3 4 5 8 

Totalt 16 19 37 39 

4.1.5 Den expressiva funktionen  

Den expressiva funktionen uppfylls genom att författarens personliga tanke uttrycks via titeln 

(Nord 1995:264). Detta kan uttrycks genom känslouttryck med hjälp av superlativer eller 

diminutiver och genom hänvisningar till känslor såsom kärlek eller engagemang (Nord 

1995:276). Det sammanslagna resultatet går att se i tabell 7 nedan. 

 4.1.5.1 Deckarroman 

Totalt är det en minoritet, tre av 20, av titlarna som uppfyller den expressiva funktionen. Vid 

analysen av titlarna inom genren deckarroman påträffades det varken superlativ, diminutiver 

eller känslor i någon av titlarna. Däremot förekom det ett fåtal, tre av 20, titlar med 

engagemang vilket innebär att en närvaro, det vill säga subjektet, visas i titeln. Exempel på 

titlar är Hon som inte vet, Bakom hennes ögon och De gömda och i dessa tre är det Hon, 

hennes och De som är engagerad.  

4.1.5.2 Kärleksroman 

 Inom genren kärleksroman är det sammanlagt nästan hälften, åtta av 20, av titlarna som 

uppfyller den expressiva funktionen. Endast en titel har diminutiv, som anger förminskning, 

och titeln är Ett litet steg i taget, där steg förminskas med hjälp av litet. En fjärdedel, fem av 

20, av titlarna innehåller engagemang och tre av dem är Den perfekta vännen, Överraska mig 

och Dagarna med dig. Engagemanget i den första titeln är Den, i den andra är det mig och i 

den tredje är det dig. Slutligen finns det några enstaka, två av 20, titlar med en form av 

känslor och de är Förälskad i trubbel och Kär i karriären och de känslor som 

uppmärksammas i titlarna är Förälskad och Kär.  

4.1.5.3 Självbiografi/Biografi 

En större del, 15 av 20, av titlarna uppfyller den expressiva funktionen. Inom genren 

självbiografi/biografi förekommer det ett fåtal, tre av 20, titlar med diminutiver och två av 

dem är Bobs lilla bok om livet och Ett bräckligt liv: En hjärtkirurgs berättelser från 

operationsbordet. I den första titeln är det ordet lilla som förminskar ordet bok i titeln och i 

den andra titeln är det ordet bräckligt som förminskar liv. Hälften, 10 av 20, av titlarna som 
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har analyserats innehåller engagemang och två av dem är Mamma sa att jag inte fick säga och 

Min underbara fru på psyket. Engagemanget i den första titeln är jag och i den andra är det 

Min. Det påträffades även titlar som innehåller mer än ett belägg gällande ”omtal av 

personer” och de är exempelvis Jag är deras röst och Kvinnorna som format vår värld och 

deras koppling till varandra. I den först titeln är det Jag och deras som är engagemanget och i 

den andra titeln är det vår och deras. Enbart en titel visar någon form av känslor och det är 

titeln Träd, kärlek och andra växter, och den känslan som visas är kärlek. Det påträffas även 

några enstaka, två av 20, titlar som innehåller både diminutiver och engagemang och det är 

titlarna Bortsprungen: En älskad katt, en hemlös man och deras osannolika resa och Gobi: 

Den sanna historien om en liten hunds långa resa. I den första titeln är det deras som kan 

kopplas till engagemang och det diminutiva är osannolika som förminskar ordet resa. I den 

andra titeln är det Den som kopplas till engagemang och det diminutiva är liten som 

förminskar hunds. 

4.1.5.4 Facklitteratur historia 

Inom genren facklitteratur historia påträffades det en fjärdedel, fem av 20, av titlarna som 

uppfyller den expressiva funktionen. Ett fåtal, fyra av 20, av titlarna innehåller engagemang 

och två av dem är Andra världskriget: Testa dina kunskaper med 1000 frågor och svar och 

Imperiet måste dö: Vittnesskildring från den ryska revolutionen. I den första titeln är det dina 

som kopplas till engagemang och i den andra titeln är det den. Endast en titel innehåller en 

känsla och det är Fjädertjuven: Skönhet, besatthet och århundradets naturhistoriska kupp där 

besatthet är det som kopplas till känsla. 

4.1.5.5 Sammanfattning av den expressiva funktionen  

Sammanlagt visar resultatet att drygt en tredjedel, 31 av 80, av titlarna uppfyller den möjliga 

expressiva funktionen. För att uppfylla den expressiva funktionen behöver titlarna antingen 

innehålla superlativ, diminutiv, känslor eller engagemang och ingen av titlarna i någon genre 

innehåller superlativ. Som det går att se i tabell 7 har genren deckarroman ett fåtal, tre av 20, 

titlar som uppfyller den möjliga expressiva funktionen och inom genren facklitteratur historia 

har en fjärdedel, fem av 20, av titlarna uppfyllt funktionen. I genren kärleksroman uppfyller 

nästan hälften, åtta av 20, av titlarna funktionen och slutligen uppfyller majoriteten, 15 av 20, 

av titlarna i genren självbiografi/biografi den möjliga expressiva funktionen. 
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Tabell 7. Den expressiva funktionen. Antalet analyserade titlar inom varje genre. 
 

 Deckarroman Kärleksroman Självbiografi & Biografi Facklitteratur historia 

Superlativ - - - - 

Diminutiver - 1 2 - 

Engagemang  3 5 7 4 

Engagemang: 

Fler i en titel  

- - 3 - 

Diminutiver & 

engagemang 

- - 2 - 

Känslor - 2 1 1 

Totalt 3 8 15 5 

 

4.2 Titlars semantiska innehåll 

Det semantiska innehållet kan delas in i tre olika kategorier: semantisk identitet vilket innebär 

att de båda språkversionerna av titelparen är identiska, semantisk likhet vilket betyder att det 

finns likheter på ett eller annat sätt mellan titelparen och slutligen semantisk skillnad vilket 

innebär att det är svårt att se en koppling mellan titelparen (Landqvist 2005:164). 

4.2.1 Det semantiska innehållet i titlar inom genren deckarroman 

Av de titelpar som har studerats inom genren deckarroman är det drygt hälften, 13 av 20, av 

titelparen som uppvisar en semantisk identitet och två av dem är The craftsman – 

Hantverkaren och The woman in the window – Kvinnan i fönstret. Några enstaka, två av 20, 

titelpar uppvisar en semantisk likhet och de är Need to know – Hon som inte vet och Every 

last lie – En sista lögn. Ett fåtal, fem av 20, av titelparen uppvisar en semantisk skillnad och 

två av dem är The missing girl – Där fåglarna slutat sjunga och Force of nature – Falska 

vänner. Det sammanslagna resultatet går att se i figur 6 nedan. 
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Figur 6. Det semantiska innehållet i engelska och svenska titlar inom genren deckarroman. 
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4.2.2 Det semantiska innehållet i titlar inom genren kärleksroman 

Inom genren kärleksroman uppvisar en fjärdedel, fem av 20, av titelparen en semantisk 

identitet och två av dem är Surprise me – Överraska mig och A family recipe – 

Familjereceptet. Av titelparen uppvisar en fjärdedel, fem av 20, semantisk likhet och de är till 

exempel A question of trust – Förtroendet och How to walk away – Ett litet steg i taget. 

Hälften, 10 av 20, av titelparen uppvisar en semantisk skillnad och två av dem är What would 

Marry Berry do? – Socker, salt och nya chanser och Mutts and mistletoe – En oväntad jul. 

Det sammanslagna resultatet går att se i figur 7 nedan. 

 

 
 

Figur 7. Det semantiska innehållet i engelska och svenska titlar inom genren kärleksroman. 

 

4.2.3 Det semantiska innehållet i titlar inom genren självbiografi/biografi 

Av de titelpar som har studerats inom genren självbiografi/biografi innehåller drygt hälften, 

12 av 20, av dem både en huvudtitel och en undertitel. Gällande huvudtitlarna uppvisar 

knappt hälften, åtta av 20, av titelparen en semantisk identitet och två av dem är Mummy told 

me not to tell – Mamma sa att jag inte fick säga och My lovely wife in the psych ward – Min 

underbara fru på psyket. Ett fåtal, sex av 20, av titelparen uppvisar en semantisk likhet och 

två exempel på dem är The little book of Bob – Bobs lilla bok om livet och Queen Elizabeth II 

– Drottning Elizabeth. En mindre del, sex av 20, av titelparen uppvisar en semantisk skillnad 

och två av dem är Lab girl – Träd, kärlek och andra växter och Left to tell – Jag är deras 

röst.  

Som ovan nämnts innehåller drygt hälften, 12 av 20, av titlarna både en huvudtitel och en 

undertitel. Enbart ett undertitelpar uppvisar en semantisk identitet och titeln är A year in 

space, a lifetime of discovery – Ett år i rymden, en livstid av upptäckter. Endast några enstaka, 

tre av 12, undertitelpar uppvisar en semantisk likhet. Exempel på dem är A heart surgeon´s 

stories of life and death – En hjärtkirurgs berättelser från operationsbordet och A lost cat, a 

homeless man and their journey – En älskad katt, en hemlös man och deras osannolika resa. 

Ett flertal, åtta av 12, av undertitelparen uppvisar en semantisk skillnad då titelparen antingen 
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har en undertitel i originalspråket eller på svenska men saknar en undertitel på det motsatta 

språket. Ett exempel är den engelska titel Hunger som enbart är en huvudtitel, men den 

svenska översättningen har en undertitel Hunger: Historien om (min) kropp (det är jag som 

har strukit under undertiteln). Det sammanslagna resultatet går att se i figur 8 nedan. 

 

 

Figur 8. Det semantiska innehållet i engelska och svenska titlar inom genren självbiografi/biografi. 

 

4.2.4 Det semantiska innehållet i titlar inom genren facklitteratur historia 

Inom genren facklitteratur historia innehåller de flesta, 17 av 20, titelparen både en huvudtitel 

och en undertitel. Inom huvudtitlarna uppvisar lite mer än hälften, 11 av 20, av titelparen en 

semantisk identitet och två av dem är World War II abandoned places – Andra världskrigets 

övergivna platser och The teutonic knights – Tyska orden. Knappt hälften, sju av 20, av 

titelparen uppvisar en semantisk likhet. Exempel på dem är Prisoners of geography – 

Geografins makt och Lost railways journeys – Klassiska järnvägar. Ett fåtal, två av 20, av 

titelparen uppvisar en semantisk skillnad och titlarna är Hung, drawn and quartered – 

Avrättningarnas blodiga historia och East west street – Vägen till Nürnberg.  

Som ovan nämnts innehåller de flesta, 17 av 20, titelpar både en huvudtitel och en 

undertitel. Inom denna genre uppvisar inget undertitelpar en semantisk identitet. Däremot 

uppvisar hälften, nio av 17, av undertitelparen en semantisk likhet och två exempel på dem är 

The rise and decline of US global power – USA-imperiets uppgång och fall och Beauty, 

obsession and the natural history – Skönhet, besatthet och århundradets naturhistoriska kupp. 

Resterande hälft, åtta av 17, av undertitelparen uppvisar en semantisk skillnad och två av dem 

är The battle for the bridges, 1944 – Tysklands sista seger och The story of execution trough 

the ages – Från gladiatorspel till giftinjektioner. Undertiteln Olja, pengar, mord och FBI:s 

födelse uppvisar även en semantisk skillnad på grund av att det inte finns en undertitel i 

originalspråket utan endast en huvudtitel. Det sammanslagna resultatet går att se i figur 9 

nedan.  
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Figur 9. Det semantiska innehållet i engelska och svenska titlar inom genren facklitteratur historia. 

 

4.2.5 Sammanfattning av det semantiska innehållet i titlar 

Sammanlagt visar resultatet att nästan hälften, 37 av 80, av titelparen som är huvudtitlar 

uppvisar en semantisk identitet, därefter uppvisar en fjärdedel, 20 av 80, av titelparen en 

semantisk likhet och slutligen uppvisar drygt en fjärdedel, 23 av 80, av titelparen en 

semantisk skillnad.  

Drygt en tredjedel, 29 av 80, av alla titelpar har både en huvudtitel och en undertitel. Det 

sammanslagna resultatet visar att endast ett undertitelpar uppvisar en semantisk identitet, 

därefter uppvisar nästan hälften, 12 av 29, av undertitelparen en semantisk likhet och slutligen 

uppvisar drygt hälften, 16 av 29, av undertitelparen en semantisk skillnad. Det sammanslagna 

resultatet går att se i figur 10 nedan. 

 

 

Figur 10. Det totala semantiska innehållet i samtliga engelska och svenska huvudtitlar respektive undertitlar. 

 

Det sammanfattande resultatet gällande det semantiska innehållet i huvudtitlarna visar att 

titelparen inom genren deckarroman har flest titelpar som uppvisar en semantisk identitet, 

därefter kommer facklitteratur historia, självbiografi/biografi och sist kärleksroman. 

Angående den semantiska likheten har genren facklitteratur historia flest titelpar som uppvisar 

det, sedan kommer självbiografi/biografi, kärleksroman och deckarroman. Genren 

kärleksroman har flest titelpar som uppvisar en semantisk skillnad som sedan följs av 

självbiografi/biografi, deckarroman och facklitteratur historia.  Det sammanslagna resultatet 

går att se i figur 11 nedan. 
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Figur 11. Det semantiska innehållet i engelska och svenska huvudtitlar i samtliga genrer. 

 

Gällande det semantiska innehållet i undertitlar är det endast genrerna självbiografi/biografi 

och facklitteratur historia som har undertitlar. Självbiografi/biografi är den enda genren som 

har ett undertitelpar som uppvisar en semantisk identitet. Genren facklitteratur historia är den 

som har flest undertitelpar som uppvisar en semantisk likhet, därefter kommer genren 

självbiografi/biografi med ett antal mindre undertitelpar som uppvisar en semantisk likhet. 

Däremot har genrerna facklitteratur historia och självbiografi/biografi lika många 

undertitelpar som uppvisar semantisk skillnad. Det sammanslagna resultatet går att se i figur 

12 nedan. 

 

 

Figur 12. Det semantiska innehållet i engelska och svenska undertitlar i samtliga genrer. 
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5. Diskussion och slutsatser 

I detta avsnitt kommer tidigare forskning diskuteras i samband med uppsatsens resultat. 

Studiens huvudsakliga syfte var att undersöka boktitlar översatta från engelska till svenska. 

Titlarna har undersökts utifrån fem funktioner, såsom de definieras av Nord (1995), för att se 

om de uppfylls. Titelparen har också undersökts utifrån det semantiska innehållet, såsom det 

definieras av Landqvist (2005) och slutligen jämfördes genrerna med varandra.  

5.1 Titlars funktioner 

Nord (1995) skriver att i hennes undersökning uppfyller samtliga titlar och rubriker i hennes 

material tre av sex funktioner (Nord 1995:266). Denna undersöknings resultat visar dock att 

samtliga titlar inte uppfyller de tre grundläggande funktionerna. Trots att majoriteten titlarna 

uppfyller både den grundläggande distinktiva funktionen och den grundläggande 

metatextuella funktionen är det inte samtliga titlar. Gällande den sista grundläggande fatiska 

funktionen uppfyller endast en tredjedel av titlarna denna. Därmed överensstämmer inte 

Nords resultat med den här undersökningens resultat gällande de grundläggande funktionerna. 

En anledning till att resultaten inte överensstämmer skulle kunna vara det tidsspann som är 

mellan de två olika undersökningarna. Nords undersökning publicerades första gången 1993 

(Nord 1995:262) och därmed kommer de titlar och rubriker hon har studerat från innan dess. 

En förändring bör ha skett under de gångna åren då Nords resultat säger att samtliga 1200 

titlar och rubriker i hennes material uppfyller de tre grundläggande funktionerna, medan den 

här undersökningens resultat visar att samtliga titlar inte uppfyller funktionerna. Nord studerar 

titlar och rubriker skrivna på både tyska, franska, spanska och engelska (Nord 1995:262) och 

den här undersökningen studerar enbart titlar på engelska och svenska. Detta skulle kunna 

vara en annan anledning till varför undersökningarna resultat skiljer sig åt. 

Nord förklarar även att i hennes undersökning är tre av funktionerna irrelevanta i vissa 

titlar eller genrer (Nord 1995:266). Undersökningens resultat visar att drygt en tredjedel av 

titlarna uppfyller den möjliga expressiva funktionen och trots att dessa funktioner är frivilliga 

uppfyller majoriteten av titlarna den möjliga referentiella funktionen.  

Frågeställningen angående titlars funktioner i studiens syfte var: uppfyller de svenska 

översatta titlarna de grundläggande funktionerna (såsom de definieras av Nord 1995)? Vilka 

av de möjliga funktionerna (som Nord beskriver) uppfyller de svenska översatta titlarna? 
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Svaret på frågeställningen är att majoriteten av titlarna uppfyller två av de grundläggande 

funktionerna: den distinktiva och den metatextuella och att majoriteten av titlarna uppfyller en 

av de möjliga funktionerna: den referentiella. Detta innebär att en minoritet av titlarna 

uppfyller den grundläggande fatiska funktionen och att en minoritet av titlarna uppfyller den 

möjliga expressiva funktionen.  

I och med att undersökningens resultat visar att genrerna i det här materialet prioriterar tre 

andra funktioner än de som Nords undersökning visar är de grundläggande funktionerna kan 

det diskuteras om det borde vara en annan uppdelning bland funktionerna. Utifrån detta 

resultat borde funktionerna distinktiv, metatextuell och referentiell kunna tänkas vara 

grundläggande funktioner, medan funktionerna fatisk och expressiv skulle kunna vara möjliga 

funktioner. Sedan kan man även kunna fundera på om det ens finns några grundläggande 

funktioner. Nords teori är att samtliga titlar, oavsett genrer eller kultur, uppfyller de tre 

grundläggande funktioner. Denna teori motbevisas i denna undersökning då resultatet som 

tidigare nämnts visar att samtliga titlar inte uppfyller de tre grundläggande funktionerna. 

Däremot visar resultatet att till exempel samtliga titlar i genren facklitteratur historia uppfyller 

den distinktiva funktionen och därmed kan det innebära att en del funktioner är 

grundläggande i vissa genrer men inte i andra genrer. 

5.2 Titlars semantiska innehåll 

Det semantiska innehållet i titelpar kan delas in i tre kategorier: semantisk identitet, semantisk 

likhet och semantisk skillnad. Landqvist skriver att i sin undersökning dominerar materialet 

med titelpar som uppvisar en semantisk skillnad Landqvist 2005:164). Undersökningens 

resultat gällande huvudtitlar visar dock att drygt en fjärdedel av titelparen uppvisar en 

semantisk skillnad och dominerar därmed inte i det här materialet. En fjärdedel av titelparen 

uppvisar en semantisk likhet, vilket innebär att den kategorin inte dominerar i det här 

materialet. Däremot uppvisar nästan hälften av titelparen en semantisk identitet. Trots att det 

inte är majoriteten av titelparen som uppvisar en semantisk identitet anser jag denna kategori 

dominerar i det här materialet, eftersom det är flest antal titelpar som uppvisar en semantisk 

identitet. Därmed överensstämmer inte Landqvists resultat med den här undersökningens 

resultat gällande det semantiska innehållet i huvudtitlar. 

Drygt en tredjedel av titlarna har både en huvudtitel och en undertitel. Undersökningens 

resultat angående undertitlar visar att endast ett undertitelpar uppvisar en semantisk identitet, 

men att nästan hälften uppvisar en semantisk likhet och att mer än hälften uppvisar en 
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semantisk skillnad. Därmed dominerar undertitelpar som uppvisar en semantisk skillnad i det 

här materialet.   

Uppdelningen mellan huvudtitlar och undertitlar är något som Landqvist inte har gjort i sin 

undersökning. Dock kan bero på att det inte finns några titlar med undertitlar i hans material. 

De titlar han studerar anser jag tillhöra genren kärleksroman och i den här undersökningens 

material finns det inga titlar med undertitlar i genren kärleksroman, utan det är endast 

genrerna självbiografi/biografi och facklitteratur historia som har undertitlar i det här 

materialet. Detta är en möjlig anledning till att resultaten skiljs sig åt gällande det semantiska 

innehållet i titlarna. Om jag hade valt att analysera huvudtitlar och undertitlar tillsammans 

hade undersökningen möjligtvis fått ett annat resultat, då resultaten gällande huvudtitlar och 

undertitlar är olika.  

Frågeställningen angående titlars semantiska innehåll i studiens syfte var: hur är 

förhållandet mellan det semantiska innehållet i originaltitel och översatt titel (såsom det 

definieras av Landqvist 2005)? Svaret på frågeställningen är att i nästan hälften av titelparen 

är förhållandet mellan det semantiska innehållet identiskt, i en fjärdedel av titelparen är 

förhållandet mellan det semantiska innehållet likt och i drygt en fjärdedel av titelparen är 

förhållandet mellan det semantiska innehållet icke likt.  

5.3 Jämförelse av genrerna 

I detta avsnitt jämförs genrerna för att se i vilken mån de skiljer åt när det gäller funktioner 

och det semantiska innehållet. För att presentera diskussionen kring denna fråga på ett tydligt 

sätt delas den upp i olika avsnitt för att slutligen svara på frågeställningen. 

5.3.1 Titlars funktioner 

Gällande den distinktiva funktionen skiljer sig genrerna facklitteratur historia och 

självbiografi/biografi från de andra då de har flest antal titlar som är unika. Medellängden på 

titlarna i genrerna facklitteratur historia och självbiografi/biografi är högre än i de andra, 

vilket skulle kunna vara en anledning till att de har fler titlar som är unika. En teori skulle 

kunna vara att desto längre titlarna är desto mindre chans är det att det finns litterära verk 

sedan tidigare med samma eller liknande titel. Angående den metatextuella funktionen skiljer 

sig genren kärleksroman från de andra tre genrerna. På nästan hälften av bokomslagen i 

genren kärleksroman är författarnamnet större än titeln och i resterande genrer förekommer 

detta endast på ett fåtal bokomslag. Rörande den fatiska funktionen är titlarna i genrerna 

deckarroman och kärleksroman mycket korta och har även en låg medellängd. Titlarna i 
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genrerna facklitteratur historia och självbiografi/biografi är generellt mycket längre och har en 

högre medellängd, dock beror det på att de även innehåller undertitlar. Beträffande den 

referentiella funktionen finns det en mindre skillnad mellan genrerna. Genrerna 

självbiografi/biografi och facklitteratur historia har ett lite större antal titlar som uppfyller 

funktionen. Gällande den expressiva funktionen skiljer sig genren självbiografi/biografi 

markant från de andra genom att större delen av titlarna i genren uppfyller funktionen.  

5.3.2 Titlars semantiska innehåll 

Gällande semantisk identitet visar undersökningen att det inte finns någon större skillnad 

mellan genrerna. Ungefär hälften av titelparen i genrerna deckarroman, facklitteratur historia 

och självbiografi/biograf uppvisar en semantisk identitet, men endast ett fåtal titelparen i 

genren kärleksroman uppvisar en semantisk identitet. Beträffande semantisk likhet visar 

undersökningen att skillnaden mellan genrerna är mycket liten. Ungefär en fjärdedel av 

titelparen i genrerna kärleksroman och självbiografi/biografi uppvisar en semantisk likhet. 

Endast ett fåtal titelpar i genren deckarroman uppvisar en semantisk likhet, men nästan hälften 

av titelparen i genren facklitteratur historia uppvisar en semantisk likhet. Angående semantisk 

skillnad visar undersökningen att skillnaden mellan genrerna är liten. Ungefär en fjärdedel av 

titelparen i genrerna deckarroman och självbiografi/biografi uppvisar en semantisk skillnad. 

Endast några få titelpar i genren facklitteratur historia uppvisar en semantisk skillnad, men 

hälften av titelparen i genren kärleksroman uppvisar en semantisk skillnad.   

Rörande undertitelpar är det endast genrerna självbiografi/biografi och facklitteratur 

historia som har undertitlar. Undersökningen visar att en skillnad mellan genrerna exsisterar 

gällande undertitelpar. Genren självbiografi/biografi är den enda som har ett undertitelpar som 

uppvisar en semantisk identitet. Genren facklitteratur historia har ett större antal undertitelpar 

som uppvisar en semantisk likhet. Dock har de båda genrerna samma antal undertitelpar som 

uppvisar en semantisk skillnad. 

5.3.3 Svaret på frågeställningen 

Frågeställningen angående genrerna i studiens syfte var: i vilken mån skiljer sig titlar åt i 

olika genrer när det gäller funktioner och det semantiska innehållet? Svaret på 

frågeställningen är delvis att genrerna skiljs åt när det gäller titlarnas funktioner. Genren 

självbiografi/biografi utmärker sig i fyra av fem funktioner och genren facklitteratur historia 

gör det i tre av fem funktioner. Genren kärleksroman utmärker sig i en av fem funktioner och 

genren deckarroman utmärker sig inte särskilt i någon funktion. Därmed skiljer sig genrerna 

åt angående funktionerna i studien.  
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Svaret på frågeställningen är även att genrerna skiljs åt när det gäller titlarnas semantiska 

innehåll. Genren deckarroman har flest titelpar som uppvisar en semantisk identitet, genren 

facklitteratur historia har flest titelpar som uppvisar en semantisk likhet och genren 

kärleksroman har flest titelpar som uppvisar en semantisk skillnad. Genren 

självbiografi/biografi har varken flest eller minst antal titelpar i något sammanhang, utan den 

ligger mitt i mellan. I en vis mån uppvisar alla genrerna samtliga semantiska kategorier, men 

antalet titelpar i de olika genrerna som exempelvis uppvisar en semantisk likhet är olika. 

5.4 Slutsatser 

Undersökningen gällande titlars funktioner visar att en majoritet av titlarna uppfyller två av de 

grundläggande funktionerna: den distinktiva och den metatextuella, och att majoriteten av 

titlarna uppfyller en av de möjliga funktionerna: den referentiella. Detta innebär att en 

minoritet av titlarna uppfyller den grundläggande fatiska funktionen och att en minoritet av 

titlarna uppfyller den möjliga expressiva funktionen.  

Undersökningen angående det semantiska innehållet i titelparen visade att nästan hälften 

av titelparen uppvisar en semantisk identitet, en fjärdedel av titelparen uppvisar en semantisk 

likhet och att drygt en fjärdedel av titelparen uppvisar en semantisk skillnad.  

Undersökningen rörande i vilken mån titlar i olika genrer skiljer sig när det gäller 

funktioner och semantiskt innehåll visar att det finns skillnader mellan genrerna. Gällande 

titlars funktioner är det gemensamma hos genrerna är att mer än hälften av titlarna uppfyller 

funktionerna distinktiv, metatextuell och referentiell. Skillnaden mellan genrerna är antalet 

titlar som uppfyller funktionerna. Angående det semantiska innehållet i titelparen uppvisar 

alla genrerna samtliga semantiska kategorier, men antalet titelpar som uppvisar en viss 

semantisk kategori är olika i genrerna. 

I framtida forskning hade det bland annat varit intressant att jämföra titlar från exempelvis 

år 1993 med titlar från idag för att undersöka vad som kan ha förändrats i titlarna sedan dess. 

Nords undersökning från 1993 visade att samtliga titlar uppfyller de grundläggande 

funktionerna medan den här undersökningen visar att samtliga titlar inte uppfyller 

funktionerna. I denna undersökning har jag jämfört fyra olika genrer och i framtida forskning 

hade det kunnat vara intressant att jämföra översatta titlar från olika bokförlag och se om det 

finns någon skillnad mellan dem gällande funktioner och semantiskt innehåll.  Det hade även 

kunnat vara intressant att jämföra översatta titlar på barnlitteratur gentemot vuxenlitterartur 

och se om det finns någon skillnad där.   
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6. Sammanfattning 

Titeln på litterära verk är en av de faktorer som väcker en viss förväntan som i hög grad 

kommer att styra hur läsare uppfattar ett visst litterärt verk (Hedman 2007:1). En titel 

representerar det tillhörande verket och blir såldes betydelsefull. I den här uppsatsen har 

engelska originaltitlar och deras svenska översättningar studerats. Titlarna har undersökts 

utifrån funktionerna, såsom de definieras av Nord (1995), för att se om de uppfylls. Titelparen 

har undersökts utifrån det semantiska innehållet, såsom det definieras av Landqvist (2005) 

och slutgiltigen har genrerna jämförts med varandra.  

Titelforskning är ett relativt ungt forskningsområde och ytterligare forskning skulle kunna 

bidra med ökad förståelse kring varför titlar är en viktig faktor på litterära verk och även bidra 

med förståelse huruvida originaltitlar och översatta titlarna bör vara mer lika gällande det 

semantiska innehållet. Jag har bland annat tagit del av forskning av Nord (1995) som 

undersöker vilka kommunikativa funktioner som finns hos titlar och rubriker samt Landqvist 

(2005) som undersöker det semantiska innehållet mellan titelpar. 

Materialet som ligger till grund för den här undersökningen utgörs av 80 engelska 

originaltitlar och 80 svenska översättningar. Valet av materialet har avgränsats genom att 

boktitlarna valts ur fyra olika genrer: deckarroman, kärleksroman, självbiografi/biografi och 

facklitteratur historia. I min kvantitativa och kvalitativa undersökning har jag genomfört två 

olika studier på materialet. Den första studien utgår ifrån Nords (1995) teori gällande titlars 

funktioner och den andra studien utgår ifrån Landqvists (2005) teori gällande det semantiska 

innehållet i titlar.  

Resultatet visar dels att majoriteten av titlarna uppfyller två av de grundläggande 

funktionerna: den distinktiva och den metatextuella och att majoriteten av titlarna uppfyller en 

av de möjliga funktionerna: den referentiella. Detta innebär att en minoritet av titlarna 

uppfyller den grundläggande fatiska funktionen och att en minoritet av titlarna uppfyller den 

möjliga expressiva funktionen. Resultatet visar även att nästan hälften av titelparen uppvisar 

en semantisk identitet, en fjärdedel av titelparen uppvisar en semantisk skillnad och drygt en 

fjärdedel av titelparen uppvisar en semantisk skillnad. Slutligen visar studien att det 

gemensamma hos genrerna är att mer än hälften av titlarna uppfyller funktionerna distinktiv, 

metatextuell och referentiell. Skillnaden mellan genrerna är antalet titlar som uppfyller 

funktionerna. Alla genrerna uppvisar i en vis mån samtliga semantiska kategorier och det är 

antalet titelpar i de olika genrerna som skiljer dem åt. 
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Bilaga 1 

Deckarroman 

 

Nummer Engelsk originaltitel Svensk titel Författare Förlag 

1 Need to know Hon som inte vet Karen 

Cleveland 

Nordstedts 

2 The craftsman Hantverkaren Sharon Bolton Modernista 

3 Darktown Darktown Thomas 

Mullen 

Historiska 

Media 

4 The cleaner Städaren Paul Cleave Jentas 

5 The woman in the 

window 

Kvinnan i fönstret A J Finn  Albert 

Bonniers förlag 

6 Every last lie En sista lögn Mary Kubica HarperCollins 

Nordic 

7 A dark so deadly Ett dödligt mörker Stuart 

MacBride 

HarperCollins 

Nordic 

8 Camino Island Camino Island John Grisham Bonnier Pocket 

9 The trespasser Inkräktare Tana French Bonnier Pocket 

10 Crimson lake Crimson lake Candice Fox Louise 

Bäckelin 

Förlag 

11 Force of nature Falska vänner Jane Harper Forum 

12 The hunger Hunger Alma Katsu Bokförlaget 

NoNa 

13 The therapy house En sista söndag Julie Parsons Bokförlaget 

Polaris 

14 Bloody january Blodig januari Alan Parks Modernista 

15 The breakdown Sammanbrott B.A. Paris Jentas 

16 The pool house Huset i Hamptons Tasmina 

Perry 

Printz 

Publishing 

17 Behind her eyes Bakom hennes ögon Sarah 

Pinborough 

Massolit 

18 The missing girl Där fåglarna slutat 

sjunga 

Jenny 

Quintana 

[etta] Sweka 

förlag 

19 All is not forgotten Allt är inte glömt Wendy 

Walker 

Forum 

20 Fierce kingdom De gömda Gin Phillips Norstedts 

 

Kärleksroman 

 

Nummer Engelsk originaltitel Svensk titel Författare Förlag 

21 The house of new 

beginnings 

En sommar i 

Brighton 

Lucy Diamond Printz 

Publishing 

22 Tempting fate Mannen i mitt liv Jane Green  Printz 

Publishing 

23 Falling for Trouble Förälskad i trubbel Sarah Title Lovereads 
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24 The break På egen hand Marian Keyes Nordstedts 

25 Surprise me Överraska mig Sophie 

Kinsella 

Printz 

Publishing 

26 The secret wife Tsarens dotter Gill Paul Lousie 

Bäckelin 

Förlag 

27 A question of trust Förtroendet Penny 

Vincenzi 

Albert 

Bonniers 

Förlag 

28 What Alice forgot En annan Alice Liane Moriarty Albert 

Bonniers 

Förlag 

29 I invited her in Den perfekta vännen Adele Parks HarperCollins 

Nordic 

30 A family recipe Familjereceptet Veronica 

Henry 

Printz 

Publishing 

31 What would Marry 

Berry do? 

Socker, salt och nya 

chanser 

Claire Sandy Printz 

Publishing 

32 The man who didn´t 

call 

Dagarna med dig Rosie Walsh Månpocket 

33 The kiss quotient Kyssfaktorn Helen Hoang Lovereaders 

34 Family tree Familjeträdet Susan Wiggs HarperCollins 

Nordic 

35 How to keep a secret Konsten att bevara 

en hemlighet 

Sarah Morgan HarperCollins 

Nordic 

36 How to walk away Ett litet steg i taget Katherine 

Center 

Printz 

Publishing 

37 The perfect couple Det perfekta paret Elin 

Hilderbrand 

Lovereads 

38 Mutts and mistletoe En oväntad jul Natalie Cox Printz 

Publishing 

39 Seven days of us Sju dagar med 

familjen 

Francesca 

Hornak 

Albert 

Bonniers 

Förlag 

40 Dating you/Hating you Kär i karriären Christina 

Lauren 

Lovereads 

 

Självbiografi/Biografi 

 

Nummer Engelsk originaltitel Svensk titel Författare Förlag 

41 Becoming Min historia Michelle 

Obama 

Bokförlaget 

Forum 

42 Hunger Hunger: Historien 

om (min) kropp 

Roxane Gay Albert 

Bonnier 

Förlag 

43 Mummy told me not to 

tell 

Mamma sa att jag 

inte fick berätta 

Cathy Glass Bokförlaget 

44 The little book of Bob Bobs lilla bok om 

livet 

James Bowen Bokförlaget 

NoNa 
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45 Queen Elizabeth II. Her 

life in our time 

Drottning Elizabeth: 

En biografi 

Sarah 

Bradford 

Historisk 

Media 

46 Strays: A lost cat, a 

homeless man, and their 

journey 

Bortsprungen: En 

älskad katt, en 

hemlös man och 

deras osannolika 

resa 

Britt Collins Lind & Co 

Förlag 

47 Finding Goby Gobi: Den sanna 

historien om en liten 

hunds långa resa 

Dion Leonard HarperCollins 

Nordic 

48 The diary of a 

bookseller 

En bokhandlares 

dagbok 

Shaun Bythell Natur & 

Kultur 

49 This is going to hurt: 

Secret diaries of a 

Junior Docktor 

Det här kommer 

göra ont 

Adam Kay Volante 

50 My lovely wife in the 

psych ward 

Min underbara fru 

på psyket 

Mark Lukach HarperCollins 

Nordic 

51 The recovering: 

Intoxication and its 

aftermath 

Tillnyktring Leslie Jamison Weyler Förlag 

52 Fragile lives: A heart 

surgeon´s stories of life 

and death 

Ett bräckligt liv: En 

hjärtkirurgs 

berättelser från 

operationsbordet 

Stephen 

Westaby 

Lind & Co 

Förlag 

53 Lab girl Träd, kärlek och 

andra växter 

Anne Hope 

Jahren 

Volante 

54 Left to tell Jag är deras röst Immaculée 

Ilibagiza och 

Steve Erwin 

Libris förlag 

55 I know a woman Kvinnorna som 

format vår värld och 

deras koppling till 

varandra 

Kate Hodges 

och Lucy 

Mangan 

Libris förlag 

56 The girl on the dancing 

horse 

Flickan på den 

dansande hasten: 

Min och Valegros 

väg till toppen 

Charlotte 

Djuardin 

Bokförlaget 

NoNa 

57 18 and life on Skid Row Sebastian Bach: Mitt 

liv och Skid Row 

Sebastian 

Bach 

Lind & Co 

Förlag 

58 The girl with seven 

names 

Flickan med sju 

namn: Min flykt från 

Nordkorea 

Hyeonseo Lee 

och David 

John 

Lind & Co 

Förlag 

59 Into thin air: A personal 

account of the Mt. 

Everest disaster 

Tunn luft Jon Krakauer  Mima Förlag  

60 Endurance: A Year in 

Space, a Lifetime of 

Discovery 

Ett år i rymden: En 

livstid av upptäckter 

Scott Kelly, 

Margaret 

Lazarus Dean 

och Christer 

Fuglesang 

Norstedts 



 

40 

 

Facklitteratur historia 

 

Nummer Engelsk originaltitel Svensk titel Författare Förlag 

61 The tattooist of 

Auchwitz 

Tatueraren i 

Auschwitz 

Heather 

Morris 

Bokförlaget 

NoNa 

62 Arnhem: The battle for 

the bridges, 1944 

Arnhem: Tysklands 

sista seger 

Antony 

Beevor 

Historiska 

Media 

63 The ultimate World 

War II quiz book: 1000 

questions and answers 

Andra världskriget: 

Testa dina kunskaper 

med 1000 frågor och 

svar 

Kieran 

Whitworth 

Lind & Co 

Förlag 

64 Fighter! Ten killer 

planes of World War II 

Jaktflyg! Tio 

legendariska plan 

från andra 

världskriget 

Jim Laurier Lind & Co 

Förlag 

65 World War II 

abandoned places 

Andra världskrigets 

övergivna platser 

Michael 

Kerrigan 

Tukan Förlag 

66 SAS Ghost Patrol: The 

ultra-secret unit that 

posed as Nazis 

SAS Ghost Patrol: 

Brittisk elitstyrka i 

naziuniform 

Damien Lewis Bokförlaget 

NoNa 

67 Origin story Berättelsen om allt: 

13,8 miljarder års 

historia 

David 

Christian 

Fri Tanke 

Förlag 

68 Killers of the flower 

moon 

Killers of the flower 

moon: Olja, pengar, 

mord och FBI:s 

födelse 

David Grann Modernista 

69 The Viking warrior Vikingar: Plundrare, 

upptäckare och 

handelsmän 

Ben Hubbard Tukan Förlag 

70 In the shadows of the 

American Century: The 

rise and decline of US 

global power 

I skuggan av det 

amerikanska 

århundradet: USA-

imperiets uppgång 

och fall 

Alfred W 

McCoy 

Karneval 

Förlag 

71 The teutonic knights Tyska orden: 

Nordens korsriddare 

William Urban Lind & Co 

Förlag 

72 Churchill´s bunker: The 

secret headquarters at 

the heart of Britain’s 

victory  

Churchills bunker: 

Det hemliga 

högkvarteret i 

London 

Richard 

Holmes 

Lind & Co 

Förlag 

73 Prisoners of geography Geografins makt Tim Marshall Volante 

74 The feather thief: 

Beauty, obsession and 

the natural history 

Fjädertjuven: 

Skönhet, besatthet 

och århundradets 

naturhistoriska kupp 

Kirk Wallace 

Johnson 

Lind & Co 

Förlag 

75 Hung, drawn and 

quartered: The story of 

execution through the 

Avrättningarnas 

blodiga historia: från 

gladiatorspel till 

Jonathan J 

Moore 

Lind & Co 

Förlag 
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ages giftinjektioner 

76 Lost railway journeys Klassiska järnvägar: 

En hyllning till 

gångna tiders resor 

Anthony 

Lambert 

Lind & Co 

Förlag 

77 Red army sniper: A 

memoir of the eastern 

front in World War II 

Prickskytt i Röda 

armén: Memoarer 

från andra 

världskriget 

Jevgenij 

Nikolajev 

Lind & Co 

Förlag 

78 The empire must die: 

Russia´s revolutionary 

collapse, 1900-1917 

Imperiet måste dö: 

Vittnesskildring från 

den ryska 

revolutionen 

Michail Zygar Ordfront 

Förlag 

79 East west street Vägen till Nürnberg: 

En berättelse om 

familjehemligheter, 

folkmord och 

rättvisa 

Philippe Sands Albert 

Bonniers 

Förlag 

80 Panzers east and west: 

The german 10th SS 

panzer division from 

the eastern front to 

Normanday 

SS-pansar i strid på 

öst- och västfronten: 

Historien om 10. SS-

panzer-division 

1943-1945 

Dieter Stenger Vaktel Förlag 
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