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Abstrakt 

Denna uppsats undersöker hur finskspråkiga texter om covid-19 skiljer sig mellan den 

svenska Folkhälsomyndigheten (FHM) och det finländska Institutet för hälsa och välfärd 

(THL). Uppsatsens hypotes är att FHM:s svenska källspråkstexter bör ha påverkat de 

finskspråkiga texterna i Sverige, med risk för att informationen senare skulle kunna tolkas 

felaktigt av den sverigefinska minoritetsgruppen. Inledningsvis ges en teoretisk 

beskrivning av översättningsteorin, med fokus på de fyra grundaspekterna struktur, stil, 

semantik och pragmatik. Därefter följer en redogörelse av översättningsstrategier vid 

imperativa och informativa texter samt en metodbeskrivning för hur en jämförande 

innehållsanalys bedrivs, som också är den valda forskningsmetoden. Från de båda 

myndigheterna har sedan fyra texter undersökts; två imperativa och två informativa med 

utgångspunkt i de tidigare nämnda grundaspekterna. Resultatet visar att texterna 

framtagna av FHM följer finskans konventioner väl, men att språkbruket tenderar att vara 

något mer komplicerat än nödvändigt. En slutsats är därför att det skulle kunna leda till 

att informationsmaterialet förstås felakigt av de sverigefinska läsarna, då de inte lika ofta 

kommer i kontakt med denna typ av text som Finlands inhemska befolkning.  

Nyckelord: allmännyttig information, covid-19, coronavirus, Folkhälsomyndigheten 

(FHM), finska språket, Institutet för hälsa och välfärd (THL), svenska språket, 

översättning 

Tiivistelmä 

Tämä tutkielma tarkastelee suomenkielisiä tekstejä koronaviruksesta ja analysoi sitä mitä 

eroja teksteissä on ruotsalaisen Kansanterveysviraston (FHM) ja suomalaisen Terveyden 

ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) välillä. Tutkielman hypoteesi on, että FHM:n 

ruotsinkieliset lähdetekstit vaikuttavat suomenkielisiin teksteihin Ruotsissa. Tämä voisi 

johtaa siihen, että ruotsinsuomalainen vähemmistö tulkitsee tietoja väärin. Tutkielmassa 

kuvaillaan aluksi käännösteoriaa, joka keskittyy neljään perusnäkökohtaan rakenne, tyyli, 

semantiikka ja pragmatiikka. Sitten esittelen käännösstrategioita, joita ylensä käytetään 

imperatiivisen ja informatiivisen tekstien kääntämisessä. Menetelmäosiossa kuvaan sitä, 

miten valittu tutkimusmenetelmä, vertaileva sisällönanalyysi, toteutetaan. Molemmilta 

viranomaisilta on tutkittu neljä tekstiä; kaksi imperatiivista ja kaksi informatiivista. 

Analyysi perustuu edellä mainittuihin perusnäkökohtiin. Tulos osoittaa, että FHM:n 

valmistamat tekstit seuraavat suomen kielen konventioita hyvin, mutta kielenkäyttö on 

yleensä monimutkaisempaa kuin on tarpeen. On siis perusteltua päätellä, että tämä voisi 

johtaa siihen, että tiedotusmateriaalia suomenkieliselle lukijoille ymmäretään väärin. 

Tämä johtuu siitä, että he eivät ole kosketuksissa tällaisten tekstien kanssa harvemmin 

kuin suomalaiset. 

Avainsanat: covid-19, Kansanterveysvirasto (FHM), koronavirus, kääntäminen, ruotsin 

kieli, suomen kieli, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), yleishyödyllinen tieto 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

I Kina upptäcktes i slutet av år 2019 ett nytt virus SARS-CoV-2, som i Sverige benämns som 

covid-19 och i Finland som koronavirus. Viruset spred sig sedan snabbt vidare till Europa 

och övriga världen i början av år 2020 och har genererat stora samhällskonsekvenser i form 

av ökad press på sjukvården på grund av dess höga spridningstakt och dödlighet. Detta har i 

sin tur ställt krav på samhället att agera – delvis i form av olika typer av nedstängningar, men 

också i att informera sina medborgare om vad man kan göra för att minska risken att viruset 

sprids vidare (Folkhälsomyndigheten, 2021a). 

För information om covid-19 i Sverige hittas detta idag hos Folkhälsomyndigheten 

(FHM), som har ett nationellt ansvar för folkhälsofrågor. Liknande information hittas på 

andra länders motsvarande myndigheter, däribland Institutet för hälsa och välfärd i Finland, 

eller som det heter på finska, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Både FHM och THL 

har ett ansvar att även publicera informationsmaterial om hur man som medborgare bör agera 

för att minska virusets spridningstakt. I övrigt finns även kompletterande information att 

hämta hos de båda ländernas olika kommunernas hemsidor. 

I Sverige finns sedan år 2009 en språklag (SFS, 2009:600), som reglerar svenskans och 

fem officiella minoritetsspråks ställning i samhället. Bland de fem minoritetsspråken ingår 

finskan, vilket innebär att det ska vara möjligt för finskspråkiga att använda sig i språket i 

kontakt med statliga myndigheter i de fall det är lämpligt. Utöver det kan kommuner och 

landsting ingå som språkliga förvaltningsområden, vilket medför samma rätt att nyttja 

språket i kontakt med dessa. Detta ställer i sin tur krav på myndigheter, såsom ovannämnda 

FHM, då det inbegriper utökade krav på att informera om samhällsviktig information på 

finska (Isof, 2019). 

Att översättningen av covid-relaterad information är viktig framgår inte minst när det 

under i april år 2021 publicerades en artikel i SVT om felaktigheter i översatt 

informationsmaterial från FHM till somaliska medborgare (SVT, 2020). Detta blir än mer 

tydligt då närapå var femte person i Sverige är utrikesfödd (SVT, 2019) och en majoritet av 

dessa inte kan antas ha svenska som modersmål. 

Under den pågående pandemin har ett flertal artiklar publicerats inom området för 

översättning av information som behöver nå ut till allmänheten snabbt. I bland annat en 
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artikel från De La Salle University i Filippinerna lyfter man behovet av att arbeta fram en ny 

gren inom språkvetenskapen kallad emergency linguistics – eller nödlägeslingvistik – som 

syftar till att stödja myndigheter med språklig expertis under just nationella nödlägen såsom 

Covid-pandemin (Dreisbach och Mendoza-Dreisbach, 2021). I en annan artikel utgiven av 

ADAPT Centre, School of Computing i Irland har man undersökt hur bra träffsäkerheten är 

i verktyg som maskinöversätter covidrelaterad information till och från engelska, från 

Europas fyra större språk tyska, franska, spanska och italienska (Way et al. 2020). I studien 

kunde det ses att maskinöversättningar kan fungera som ett snabbt stöd när språkbarriärer 

annars sätter begränsningar för att få ut information till allmänheten. 

För finskans del har Institutet för språk och folkminnen tagit fram en svensk-finsk 

coronaordlista, som kan vara rådgörande för svenska myndigheter, såsom FHM samt 

regioner och kommuner inom det finska förvaltningsområdet i Sverige, då de översätter 

covidrelaterad information till den finskspråkiga minoritetsgruppen (Isof, 2020a). 

1.2 Syfte, frågeställningar och hypotes 

Uppsatsen syftar till att undersöka hur översatt information om covid-19 i Sverige till finska 

skiljer sig gentemot motsvarande inhemska texter i Finland. 

 

Följande frågor kommer därför att beröras: 

- Hur skiljer sig rekommenderande texter åt beroende på om texterna riktar sig till 

finskspråkiga i Sverige respektive Finland? 

o Detta gäller såväl grammatiskt, stilmässigt, semantiskt som pragmatiskt. 

- Har de översatta texterna till finska i Sverige påverkats av källspråkets konventioner? 

 

Uppsatsens hypotes är att de finskspråkiga texterna i Sverige till viss del bör ha 

påverkats av källspråkets – i detta fall svenskans – konventioner och att texternas information 

i värsta fall kan tolkas felaktigt av läsarna (Beens, 2019). Detta skulle i förlängningen kunna 

leda till att smittspridningen i den finskspråkiga minoritetsgruppen i Sverige skulle kunna bli 

högre jämfört den svensktalande majoritetsbefolkningen, något som inte rimmar väl med 

språklagstiftningens syfte som är att ge minoritetsinvånare ökade rättigheter i likhet med den 

övriga befolkningen. 
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1.3 Avgränsningar 

För språkliga jämförelser av covidrelaterad information kommer uppsatsen enbart att 

undersöka skillnader mellan finskspråkiga texter i Sverige respektive Finland. I de båda 

länderna är även samiskan ett officiellt minoritetsspråk, liksom svenskan ett officiellt språk 

i Finland, men uppsatsen kommer inte att studera skillnader mellan dessa. 

I de fall det är tillämpligt kommer FHM:s originaltexter på svenska att lyftas med, detta 

då det i egenskap av källspråk för de finska översättningarna i Sverige, kan ha haft viss 

inverkan på översättningsprocessen. 

Innehållsanalysen kommer att utföras som en i huvudsak kvalitativ pilotstudie, detta då 

enbart ett färre antal texter har inhämtats och studerats i enlighet med omfattningen för en C-

uppsats. I de fall där det är lämpligt kommer resultatet även att kvantifieras i grova drag, i 

exempelvis jämförelser av specifika lingvistiska förekomster mellan FHM:s och THL:s 

textmotsvarigheter. 

1.4 Uppsatsdisposition och källmaterial 

Uppsatsens andra kapitel utgörs av en beskrivning av valda forskningsteorier och -metoder, 

detta kapitel är i sin tur uppdelad i två delkapitel, där det första berör översättningsteori. I 

från källor har information inhämtats om grunderna i översättningsteori, men även 

fördjupande kapitel om översättning av informativa och imperativa texter. Den andra delen 

berör den valda forskningsmetoden, i detta fall en i huvudsak kvalitativ innehållsanalys med 

några kvantitativa observationer. 

Därefter följer det tredje kapitlet som analyserar fyra stycken texter från FHM och THL, 

i olika covidrelaterade ämnen. Texterna består av två imperativa texter samt två informativa 

texter. I viss mån ställs ordval i texterna från Sverige mot de rekommendationer som ges i 

Isof:s coronaordlista. 

I det avslutande fjärde kapitlet kommer en diskussion att hållas om analysens resultat, 

med tillhörande slutsatser. Slutligen följer en kritik mot studien, samt förslag på vidare 

forskning inom ämnet. 
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2 Teori och metod 

I följande kapitel kommer det att inledningsvis ges en övergripande beskrivning för 

översättningsteori samt generella utmaningar i översättningar från finska till svenska, med 

en fördjupning vad gäller informativa och imperativa texter. Därefter följer en 

metodbeskrivning som syftar till att förklara de två forskningsmetoderna som kommer att 

användas i analyserna av valda källtexter. 

2.1 Om översättningsteori  

2.1.1 Generellt om översättningsteori 

Kevin Wyndle och Anthony Pym ger en historisk redogörelse för de teori- och 

forskningsinriktningar som präglat översättningsvetenskapen sedan 1950-talet. Generellt kan 

sägas att området rört sig från en inledningsvis preskriptiv attityd där råd gavs för hur 

översättningen skulle vara så lingvistiskt trogen källmaterialet som möjligt. Detta övergick 

till en deskriptiv attityd som lade fokus på översättarens förmåga att lyfta fram själva 

”budskapet” i målspråkstexten (trogen källtextens innehåll eller ej), fram till nutid då fokus 

snarare hamnat mer på själva översättaren och dennes valda process för översättningen, detta 

benämns då som en explikativ attityd (Wyndle och Pym, 2011). 

Ovannämnda strömningar beskrivs även av Rune Ingo. Han lyfter dock fram en egen 

modell som försöker jämka strömningarna, där han menar på att en översättning till valt 

målspråk ska uttrycka källspråkets text på ett ”pragmatiskt, stilistiskt, semantiskt och 

strukturellt välfungerande och även med hänsyn till situationella faktorer så långt som 

möjligt likvärdigt sätt” (Ingo, 2007, 14-15). I detta fall innefattar källspråket det språk 

originaltexten skrevs i, vilket i FHM:s texter är svenska, medan målspråket till det språk som 

översättningen sker i, d.v.s. finska i detta fall. 

2.1.2 Grundaspekter inom översättningsteorin 

De ovan nämnda faktorerna struktur (grammatik), stil, semantik och pragmatik betecknas 

som grundaspekter inom Ingos översättningsteori och för respektive följer nu en kort 

redogörelse, samt en beskrivning av generella svårigheter inom respektive grundaspekt för 

översättning av svenska texter till finska. 
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Struktur: Denna grundaspekt utgår från käll- och målspråkens grammatiska strukturer 

och inbegriper såväl deras ortografi (rättskrivning), fonologi (ljudlära), morfologi (formlära) 

samt syntax (meningsuppbyggnad). En god översättning från ett språk till ett annat ska 

därmed beakta såväl källspråkets konventioner, men sedan anpassa dessa till målspråkets 

dito (Ingo, 2007, 65-75). Vid översättning från svenska till finska kan det ibland noteras att 

de översatta texterna har något färre kommateringar än vad som är brukligt i finskan, där 

kommateringen uppfyller en grammatisk funktion i att markera bisatser. 

Även morfologin skiljer sig språken emellan, där svenskan premierar fler sammansatta 

verb- och adjektivuttryck (t.ex. att maskinskriva 1 och en nyrakad man 2), medan finskan 

föredrar sammansatta substantiv (t.ex. elinkeinotuloverolaki 3) (Ingo, 2007, s. 69). I övrigt 

föredrar man i svenskan användandet av huvud- och bisatser samt predikatslösa meningar, 

medan man i finskan uppmuntrar olika typer av satsinbäddningar. Exempel på detta är hämtat 

från det undersökta materialet, där följande participkonstruktioner kan ses Älä kosketa 

kasvoillasi olevaa kasvomaskia 4 eller nominaliseringen Vältä tartunnan saamista ja 

levittämistä 5.  

 

Stil: En källtext språkliga varietet skiftar beroende på i vilket sammanhang den används. 

På ett övergripande plan brukar det talas om en vetenskaplig stil (forskningsrapporter, studier 

etc), informationsstil (lagtexter, journalistiska alster, reklam, referat etc) samt konstnärlig stil 

(prosa, skådespel, dikter etc) (Ingo, 2007, s.79). Vidare ska en lyckad översättning ta hänsyn 

till stildrag vad gäller ordval, dialektbruk, register samt i vilken tidsperiod en källtext kan ha 

framställts i (Ingo, 2007, s. 83-86). Gällande stilskillnader mellan svenska och finska, är 

dessa ofta mindre framträdande på grund av en lång gemensam historia i språkbruket 

(Persson, 2019). En skillnad som lyfts i Ingo är dock att man i svenskan duar läsaren mer i 

informativa och imperativa textsorter (t.ex. ”Du bör applicera…”), medan motsvarande 

texter på finska vanligen skrivs direkt i imperativ form (t.ex. ”Laita…”) (Ingo, 2007, s. 223). 

I övrigt förhåller sig informativa och imperativa texter ofta känslomässigt neutrala och 

 
1 På finska: kirjoittaa koneella. Ordagrann svensk översättning: att skriva med en maskin 
2 På finska mies, joka äsken on ajanut partansa. Ordagrann svensk översättning: en man, som nyss har rakat 

sitt skägg 
3 På svenska: lagen om beskattning av inkomst från näringslivsverksamhet 
4 På svenska: Rör inte ansiktsmasken som finns på ditt ansikte. Ordagrann översättning: Rör inte den på ditt 

ansikte varande ansiktsmasken 
5 På svenska: Undvik att få och sprida smittan. Ordagrann översättning: Undvik smittans ”fående” och 

spridning 
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påverkas därför sällan av stilaspekten. Översättningen av dessa två textsorter är även av 

intresse för uppsatsen och de kommer därför att redogöras för mer utförligt i nästa delkapitel. 

 

Semantik: Den semantiska grundaspekten härrör till både käll- och målspråkets 

språkliga betydelser samt betydelser på systemnivå. Detta kan brytas ned ytterligare till 

sådant som rör bruket av denotationer (mängden av alla de föremål som ett ord refererar till), 

konnotationer (ett ords abstrakta betydelse), metaforer (liknelser genom fasta uttryckssätt) 

samt användning av förkortningar och initialord (Ingo, 2007, s. 86-126). En god översättning 

bör på lämpligt sätt överföra källspråkets semantiska aspekter till ett likvärdigt bruk i 

målspråket. 

Vad gäller översättning från svenska till finska med hänsyn till den semantiska 

stilaspekten är de båda språken relativt nära varandra även här, på grund av en lång 

gemensam historia som dessutom lett till att finskan innehåller många transparenta låneord 

från svenskan när det kommer till exempelvis byråkratiska termer (Persson, 2019). Däremot 

skiljer sig de båda språken vad gäller tillämpningen av låneord från t.ex. engelskan, där 

svenskan oftare behåller ursprungsstavningen (t.ex. coronaviruset med <c> i början) medan 

finskan anpassar låneordet till sin språkbild (koronavirus med <k> i början). 

 

Pragmatik: Den sista grundaspekten inbegriper alla de situationella eller kulturella 

faktorer som råder vid översättningsprocessen. Svårighetsgraden i detta kan variera beroende 

på om källspråket talas i ett land med en liknande kultur som den som råder i målspråkets, 

vilket kan inverka på hur mycket budskapet i källtexten kan behöva modifieras. Det är därför 

viktigt att fråga sig vilket syfte och funktion den översatta texten har. Man brukar här skilja 

på tre olika funktioner; informativ funktion (förmedling av kunskaper, uppgifter , data och 

information), expressiv funktion (förmedling av känslor) samt imperativ funktion 

(förmedling av handlingsmönster och beteenden) (Ingo, 2007, s. 126-128). Som nämndes 

tidigare kommer texttyper med en informativ och imperativ funktion att få en närmare 

beskrivning i nästa delkapitel. 

Slutligen gällande översättning från svenska till finska sett till pragmatik finns det 

generellt få svårigheter att beakta, då de båda ländernas närhet till varandra både historiskt 

och i nutid gjort att språkbruket är relativt likvärdigt. Det kan dock noteras att det i finskan 

som talas i Sverige skett en viss anpassning efter påverkan från svenskan. Detta kan ses bland 

annat i nyare låneord såsom mobiltelefon (sv.finska mopiili; fi.finska kännykkä) eller 
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pendeltåg (sv.finska pendeli; fi.finska metro) (Sveriges radio 2017). Detta brukar dock höra 

till talspråket och är således ett mindre problem i översatta texter, som fortsatt följer det 

finska skriftsspråkets normer. 

2.1.3 Om översättning av allmännyttig information 

Information som rör covid-19 kan sägas röra sig inom två olika textsorter. Den första – de 

rena informationstexterna – syftar till att ge läsaren information om viruset vad gäller 

symtom, infektionsskeden samt behandlingsrutiner. Denna typ av textsort har då en 

informativ funktion enligt den pragmatiska grundaspekten beskriven tidigare och är ofta 

skriven som en saktext av allmän karaktär, för att på så sätt vara lättförstådd av gemene man. 

Den andra textsorten är de mer imperativa eller appellerande texterna, som syftar till att 

ge vägledning i hur man som privatperson kan agera för att minska smittspridningen. Dessa 

texter är mer enkla då de ska ge tydliga riktlinjer till läsaren om beteenden och 

handlingsmönster. För de båda texttyperna följer nu en kortare redogörelse, där en 

återanknytning görs till de tidigare nämnda grundaspekterna och hur översättningen med 

hänsyn till dessa påverkas av textsorten. 

 

Informativ översättning: Översättning av informativa textsorter syftar till att ge 

läsaren information om något – således är själva textinnehållets betydelse det viktiga. Sett 

till den grammatiska grundaspekten är alltså inte originalförfattarens val av ord eller val att 

strukturera texten av vikt, då en informativ text i stället har en direkt praktisk betydelse för 

läsaren (Taibi, 2011). Detsamma gäller den stilistiska grundaspekten, då texterna inte läses 

för nöjes skull, utan just för att överföra kunskap. Men detta kommer ofta naturligt då 

informativa saktexter av allmän karaktär är skrivna i klarspråk för att förstås av främst 

lekmän på området. 

Följaktligen är de semantiska och pragmatiska grundaspekterna viktigare när det 

kommer till översättning av covidrelaterad information till finska. Vad gäller den semantiska 

aspekten kan exempelvis bruket av förkortningar och denotationer vara av vikt. 

Informationen som presenteras för läsaren ska inte kunna missförstås, eftersom det kan leda 

till negativa konsekvenser för läsaren. Det är därför angeläget att dels skriva ut olika typer 

av förkortningar som t.ex. syftar till andra svenska myndigheter, men också använda sig av 

ord som har en entydig betydelse och inte kan misstas för en annan homonym. Rörande den 

pragmatiska grundaspekten kan denna ha en inverkan på informativa texter vad gäller 
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exempelvis val av typsnitt och utrymmesbegränsningar på informationsbladet. Men också 

vad gäller anpassningar efter målspråksgruppens textortskonventioner; i vissa språk är det 

exempelvis vanligt att ”dua” läsaren. 

 

Imperativ översättning: Även här är den strukturella och stilistiska grundaspekten av 

mindre vikt, då textens innehåll inte är till för läsarens njutning utan just ska förstås av 

läsaren.  

Översättningar inom denna textsort har även vissa likheter med den informativa sett till 

de semantiska och pragmatiska grundaspekterna. Den förra är om möjligt den viktigare av 

de två, då handledande texter av imperativ karaktär ofta återanvänder sig av etablerade 

textsortskonventioner från andra liknande texter inom samma fält. De består t.ex. ofta av 

fasta uttryck såsom: ”Säkerställ att…”, ”Rökning förbjuden” eller ”Vänligen observera 

att…”, som därmed bör översättas till ett motsvarande uttryck på målspråket som tilltänkt 

läsare är van vid (Ingo, 2007, 236-238). 

Den pragmatiska grundaspekten berör som tidigare nämnts val av typsnitt och 

utrymmesbegränsningar, men även de ofta tillhörande bilderna som ska vara lättförståeliga 

för vem som helst. I vissa fall kan det vara befogat att lägga särskild vikt på bilderna eller 

rent av ta fram instruktionsvideor på det översatta språk, då det inte ska förutsättas att alla 

mottagare på målspråket kan läsa (Declercq, 2011). 

2.2 Kort om svenskspråkig påverkan på finskan i Sverige 

Då den sverigefinska minoriteten bor och verkar i det svenska samhället sker efter hand en 

påverkan på deras finska språkbruk. Detta beror på att det ibland saknas direkta 

motsvarigheter på svenska fenomen i finskan, men också för att spontana 

direktöversättningar görs för att hålla exempelvis ett samtal flytande. Detta är vanligt 

förekommande bland tvåspråkiga talare världen över och den påverkan just svenskan har på 

ett annat språk brukar betecknas som svecismer (Heikkilä, 2014). Påverkan av denna typ sker 

oftare på talspråket, då det just är mer spontant men också för att det i det talade språket 

förekommer mer variation, grammatiska skillnader och kodväxling (Muhonen, 2014). Det 

officiella skrivna finska språket i Sverige, som förordas av Institutet för språk och 

folkminnen, ligger i stället närmare den skrivna standarden i Finland för att minimera 
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avståndet mellan de båda varieteterna, om man vid behov behöver kontakta en myndighet i 

det andra landet (Isof, 2020b). 

Exempel på lexikala svecismer i sverigefinskan är de officiellt vedertagna maankäräjät 

(”landsting”, då administrationsformen saknas i Finland) och valtiopäivät (”riksdag”, i 

Finland används numera eduskunta), men också mer spontana ord såsom virveli (i Sverige 

med betydelsen ”virvel (i håret)”, i standardfinskan snarare ”kastspö”) eller mobiili 

(”mobiltelefon”, vilket motsvarar beteckningen kännykkä i standardfinskan). Svenskans 

grammatik kan även påverka sverigefinskan, vilket gör att uttryck som Ei se pelaa mitään 

roolia (ordagrann översättning av det svenska uttrycket ”Det spelar ingen roll”) är helt 

gångbara bland finskspråkiga talare i Sverige, medan det mer korrekta i standardfinskan hade 

varit Ei sillä ole mitään väliä (Heikkilä, 2014). 

2.3 Metodbeskrivning 

Uppsatsens analysdel kommer att ske genom en så kallad innehållsanalys, med fokus på 

främst kvalitativa aspekter men också med ett visst kvantitativt inslag. För respektive aspekt 

följer nu en kort redogörelse av generella principer, tillika de parametrar som är intressanta 

med avseende på informativa och imperativa texter som rör covid-19. 

En kvalitativ innehållsanalys fokuserar på att tolka innehållet i en eller flera texter. 

Tolkningen sker på då ett holistiskt sätt, där textens delar, helhet och kontext ställs mot 

läsarens subjektiva förståelse av den (Krippendorf, 2004). Principerna för den kvalitativa 

innehållsanalysen är att den sker på ett systematiskt sätt, där ett på förhand bestämt urval 

presenteras över vad som ska undersökas, detta för att stärka analysens transparens och 

tillförlitlighet.  

En kvantitativ innehållsanalys innebär i stället att man summerar förekomsten av ett på 

förhand bestämt antal språkliga enheter eller andra markörer i en eller flera texter (Bergström 

och Boréus, 2000). Enheter kan i detta fall innefatta såväl ord, meningar som hela 

textstycken. Den kvantitativa analysen bygger framför allt på att det finns en stor corpus att 

analysera, vilket medför att den typ av analys inte är riktigt tillämplig för denna uppsats då 

endast 8 källtexter av kortare textmassa kommer att djupstuderas. Ett visst kvantitativt inslag 

kommer dock att finnas med, då det kan finnas något att säga om antalet förekomster av 

lingvistiska drag mellan FHM:s och THL:s textmotsvarigheter. 
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I Kapitel 3 kommer den kvalitativa analysen att ske med avseende på de tidigare nämnda 

grundaspekterna i översättning. För respektive grundaspekt kommer följande parametrar att 

studeras och därefter analyseras i det avslutande Kapitel 4. Urvalet har begränsats till två 

parametrar per översättningsaspekt och är som följer på nästkommande sida. 

 

- Strukturella aspekter 

o Användning av inbäddade satsgrader jämfört med huvud- och bisatser 

o Skillnader i bruk mellan generisk sats och passivsats 

- Stilistiska aspekter 

o Förekomst av duande till läsaren 

o Förekomst av motton kopplade till pandemin 

- Semantiska aspekter 

o Bruk av etablerade uttryck tillhörande den imperativa textsortskonventionen 

o Skillnader i denotationsbruk i de informativa texterna 

- Pragmatiska aspekter 

o Tillgängligheten av informationen på respektive myndighets hemsida 

o Förekomst av bilder, figurer och symboler 

 

I övrigt kommer sökmotorn Google att nyttjas som corpus för att jämföra hur vanligt 

bruket är av en viss term kontra en annan. Resultatet från Google är inte heltäckande, men 

det ger en indikation av hur vanlig en term är, genom att den återger hur många resultat som 

hittas runt om på webben. 

2.4 Källmaterial 

Som nämndes i Kapitel 1.4 är de fyra texter som studerats uppdelade i de två huvudsakliga 

områdena inom allmännyttig information d.v.s. informativ och imperativa textsorter. 

Originaltexterna på finska tillsammans med en egen översättning hittas i Bilaga 1-4, där det 

har är möjligt presenteras också FHM:s originaltext på svenska. För texterna har en 

beteckning getts för respektive vald text för att öka läsbarheten i kommande kapitel. I Tabell 

1 framgår därför texternas ämnen, i vilken bilaga de hittas samt de beteckningar som använts. 
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Tabell 1 – Presentation av valda texter samt de givna beteckningarna 

Textsort Textens ämne 

Beteckning 

Bilagenummer 
FHM 

Antal 

ord 
THL 

Antal 

ord 

Imperativa 

texter 

Handledning i 

hur man bär 

ansiktsmask 

IM.1S 6 79 IM.1F 7 93 Bilaga 1 

Handledning med 

råd för hur man 

minskar 

smittspridningen 

IM.2S 8 135 IM.2F 9 126 Bilaga 2 

Informativa 

texter 

Allmän 

information om 

covid-19 

IN.1S 10 147 IN.1F 11 73 Bilaga 3 

Information om 

vaccination mot 

covid-19 

IN.2S 12 121 IN.2F 13 186 Bilaga 4 

Totalt antal ord - 482 - 478 - 

 

  

 
6 Folkhälsomyndigheten, 2021b 
7 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2021a 
8 Folkhälsomyndigheten, 2021c 
9 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2021b 
10 Folkhälsomyndigheten, 2021d 
11 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2021c 
12 Folkhälsomyndigheten, 2021e 
13 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2021d 
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3 Analys och resultat 

För texterna följer nu en analys i enlighet med den metod som beskrevs i föregående kapitel. 

Texterna kommer att analyseras utifrån tidigare nämnda grundaspekter inom översättning 

och där det är lämpligt med förtydliganden kommer exempel från alla fyra texter att lyftas 

in. De svenska översättningarna i exemplen är till stor del uppsatsförfattarens egna, 

detsamma gäller vid angivelse i bilagorna. 

3.1 Strukturella aspekter  

Användning av inbäddade satsgrader kontra huvud- och bisatser 

En generell notering är att det i de båda myndigheternas texter förekommer ungefär lika stor 

andel inbäddningar, men bruket av dem skiljer. I FHM:s texter är det vanligare med olika 

former av participuttryck, ett exempel på detta är rådet nedan gällande användandet av 

ansiktsmasker. 

 

(1) Älä kosketa kasvoillasi olevaa kasvomaskia.    

”Rör ej vid ansiktsmasken som är på ditt ansikte.” 

 

Detta kan ställas mot THL:s texter där nominaliseringar är betydligt vanligare. I 

myndighetens motsvarande text ses en direkt motsvarighet där rådet i stället ges i en 

nominaliserad form. 

 

(2) Vältä koskemista käytön aikana.     

”Undvik beröring under användning.” 

 

I övrigt är de båda myndigheternas texter främst skrivna som huvudsatser, men FHM:s 

sverigefinska texter innehåller oftare längre meningar och även bisatser, något som 

överensstämmer med de svenska originaltexternas innehåll. Ett exempel på detta 

tillsammans med ytterligare en nominalisering återfinns i följande text från FHM, som rör 

råd för att minska smittspridningen. 

 

  

(IM.1S) 

(IM.1F) 
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(3) Koskettelemisen välttäminen voi olla vaikeaa, joten pese kätesi usein saippualla ja 

vedellä poistaaksesi taudinaiheuttajat käsistäsi. 

”Att undvika beröring kan vara svårt, tvätta därför dina händer ofta med tvål eller 

vatten för att få bort smittämnen från dina händer.” 

 

Jämför detta med motsvarande text från THL, där i stället en kort imperativ sats anger 

att man inte ska vidröra ansiktet om man inte nyss tvättat händerna. 

 

(4) Älä koskettele silmiä, nenää tai suuta, ellet ollet juuri pessyt käsiäsi.  

”Rör inte vid ögon, näsa eller mun om du inte precis har tvättat dina händer.” 

 

Skillnader i bruk mellan generisk sats och passivsats 

Ingen större generell skillnad kan fastslås mellan texterna från Finland och Sverige, både vad 

gäller förekomst och i val av specifik satskonstruktion. I de imperativa texterna i IM.2S-F 

förekommer enbart generiska satser och det bara en gång per myndighet. En generisk sats i 

finskan kan sammanfattas som en subjektslös sats, där ingen särskild utför handlingen som 

anges med hjälp av ett verb i tredje person i satsen (Hiietam och Manninen, 2010). Satsens 

agent kan då förutsättas vara folk i största allmänhet och konstruktionen motsvarar svenskans 

ofta vanliga bruk av de opersonliga subjekten ”man”, ”en” eller ”det”, ett exempel från FHM 

kan ses nedan. 

 

(5) Taudinaiheuttajia löytyy kaikkialta ympäristöstämme. 

”Man hittar smittämnen överallt i vår omgivning.” 

 

I motsvarande finska textssort från THL kan följande exempel ses. 

 

(6) Kädet kannattaa pestä erityisesti 

”Det lönar sig särskilt att tvätta händerna” 

 

Den generiska satskonstruktionen hittas även i de informativa texterna och förekommer 

där mer frekvent än den vanliga passivkonstruktionen. Den senare nämnda konstruktionen 

motsvarar finskans verbböjning med ändelserna –(TA)An, -t(t)iin, on -TU, oli -TU vilket i 

svenskan ofta motsvaras av ändelsen -s i verbböjningar, men även av subjektsbeteckningarna 

(IM.2S) 

(IM.2F) 

(IM.2F) 

(IM.2S) 
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”man” och ”folk”. Denna typ av konstruktion förekommer är mindre vanlig och förekommer 

endast i följande text från FHM. 

 

(7) Viruksen aiheuttama tauti on nimetty covid-19:ksi. 

”Smittan som orsakas av viruset har benämnts som covid-19.” 

3.2 Stilistiska aspekter 

Förekomst av duande till läsaren 

Tilltal till läsaren via så kallat duande förekommer i både FHM:s och THL:s texter, dock 

med en något högre frekvens i den finländska myndighetens texter. Detta gäller även om 

man jämför de svenska originaltexterna från FHM mot THL:s dito. Duandet sker främst i 

direkta instruerande satser där verbet böjs i 2:a person singular, för vilket ett exempel från 

THL kan ses nedan. 

 

(8) Voit yleensä jatkaa normaalia elämää rokotuksen jälkeen. 

”Du kan vanligen fortsätta att leva ett normalt liv efter vaccinationen.” 

 

Det förekommer även mer indirekta duanden i form av att ett possessivsuffix tillfogas 

till ett ord som betecknar en kroppsdel eller skyddsutrustning eller på en 

infinitivkonstruktion. Några exempel på detta hämtas från FHM. 

 

(10) (…), joten pese kätesi usein saippualla ja vedellä poistaaksesi taudinaiheuttajat 

käsistäsi. 

”(…), tvätta därför dina händer ofta med tvål och vatten för att du ska få bort 

smittämnen från dina händer.” 

 

Förekomst av motton kopplade till pandemin 

Bruket av paroller förekommer näst intill inte alls i texterna. Endast ett renodlat exempel kan 

hittas i följande exempel från THL. 

  

(IN.1S) 

(IN.2F) 

(IM.2S) 
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(12) Pieni teko. Suuri vaikutus. 

”En liten gärning. En stor påverkan.” 14 

 

I texterna från FHM förekommer det enbart på två ställen ett uttryck som kan kopplas 

till det i Sverige frekvent använda ”Skydda dig själv och andra”. Det ena återfinns i IM.2S i 

och det andra i IN.2S, där nu ett exempel ges från den senare texten. 

 

(13) Jatka itsesi ja muiden suojaamista 

”Fortsätt att skydda dig själv och andra” 

3.3 Semantiska aspekter 

Bruk av etablerade uttryck tillhörande den imperativa textsortskonventionen 

Mellan de svenska och finska imperativa texterna i IM.1S-F finns stora likheter i vilka ordval 

som gjorts för att vägleda läsaren i användandet av ansiktsmasker. I vissa fall är motsvarande 

textdelar från respektive myndighet näst intill identiska, ett exempel ges nedan från rubriken 

för ett informationsblad från FHM.  

 

(14) Näin käytät kertakäyttöistä kasvomaskia 

”Så här använder du en engångsansiktsmask” 

 

Motsvarande rubrik från THL är uppställd på samma sätt. Se exemplet på nästa sida. 

 

(15) Näin käytät kasvomaskia 

”Så här använder du en ansiktsmask” 

 

Noterbart här är dock att FHM valt att förtydliga att ansiktsmasken endast ska 

användas en gång, vilket antagligen påverkats av originaltexten på svenska: ”Så använder 

du engångsmunskydd”. Även valet att använda ”ansiktsmask” i den översatta versionen 

gentemot ”munskydd” i originalet är värt att uppmärksamma, då det i Isof:s svensk-finska 

coronaordlista finns ett finskt översättningsförslag i form av suusuojain. En sökning på 

 
14 I den svenskspråkiga versionen från THL, riktad till den finlandssvenska inhemska befolkningen har en 

annan översättning valts, med snarlik betydelse: ”En liten gärning med stor betydelse”. 

(IM.1F) 

(IN.2S) 

(IM.1S) 

(IM.1F) 
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Google bekräftar dock att bruket av suusuojain med 116 000 resultat är betydligt mindre 

frekvent inom finskan gentemot kasvomaski med 1 830 000 resultat, medan svenskans 

”munskydd” med 6 180 000 resultat är vanligare än ”ansiktsmask” med 3 180 000 resultat. 

Övriga likheter mellan texterna i IM.1S-F är att följande verb i imperativ form 

förekommer och att samma verb återanvänds flera gånger i de båda texterna. Verben är 

som följer: Aseta… (”Placera…”), Varmista… (”Säkerställ…), Laita… (”Lägg…) och 

Pese… (”Tvätta…”). Även kollokationen ”hel och ren” förekommer i de båda texterna, där 

FHM använder det direktöversatta ehjä ja puhdas framför THL:s skrivning puhdas ja ehjä 

(”ren och hel”). Av de två är FHM:s variant också den vanligare, vilket en sökning på 

Google ger vid hand: 16 600 resultat respektive 8 000 resultat. Slutligen finns ett motsatt 

fall där THL använder en mer använd term i gängse bruk: roskiin (”i soporna”) med 

1 300 000 resultat, framför FHM:s motsvarande ordval roskikseen (”bland skräpet”) med 

363 000 resultat. 

 

Skillnader i denotationsbruk i de informativa texterna 

I de båda informativa texterna IN.1S-F förekommer en lista som nämner de olika symtom 

som kännetecknar covid-19 samt i löpande text en beskrivning över vilka effekter sjukdomen 

kan ha på de som smittas. Rörande symtomlistan visar valet av termer stora likheter i både 

FHM:s och THL:s texter, men den senare myndigheten förtydligar ofta symtomet med en 

nära besläktad term, sett till huvudtermens betydelse. En uppställning över detta kan ses i 

Tabell 2. 

Noterbart i tabellen på nästa sida är skillnaden mellan orden hengitysvaikeudet och 

hengenahdistus, där FHM har valt den förra termen. Studerar man dock genom en sökning 

på Google, framkommer det dock att hengenahdistus med 830 000 resultat är den vanligare 

framför hengitysvaikeudet med 228 000 resultat. FHM:s val kan därför ha påverkats av Isof:s 

coronaordlista, där båda termerna förekommer men ingen särskilt lyfts fram som mer 

lämplig. 
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Tabell 2 – Lista över covid-19-symtom hos FHM och THL med översättningar 

Från Folkhälsomyndigheten Från Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

yskä (sv. ”hosta”) yskä 

kuume (sv. ”feber”) kuume 

hengitysvaikeudet (sv. 

”andningssvårigheter”) 
hengenahdistus (sv. ”andnöd”) 

nuha (sv. ”snuva”) 
nuha, nenän tukkoisuus (sv. ”snuva, 

nästäppa”) 

kurkkukipu (sv. ”halsont”) 
kurkkukipu, kurkun karheus (sv. ”halsont, 

skrovlig hals”) 

päänsärky (sv. ”huvudvärk) päänsärky 

lihas- ja nivelkipu (sv. ”muskel- och 

ledvärk”) 
lihaskivut (sv. ”muskelvärk (pl.)”) 

pahoinvointi (sv. ”illamående”) 
pahoinvointi, oksentelu (sv. ”illamående, 

kräkningar”) 

saknar motsvarighet 
haju- tai makuaistin häiriöt (sv. ”lukt- eller 

smakbortfall”) 

saknar motsvarighet 
voimattomuus, väsymys (sv. ”kraftlöshet, 

trötthet”) 

saknar motsvarighet ripuli (sv. ”diarré”) 

 

Även i texterna IN.2S-F gällande symtom efter vaccination mot covid-19, så framträder 

en bild av att de finländska texterna använder ett mycket större urval av termer för typiska 

symtom, se följande exempel från THL. 
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(16) ● Yleisoireet: päänsärky, nivel- ja lihaskipu, kuume, vilunväritykset, väsymys tai 

huonovointisuus 

 ● Pistoalueen paikallisoireet: kuumotus, punoitus, turvotus, kipu, kutina, 

ihottuma 

 ● Allmänna symtom: huvudvärk, led- och muskelvärk, feber, frossa, trötthet eller 

illamående 

● Lokala symtom vid injiceringsområdet: värme, rodnad, svullnad, smärta, klåda, 

utslag  

 

Detta kan ställas mot FHM:s motsvarande textavsnitt, som endast behandlar några få 

lokala och allmänna symtom, se exempel nedan från FHM. 

 

(17)  On varsin yleistä, että olkavarressa voi rokotuksen jälkeen esiintyä pientä kipua, 

punoitusta, turvotusta tai kutinaa. Myös ohimenevää kuumetta, pääkipua tai 

sairaudentunnetta voi esiintyä. 

”Efter vaccinationen är det ganska vanligt att det i överarmen kan finnas en lätt 

smärt, rodnad, svullnad eller klåda. Även övergående feber, huvudvärk eller en 

sjukdomskänsla kan förekomma.” 

 

I THL:s text listas sex exempel på symtom, med samma antal för både allmänna och 

lokala symtom respektive. Medan det i FHM:s text enbart listas tre exempel på allmänna 

symtom samt fyra exempel på lokala symtom. 

3.4 Pragmatiska aspekter 

Tillgängligheten av informationen på respektive myndighets hemsida 

Mellan de båda myndigheterna skiljer det sig inte märkvärt i hur lättåtkomligt 

informationsmaterialet är. På FHM:s hemsida möts man först av en helt svenskspråkig sida, 

där det sedan går att nyttja två vägar för att nå information om covid-19 på finska. Det 

primära och enklaste sättet är att klicka på knappen benämnd som Minoritetsspråk i 

sidhuvudet, där sedan en länk till den finskspråkiga informationen finns längst upp på den 

sidan om olika minoritetsspråk. Den andra vägen är att i stället klicka på en av två 

(IN.2F) 

(IN.2S) 
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huvudlänkar på startsidan med tillhörande bilder, där den ena rör vaccination mot covid-19 

och den andra allmän information om viruset. Via respektive länk kommer man sedan till 

varsin huvudsida och längst ner på respektive sida finns sedan en länk till information på 

andra språk än svenska. Genom att välja finska hamnar läsaren sedan på samma 

finskspråkiga huvudsida som via det första sättet som beskrivits tidigare. På sidan ges dels 

översiktlig information om viruset i löpande text och i en navigationsmeny till höger går det 

sedan att via länkar nå pdf-filer innehållandes informationsmaterial för utskrift. 

Noterbart för FHM:s hemsida är att det inte är möjligt att översätta hela eller delar av 

sidan till finska, utan det krävs viss svensk språkfärdighet för att komma åt den finskspråkiga 

informationen om covid-19. Detta gäller samtliga språk förutom engelska där det är möjligt 

att få delar av hemsidan översatt genom att klicka på en länk i sidhuvudet benämnd som In 

English. 

THL:s hemsida liknar till viss del FHM, med skillnaden att huvudspråket är på finska 

från början då det är just en finländsk myndighet. På startsidan finns en samlad länk för allt 

som rör covid-19, där det på nästföljande huvudsida ges information uppdelat på olika 

undersidor i löpande text. Det finns även en navigationsmeny till vänster, där det längst ned 

i menyn finns en länk benämnd som Materiaalipankki koronaviruksesta (’Materialbank om 

coronaviruset’). Denna länk leder till en huvudsida för informationsmaterial uppdelat på 

olika typer av ämnen. Via de listade länkarna går det sedan att hitta informationsmaterial i 

pdf-format för utskrift. 

 

Förekomst av bilder, figurer och symboler  

Förekomsten av instruerande bilder hittas primärt i de informationsblad som finns från de 

båda myndigheterna, d.v.s. IM.1S-F, IM.2S samt IN.1F. I samtliga av de nämnda texterna 

förekommer även myndigheternas logotyper, vilket även gäller för de övriga texter IM.2F, 

IN.1S och IN.2S-F. I informationsmaterialet från FHM kännetecknas de instruerande 

bilderna av mer abstrakta illustrationer liknande de man kan hitta på exempelvis flygplatser, 

se Figur 1 för ett exempel. 
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Figur 1 – Bildexempel i informationsblad från FHM rörande ansiktsmasker, IM.1S 

(Folkhälsomyndigheten, 2021b) 

 

I informationsmaterialet från THL används ofta en kombination av abstrakta 

illustrationer samt verkliga bilder på personer som nyttjar exempelvis ansiktsmasker. Ett 

exempel från THL kan ses i Figur 2 nedan gällande bruk av ansiktsmask. 

 

 

Figur 2 – Bildexempel i informationsblad från THL rörande ansiktsmasker, IM.1F 

(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2021a) 
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4 Avslutning 

I uppsatsens inledande kapitel presenterades två övergripande frågeställningar för vilka en 

kort resumé kommer nu att ges. Den ena var att uppsatsen syftade till att klarlägga om 

informativa och imperativa texter skiljer sig beroende på om de hade framställts för 

finskspråkiga i Sverige respektive Finland. Den andra frågeställningen var om det har skett 

någon påverkan på de finska texterna i Sverige, som följd av att originaltexterna är på 

svenska. 

4.1 Slutsats 

I Kapitel 3 har ett antal olika kvalitativa jämförelser gjorts mellan FHM:s och THL:s texter. 

Grammatiskt kan det ses att de finskspråkiga texterna från Sverige ofta har fler inbäddningar, 

medan de finländska texterna i stället premierar enklare huvud- och bisatser. Detta visar på 

att påverkan från de svenska källspråkstexterna inte är så stor, då man i svenskspråkiga texter 

oftare föredrar just huvud- och bisatser framför satsinbäddningar. Anledningen till detta är 

svår att spekulera i, men det finns forskning som visar att översatta texter ofta tenderar till 

att bli mer komplexa än källspråkstexterna på grund av en slags ”hyperpurism”, där 

översättarens vilja att få till grammatiskt korrekta meningar leder till ett språkbruk som har 

en för hög stilnivå (Malmkjaer, 2011). Rörande skillnaden i bruk av generisk sats kontra 

passivsats kan ingen större skillnad mellan de båda myndigheterna utrönas. 

Om man i stället går till de stilistiska aspekterna kan det noteras att de finländska 

texterna från THL tenderar att dua läsaren oftare än motsvarande texter från Sverige. Detta 

gäller även vid en jämförelse mellan THL:s texter med FHM:s källspråkstexter. Det här är 

ett något överraskande resultat, då det i Kapitel 2.1.2 lyftes fram att man i svenskan 

genomgående tenderar att dua läsaren mer än i finskan. I detta specifika fall visar det därmed 

att de finsköversatta texterna i Sverige både följer målspråkets konventioner såväl som 

källtexternas ursprungliga innehåll väl. Vad gäller förekomsten av paroller finns enbart ett 

renodlat exempel av THL:s Pieni teko. Suuri vaikutus, medan en översättning av den svenska 

parollen ”Skydda dig själv och andra” endast kunde ses som en del i löptexten. Intressant 

nog är de båda parollerna något talande för respektive målspråk, där den finska föredrar två 

korthuggna predikatslösa satser, medan man i den svenska vädjar direkt till läsaren. 
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Semantiskt finns det stora likheter mellan texterna från FHM och THL, oavsett om det 

rör sig om imperativa eller informativa textsorter. För den förstnämnda skiljer sig inte bruket 

av etablerade uttryck nämnvärt, utan i stort sett samma verbflora förekom för att vägleda 

läsaren både i hur man tar på sig en ansiktsmask som i hur man kan bete sig för att minska 

smittspridningen. I de informativa texterna kan det noteras att det finländska materialet från 

THL har ett något större terminologiskt urval, då det ofta ges närapå synonyma begrepp för 

såväl symtom av covid-19 som biverkningar till följd av vaccination. Svaret på denna 

skillnad hör ihop med att de svenska källtexterna hade lika få termer. FHM:s översättningar 

kan därmed sägas vara trogna källspråket sett till det rena innehållet. 

Slutligen har vi de pragmatiska aspekterna, där det kunde ses att informationsmaterialet 

på finska var något svårtillgängligt på FHM:s hemsida. För att komma åt materialet förutsätts 

läsaren nämligen vara något kunnig i svenska, men detta kan ställas i kontrast mot att när 

man väl kommit in på den finska hemsidedelen hos FHM, så ligger allt material samlat på 

ett lättöverskådligt sätt. En notering bör dock här göras och det är att det är möjligt att få 

delar FHM:s hemsida översatt till engelska, med den förenklade navigation som kommer 

följer av detta. Att engelskan får en sådan prominent position trots att språket inte har någon 

officiell status i Sverige, visar på språkets starka ställning gentemot även officiella 

minoritetsspråk såsom finskan. Det kan därför diskuteras, med utgångspunkt i språklagen, 

om inte finskan och övriga officiella minoritetsspråk åtminstone borde ges denna möjlighet. 

Även bruket av bilder, figurer och symboler har undersökts och det kunde noteras att 

det finländska materialet oftare innehöll fotografier på verkliga personer, medan FHM i 

stället nästan uteslutande använde mer abstrakta handledande illustrationer. Det är dock svårt 

att göra någon direkt analys av detta resultat, mer än att det visar på tendenser mellan de båda 

myndigheterna. Det kan dock poängteras att de abstrakta bilderna bidrar till att 

framställningen upplevs som mer neutral, vilket kan vara bra om de tilltänkta läsarna inte är 

en homogen grupp. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det finsköversatta materialet hos FHM 

håller en hög nivå, med vilket menas att språket ofta är mer komplicerat och texterna längre 

än motsvarande finländska textsorter. Det medför dock en risk att det höga registret skulle 

kunna stå i vägen för en enklare läsning. Detta är av vikt då det kan förutsättas att den 

sverigefinska befolkningen inte kommer i kontakt med finskan i denna typ av informativa 

sammanhang lika ofta som finsktalande i Finland gör. FHM:s översatta texter följer förvisso 
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källspråkets innehåll och stilnivå väl, men frågan är om det inte hade varit lämpligare att 

anpassa och förenkla texterna mer för att komma en större andel av läsekretsen till gagn. 

4.2 Kritik mot studien och förslag på vidare forskning  

I studien har enbart texter från två statliga myndigheter undersökts, detta gör att resultatet är 

något begränsat i sin omfattning då statliga myndigheter har större medel för att anlita såväl 

professionella kommunikatörer som översättare. För att se en större skillnad hade det därför 

varit intressant att även jämföra covidrelaterade texter från exempelvis andra myndigheter, 

såsom kommuner och landsting, då den senare dessutom innehar sjukvårdsansvaret i de båda 

länderna. Bland kommunerna i Sverige är också språklagstiftningen något mer frivillig, då 

de behöver ansöka om att bli en finsk förvaltningskommun innan det blir tvingande att ta 

fram denna typ av översatta material. Kommuner har dessutom något färre möjligheter att 

anlita professionella översättare i jämförelse med statliga myndigheter då de har mindre 

budgetar. 

På grund av uppsatsens omfattning har inte frågan ställts till FHM och THL om vilka 

som är framställarna bakom texterna och hur stor deras språkliga kompetens är. Detta hade 

också varit relevant att undersöka då det hade kunnat ge en bild av hur mycket myndigheterna 

prioriterat att ta fram ett språkligt korrekt material. 

Slutligen hade det varit intressant att även undersöka en mycket större korpus av 

textmaterial, då det hade medgivit möjligheten att analysera materialet även kvantitativt. 

Analysen som nu gjorts är således helt kvalitativ och blir därmed något mer begränsad i sin 

omfattning då den inte kan säga något om generella trender och tendenser mellan de båda 

myndigheterna i Sverige och Finland. Det kan därmed inte uteslutas att skillnaderna är 

specifika just för de valda texterna, medan en större textsamling hade kunnat visa på om de 

är genomgående för alla typer av covidrelaterade texter. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Om att bära ansiktsmask, IM.1 
 

Bilaga 1.1 – Sammanställning av texter från FHM och THL, IM.1 

  
 

 IM.1S Folkhälsomyndigheten (Sverige) 
IM.1F Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

(Finland) 

Informationsdel Finsk översättning Svenska (egenövers.) 
Svenska 

(originaltext) 
Finska (originaltext) Svenska (egenövers.) 

Titel 
Näin käytät kertakäyttöistä 

kasvomaskia 

Så här använder du 

engångs-ansiktsmask 

Så använder du 

engångsmunskydd 
Näin käytät kasvomaskia 

Så här använder du 

ansiktsmask 

Om att ta med 

flera masker 
- -  

1. Ota mukaan riittävästi 

maskeja. 

1. Ta med tillräckligt 

med masker. 

Om att tvätta 

händerna innan 

användning. 

1. Pese kädet tai käytä käsien 

desinfiointiainetta, kuten 

käsidesiä. 

1. Tvätta händerna eller 

använd 

handdesinfektionsmedel, 

såsom handsprit. 

1. Tvätta händerna 

eller använd 

handesinfiktionsmede

l, exempelvis 

handsprit. 

2. Pese tai desinfioi kädet 

ennen maskin asettamista 

2. Tvätta eller 

desinfektera händerna 

innan placeringen av 

masken 

Om att försäkra 

sig om maskens 

kvalitet 

2. Varmista, että kasvomaski 

on ehjä ja puhdas. 

2. Säkerställ att 

ansiktsmasken är hel och 

ren. 

2. Kontrollera att 

munskyddet är helt 

och rent. 

3. (…). Varmista, että 

maski on puhdas ja ehjä. 

3. (…). Säkerställ att 

masken är ren och hel 



ii 

 

 IM.1S Folkhälsomyndigheten (Sverige) 
IM.1F Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

(Finland) 

Informationsdel Finsk översättning Svenska (egenövers.) 
Svenska 

(originaltext) 
Finska (originaltext) Svenska (egenövers.) 

Om att ta på sig 

masken 

3. Aseta kasvomaski oikein 

päin nenän, suun ja leuan yli. 

Vedä lenkit korvien taakse tai 

pään ympäri. Varmista, että 

kasvomaski istuu tiivisti eikä 

reunoilla ole rakoja. 

3. Placera ansiktsmasken 

rättvänt över näsa, mun 

och hak. Dra banden 

bakom öronen eller runt 

huvudet. Säkerställ att 

ansiktsmasken sitter tätt 

och att det inte finns 

några glipor i kanterna.  

3. Placera 

munskyddet över 

näsa, mun och haka. 

Banden ska sitta runt 

öronen eller huvudet. 

Se till att munskyddet 

sluter tätt utan några 

glipor. 

3. Aseta maski kasvoille 

hyvissä ajoin. Käsittele 

maskia nauhoista tai 

lenkeistä. (…). 

4. Asettele maski tiivisti 

kasvoillesi. Sen tulee 

peittä nenä, suu ja leuka.  

3. Placera masken över 

ansiktet i lugn och ro. 

Hantera masken i 

banden eller öglorna. 

(…). 

4. Placera masken tätt 

över ditt ansikte. Den 

ska täcka näsan, 

munnen och hakan.  

Om att hantera 

masken korrekt 

4. Älä kosketa kasvoillasi 

olevaa kasvomaskia.  

4. Rör inte 

ansiktsmasken som finns 

på ditt ansikte.  

4. Rör inte 

munskyddet när du 

har det på dig. 

4. (…). Vältä koskemista 

käytön aikana. Vaihda 

maski uuteen, jos se 

kostuu tai likaantuu. 

4. (…). Undvik 

beröring under 

användning. Byt ut 

masken på nytt om den 

blir fuktig eller 

smutsig. 

Om att ta av sig 

masken 

1. Pese kädet tai käytä… 

2. Ota kiinni lenkeistä ja 

poista kasvomaski koskematta 

suojaosaan. 

1. Tvätta händerna eller 

använd… 

2. Ta tag i banden och ta 

av ansiktsmasken utan att 

1. Tvätta händerna 

eller använd… 

2. Ta tag i banden 

och lyft bort 

5. Älä aseta käytettyä 

maskia uudelleen 

kasvoille. Laita 

kertakäyttömaski käytön 

5. Placera inte masken 

på nytt på ansiktet. 

Lägg engångsmasken i 

soporna efter 
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 IM.1S Folkhälsomyndigheten (Sverige) 
IM.1F Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

(Finland) 

Informationsdel Finsk översättning Svenska (egenövers.) 
Svenska 

(originaltext) 
Finska (originaltext) Svenska (egenövers.) 

3. Laita kertakäyttöinen 

kasvomaski roskikseen. 

4. Pese kädet tai käytä… 

röra vid den skyddande 

delen. 

3. Lägg 

engångsansiktsmasken 

bland skräpet. 

4. Tvätta händerna eller 

använd… 

munskyddet utan att 

röra resten av 

munskyddet. 

3. Kasta 

engångsmunskyddet. 

4. Tvätta händerna 

eller använd… 

  

jälkeen roskiin ja 

kangasmaski 

muovipussiin tai suoraan 

pesukoneeseen. 

6. Pese tai desinfioi kädet 

maskin käsittelyn jälkeen 

användning och 

tygmasken i en 

plastpåse eller direkt i 

tvättmaskinen. 

6. Tvätta eller 

desinfektera händerna 

efter hanterandet av 

masken. 

Avslutning - - - 
Pieni teko. Suuri 

vaikutus. 

En liten gärning med 

stor betydelse. 
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Bilaga 1.2 – Finskspråkig text från FHM, IM.1S 
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Bilaga 1.3 – FHM:s originaltext på svenska, IM.1S 
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Bilaga 1.4 – THL:s originaltext, IM.1F 
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Bilaga 2 – Information om råd för att minska smittspridning, IM.2  

Bilaga 2.1 – Sammanställning av texter från FHM och THL, IM.2 

 

 IM.2S Folkhälsomyndigheten (Sverige) IM.2F Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (Finland) 

Informationsdel Finsk översättning Svenska (egenövers.) Svenska (originaltext) Finska (originaltext) Svenska (egenövers.) 

Titel 
Vältä tartunnan saamista ja 

levittämistä 

Undvik att få och sprida 

sjukdomen 

Undvik att bli smittad och 

smitt andra 

Tarttuminen ja 

suojautuminen – koronavirus 

Att smittas och att skyddas - 

coronaviruset 

Om att hålla 

avstånd 

Pidä turvaväli! 

Välttele visusti 

ihmisjoukkoja ja pidä 

turvaväli muihin paikoissa, 

joihin kerääntyy paljon 

ihmisiä, esimerkiksi 

kaupoissa, 

ostoskeskuksissa, 

ravintoloissa, terasseilla ja 

uimapaikoilla. 

Håll säkerhetsavstånd! 

Undvik folksamlingar 

noggrant och håll 

säkerhetsavstånd till 

andra på platser där 

många människor 

samlas, till exempel i 

butiker, köpcentrum, 

restauranger, 

uteserveringar och på 

badplatser. 

Håll avstånd 

Var noga med att undvika 

trängsel och hålla avstånd 

till andra på platser där 

många samlas, till exempel i 

butiker, köpcentrum, 

restauranger, uteserveringar 

och på badplatser. 

Vältä lähikontakteja ja 

muista turvaväli 

Myös terveiden ihmisten on 

tärkeää vähentää 

lähikontakteja, koska siten 

epidemian leviäminen 

hidastuu. 

 

• Kun liikut ulkona, pidä 

yli 2 metrin etäisyys 

muihin ihmisiin. 

• Älä kättele. 

• Tee etätöitä, jos 

mahdollista. 

Undvik närkontakt och kom 

ihåg säkerhetsavståndet 

Även för friska människor är 

det viktigt att minska på nära 

kontakt, eftersom det bromsar 

in epidemins spridning. 

 

• När du rör dig ute, håll 

över 2 meters avstånd till 

andra människor. 

• Ta inte i hand. 

• Arbeta hemifrån om 

möjligt. 



viii 

 

 IM.2S Folkhälsomyndigheten (Sverige) IM.2F Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (Finland) 

Informationsdel Finsk översättning Svenska (egenövers.) Svenska (originaltext) Finska (originaltext) Svenska (egenövers.) 

Om att tvätta 

händerna 

Pese kädet usein! 

Taudinaiheuttajat tarttuvat 

helposti käsiin ja voivat 

siten levitä. Pese kädet 

usein saippualla ja 

lämpimällä vedellä, 

ja käytä pesuun aikaa 

ainakin 20 sekuntia. Voit 

käyttää käsihuuhdetta, jos 

et pääse pesemään käsiäsi. 

Tvätta händerna ofta! 

Smittämnen fastnar lätt 

på händer och kan därför 

spridas. Tvätta händerna 

ofta med tvål och varmt 

vatten och låt tvagningen 

pågå i åtminstone 20 

sekunder. Du kan 

använda handsprit om  

du inte kan tvätta dina 

händer. 

Tvätta händerna ofta 

Smittoämnen fastnar lätt på 

händer och kan spridas 

vidare. Tvätta händerna ofta 

med tvål och varmt vatten, 

minst 20 sekunder. 

Handsprit är ett alternativ 

när du inte har möjlighet till 

handtvätt. 

Pese kädet, yski hihaan 

Pese kätesi usein vedellä ja 

saippualla. Huolehdi, että 

pesu kestää ainakin 20 

sekunnin ajan. 

 

Kädet kannatta pestä 

erityisesti 

• (….) 

 

Muista myös kunnollinen 

kuivaus. (…). 

 

Jos et voi pestä käsiäsi, käytä 

alkoholipohjaista tai muuta 

kemikaaliviranomaisen 

hyväksymää käsihuuhdetta. 

Tvätta händerna, hosta i 

armvecket 

Tvätta dina händer ofta med 

vatten och tvål. Se till att 

tvagningen varar i åtminstone 

20 sekunder. 

 

Det lönar sig särskilt att tvätta 

händerna 

• (…) 

 

Kom även ihåg att torka dig 

ordentligt. (…). 

 

Om du inte kan tvätta dina 

händer, använd en 

alkoholbaserad eller annat 

handesinfektionsmedel, som 

är godkänt av 

kemikaliemyndigheten. 
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 IM.2S Folkhälsomyndigheten (Sverige) IM.2F Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (Finland) 

Informationsdel Finsk översättning Svenska (egenövers.) Svenska (originaltext) Finska (originaltext) Svenska (egenövers.) 

Om att hosta 

eller nysa i 

armvecket 

Yski ja aivasta hihaasi! 

Kun yskit ja aivastat 

hihaasi tai 

paperinenäliinaan, 

taudinaiheuttajia sisältävät 

pienet pisarat eivät leviä 

ympärillesi tai tartu käsiisi. 

Heitä paperinenäliina aina 

roskiin ja pese kädet. 

Hosta och nys i ditt 

armveck! 

När du hostar och nyser i 

ditt armveck eller i en 

pappersnäsduk, sprids 

eller fastnar på dina 

händer inte små droppar 

som innehåller 

smittämnen. Släng alltid 

pappersnäsduken i 

soporna och tvätta 

händerna. 

Hosta och nys i armvecket 

Genom att hosta och nysa i 

armvecket eller i en 

pappersnäsduk hindrar du 

små droppar med 

smittämnen från att spridas 

runt dig eller fastna på dina 

händer. Släng alltid 

pappersnäsduken i en 

papperskorg och tvätta 

händerna. 

Pese kädet, yski hihaan 

(…) 

Yski ja aivasta 

kertakäyttöiseen nenäliinaan 

ja laita nenäliina heti roskiin. 

Jos sinulla ei ole nenäliinaa, 

yski tai aivasta hihaan, älä 

käsiisi. 

Tvätta händerna, hosta i 

armvecket 

(…) 

Hosta och nys i en 

engångsnäsduk och lägg 

näsduken direkt i en 

papperskorg. Om du inte har 

en näsduk, hosta eller nys i 

armvecket, inte i dina händer 

Om att undvika 

att röra vid 

ögon, näsa och 

mun 

Vältä silmien, nenän ja 

suun koskettelua! 

Koskettelemisen 

välttäminen voi olla 

vaikeaa, joten pese kätesi 

usein saippualla ja vedellä 

poistaaksesi 

taudinaiheuttajat käsistäsi. 

Undvik beröring av 

ögon, näsa och mun! 

Att undvika beröring kan 

vara svårt, tvätta därför 

dina händer ofta med tvål 

och vatten för att du ska 

få bort smittämnen från 

dina händer. 

Undvik att röra ögon, näsa 

och mun 

Det kan vara svårt att låta 

bli, så tvätta händerna ofta 

med tvål och vatten för att få 

bort smittämnen. 

Pese kädet, yski hihaan 

(…) 

Älä koskettele silmiä, nenää 

tai suuta, ellet ollet juuri 

pessyt käsiäsi. 

(…) 

Tvätta händerna, hosta i 

armvecket 

(…) 

Rör inte vid ögon, näsa eller 

mun om du inte precis har 

tvättat dina händer. 

(…) 
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 IM.2S Folkhälsomyndigheten (Sverige) IM.2F Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (Finland) 

Informationsdel Finsk översättning Svenska (egenövers.) Svenska (originaltext) Finska (originaltext) Svenska (egenövers.) 

Om att stanna 

hemma vid 

sjukdom 

Pysy kotona, jos olet 

kipeä! 

Pysy kotona, jos olet 

kipeä. Näin et tartuta 

muita. 

Stanna hemma om du 

är sjuk! 

Stanna hemma om du är 

sjuk. Då smittar du inte 

andra. 

Stanna hemma när du är 

sjuk 

Stanna hemma när du är 

sjuk. Då undviker du att 

smitta andra. 

Jos saat oireita, mene 

koronatestiin ja pysy muuten 

kotona 

Om du får symtom, ta ett 

coronatest och stanna i övrigt 

hemma 

Sammanfattande 

marginalnotis 

Taudinaiheuttajia löytyy 

kaikkialta 

ympäristöstämme. 

 

Hyvä käsihygienia on 

helppo tapa suojata itseäsi 

ja muita. 

 

Taudit leviävät useimmiten 

käsiemme välityksellä. 

Man hittar smittämnen 

överallt i vår omgivning. 

 

God handhygien är ett 

enkelt sätt att skydda dig 

själv och andra. 

 

Smittorna sprids 

vanligast mellan våra 

händer. 

Smittämnen finns överallt i 

vår omgivning. 

 

God handhygien är ett enkelt 

sätt att skydda dig själv och 

andra. 

 

Den vanligaste 

smittspridningen sker via 

våra händer. 

- - 
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Bilaga 2.2 – Finskspråkig text från FHM, IM.2S 
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Bilaga 2.3 – FHM:s originaltext på svenska, IM.2S 
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Bilaga 2.4 – Originaltext från THL, IM.2F 

 

 
(...) 

 
(...) 

 
(...) 

 
(...) 
 

 
(...) 
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Bilaga 3 – Information om covid-19, IN.1  

Bilaga 3.1 – Finskspråkig text från FHM, IN.1S  

  



xv 

 

Bilaga 3.2 – Egen översättning av FHM:s finskspråkiga text, IN.1S  

 

Information om det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19 

Det nya coronaviruset har spridit sig i världen sedan i december 2019. Sjukdomen som 

orsakas av viruset har benämnts som covid-19. 

 

De flesta insjuknar lindrigt 

En stor del insjuknar lindrigt och får hosta och feber, som går över av sig själv, men några 

insjuknar kraftigt och lider av andningssvårigheter och lunginflammation. Viruset smittar 

genom nära kontakt med en sjuk person eller när den sjuke personen hostar eller nyser, alltså 

med så kallad droppsmitta. Symtomen är ofta lindriga och uppkommer vanligen fem dagar 

efter det att en person har fått smittan. Men dessa symtom kan även uppkomma tidigare eller 

senare än fem dagar. 

 

Covid-19 orsakar en allmän sjukdomskänsla samt något eller några av följande 

symtom: 

- hosta 

- feber 

- andningsbesvär 

- snuva 

- halsont 

- huvudvärk 

- muskel- och ledvärk 

- illamående 

 

Äldre kan insjukna kraftigt 

En del av dem som fått smittan kan lida av kraftigare symtom, såsom andningsbesvär och 

lunginflammation. De flesta av dem som insjuknat kraftigare är över 80 år. Även patienter 

som har kroniska hjärt- eller lungsjukdomar eller cancer kan insjukna kraftigare. 

 

(…)  
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Bilaga 3.3 – FHM:s originaltext på svenska, IN.1S  
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Bilaga 3.4 – Originaltext från THL, IN.1F 
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Bilaga 3.5 – Egen översättning av THL:s text, IN.1F 

Symtom och behandling - coronaviruset 

Det nya coronaviruset orsakar en akut luftvägsinfektion. Sjukdomsbilden kan variera från en 

nästan symtomfri sjukdom till en kraftig sjukdom. Symtomen kan även variera i sjukdomens 

framskridande. 

Många som har fått kraftiga symtom har dessutom haft någon underliggande sjukdom, såsom 

hjärt- och kärlsjukdomar. 

(…) 

Symtomen kan vara: 

- huvudvärk 

- lukt eller smakbortfall 

- snuva, nästäppa 

- hosta 

- andnöd 

- kraftlöshet, trötthet 

- muskelvärk 

- halsont, skrovlig hals 

- feber 

- illamående, kräkningar 

- diarré 

 

Du kan inte enbart avgöra från symtomen om du har en luftvägsinfektion som orsakats av 

coronaviruset eller av någon annan virusbakterie. 
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Bilaga 4 – Information om vaccination mot covid-19, IN.2 
 

Bilaga 4.1 – Finskspråkig text från FHM, IN.2S 
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Bilaga 4.2 – Egen översättning av FHM:s finskspråkiga text, IN.2S 

 

Bra att veta om vaccination mot covid-19 

(…) 

 

Efter vaccination 

Efter vaccinationen behöver kroppen åtminstone en vecka för att bygga upp ett skydd mot 

covid-19-infektionen. Antalet doser som krävs för ett starkt skydd beror på vaccinet. 

 

Efter vaccinationen är det ganska vanligt att det i överarmen kan finnas en lätt smärt, 

rodnad, svullnad eller klåda. Även övergående feber, huvudvärk eller en sjukdomskänsla 

kan förekomma. Dessa är naturliga reaktioner i kroppens immunförsvar. Symtomen är 

vanligtvis lindriga och försvinner efter ett par dagar. Det förekommer allergiska reaktioner 

enbart i mycket sällsynta fall. 

 

Kontakta sjukvården om du känner dig dålig eller är orolig efter vaccinationen, så att dina 

symtom kan utredas om de kan kopplas till vaccinationen eller inte. 

 

Fortsätt att skydda dig själv och andra 

Även efter vaccination är det nödvändigt att upprätthålla åtgärder för att förhindra 

spridning av sjukdomen. 

- Stanna hemma om du har symtom. 

- Håll säkerhetsavstånd. 

- Tvätta händerna ofta. 
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Bilaga 4.3 – FHM:s originaltext på svenska, IN.2S 
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Bilaga 4.4 – Originaltext från THL, IN.2F 
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Bilaga 4.5 – Egen översättning av THL:s text, IN.2F 

 

Anvisningar till dig som fått coronavirusvaccin 

Du kan vanligen fortsätta med ett normalt liv efter vaccinationen. Till exempel behöver 

man inte undvika besök i bastun eller att motionera. 

 

Liksom alla läkemedel kan det även i detta vaccin finnas biverkningar. En stor del av 

symtomen är lindriga och kortvariga och förekommer endast bland en liten del av de 

vaccinerade. 

 

Möjliga symtom 

• Allmänna symtom: huvudvärk, muskel- och ledvärk, feber, frossa, trötthet eller 

illamående 

• Lokala symtom vid injiceringsområdet: värme, rodnad, svullnad, smärta, klåda, utslag 

• Lymfkörtlarna kan svälla upp lokalt. 

 

Andra biverkningar är sällsynta. 

 

De allmänna och lokala symtomen försvinner vanligtvis efter några dagar. En omfattande 

lokal reaktion kan vara något längre. Det ska dock inte vanligen tolkas som en allergi. 

 

De allmänna och lokala symtomen är inte farliga. De förhindrar inte fortsatt 

vaccination.  

 

Vård av symtom 

Du kan lindra huvudvärk, feber samt muskel- och ledvärk med febernedsättande och 

smärtstillande läkemedel. Ibuprofen eller naproxen dämpar och tar hand om lokala 

reaktioner i injiceringsområdet. Kortisonsalva eller antihistaminer kan lindra mot klåda. En 

kall bindel kan hjälpa mot värme och svullnad. 

 

Om symtomen fortsätter 

Du kan inte få coronavirusinfektion av vaccinet. Feber och en värmekänsla kan bero på 

vaccinationen men de kan även vara symtom som rör coronaviruset. Stanna därför hemma 

ända tills du varit feberfri i 24 timmar. Om värmekänslan fortsätter i mer än tre dygn eller 

om det utöver det utvecklas andra symtom, som kan härröras till coronaviruset, ska man 

testa sig. 

 

 

  


