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Abstract 
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This thesis is a study of the inter-institutional translation process through which the Swedish 
versions of EU legislative acts are created, focusing on the conditions for plain language work 
within this process. These Swedish translations have long been considered incomprehensible. 
Complicated originals and strong demands for close correspondence to the source text have 
been considered the main reason. This study aims to examine the translation process, to see 
how institutional factors shape the scope for plain language work. The theoretical and 
methodological bases of the study are the sociology of translation, focusing on translation as a 
social activity,  and ethnography, focusing on the participants’ perspective. The data analysed 
consist of field notes, interviews, video recordings of participants translating, and revised 
translations. 
   A key factor for plain language is shown to be the demands for close correspondence to 
previous texts – not only the source text but also previous Swedish translations. Close 
correspondence is necessary due to special demands on legal translation but is also supported 
by other institutional factors, such as translators’ insecurity regarding legal language, short 
deadlines and the needs of internal readers. The use of CAT tools such as TWB further 
reinforces this dependence on previous texts. 
   Other institutional factors that stand out are the relative isolation of the translation units, 
with limited feedback from outside the unit, and the position of the translated documents 
within the EU legal system. The results indicate that the difficulties for a Swedish reader are 
often not due to linguistic or textual formulation of the documents, but to the gap this EU 
position creates, between the reader’s (Swedish) and the text’s (EU) frame of reference 
respectively.  
   Support for plain language is strong at the units, but the concept appears to have been 
partially given a local meaning, showing that the traditional understanding of plain language 
may not be fully applicable in this setting. This shows the necessity to identify the aspects 
most central to comprehensibility, for different types of texts and in different settings – a 
necessity not only for plain language work within the EU, but in national settings as well. 
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Förord 

I sex års tid (med lite pauser för föräldraledighet och annat) har jag haft 
förmånen att få ägna hela mina arbetsdagar åt att reda ut någonting som jag 
tycker är både spännande och viktigt. Det har inte alltid varit lätt, men det 
har nästan alltid varit roligt. Jag hade aldrig planerat att bli forskare, och min 
väg till att skriva en avhandling i nordiska språk har gått via både journalistik 
och språklärarutbildning. Men den röda tråden har alltid varit ett stort intresse 
för språk och människors användning av det. De senaste åren har jag verkligen 
kunnat få utlopp för det intresset. Forskarutbildningen har varit en fantastiskt 
rolig resa, och när den nu nått sitt slut finns så många jag vill tacka för all hjälp 
på vägen. 

Mitt första tack går till alla medarbetare på de studerade översättnings-
enheterna, som tog emot mig på sin arbetsplats med nyfikenhet och intresse. 
Trots en många gånger pressad arbetssituation tog ni er tid att intervjuas, 
svara på frågor och ha mig och min videokamera hängande i hasorna. Utan 
er hade den här avhandlingen aldrig kunnat skrivas. Stort tack! 

Ett stort tack också till min huvudhandledare Björn Melander som varit 
med från start till mål av detta forskningsprojekt, och hjälpt mig hitta farbara 
vägar. Tack för att du alltid funnits tillgänglig för att diskutera såväl idéer 
som texter, och för din noggranna läsning av alla dessa texter. Tack för all 
uppmuntran, och för att du hjälpt mig att behålla överblicken över forsknings-
processen när jag varit på väg att bita mig fast för mycket i de problem som 
oundvikligen dyker upp under resans gång.  

Jag vill också tacka Catharina Nyström Höög, min biträdande handledare, 
vars stora klarspråkskunskaper och uppmärksamma textläsning varit till stor 
hjälp. Tack för dina många kloka kommentarer, och ännu fler kloka frågor, 
som mer än en gång tvingat mig att tänka ytterligare några varv. Tack också 
till Lieselott Nordman som i sin roll som skuggopponent gav mig mycket 
konstruktiv kritik och många värdefulla synpunkter. 

Avhandlingsarbetet har inneburit flera materialinsamlingsresor till såväl 
Bryssel som Luxemburg. Dessa har kunnat genomföras tack vare medel från 
Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet och från Ebba Danelius Stiftelse. 

Institutionen för nordiska språk har varit en givande arbetsmiljö, och inte 
minst har doktorandkollektivet vid institutionen varit en stor tillgång, både 
arbetsmässigt och socialt. Vid Lunchbordet (med stort L) har man kunnat 
dryfta såväl vetenskapsteoretiska som vetenskapspraktiska problem, och 
allmänbilda sig inom allt från de senaste datorspelen till finska kasus och 
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vad potatismos heter på älvdalska. Ett särskilt tack till Maja Bäckvall, som 
jag länge delade både rum och avhandlingsfaser med, innan du ”körde om” 
och disputerade, och till Sonia Pereswetoff-Morath som jag delat kontor med 
under de sista avhandlingsåren. Tack båda två, för gott sällskap och goda 
skratt. Tack Jannie Teinler, för givande diskussioner om såväl teorins plats i 
forskningen som etiska dilemman. Och tack alla kolleger – doktorander och 
andra – som kommit med synpunkter, intresserade frågor och (framför allt 
under det sista året) uppmuntrande tillrop. Tack också till Henrik Williams, 
som var den som först uppmärksammade mig på möjligheten att gå en 
forskarutbildning. 

Bland släkt och vänner finns förstås många som inte alls är involverade i 
avhandlingsarbetet, men som ändå kan ha stor betydelse för det på olika sätt. 
Ett stort tack därför till alla vänner, för att ni fått mig att tänka på annat när 
jag som bäst behövt det! Ett särskilt tack till Belinda Ekström och Sofie 
Wiklund. Tack Bella för många långa pratstunder genom åren, om allt från 
gröna solar till forskningsetik, och för att du alltid har ett öra och en kram till 
övers. Och tack Sofie, för ditt inspirerande mod och engagemang, och för att 
du en gång övertygade mig om att jag borde ge mig på en forskarutbildning. 

Både ett tack och någon form av bragdmedalj förtjänar mina svärföräldrar, 
Anders och Kristina, som ryckt in som barnvakter titt som tätt och inte sällan 
bistått oss med lagad middag på kuppen. Jag vet inte hur vi hade fått ihop 
logistiken utan er. 

Mina föräldrar, Karin och Göran, har under många år stått ut med både 
min envishet och min frågvishet (som båda har visat sig komma väl till pass 
i avhandlingsarbetet). Ni har alltid uppmuntrat mig att göra mina egna val, 
och dessutom lärt mig att göra saker ”lite systematiskt” (vilket också varit 
nyttigt). Tack till er, och till mina syskon, Peter, Jonas och Frida – för att ni 
finns, och för det sammanhang ni ger mig. Och tack mormor Ulla och morfar 
Erik för er tilltro till, och beundran inför, allt vad era barnbarn företar sig. 

Till sist ett alldeles oändligt tack till mina killar: Kristoffer och Vidar. Till 
Kristoffer – för all din omtanke och allt ditt tålamod, för din obotliga tilltro 
till min tankeförmåga, för fotfäste i tillvaron och för oräkneliga koppar 
varmt te. Och till Vidar – för kramar, snorpussar och legomuffins, och för 
det perspektiv du ger, på livet i allmänhet och på avhandlingar i synnerhet. 
Tack för att jag får dela livet med er båda. 
 

 
Uppsala i juli 2014 
 
Saga Bendegard 
 
 



 17

1 Inledning 

”Språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt.” Det 
slås fast i den elfte paragrafen i språklagen (2009). Paragrafen brukar 
benämnas klarspråksparagrafen, och den kan också sägas sammanfatta en 
strävan som länge funnits i Sverige: att allmänheten ska kunna läsa och 
förstå både lagtexter och andra myndighetstexter. Det har ansetts viktigt 
både för rättssäkerheten och för demokratin att alla kan förstå de texter som 
berör dem. Dessutom har det ofta hävdats att ett begripligt språk innebär en 
ekonomisk besparing för exempelvis en myndighet, eftersom det gör både att 
texterna går fortare att läsa och att medborgarna inte lika ofta behöver ta 
kontakt med myndigheten för att få oklarheter förklarade för sig. 

Det har alltså rått stark konsensus i Sverige om att klarspråk är viktigt – 
liksom om de rekommendationer som ges för hur klarspråkliga texter ska 
uppnås. Men forskningen om klarspråk har länge varit sparsam. Det gäller 
även sådan forskning som rör klarspråksarbete utifrån ett institutionellt 
perspektiv, trots att klarspråksarbete alltid bedrivs i någon form av 
institutionell miljö. Med tanke på det arbete som läggs ner på klarspråks-
frågor runtom i Sverige (och i andra länder) är det alltså högst angeläget att 
ta reda på mer om vilka förutsättningar som hindrar respektive möjliggör detta 
arbete. 

Det finns flera skäl till varför just klarspråk i EU-översättningar då är 
intressant att studera. Ett skäl är att EU-texter har ett stort och växande, om än 
ofta indirekt, inflytande på våra dagliga liv. EU-lagstiftning reglerar allt från 
våra arbetstider och innehållet i den mat vi köper, till säkerhetskraven för de 
flygplan vi reser med och vilka kemikalier som finns i våra kläder eller i våra 
barns leksaker. EU-texter – inte minst rättsakter, vilket är vad som undersöks 
här – ligger ofta också till grund för andra, inhemskt författade, offentliga 
svenska texter. Men till skillnad från de sistnämnda skrivs ju EU-texterna inte 
i Sverige, och inte på svenska. Istället författas de, oftast på engelska eller 
franska, i mångspråkiga miljöer i Bryssel, för att sedan översättas till svenska. 
Ändå gäller klarspråkssträvandena och kravet på begripligt språk även dessa 
texter. 

Ytterligare ett skäl att undersöka klarspråksarbetet just inom EU-kontexten 
är att klarspråksarbetet uppenbarligen möter utmaningar där. EU-texter brukar 
allmänt anses vara svåra (se t.ex. Svenskan i EU 1998), och vi vet från tidigare 
studier (t.ex. Parès 2002, Hofman 2003) att de översatta texterna avviker från 
andra svenska myndighetstexter, när det gäller sådana textuella drag som 
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brukar ses som viktiga ur klarspråkssynpunkt. Genom att fokusera på en miljö 
som sätter klarspråksarbetet på prov, kan vi få en ökad förståelse även av 
klarspråksarbetets villkor i andra, nationella miljöer. 

Att studera klarspråksarbetets villkor vid EU:s översättningsenheter kan 
bidra med ny kunskap även till översättningsforskningen, eftersom det kan 
säga något om hur verksamhetens institutionella ramar formar översättarnas 
handlingsutrymme. Det har ofta ansetts, såväl från svenskt håll (Svenskan i 
EU 1998, Ehrenberg-Sundin 2000:145) som från EU-håll (Translating for a 
multilingual community 2009), att EU-texternas klarspråksbrister till stor del 
beror på att texterna, i egenskap av just översättningar, är bundna av 
originalens utformning. Översättarna har helt enkelt inte möjlighet att leverera 
texter som lever upp till språklagens krav, eftersom de inte har befogenheter 
att avvika från källtexten, menar man. Men den översättningsprocess som 
leder fram till texterna har aldrig studerats i någon större omfattning, och vi 
vet därför mycket lite om vilka faktorer som faktiskt spelar in. Det är denna 
process, och de institutionella villkor som bidrar till att forma den, som 
intresserar mig. Genom den undersökning som presenteras här har jag velat 
öka vår förståelse för denna översättningsprocess, och för hur den påverkar 
arbetet för att de svenskspråkiga EU-texterna ska nå upp till klarspråks-
paragrafens krav. I förlängningen tror jag att den förståelsen kan vara till hjälp 
även för att föra diskussionen om klarspråksarbete i Sverige framåt. 

1.1 Syfte, frågeställningar och avgränsning 
Svenska EU-översättningar har studerats tidigare, men inte den process genom 
vilken dessa översättningar kommer till. Den undersökning som presenteras 
här utgår heller inte från några på förhand uppställda hypoteser som ska 
prövas. Istället har målet varit att studera den aktuella praktiken så 
förutsättningslöst som möjligt, om än med särskild uppmärksamhet riktad 
mot klarspråksarbetet. Avhandlingens syfte kan formuleras så här: 

Syftet är att beskriva den interinstitutionella översättningsprocess som de 
svenska översättningarna av EU-rättsakter genomgår, med särskilt fokus på 
att förklara och förstå hur de institutionella ramarna påverkar klarspråks-
arbetet inom denna process. 

Den översättningsprocess som åsyftas omfattar tre skilda EU-institutioner: 
Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och Europeiska unionens råd. 
Var och en av dessa har sin egen översättningsverksamhet, och tre svenska 
översättningsenheter är därför involverade i processen. Tillsammans utgör de 
tre EU-institutionerna en lagstiftningskedja där Europeiska kommissionen 
lägger förslagen och Europaparlamentet och Europeiska unionens råd båda 
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ska godkänna dessa förslag för att de ska kunna antas. (Denna lagstiftnings-
process beskrivs närmare i kapitel 2.) 

De institutionella ramar som omtalas i syftet omfattar faktorer på både 
övergripande och lokal nivå. På övergripande nivå kan sådana faktorer vara 
till exempel organisationsstrukturer samt skriv- och översättningsnormer vid 
de olika EU-institutionerna. Det kan också vara arbetsprocesser, både på 
EU-institutionsnivå och på interinstitutionell nivå. Faktorer på lokal nivå kan 
vara exempelvis vilka arbetsrutiner och tekniska förutsättningar som finns på 
respektive enhet, samt de skriv- och översättningsnormer som råder där. 
Faktorer på båda dessa nivåer utgör alltså de institutionella ramarna. Under-
sökningen utgår också från ett antagande om att det finns kopplingar mellan 
dessa nivåer, så att de lokala arbetsrutinerna påverkas av hur textflödet 
mellan de olika inblandade institutionerna ser ut.  

Mer specifikt har jag arbetat utifrån följande frågeställningar: 

• Hur ser den interinstitutionella processen ut, där samtliga tre EU-
institutioner ingår? 

• Hur ser arbetsprocessen vid respektive enhet ut? 
• Vilka verktyg och hjälpmedel används i översättningsarbetet? 
• Vilka formella och informella normer för översättning och klarspråk 

finns på de olika EU-institutionerna och enheterna? 

Arbetsprocesser, verktyg och normer bidrar tillsammans till att forma den 
institutionella och interinstitutionella kontext som sätter ramarna för över-
sättningsarbetet vid enheterna, och i detta översättningsarbete ingår också 
klarspråksarbetet. 

Som framgår av syftesformuleringen gäller undersökningen specifikt rätts-
akter, och inte de övriga texter som översätts inom EU – vilket är allt från 
rapporter till pressmeddelanden. Dessa texter berörs i vissa fall här, men då 
endast i den mån de säger något om förhållandena för rättsakterna. Rättsakts-
översättning skiljer sig i flera avseenden från översättning av andra texter, 
vilket motiverar varför just den förstnämnda typen behöver studeras separat. 
Ur ett översättningsvetenskapligt perspektiv är det intressant att studera just 
rättsakter eftersom rättsaktsöversättning är en i många avseenden väldigt styrd 
verksamhet jämfört med andra typer av översättning. Översättarens handlings-
utrymme är mer begränsat, och just därför är det intressant att studera både hur 
detta handlingsutrymme ser ut och hur det hanteras. Ur klarspråkssynpunkt 
motiveras fokuset på rättsakter främst av den starka påverkan lagspråket 
ansetts ha på formuleringar i andra offentliga texter, som rapporter, blanketter 
eller broschyrer (Ehrenberg-Sundin 1993). Rättsakternas utformning kan 
därför antas påverka även många andra texter.  

Med klarspråksarbete åsyftas här alla insatser som görs i syfte att göra 
texterna mer begripliga, och att leva upp till de uttalade klarspråksmål som 
finns. Utgångspunkten är de klarspråksrekommendationer som finns idag – 
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hur man vid de undersökta enheterna förhåller sig till dem och hur villkoren 
för att kunna följa dessa rekommendationer ser ut. Frågor om vad klarspråk 
och textkvalitet innebär berörs förstås, men det görs utifrån deltagarnas 
perspektiv och utifrån de texter och den situation som har studerats. 
Avhandlingens syfte är inte att ge rekommendationer om vad som utgör en 
bra eller en begriplig text. Den syftar därmed inte heller till att bedöma 
kvaliteten på de studerade översättningarna, vare sig vad gäller deras 
klarspråklighet eller i andra avseenden. Undersökningens primära fokus är 
översättningsprocessen och dess villkor, inte de produkter i form av över-
satta texter som processen genererar. 

1.2 Disposition 
Nästa kapitel, nummer 2 i avhandlingen, ger bakgrundsinformation om EU:s 
lagstiftningsprocess och om de EU-institutioner och de svenska översättnings-
enheter som är involverade i denna process. I kapitel 3 presenteras 
avhandlingens teoretiska utgångspunkter, främst det översättningssociologiska 
perspektiv som utgör en av undersökningens grundpelare. I kapitel 4 redogör 
jag för de materialval och metodologiska överväganden som gjorts, och 
presenterar avhandlingens etnografiska perspektiv.  

Kapitlen 5–9 utgör resultatkapitel. I kapitel 5 redogörs för de verktyg 
översättarna använder i sitt arbete, och den påverkan dessa verktyg har på 
såväl processen som på de färdiga texterna. Kapitel 6 behandlar frågan om 
översättningsenheternas externa samarbete: med varandra, med Sverige och 
med övriga delar av respektive EU-institution. I kapitel 7 handlar det om 
vilken återkoppling översättarna får på sitt arbete, och från vem. I kapitel 8 
diskuteras synen på textkvalitet och klarspråk, samt frågan om vem som ses 
som mottagare för de översatta texterna. I kapitel 9 redogörs för analysen av 
de internt granskade översättningarna, och dessa resultat kopplas också till 
vad som framkommit i tidigare resultatkapitel. Kapitel 10, slutligen, är ett 
diskussionskapitel, där de huvudsakliga resultaten från de fem resultatkapitlen 
knyts ihop och diskuteras. Diskussionen rör både de hinder och möjligheter 
undersökningen pekat på för klarspråksarbetet vid översättningsenheterna, 
och vad vi utifrån detta kan lära oss om klarspråksarbetets förutsättningar i 
ett enspråkigt, svenskt sammanhang.  
 



 21

2 EU: institutioner, språkpolitik och 
lagstiftningssprocess 

För att förstå den textproduktionsprocess jag vill beskriva, måste man veta 
något om EU:s1 institutioner, om unionens språkpolitik och om hur det går 
till när en ny lag ska röstas igenom. I det här kapitlet ges därför en kortfattad 
presentation av de EU-institutioner som berörs i avhandlingen, nämligen 
Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och Europeiska unionens råd 
(avsnitt 2.1.1, 2.1.2 respektive 2.1.3). Jag presenterar också hur översätt-
ningsarbetet är organiserat, både hur det ser ut på ett övergripande plan inom 
respektive EU-institution, och hur arbetet konkret är upplagt på de svenska 
översättningsenheterna (avsnitt 2.2.1, 2.2.2 respektive 2.2.3). EU:s lagstift-
ning gås igenom kort i avsnitt 2.3. Det lagstiftningsförfarande som gäller för 
de texter jag studerat och som är nära sammanvävt med översättnings-
processen beskrivs i avsnitt 2.4. De två sista avsnitten behandlar olika aspekter 
av EU:s språkpolitik. I avsnitt 2.5, ges en översiktlig presentation av 
unionens riktlinjer för mångspråkigheten och avsnitt 2.6 ger en bild av EU:s 
klarspråksarbete, ur ett svenskt perspektiv. 

2.1 EU:s institutioner 
Det finns sju EU-institutioner, men de tre som är relevanta här är Europeiska 
kommissionen, Europaparlamentet och Europeiska unionens råd, eftersom 
det är dessa tre som är inblandade i lagstiftningsprocessen. De övriga fyra 
institutionerna är EU-domstolen, revisionsrätten, Europeiska centralbanken 
och Europeiska rådet2, men dessa kommer inte att beröras i avhandlingen. 
Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och Europeiska unionens råd 
presenteras däremot närmare här nedan. När jag talar om ”de tre EU-
institutionerna” är det dessa tre som åsyftas. 

                               
1 När jag använder begreppet ”EU”, som egentligen betecknar såväl medlemsstaterna som den 
politiska och administrativa organisationen, syftar jag här bara på det senare, alltså den 
politiska och administrativa organisationen. 
2 Europeiska unionens råd ska alltså inte förväxlas med Europeiska rådet, som består av stats- 
och regeringscheferna från EU:s medlemsländer, och inte heller med Europarådet som är en 
självständig organisation som ligger helt utanför den Europeiska unionen. Det är Europeiska 
rådets möten som brukar kallas för toppmöten. 
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2.1.1 Europeiska kommissionen 
Europeiska kommissionen, som normalt bara kallas för kommissionen, 
består av en kommissionär från varje medlemsland varav en är ordförande. 
Utöver kommissionärerna, som är politiskt tillsatta, finns ett mycket stort 
antal tjänstemän, som arbetar inom någon av de drygt 40 avdelningar som 
Europeiska kommissionen är uppbyggd av. Bland dessa avdelningar finns 
också de 33 så kallade generaldirektoraten, som närmast kan jämföras med 
den svenska regeringens departement. Generaldirektoraten har olika ansvars-
områden. De flesta hanterar olika politiska sakfrågor, exempelvis GD Miljö 
eller GD Jordbruk och landsbygdsutveckling, men det finns också interna 
generaldirektorat som sköter olika administrativa uppdrag. Europeiska kom-
missionen har i huvudsak tre uppgifter: den övervakar att fördragen och 
gemensamma beslut följs, den verkställer de beslut som fattats av Euro-
peiska unionens råd och Europaparlamentet, och den utarbetar förslag till ny 
lagstiftning som sedan läggs fram till Europaparlamentet och Europeiska 
unionens råd. Europeiska kommissionen har sitt politiska säte i Bryssel, men 
delar av den administrativa personalen sitter i Luxemburg. Jag använder det 
fullständiga namnet, Europeiska kommissionen, när jag syftar på hela EU-
institutionen, medan kortformen kommissionen används om den svenska 
översättningsenhet jag besökt. 

2.1.2 Europaparlamentet 
Europaparlamentet består av 751 ledamöter som väljs vart femte år i direkta 
allmänna val i samtliga medlemsländer. Det var ursprungligen en rådgivande 
församling, men har med tiden fått alltmer makt. Sedan Lissabonfördraget 
trädde i kraft 1 december 2009 har Europaparlamentet samma lagstiftande 
funktion som Europeiska unionens råd i alla frågor som behandlas med det 
ordinarie lagstiftningsförfarandet, och även innan dess fattade de båda EU-
institutionerna gemensamt beslut i de lagstiftningsärenden som omfattades 
av det så kallade medbeslutandeförfarandet (se avsnitt 2.4). Europaparlamentet 
har även andra befogenheter: det godkänner till exempel Europeiska kommis-
sionens sammansättning av kommissionärer, och det kan avsätta Europeiska 
kommissionen genom en misstroendeomröstning. Europaparlamentet har sitt 
officiella säte i Strasbourg, där de ordinarie plenarsammanträdena hålls en 
gång i månaden. Det mesta av Europaparlamentets politiska verksamhet 
bedrivs dock i Bryssel. Precis som vid Europeiska kommissionen finns vid 
Europaparlamentet förstås en omfattande administration, det så kallade 
generalsekretariatet, med över 4 500 anställda. De som arbetar inom general-
sekretariatet sitter antingen i Bryssel (där alltså även huvuddelen av den 
politiska verksamheten bedrivs) eller i Luxemburg (där Europaparlamentet 
inte har någon politisk verksamhet). Precis som när det gäller Europeiska 
kommissionen använder jag det fullständiga namnet, Europaparlamentet, när 
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jag syftar på hela EU-institutionen, medan kortformen parlamentet används 
för att beteckna den svenska översättningsenheten. 

2.1.3 Europeiska unionens råd 
Det formella namnet Europeiska unionens råd används sällan, utan 
vanligtvis säger man bara rådet eller ministerrådet. Men även här har jag 
reserverat kortformen rådet för den svenska översättningsenheten, medan jag 
använder det fullständiga namnet för att referera till hela EU-institutionen. 
Europeiska unionens råd består av ministrar från varje medlemsland, men 
dess sammansättning varierar beroende på vilka frågor som behandlas. 
Gäller det jordbruksfrågor möts ländernas jordbruksministrar, i finansfrågor 
representeras medlemsländerna av sina finansministrar och så vidare.3 Till 
skillnad från Europeiska kommissionen och Europaparlamentet, där 
politikerna har till uppgift att se till hela unionens bästa, så företräder 
representanterna i Europeiska unionens råd i första hand sitt eget land. 
Europeiska unionens råd har tidigare haft ensamrätt på att fatta beslut om ny 
lagstiftning inom många områden, men måste nu dela den makten med 
Europaparlamentet i alla frågor som behandlas genom det ordinarie lag-
stiftningsförfarandet. Europeiska unionens råd har både sitt politiska och sitt 
administrativa säte i Bryssel. 

2.2 Översättningsavdelningarna 
Översättningsverksamheten inom EU är inte centralt organiserad utan var 
och en av de tre EU-institutionerna har sin egen översättningsorganisation. 
Dessa presenteras var för sig i de följande tre avsnitten. 

2.2.1 Europeiska kommissionen 
Ett av Europeiska kommissionens generaldirektorat är GD Översättning som 
ofta förkortas DGT efter det engelska namnet, Directorate General of 
Translation. DGT är sedan uppdelat i flera direktorat. Den svenska över-
sättningsavdelningen ingår, tillsammans med de danska, estniska, finska, 
lettiska, litauiska, polska samt ungerska avdelningarna, i Direktorat A. Vid 
tiden för materialinsamlingen arbetade 53 översättare vid den svenska 
avdelningen, som i sin tur är indelad i tre enheter. Hela avdelningen leds av 
                               
3 Det finns tio olika rådskonstellationer, beroende på vilket område som behandlas: Allmänna 
frågor, Utrikes frågor, Ekonomiska och finansiella frågor, Rättsliga och inrikes frågor (RIF), 
Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor, Konkurrenskraft: 
inre marknaden, industri, forskning och rymdfrågor, Transport, telekommunikation och 
energi, Jordbruk och fiske, Miljö samt Utbildning, ungdom, kultur och idrott. 
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en avdelningschef och det finns också en terminolog och en språklig sam-
ordnare, som båda arbetar för hela avdelningen. Den språkliga samordnaren 
fungerar bland annat som kontaktperson såväl gentemot Sverige som 
gentemot andra delar av EU, och också som stöd för översättarna i språkliga 
frågor. Varje enhet har en enhetschef och det finns även en enhetsterminolog 
på varje enhet. Till skillnad från avdelningsterminologen är enhetstermino-
logen inte terminolog på heltid utan arbetar även som översättare. Två av 
enheterna sitter i Bryssel, den tredje i Luxemburg. Arbetet är uppdelat så att 
de olika enheterna översätter åt olika generaldirektorat, vilket ger översättarna 
möjlighet att i viss mån specialisera sig på särskilda områden. Den enhet där 
jag genomförde min materialinsamling var enhet 2, som har sina lokaler i 
Bryssel. Där arbetade då omkring 20 översättare samt fyra sekreterare. Det 
var från början en ”naturvetenskaplig” enhet som översatte texter inom 
miljö, jordbruk, fiske, forskning, telekommunikation samt transport och 
energi. Senare har också vissa ekonomiska texter tillkommit men tonvikten 
på ”tekniska” texter är fortsatt stor. När jag talar om kommissionen är det 
(som tidigare nämnts i avsnitt 2.1.1) denna enhet jag refererar till – rutiner 
och praktiker kan se annorlunda ut vid de andra två enheterna. 

När en text som ska översättas kommer till enheten tas den emot av 
sekretariatet, som lägger ut den i en gemensam hylla. På kommissionen 
praktiseras vad de själva kallar för självservering, vilket innebär att över-
sättarna själva går och hämtar texter i den gemensamma hyllan och därmed 
kan påverka vilka texttyper och ämnesområden de ska jobba med. Till-
sammans med originaltexten ligger då också den så kallade ”fichen”, som är 
en sorts följesedel med arbetsinstruktioner. Fichen (av det franska fiche de 
travail) innehåller bland annat information om vem som har beställt över-
sättningen, när den ska vara klar, vem översättaren kan kontakta med frågor 
etc. I sin dator hämtar översättaren sen den aktuella texten elektroniskt och 
tar in den i programmet Translators workbench som används vid översättning. 
När översättningen är klar skrivs den ut på papper och lämnas till en kollega 
för granskning. Den färdiggranskade texten får översättaren sen tillbaka och 
det är översättaren som för in revideringarna (översättaren kan då också välja 
att avstå från att föra in en föreslagen revidering). Sist skickas texten tillbaka 
till sekretariatet, som ser till att översättningen kommer dit den ska. På enhet 2 
har man huvudsakligen ganska långa texter, och därmed också ofta långa 
tidsfrister. Arbetsbelastningen är hög, men de långa fristerna gör, enligt 
enhetschefen, att man har möjlighet att planera arbetet. 

2.2.2 Europaparlamentet 
Europaparlamentets översättare är alla stationerade i Luxemburg. Den 
svenska översättningsenheten består av 31 översättare samt 16 assistenter. 
Hela enheten leds av en enhetschef. Här finns alltså inte någon uppdelning i 
mindre enheter, motsvarande den vid Europeiska kommissionen. Det finns 
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inte heller någon direkt motsvarighet till avdelningsterminologen eller den 
språkliga samordnaren, såtillvida att det inte finns tjänster som är inriktade 
enbart på dessa frågor. Däremot finns en termgrupp och en språkgrupp och 
de anställda som ingår i dessa grupper har delar av sin tjänst vikt åt det 
arbetet. 

När en text som ska översättas kommer till enheten går den först till en 
person som är ansvarig för att fördela dokumenten. För vissa dokument med 
långa tidsfrister har man självservering också på parlamentet, men för de 
flesta texter gäller att enhetschefen eller någon annan bestämmer vilken 
översättare som är bäst lämpad att ta just den här texten, och lämnar texten 
till honom eller henne. Precis som på kommissionen kommer en följesedel 
tillsammans med originaltexten, med information om beställare, när över-
sättningen ska vara klar och så vidare. Översättningen görs i Translators 
Workbench, och när texten är klar lämnas den till granskning. På 
parlamentet är det dock inte översättaren själv som bestämmer vem som ska 
granska texten, utan även det sköts av den som fördelar dokumenten. Precis 
som på kommissionen lämnas den färdiggranskade texten sedan tillbaka till 
översättaren och det är översättaren som för in revideringarna (eller väljer att 
inte föra in en viss revidering), innan texten lämnas till sekreterarna som 
ansvarar för att den skickas iväg från enheten. 

Precis som på kommissionen är arbetsbelastningen ofta hög, men text-
flödet ser annorlunda ut. På parlamentet är det ovanligt med långa frister. 
Texterna är ofta korta och ska översättas fort. Rättsakter, som ju ofta kan 
omfatta ganska många sidor, översätts på parlamentet inte i sin helhet utan 
man översätter endast de ändringsförslag som Europaparlamentet gör (se 
avsnitt 2.4.1). Dessa är ofta skrivna på många olika språk, beroende på vem 
som ligger bakom ändringsförslaget, vilket innebär att ändringar till en och 
samma lagtext ofta måste fördelas på olika översättare för att täcka in samt-
liga källspråk. Någon överblick över texten som helhet blir därför svårt för 
översättaren att få. Vid översättning av rättsakter får översättarna vid 
parlamentet heller inte göra egna översättningar av annat än just ändringarna. 
De ska utgå från kommissionens svenska översättning, som man på parla-
mentet kallar för grundtexten, och får inte ändra i den.4 

2.2.3 Europeiska unionens råd 
Översättarna vid Europeiska unionens råd sitter i Bryssel. Den svenska 
enheten består av 25 översättare samt 14 assistenter och leds av en enhetschef. 
(Inte heller här finns alltså någon uppdelning i mindre enheter.) Vid enheten 

                               
4 Detta har ändrats efter att Lissabonfördraget trädde i kraft. Parlamentets översättare har nu 
helt andra befogenheter att arbeta med texten och kan göra ändringar även i kommissionens 
grundtext. Däremot finns sällan tid att gå igenom annat än de ändringsförslag som ska 
översättas, vilket innebär att de i praktiken sällan gör andra ändringar. (Intervju med 
parlamentets enhetschef, 25 januari 2012.) 
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finns också en kvalitetsansvarig, vars arbetsuppgifter i stora drag överens-
stämmer med dem som kommissionens språkliga samordnare har. Men till 
skillnad från den språkliga samordnaren har den kvalitetsansvariga också ett 
övergripande ansvar för terminologin. Det löpande termarbetet sköts av tre 
terminologer som också arbetar som översättare, men som har halva sin tjänst 
vikt åt termarbete. Varje dag tjänstgör någon av dem som jourterminolog, så 
att översättarna alltid har någon att vända sig till i termfrågor. 

På rådet är det en av assistenterna som fördelar inkommande texter på 
översättare och granskare. Här förekommer ingen självservering. De flesta 
översättare arbetar i Translators Workbench (men undantag finns), och när 
översättningen är klar lämnas den vidare för granskning. Men här kommer 
den färdiggranskade texten inte tillbaka till översättaren, som på 
kommissionen och parlamentet. På rådet är det istället granskaren som har 
sista ordet. När texten är färdiggranskad lämnas den till assistenterna, som för 
in revideringarna och skickar iväg texten. På rådet har man i allmänhet 
mycket korta tidsfrister och även här är arbetsbelastningen ofta mycket hög, 
särskilt i samband med större möten. 

2.3 Om EU:s lagstiftning  
EU:s lagstiftning delas upp i primärlagstiftning och sekundärlagstiftning. 
Primärlagstiftningen omfattar fördragen, som reglerar till exempel hur EU:s 
institutioner ska fungera, vad EU får lagstifta om och hur EU:s lagstiftning 
ska gå till. De lagar EU sedan stiftar, i enlighet med fördragens riktlinjer, 
kallas sekundärlagstiftning. Inom sekundärlagstiftningen finns fem typer av 
rättsakter: förordningar, direktiv och beslut (som alla kallas för bindande rätts-
akter), samt rekommendationer och yttranden (som kallas för icke bindande 
rättsakter).5 De två typer som aktualiseras i undersökningen är förordningar 
och direktiv. Skillnaden mellan dessa är att förordningar gäller i alla 
medlemsstater från den dag de träder i kraft, oavsett hur ländernas 
nationella lagstiftning är utformad. (Däremot är medlemsländer skyldiga 
att anpassa sin lagstiftning, om det skulle vara så att den står i strid med 
förordningen.) Direktiv vänder sig istället till medlemsstaterna och anger mål 
som ska uppnås genom lagstiftningen, men det är upp till varje medlemsland 
att avgöra på vilket sätt detta ska införlivas i den nationella lagstiftningen. 
Om den nationella lagstiftningen redan bedöms uppfylla direktivets krav 
behöver alltså inga förändringar göras. Om ett medlemsland inte har 
anpassat sin nationella lagstiftning när den tidsfrist som anges i direktivet 
                               
5 Man skiljer även på lagstiftande och icke lagstiftande rättsakter. Här studeras dock endast 
sådana rättsakter som behandlas med antingen (det tidigare) medbeslutandeförfarandet eller 
(det nuvarande) ordinarie lagstiftningsförfarandet, och eftersom samtliga dessa rättsakter är 
lagstiftande blir den distinktionen inte relevant här. 
 



 27

löper ut, kan direktivet dock komma att ha så kallad direkt effekt. Det innebär 
att direktivet i så fall kan åberopas i nationell domstol, trots att det inte 
införlivats i den nationella lagstiftningen (Bernitz & Kjellgren 2007:80 ff.). 
En medlemsstat kan också bli skadeståndsskyldig för skador som drabbat 
enskilda på grund av att ett direktiv införts felaktigt eller inte alls (a.a. s. 90). 

När en rättsakt ska ändras (det gäller både förordningar och direktiv) 
ersätts den ofta inte med en ny rättsakt, utan istället antas en ändringsrättsakt. 
Ändringsrättsakten innehåller endast de förändringar som gjorts i förhållande 
till den ursprungliga rättsakten och de båda rättsakterna måste alltså använ-
das i kombination för att ge en fullständig bild av gällande regler. 

2.4 Lagstiftningsprocessen 
Den process som beskrivs här är den lagstiftningsprocess som kallas 
medbeslutandeförfarande. Sedan Lissabonfördraget trädde i kraft har detta 
förfarande ersatts av det som nu kallas det ordinarie lagstiftningsförfarandet. 
Europaparlamentets inflytande har stärkts, inte minst genom att det nu är 
delaktigt i betydligt fler av EU:s lagstiftningsärenden än tidigare. Eftersom 
medbeslutandeförfarandet är det förfarande som var aktuellt vid tiden för 
denna undersöknings huvudsakliga materialinsamling, har jag valt att 
presentera denna process här. De två förfarandena är dock i stora drag lika i 
de avseenden som har betydelse för denna undersökning. De förändringar 
som i någon mån ändå har betydelse för avhandlingens frågeställningar 
presenteras i avsnitt 2.4.2. 

2.4.1 Från förslag till lag 
Vägen till en ny lag börjar med att en fråga väcks hos Europeiska 
kommissionen. Europeiska kommissionen tillsätter en utredning som 
resulterar i en rapport och i förlängningen eventuellt i ett lagförslag. Detta 
lagförslag skickas sedan till både Europaparlamentet och Europeiska 
unionens råd. Europaparlamentet har sin omröstning först och inte förrän de 
har godkänt förslaget kan Europeiska unionens råd fatta sitt beslut. I det 
enklaste av alla fall säger båda institutionerna direkt ja till förslaget, som då 
antas och blir ny lagstiftning. Figur 1 (nästa sida) visar hur processen ser ut 
då. Den dubbelriktade pilen mellan Europaparlamentet och Europeiska 
unionens råd syftar på den dialog som finns mellan de båda EU-
institutionerna under behandlingen av ärendet. 
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Figur 1. Medbeslutandeförfarande, den korta versionen 

Om förslaget antas på detta sätt har det antagits under första behandlingen. 
Inte sällan har dock den ena eller båda av EU-institutionerna olika 
invändningar mot förslaget, och processen blir då betydligt mer invecklad. 
Figur 2 visar en översikt över hur lagstiftningsprocessen då kan se ut, och de 
olika steg som kan bli aktuella. Figuren kommenteras nedan. Det bör dock 
noteras att även denna figur ger en förenklad bild av den totala lagstiftnings-
processen. Exempelvis är flera andra instanser inblandade i processen, men 
dessa har utelämnats och framställningen fokuserats på förhållandet mellan 
de tre EU-institutioner som undersökningen rör. 

Om Europaparlamentet inte helt gillar förslaget, kan de besluta att godta 
det med ändringar. Det betyder att Europaparlamentet lägger till, drar ifrån 
och skriver om i det ursprungliga förslaget, tills de tycker att de kan god-
känna texten. Om Europaparlamentet gör så kommer texten inte att skickas 
direkt vidare till Europeiska unionens råd. Istället går den tillbaka till Euro-
peiska kommissionen, som utifrån Europaparlamentets ändringar skriver ett 
nytt, omarbetat förslag. Detta nya förslag går sedan till Europeiska unionens 
råd för omröstning. Om Europeiska unionens råd godkänner de ändringar 
Europaparlamentet gjort kan lagen antas. Även i detta fall har den då antagits 
under första behandlingen. Men det kan också hända att representanterna i 
Europeiska unionens råd inte är helt nöjda, utan att även de vill ändra i 
förslaget. Europeiska unionens råd skriver då en så kallad gemensam stånd-
punkt, där de lägger till, drar ifrån och skriver om tills de kan godkänna 
texten. 

 
 



 29

 

Figur 2. Medbeslutandeförfarande, den långa versionen 
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Ärendet går nu vidare till andra behandlingen. Den gemensamma stånd-
punkten skickas till Europaparlamentet, som har sin andra omröstning. Om 
de godkänner texten antas förslaget och blir en ny lag. Om de istället avvisar 
ändringarna faller förslaget. Men Europaparlamentet kan också välja att 
istället göra ytterligare ändringar i förslaget. I så fall skickas texten åter till 
Europeiska unionens råd, som då har sin andra omröstning. Om de inte 
heller nu godtar texten görs ett sista försök att få lagen antagen. Ärendet går 
då till förlikning, som är den sista fasen i processen. En förlikningskommitté 
bestående av representanter för både Europeiska unionens råd och Europa-
parlamentet sammankallas för att komma överens om en gemensam text som 
de tror att båda EU-institutionerna kan ställa sig bakom. Lyckas kommittén 
inte enas faller förslaget. Om kommittén får ihop en gemensam text skickas 
denna sedan till omröstning i Europeiska unionens råd och Europaparla-
mentet. Om någon av de två EU-institutionerna röstar nej faller förslaget, om 
de godkänner texten antas förslaget och blir en ny lag. 

Det som beskrivits ovan är den politiska processen och det är naturligtvis 
inte den som undersökningen gäller, men den är så nära sammankopplad 
med textproduktionsprocessen att det inte går att förstå den senare utan att 
veta något om den förra. Under hela den här långa processen skrivs texten 
om många gånger, och den översätts nästan lika många gånger vilket gör att 
samma text finns i ett stort antal versioner. 

2.4.2 Lissabonfördraget – förändringar 
Lissabonfördraget trädde i kraft 1 december 2009, och innebar bland annat 
förändringar i lagstiftningsförfarandet. Efter detta fördrags ikraftträdande antas 
den absolut största delen av EU:s lagstiftning genom så kallat ordinarie 
lagstiftningsförfarande, vilket innebär att både Europeiska unionens råd och 
Europaparlamentet måste godkänna lagförslaget för att det ska bli gällande 
lag. I frågor som omfattas av detta lagstiftningsförfarande har Europeiska 
kommissionen ensamrätt på att lägga fram förslag. Inom vissa områden, bland 
annat den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, gäller inte det 
ordinarie lagstiftningsförfarandet utan istället olika former av så kallat särskilt 
lagstiftningsförfarande. Det särskilda lagstiftningsförfarandet innebär att 
antingen Europeiska unionens råd fattar beslutet, efter konsultation av Europa-
parlamentet, eller att Europaparlamentet fattar beslutet, efter konsultation av 
Europeiska unionens råd. Av de två alternativen är det förstnämnda dock 
betydligt vanligare. 

Avhandlingens material har i olika utsträckning påverkats av de föränd-
ringar som Lissabonfördraget har medfört. När den huvudsakliga material-
insamlingen vid rådet och kommissionen genomfördes, i november 2009, 
hade fördraget ännu inte trätt i kraft. När materialinsamlingen vid parlamentet 
gjordes, i april 2010, hade fördraget visserligen trätt i kraft, men ännu inte 
hunnit få något större genomslag i arbetsrutinerna – vilket delvis kan ha berott 
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på att de lagstiftningsärenden man arbetade med fortfarande var sådana som 
hade initierats i enlighet med det tidigare lagstiftningsförfarandet. Vid den 
kompletterande materialinsamlingen, som genomfördes i januari 2012, fram-
kom dock att det nya förfarandet inneburit vissa förändringar i framför allt 
rådets och parlamentets arbetsrutiner. Tidigare har Europeiska unionens råd 
normalt behandlat texten sist och översättningsenheten där har, till följd av 
detta, i praktiken varit ansvarig för dess slutgiltiga utformning. Numera 
alternerar detta ansvar mellan de två institutionerna, i och med att Europeiska 
unionens råd är sista instans för vissa texter och Europaparlamentet sista 
instans för andra texter. Parlamentet har också fått större frihet att frångå 
kommissionens översättning. Lissabonfördraget har naturligtvis inneburit 
även andra förändringar, men detta är de som tydligast påverkar de frågor 
som är centrala för avhandlingen. De arbetsrutiner som beskrivs är de som 
gällde vid tiden för materialinsamlingen, om inte annat anges. I de fall då de 
nya rutinerna kan tänkas ha förändrat bilden kommenteras detta. 

Det insamlade textmaterialet består både av rättsakter som omfattats av 
det tidigare medbeslutandeförfarandet, och rättsakter som omfattats av det 
nya, ordinarie lagstifningsförfarandet. Detta kommenteras närmare i sam-
band med presentationen av detta material i avsnitt 4.4.1. 

2.5 EU och flerspråkigheten 
EU:s språkpolitik kan sägas bestå av två delar. Den rör dels språkanvänd-
ningen inom EU-institutionerna, samt mellan dessa institutioner och (myn-
digheter eller medborgare i) medlemsstaterna, dels språkens roll inom 
unionen i stort. Det sistnämnda gäller framför allt politiska insatser som 
berör språkutbildning. Exempelvis finns ett uttalat mål att alla medborgare i 
EU:s medlemsländer ska behärska två språk utöver sitt modersmål (Rådets 
resolution om en europeisk strategi för flerspråkighet 2008). Unionen 
avsätter även pengar för att främja olika former av språkundervisning, såväl 
inom ramen för medlemsländernas reguljära skolväsende som på andra sätt 
(Speaking for Europe: Languages in the European Union 2008:10). Fler-
språkigheten framhålls som viktig både för den kulturella mångfalden och för 
de ökade möjligheter till handel och därmed ekonomisk framgång som den 
kan ge. Ambitionen att stödja språken och dra nytta av att unionen rymmer 
många språk är tydlig.6 Samtidigt uppfattas unionen, i medlemsländerna, i 

                               
6 EU har tidigare fått kritik för att språkpolitiken enbart fokuserat på de officiella språken. På 
senare år har dock även andra språk som talas inom unionen lyfts fram (se t.ex. High Level 
Group on Multilingualism, Final report, 2007). Det gäller både regionala språk, minoritets-
språk och språk som talas av personer som invandrat till unionens medlemsländer. Dessa har 
inte de officiella språkens status, men ingår i den del av språkpolitiken som rör språkens roll i 
unionen i stort. De omfattas t.ex. av samma möjligheter till ekonomiskt stöd för undervisning 
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praktiken ofta som ett hot mot det egna landets språk. Det handlar ofta om 
att det egna språket anses undanträngt i och med att det dagliga arbetet 
endast sköts på ett fåtal språk (Dollerup 2002:42), men det kan också uppstå 
konflikter då samma språk talas i två eller flera EU-länder och där unionen 
prioriterar den varietet som används i ett av dessa länder (Falk 2001:75). I 
den följande framställningen ska jag dock fokusera på den del av språk-
politiken som rör språkanvändningen vid EU-institutionerna, såväl internt 
som i externa kontakter. Framställningen är på inget sätt uttömmande, utan 
syftar enbart till att ge en kortare överblick. 

Inom EU:s medlemsländer talas idag flera hundra olika språk, och fler-
språkigheten har varit en central del av unionens politik ända sedan EEG 
(Europeiska ekonomiska gemenskapen) skapades genom Romfördraget, som 
trädde i kraft 1958. I fördragets första artikel slås fast att de (fyra) officiella 
språken i gemenskapen ska vara samtliga de officiella språken i (de då-
varande sex) medlemsländerna. I samband med utvidgningar har successivt 
allt fler språk lagts till denna lista och EU har idag 24 officiella språk och 28 
medlemsländer. (Då undersökningen genomfördes var antalet officiella 
språk 23. Kroatiska tillkom då Kroatien blev medlem 2013.) 

Att det finns 24 officiella språk innebär dock inte att all verksamhet vid 
EU-institutionerna sker på alla dessa språk parallellt. Enskilda medborgare, 
företag och myndigheter i medlemsländerna har rätt att använda vilket som 
helst av de officiella språken i sina kontakter med EU-institutionerna. Många 
dokument, däribland all lagstiftning, publiceras på samtliga officiella språk, 
och i mer officiella sammanhang (exempelvis Europaparlamentets plenar-
möten) använder nationella representanter sitt eget språk. Men det löpande 
arbetet utförs ofta på ett mindre antal språk, och där är skillnaderna mellan 
de olika språken större. En undersökning av Melander (2000) visar att 
politiker (Europaparlamentariker samt representanter i Ekonomiska och 
sociala kommittén samt Regionkommittén) i stor utsträckning använder 
svenska medan det för tjänstemännen är engelskan som dominerar. Den 
princip som förefaller råda är att ju mer officiellt sammanhanget är desto 
mer används svenskan. Till de skäl som anges hör bland annat att tolkning 
till eller från svenska inte alltid finns tillgänglig i inofficiella sammanhang 
(jfr även Moberg 2003 och, för danskans vidkommande, Karker 1993), och 
att dokument ofta föreligger först på franska eller engelska medan övriga 
språkversioner kommer senare, då det kan vara för sent (jfr även Svenskan i 
EU 1998:67). Någon uppföljning av dessa resultat har inte gjorts, men den 
stora utvidgning som skedde 2004, då antalet officiella språk steg från 11 till 
21, bör snarast ha inneburit en ännu mer ansträngd situation vad gäller exem-
pelvis tillgången till tolkar, vilket talar för att dessa asymmetrier mellan 
språken kvarstår. 

                                                                                                                             
som de officiella språken. (Om alla språk också i praktiken har samma möjligheter att erhålla 
stöd är en öppen fråga, som jag inte har sett några undersökningar av.)  
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Mycket av den dagliga verksamheten sköts alltså på ett fåtal språk. Vilka 
dessa språk är kan skilja sig delvis åt mellan institutionerna, och kan variera 
från ärende till ärende, men de vanligaste är engelska och franska (numera 
med klar övervikt för engelskan). Till arbetsmöten och liknande som hålls 
under arbetet med ett visst ärende, är det alltså inte säkert att texter finns till-
gängliga på samtliga officiella språk. Istället finns mötestexterna kanske 
endast på ett eller ett fåtal språk. Inte heller slutprodukten finns alltid på 
samtliga språk.7 Sammanfattningsvis kan alltså sägas att EU har en ambitiös 
flerspråkighetspolitik (ingen annan organisation i världen arbetar med lika 
många officiella språk), och att man till vissa delar också lever upp till denna 
ambition, men att någon fullständig jämlikhet eller symmetri mellan de 
officiella språken (och än mindre naturligtvis mellan de officiella språken 
och de övriga språk som talas inom medlemsländerna) inte råder. En sådan 
total symmetri vore förstås knappast heller möjlig. 

2.6 EU:s klarspråksarbete ur ett svenskt perspektiv 
När Sverige 1995 gick med i EU fanns en oro för att mycket av det 
klarspråksarbete som gjorts på svenska myndigheter skulle vara bortkastat. 
Genom EU mötte vi en kontinental skrivtradition där myndighetstexter 
fortfarande ansågs riktade till experter snarare än till allmänheten, och det var 
svårt att i översättningsskedet omformulera dessa texter så att de uppfyllde de 
begriplighetskrav som gällde för originalsvenska myndighetstexter. Ett av de 
större problemen orsakades av att såväl meningar som punkter och streck-
satser (i uppräkningar) var hänvisningsenheter. (Hänvisningar görs alltså till 
exempelvis ”mening tre, andra stycket”. Som påpekas i Schäffner 1997:121 
är detta en hänvisningsteknik som används allmänt i internationella avtal och 
fördrag, inte enbart inom EU.) Man hade tidigt slagit fast att en viktig 
princip för översättningsarbetet var att långa meningar kunde delas upp i 
flera och att långa oöverskådliga uppräkningar kunde ordnas i olika former 
av punktuppställningar. Nu tvingades man backa från denna princip. I 
betänkandet Svenskan i EU framhölls därför att Sverige borde verka för att 
det också inom EU skulle bedrivas ett klarspråksarbete liknande det som länge 
funnits på svenska myndigheter (Svenskan i EU 1998:71). Om originalen blev 
enklare skulle det också gå att få begripligare svenska översättningar. Frågan 
om mer lättlästa originaltexter drevs även av andra medlemsstater, och 
unionen har också i flera avseenden tagit till sig av kritiken och genomfört 
åtgärder för att öka begripligheten i sina texter. 
   I december 1998 antog Europeiska unionens råd, Europaparlamentet och 
Europeiska kommissionen ett interinstitutionellt avtal om gemensamma rikt-

                               
7 Högnivågruppen för flerspråkighets slutrapport (High Level Group on Multilingualism, Final 
report, 2007) finns exempelvis enbart på engelska. Sammanfattningen finns översatt till svenska. 
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linjer för gemenskapslagstiftningens redaktionella kvalitet (Interinstitutionellt 
avtal 1998). Där slogs fast att Gemenskapslagstiftningens rättsakter ska vara 
”klart, enkelt och exakt formulerade” (a.a. s. 10). Det har också utarbetats 
flera riktlinjer för hur EU-texter ska skrivas, bland annat Handbok för 
utformning av rättsakter i Europeiska unionens råd, Publikationshandboken 
samt Gemensam praktisk handledning för utformningen av gemenskaps-
lagstiftning. De två sistnämnda är gemensamma för både Europeiska unionens 
råd, Europaparlamentet och Europeiska kommissionen. De vänder sig i första 
hand till dem som skriver originaltexterna, även om de används i viss mån 
också av översättarna. Riktlinjer som mer specifikt riktar in sig på språket, 
men också i första hand har originalskribenter som målgrupp, är How to write 
clearly som gavs ut av Fight the FOG-kampanjen (som drogs igång av 
kommissionens engelska översättningsenhet i samband med det brittiska 
ordförandeskapet 1998) och Skriva klarspråk8 som gavs ut som en del av en 
klarspråkskampanj med samma namn som kommissionen startade 2010. Vid 
samtliga EU-institutioner erbjuds kurser i att skriva bra engelska eller 
franska, för dem som skriver originaltexterna (Wagner, Bech & Martínez 
2002:72). 
   Från svensk sida har man gett ut en skrift med titeln Tala för att tolkas, 
skriva för att översättas (2001)9 som riktar sig till dem som deltar i Regerings-
kansliets EU-arbete och som i samband med detta skriver original på svenska 
(eller talar svenska vid möten eller debatter). Där finns tips om vad skribenten 
eller talaren ska tänka på för att underlätta för den som ska översätta eller 
tolka skribentens eller talarens text. 
   Förutom dessa projekt, som riktar sig till originalskribenterna, har det på de 
svenska översättningsavdelningarna bedrivits ytterligare klarspråkssatsningar 
som mer specifikt riktat in sig på översättningarna. Vissa av dessa satsningar 
får jag anledning att återkomma till i kapitel 5 och 8, där frågor om riktlinjer 
och klarspråk vid översättningsenheterna behandlas. 

   Utöver interna riktlinjer och handböcker har det förstås också publicerats 
andra typer av texter som rör språket i EU:s lagtexter. Klarspråk i EU-
lagstiftningen har behandlats av Cutts (2001) i Clarifying Eurolaw och av 
Cutts och Wagner (2002) i Clarifying EC regulations. Cutts och Wagner tar 
sin utgångspunkt i en förordning som rör allmänhetens tillgång till EU-
dokument, alltså en förordning som i högsta grad berör även lekmän, och 
presenterar ett förslag till hur texten skulle kunna omarbetas för att bli mer 
begriplig för allmänheten. I detta ingår bland annat ett förslag om att lag-
texter ska förses med en medborgarsammanfattning (”citizen’s summary”). 
Där skulle lagens innehåll förklaras på ett klart och begripligt språk, så att 

                               
8 Den engelska versionen av Skriva klarspråk heter How to write clearly, men ska alltså inte 
förväxlas med den tidigare broschyren med samma titel. 
9 Texten är dock en översättning av en finsk skrift som skrevs inför Finlands ordförandeskap 
1999 av Aino Piehl och Inkaliisa Vihonen.  
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medborgaren snabbt skulle kunna få en uppfattning om dess innebörd, utan att 
juristerna behövde oroa sig för om formuleringarna skulle ge de rätta juridiska 
effekterna (Cutts & Wagner 2002). Sådana medborgarsammanfattningar finns 
nu på Europeiska kommissionens hemsida (Medborgarsammanfattningar), 
även om texterna där inte föreligger på samtliga officiella språk. 

Under slutet av 1990-talet, och åren runt millennieskiftet, kom ett flertal 
publikationer som på olika sätt berörde EU-svenskan: både hur och i vilken 
utsträckning svenskan används i det dagliga EU-arbetet (Melander 2000), 
och hur svenskan kunde tänkas påverkas av EU-svenskans inflytande 
(Edgren 2000, Ekerot 2000). Två statliga utredningar, Svenskan i EU (1998) 
och Mål i mun (2002), samt Svenska Språknämndens Förslag till handlings-
program för att främja svenska språket (1998) tar också upp frågan, och 
föreslår även konkreta insatser för att förbättra de svenska EU-texterna. 
Bland annat föreslås en uppmjukning av punktregeln i icke-bindande delar 
av rättsakter, och inrättandet av en central samordningsfunktion – för att 
underlätta samverkan mellan EU-översättarna och exempelvis svenska 
tjänstemän, inte minst omkring terminologi. Andra åtgärder som föreslås är 
utarbetandet av bättre terminologiska resurser, samt att de svenska över-
sättarna delvis ska vara stationerade i Sverige – för att minska risken att de 
förlorar kontakten med svenskan, och för att underlätta samverkan med 
svenska språkvårdsinstanser. Det slås också fast att klara och begripliga 
original är en grundförutsättning för klara och begripliga svenska över-
sättningar, och att Sverige därför bör verka för att öka originalens kvalitet. 
Målet med dessa åtgärder är att förbättra såväl begripligheten som kvaliteten 
i övrigt på EU-texterna. 
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3 Teoretiska utgångspunkter 

I det här kapitlet behandlas de olika teorier som ligger till grund för under-
sökningen, och i samband med detta definieras också några centrala begrepp. 
Allra först ska jag här dock ge en mycket kortfattad översikt av översätt-
ningsvetenskapen som forskningsfält, i syfte att visa var inom detta fält mitt 
eget arbete placerar sig. En mer uttömmande presentation av översättnings-
vetenskapens framväxt internationellt ges av bland annat Snell-Hornby 
(2006), Munday (2008) och Pym (2014), och en presentation av vad som har 
gjorts inom fältet i Sverige ges i Englund Dimitrova (2007). 

Människan har i århundraden intresserat sig för översättning, men 
området utvecklades till en akademisk disciplin först under andra halvan av 
1900-talet och har sedan dess varit ett snabbt expanderande forskningsfält. 
Chesterman (2009:19) menar att översättningsvetenskapen kan delas in i fyra 
huvudsakliga grenar: en textuell, en kulturell, en kognitiv och en sociologisk 
– var och en med sina underavdelningar. Dessa grenar speglar också ganska 
väl fältets utveckling historiskt, där intresset har förskjutits först från lägre 
till högre textuella nivåer, sedan till den omgivande kulturella kontexten och 
därefter till de kognitiva processerna i översättarens huvud, för att på senare 
år koncentreras allt mer kring sociologiskt inriktade frågor. 

 Under 1950- och 1960- talen befann sig översättningsvetenskapen i den 
första fasen, den textuella, och fältet dominerades av ett lingvistiskt perspek-
tiv. Huvudfokus låg på ord eller segment, eller andra mindre enheter i texten, 
och på överensstämmelsen mellan dessa enheter i käll- respektive måltext 
(se t.ex. Vinay & Darbelnet 1995 [1958], Nida 1964 och Catford 1965). 
Under 1970- och 1980-talet växte sedan de funktionella teorierna fram, som 
skoposteorin (Reiss & Vermeer 1984) och Holz-Mänttäris ”model of trans-
latorial action” (presenterad på engelska i Schäffner 1998, ursprungligen på 
tyska i Holz-Mänttäri 1984). De funktionella teorierna tar fasta på översätt-
ningens syfte och menar att syftet, alltså vad måltexten ska användas till, är 
avgörande för vilken översättningsstrategi som används. Det innebär att det 
inte är måltextens överensstämmelse med källtexten som avgör översätt-
ningens kvalitet, utan hur väl den uppfyller sin funktion inom målkulturen. 
Funktionalistiskt inriktade forskare intresserade sig också i större utsträck-
ning än tidigare forskare för översättning av icke litterära texter. 

Under 1980-talet inträffade också det som har kommit att kallas ”the 
cultural turn” inom översättningsvetenskapen. Even-Zohars polysystemteori 
(Even-Zohar 2004 [1978], 1990) var en viktig del av denna förändring, som 
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innebar att fokus flyttades från den enskilda texten. Istället riktades det mot 
hur den kulturella kontexten påverkar översättningen, och hur översättning i 
sin tur påverkar kulturer. Genom the cultural turn öppnades dörren för en 
helt ny typ av studier, som inte på samma sätt var knutna till lingvistiken 
utan hämtade teorier och modeller från ämnen som kulturstudier och post-
koloniala studier. Studier och teorier inom denna inriktning har dock fått 
kritik för att de i alltför stor utsträckning är fokuserade på abstrakta modeller. 
Bland annat har Gentzler (2001:121) kritiserat just polysystemteorin för att 
den sällan relaterar texter ”to the ’real conditions’ of their production, only to 
hypothetical structural models and abstract generalizations”. 

Inom den kognitiva grenen har forskarna istället riktat in sig på mikro-
nivån, och intresserat sig för vad som sker i översättarens huvud under över-
sättningen – något som studerats med hjälp av till exempel TAP (think aloud 
protocol), där översättaren ombeds att verbalisera sina tankar under arbetets 
gång, och med hjälp av datorprogram som registrerar tangenttryckningar 
eller ögonrörelser. Fokus ligger här på översättningsprocessen förstådd som 
en kognitiv process – the act of translation (termen hämtad från Toury 1995). 
Senare har många forskare också börjat intressera sig för översättnings-
processen förstådd som en social process – the translation event (termen 
hämtad från Toury 1995). Denna förändring har ibland omtalats som ”a 
social turn” inom översättningsvetenskapen (se t.ex. Wolf 2006, 2007a). Den 
har inneburit att fokus har flyttats från både den kulturella kontextens 
makronivå och de kognitiva processernas mikronivå, och istället riktats mot 
konkreta aktörer, institutioner etc. Det är inom denna inriktning jag placerar 
mitt eget arbete. Huruvida det nya fokuset verkligen innebär en ny ”turn”, 
och en ny gren inom översättningsvetenskapen, har ifrågasatts bland annat 
av Snell-Hornby (2006) och Wolf (2007a). En av de invändningar som har 
rests är att det kulturella och det sociala inte går att skilja från varandra på 
det sätt som antyds av namnen på de två inriktningarna (the ”cultural” 
respektive the ”social” turn), eftersom sociala strukturer alltid återfinns i en 
kulturell kontext. Chesterman (2006:10) menar dock att  

[i]t ought to be possible to draw a rough line down the middle of this concept 
[the ”sociocultural”], with (mainly) sociological issues on one side and 
(mainly) cultural ones on the other. 

Frågan om gränsdragningen mellan det sociala och det kulturella kan inte 
anses löst, men översättningssociologi (på engelska the sociology of trans-
lation) är idag ändå den etablerade benämningen på denna nya gren inom 
fältet, och också den term jag kommer att använda.10 

                               
10 Benämningen används också inom ämnet organisationsteori, men då med en helt annan 
betydelse (se t.ex. Lindberg & Erlingsdóttir 2006), även om vissa beröringspunkter finns. 
Inom båda områdena har man t.ex. inspirerats av Latours teorier. 
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3.1 Översättningssociologi 
”Any translation, as both an enactment and a product, is necessarily embedded 
within social contexts” (Wolf 2007a:1). Detta är en central utgångspunkt för 
översättningssociologin. Inom denna inriktning har forskningen kretsat kring 
frågor om hur institutionella ramar och det sociala samspelet mellan olika 
aktörer (ofta översättare, men även andra personer som är inblandade i något 
led av översättningen) påverkar såväl översättningsprocessen som de färdiga 
måltexterna. 

Chesterman (2006, 2009) föreslår en indelning av översättningssociologin 
i tre underavdelningar: 

− Översättningarnas sociologi (the sociology of translations) 
− Översättarnas sociologi (the sociology of translators) 
− Översättandets sociologi (the sociology of translating) 

Den första gruppen omfattar undersökningar av vad som händer med de 
färdiga översättningarna när de tas emot i målkulturen. Den andra gruppen 
behandlar frågor om översättarens status, arbetsvillkor, habitus etc. Även 
frågor om maktrelationer och hur dessa påverkar översättarnas arbete räknar 
Chesterman till denna grupp. Den tredje gruppen omfattar undersökningar av 
själva översättningsprocessen: exempelvis arbetsrutiner, rutiner för kvalitets-
kontroll, samarbete mellan olika översättare och så vidare. Det är alltså till 
denna tredje grupp som den här undersökningen huvudsakligen kan föras. 

Översättningssociologin har hämtat mycket av sina teoretiska ramar från 
sociologins område. Främst Bourdieus teorier har använts, bland annat av 
Simeoni (1998), Gouanvic (2005) och Wolf (2007b), men också Latours 
Actor-network-theory (Buzelin 2007). Hur nätverksteori i allmänhet kan 
användas inom översättningsvetenskapen behandlas av Folaron & Buzelin 
(2007). En svensk undersökning som använder sig av Bourdieus teorier, i 
kombination med polysystemteorin, är Lindqvist 2002. Lindqvist visar att 
översättare använder olika strategier (adekvans- eller acceptansinriktade) 
beroende på om källtexten hör hemma i de centrala eller de perifera delarna av 
det litterära polysystemet. Hennes resultat pekar också mot att det är svårt för 
en översättare som är van att arbeta adekvansinriktat att istället översätta 
utifrån en acceptansinriktad strategi (a.a. s. 188 f.). Som Chesterman (2006) 
påpekar är dessa teorier dock bäst lämpade för studier inom det han kallar 
översättarnas sociologi (”the sociology of translators”), alltså undersökningar 
som i första hand studerar översättarna – vilket många av de hittills genom-
förda översättningssociologiska undersökningarna har gjort. För min under-
sökning, som rör översättningsprocessen (även om översättarna naturligtvis ut-
gör en viktig del av den), har dessa teorier inte samma relevans. Jag använder 
mig dock av begreppen adekvans- respektive acceptansinriktade översätt-
ningsstrategier, och presenterar också dessa begrepp närmare i avsnitt 3.4. 
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3.2 Juridisk översättning 
I detta avsnitt behandlas först frågan om vad som särskiljer juridiskt språk 
och juridiska texter, och vilka register- eller genremässiga krav som ställs på 
juridiska texter, särskilt lagtexter.11 Därefter följer en diskussion om själva 
definitionen av vad som utgör en översättning, eftersom detta är något som 
aktualiseras när det gäller den typ av autenticerade juridiska texter som 
undersökningen rör. Avslutningsvis redogör jag för tidigare forskning 
omkring juridisk översättning, och diskuterar vilken betydelse begreppet 
ekvivalens har för denna typ av översättning. 

3.2.1 Juridiskt språk och juridiska texter 
I avhandlingen studeras översättning av förordningar och direktiv, och 
undersökningen berör därmed det juridiska språkbruket. Det har naturligtvis 
redan tidigare skrivits en hel del om detta språkbruk – om dess kännetecken, 
hur det bör avgränsas etc. En grundläggande uppdelning görs ofta mellan 
skrivet och talat juridiskt språk (Moseson 1986, Bhatia 1987, Landqvist 2000). 
Eftersom endast det skrivna dito behandlas här kommer jag i det följande att 
helt bortse från forskning gällande det muntliga språket. När det skrivna 
juridiska språket i sin tur delas in i olika undergrupper brukar lagspråk eller 
författningsspråk ofta skiljas ut som en egen grupp (Gunnarsson 1982, 
Moseson 1986, Bhatia 1987, Landqvist 2000). Denna grupp skiljs dels från 
andra juridiska dokument (domar, avtalstexter etc.), dels från texter om 
juridik (t.ex. läroböcker eller vetenskapliga artiklar). (Jfr dock Šarčević 
2000a:11, som gör en något annorlunda uppdelning.) Just språket i lagar och 
andra författningar har ansetts ha typiska drag, som skiljer detta från annat 
juridiskt språk (Landqvist 2000:34 f., jfr dock Grönquist 1991:3).  

Ett av kännetecknen för det juridiska språket (jämfört med andra typer av 
fackspråk) är att terminologin i så stor utsträckning är nationell, eftersom 
den är knuten till rättssystemet i varje enskilt land. Många gånger kan det 
inom juridiken även vara svårt att avgöra vad som är en term eftersom 
många från början allmänspråkliga ord har kommit att bli facktermer inom 
det juridiska språket (Fjeld 1998:16 f.). Den nationella terminologin är också 
ofta bunden av hur termerna har använts historiskt. Över huvud taget känne-
tecknas juridiska texter, såväl lagtext som texter inom andra juridiska genrer, 
ofta av en mycket stark intertextualitet (Bhatia 2004:35, Mattila 2013:83). 
Detta gäller alltså inte enbart termer, utan även såväl andra formuleringar 
som texters struktur och övergripande uppbyggnad. 

Frågan om vem en lagtext är skriven för har diskuterats länge. Bhatia 
(2004:139) menar att frågan är i det närmaste omöjlig att besvara, och den har 
                               
11 Till det juridiska registret räknar jag olika typer av juridiska dokument, dock inte nöd-
vändigtvis texter om juridik (se avsnitt 3.2.1). Lagtext eller författningstext räknar jag som en 
av de genrer som ingår i det juridiska registret. 
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också fått olika svar. I klarspråksdebatten har utgångspunkten varit att vanliga 
medborgare är mottagarna, eftersom dessa förväntas känna till och följa 
lagarna. Detta är utgångspunkt även för den här avhandlingen. Som Bhatia 
(a.st.) påpekar har emellertid de som författar lagtexterna ofta skrivit för andra 
läsare, vilket innebär att medborgaren som mottagare i många fall är en princip 
snarare än en praktik. Att lagspråket brukar kategoriseras som en form av 
fackspråk (Gunnarsson 1987, Laurén 1993, Šarčević 2000a, Taylor 2006) har 
också haft betydelse för diskussionen om mottagaren. Šarčević menar, med 
hänvisning till Sager, Dungworth & McDonalds (1980:21) definition av 
fackspråk,  att ”the language of the law is used strictly in special-purpose 
communication between specialists, thus excluding communication between 
lawyers and non-lawyers” (Šarčević 2000a:9). Juridiskt språk skulle därmed 
per definition aldrig kunna vara riktat till lekmannen. Denna definition står 
uppenbart i strid med exempelvis Mosesons (1986) indelning av det juridiska 
språket. Utöver en uppdelning i talat respektive skrivet juridiskt språk skiljer 
Moseson (1986:34) nämligen också på å ena sidan juridiskt språk mellan 
jurister och i övrigt inom rättssystemet, och å andra sidan juridiskt språk 
mellan rättssystemet och samhället i övrigt. (Han skiljer också, liksom tidigare 
nämnda indelningar, på juridiskt språk inom rättssystemet respektive om 
rättssystemet). Det är dock tydligt att lagar och andra författningar enligt 
Moseson hör till den första kategorin, medan ”juridiskt språk mellan rätts-
systemet och samhället i övrigt” syftar på en advokats samtal med sin klient, 
en myndighets information till allmänheten etc. Även enligt Mosesons in-
delning ses alltså personer med juridisk utbildning som lagtextens mottagare, 
men det juridiska språket i sig är enligt honom inte definitionsmässigt till 
enbart för kommunikation inom rättsväsendet. 

Även juridiska texters syfte och funktion har varit föremål för diskussion. 
Det har hävdats (Reiss 1976:9 f.) att juridiska texter har ett informativt syfte, 
något som Šarčević (2000a) invänder bestämt emot. Hon menar istället att 
lagtexter har en regulativ funktion, och drar slutsatsen att översättning av 
juridiska texter därför skiljer sig avsevärt från översättning av andra 
(informativa) facktexter. Eftersom texter i allmänhet kan läsas med olika 
syften ser jag dock ingen anledning att, som Šarčević, hävda att så inte skulle 
kunna vara fallet även för juridiska texter.12 Även enligt Gunnarsson 
(1982:124) har lagtexten olika funktioner för olika läsare: å ena sidan en 
handlingsdirigerande funktion för de vanliga medborgarna, å andra sidan en 
kontrollerande funktion för personer inom domstolsväsendet. Att lagtexterna 
ofta skrivs med den sistnämnda funktionen i åtanke är enligt Gunnarsson ett 
av de främsta begriplighetshindren för den medborgare som läser texten 
utifrån det förstnämnda perspektivet. 

                               
12 För en diskussion om juridiska texters syfte och funktion, och huruvida de så kallade funk-
tionella översättningsteorierna (bl.a. skoposteorin) är tillämpbara på juridisk översättning, se 
även Garzone 2000. 
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3.2.2 Vad är en översättning? 
Vad som utgör en översättning är inte självklart och inom översättnings-
vetenskapen har flera olika definitioner föreslagits. Tidiga definitioner 
fokuserade på måltextens likhet med källtexten (Catford 1965), senare 
definitioner har varit mer inriktade på dess syfte (Vermeer 1987:29) eller på 
huruvida texten har betraktats som en översättning inom målkulturen (Toury 
1995). Jag ska inte gå närmare in på dessa definitioner, men däremot 
uppehålla mig något vid diskussionen om hur autenticerade översättningar 
ska betraktas eftersom detta blir relevant för de juridiska texter jag studerar. 

Hermans (2007:59) menar att ”a translation that, in a particular institutional 
context, has successfully been declared equivalent with its parent text, is no 
longer a translation”. En översättning som autenticerats och därmed förklarats 
jämställd med originalet, vilket sker med exempelvis EU:s rättsakter, kan 
alltså inte längre räknas som en översättning. Som en konsekvens av detta 
”försvinner” enligt Hermans också översättarna och som exempel ger han just 
det faktum att bland annat EU-fördragen helt saknar uppgifter om 
översättare. En annan konsekvens är att nyöversättningar omöjliggörs. En ny 
svensk version av ett EU-fördrag måste med nödvändighet ersätta den gamla 
(svenska) versionen. De kan aldrig finnas sida vid sida, som två tolkningar 
av ett original, vilket enligt Hermans alltid är möjligt vid översättning. Han 
hävdar därför att ”translations cannot be equivalent to their originals unless 
they are recognized as authenticated versions, at which point they have ceased 
to be translations” (Hermans 2007:57). 
   Hermans syn på detta ligger väl i linje med den inställning EU har till sina 
rättsakter. Man är från EU:s sida noga med att understryka att texterna är 
autenticerade och kallar dem inte heller för översättningar utan talar om 
språkversioner. Šarčević (2000a:20) menar att begreppet översättning för 
jurister ”implies inferiority” och att lagtexter som blivit autenticerade, det 
vill säga antagna av en lagstiftande församling, ur juridisk synvinkel är att 
betrakta som original. ”By virtue of the act of adoption, such texts are not 
mere translations of the law, they are the law itself” (a.st.).  Jag anser dock 
att även om det i flera avseenden finns goda poänger med detta resonemang, 
så är resonemanget i andra avseenden missvisande eftersom de svenska 
texterna likafullt är påverkade av en översättningsprocess. Någon språk-
version (oftast den engelska eller franska) finns alltid före de övriga 
versionerna och fungerar som original i en översättningsprocess, och denna 
process påverkar måltexterna. Juridiskt är det relevant att texten är 
autenticerad men i övrigt påverkar det inte det faktum att texten är översatt, 
och om vi slutar att betrakta texterna som översättningar finns risken att vi 
inte heller ser den påverkan som översättningsprocessen har på texterna. 

Även andra har invänt mot den syn som bland annat Hermans företräder. 
Bland annat menar Gouanvic (2005:158) att översättaren aldrig kan bli 
skribent (”writer”), eftersom översättaren alltid verkar under förhållanden som 
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skiljer sig från skribentens. Det är då förhållanden i textens tillkomstsituation 
som anses avgörande för om texten är en översättning eller inte. En liknande 
tanke finns hos Trosborg, som definierar översättning ”as ST [source text] 
induced production and as an instance of displaced situationality” (1997:146). 
Denna definition menar jag kan fungera som utgångspunkt även i den här 
undersökningen. De svenska texterna skrivs med utgångspunkt i en källtext 
och det kan också förväntas att processen innebär att texterna i någon mening 
placeras i en annan situationell kontext (i hur hög grad det sistnämnda sker är 
dock en öppen fråga och något som kommer att diskuteras längre fram). Att 
texterna därefter antas som autentiska lagtexter, med de konsekvenser detta 
har för deras juridiska status, påverkar inte det faktum att de tillkommit genom 
översättning (däremot är det en av de faktorer som påverkar hur de översätts) 
och därmed är att betrakta som översättningar i alla avseenden som är 
relevanta i den här undersökningen. 

3.2.3 Översättning av juridiskt språk 
Juridisk översättning13 har definierats som överföring inte bara från ett språk 
till ett annat utan också från ett juridiskt system till ett annat. (På mot-
svarande sätt kan man naturligtvis hävda att all översättning innebär en 
överföring inte bara mellan språk utan också mellan kulturer – det juridiska 
systemet skulle här kunna ses bara som en mycket specialiserad form av 
kultur.) Den stora utmaningen för översättaren är därmed olikheter mellan de 
inblandade juridiska systemen (Vogel 1988:34 ff., Šarčević 2000a:13). Även 
om detta stämmer för juridisk översättning i många fall finns även exempel 
på överföring mellan olika språk men inom samma rättssystem. Šarčević 
(2000a:14) skiljer på å ena sidan länder som är endast ”bilingual” (t.ex. 
Belgien, Finland och Schweiz, som alltså bara har ett juridiskt system), och å 
andra sidan länder som även är ”bilegal” (t.ex. Kanada, som har två juridiska 
system). Generellt är det färre svårigheter förknippade med översättning 
inom ett och samma juridiska system, menar hon, eftersom ”all the official 
languages share a common system of reference, i.e., the signs in each 
language refer to the same objects and concepts” (Šarčević 2000a:14 f.). 
Šarčević påpekar emellertid också att problem kan uppstå i federationer där 
det förekommer såväl ett nationellt som provinsiellt rättssystem samtidigt. 
Som exempel ger hon Schweiz, där terminologin ofta skiljer sig åt mellan de 
olika tysktalande provinserna, vilket gör det svårare att enas om en enhetlig 
tysk terminologi när det gäller nationella lagar (a.a. s. 15).  

EU är ingen federation, men har ändå precis detta problem eftersom EU-
rätten ska fungera parallellt med medlemsländernas nationella lagstiftningar. 

                               
13 Med juridisk översättning syftar jag här enbart på översättning av autenticerade juridiska 
texter, där översättningen i juridiskt avseende alltså är helt likställd med sin förlaga, och inte 
på översättningar av juridiska texter i övrigt. 
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I den så kallade CILFIT-domen (1982:3430) slås det som kommit att kallas 
EU-rättens begreppsmässiga autonomi fast. Denna autonomi innebär att en 
term enbart ska tolkas i enlighet med den betydelse den har i EU-rätten 
(naturligtvis förutsatt att det är en EU-rättsakt som ska tolkas), och inte i enlig-
het med den betydelse samma term eventuellt kan ha i nationell lagstiftning. 
Det gör att det kan vara riskabelt att i EU-texter använda termer som redan 
förekommer i nationell terminologi, om innebörden inte är exakt densamma, 
eftersom termen då kan missförstås av den som är van vid dess nationella 
innebörd. 

När det gäller juridisk översättning till svenska är Nordmans (2009) 
undersökning av lagöversättning i Finland mig veterligen den mest om-
fattande undersökningen. Hon har studerat texter från de tre institutioner som 
är inblandade i översättningsprocessen, för att se vad som händer med 
texterna från det första utkastet till färdig lagtext. De revideringar som görs i 
texterna har kategoriserats med avseende på dels vilken textuell nivå de 
förekommer på, dels vilken norm de kan anses relatera till, och resultaten 
visar att normen ”juridisk lämplighet” är mest representerad i materialet – 
vilket tyder på att textens tillhörighet till genren lagtext haft stor betydelse 
vid granskningsarbetet. Av den enkätundersökning som ingår i under-
sökningen framgår emellertid också att de som prioriterar juridiska hjälpmedel 
högst (och därmed kan antas värdera normen juridisk lämplighet högt) är 
granskarna, som har juridisk utbildning – medan översättarna, som huvud-
sakligen har en språkvetenskaplig utbildning, istället tenderar att prioritera 
hjälpmedel kopplade till språkriktighet och begriplighet (Nordman 
2009:242, 253).  

Frågan om vem som är mottagare av de juridiska texterna (jfr 3.2.1) har 
diskuterats även i samband med översättning av dessa texter. Šarčević 
(2000b:10) menar att de autenticerade juridiska översättningarnas mottagar-
situation ”is truly unique because the source and target text recievers are 
identical”. Hon specificerar inte uttryckligen vilka dessa mottagare är, men 
av sammanhanget att döma förefaller det rimligt att det är personer verk-
samma vid olika internationella domstolar eller vid EU-domstolen. Det är 
dock svårt att föreställa sig en situation där samma individer, och inga andra, 
är mottagare för såväl källtext som måltext. Om så verkligen vore fallet finns 
ju ingen anledning att texten ska översättas. Mottagarna kan alltså tänkas 
vara delvis, men knappast helt, desamma. 

3.2.4 Ekvivalens 
Begreppet ekvivalens har varit centralt inom översättningsvetenskapen, men 
har getts mycket skilda definitioner. De tidiga definitionerna utgår från en 
preskriptiv syn på översättning, och är avsedda att fungera både som 
rättesnöre för översättarna i deras arbete och som kriterium vid bedömning 
av översättningar. Men någon enhetlig definition har forskarna inte enats 
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om. Många har arbetat med tvåledade indelningar av begreppet, men gjort 
indelningen på lite olika sätt. Grundprincipen är dock ofta en uppdelning 
mellan å ena sidan en semantisk och syntaktisk överensstämmelse med 
källtexten, och å andra sidan en form av överensstämmelse som mer rör 
funktionella och pragmatiska aspekter. Exempelvis talar Nida (1964) om 
formell respektive dynamisk ekvivalens, medan House (1977) skiljer mellan 
öppen och dold översättning och Newmark (1981) talar om semantisk 
respektive kommunikativ översättning. 

De funktionella teorierna, som exempelvis skoposteorin, fokuserar istället 
på översättningens funktion inom målkulturen. Istället för att se ekvivalens 
som en grundförutsättning för att något ska betraktas som en översättning, 
blir ekvivalensen en av flera aspekter som ska beaktas – och vilken aspekt 
som väger tyngst beror på översättningens syfte och funktion. Ekvivalensens 
betydelse tonas därmed ner. 

Inte heller Toury (1995) ser ekvivalens som en grundförutsättning för att 
något ska betraktas som en översättning. I den syn på begreppet som han 
presenterar, inom ramen för Descriptive Translation Studies vänder han helt 
på resonemanget. Tourys kriterium för att en text ska vara en översättning är 
att den presenteras eller accepteras som sådan i målkulturen (Toury 
1995:32). Relationen mellan översättningen och dess källtext beskriver han 
sedan med termen ekvivalens – men ekvivalensen mellan de två texterna är 
alltså en konsekvens av att den ena är den andras översättning, inte en förut-
sättning för att så ska vara fallet. Därigenom öppnar Tourys definition också 
för att ekvivalensen, alltså relationen mellan en översättning och dess 
källtext, kan variera över tid, mellan skilda målkulturer och också mellan 
genrer. 

Ekvivalens är ett centralt begrepp även när det gäller juridisk översättning. 
Traditionellt har det ansetts nödvändigt att översättaren ordagrant följer 
källtexten för att juridisk ekvivalens ska kunna uppnås men översättarnas 
manöverutrymme har vidgats något, framför allt under de senaste decennierna. 
Šarčević (2000a:24) identifierar följande sex faser i den juridiska översätt-
ningens utveckling, från ”strict literal” till ”co-drafting”: 

strict literal literal moderately 
literal 

near 
idiomatic 

idiomatic co-drafting 

En översättning som är ”strict literal” innebär en ord-för-ord-översättning 
där såväl ordföljd som ordens grammatiska form behålls. De följande fyra 
faserna innebär en gradvis ökad anpassning till målspråket, medan över-
sättarna i den sista fasen snarare är att betrakta som medförfattare till texten, 
som då utarbetas mer eller mindre parallellt på två språk (Šarčevićs exempel 
är hämtat från Kanada, med lagar på engelska och franska). Långt ifrån all 
juridisk översättning idag placerar sig inom den sista fasen (Kanada utgör 
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snarast ett specialfall), men tonvikten är ändå förskjuten åt den högra delen 
av skalan. Šarčević (2000b:3 f.) konstaterar att det numera är tämligen 
accepterat att alla språkversioner (av en juridisk text) inte kan vara ”equal in 
meaning” – alltså ha samma ordalydelse. Däremot krävs att texterna ska vara 
”equal in legal effect”. För att kunna tala om juridisk ekvivalens måste alltså 
såväl original som översättning ge samma juridiska effekt. För att uppnå 
detta krävs inte obetydliga juridiska kunskaper hos den som ska översätta 
texten. Även Schroth (1986:55 f.) påpekar att en juridisk översättare måste 
”understand not only what the words mean and what the sentence means, but 
also what legal effect it is supposed to have, and how to achieve that legal 
effect in the other language”. Šarčević (2000a:72) understryker att det är 
nödvändigt att översättaren samarbetar både med lagstiftaren och med 
domarna (som enligt Šarčević är texternas primära mottagare) för att uppnå 
en enhetlig tillämpning av flera parallella språkversioner. 

Precis som när det gällde de tidiga översättningsvetenskapliga 
definitionerna av ekvivalens rör det sig för den juridiska ekvivalensens del 
om en preskriptiv syn på ekvivalens, och om en på förhand fastslagen 
överensstämmelse mellan käll- och måltext. Den undersökning som 
presenteras här har dock sin bas i översättningssociologin, som kan föras till 
den deskriptiva översättningsvetenskapen. Utgångspunkten för under-
sökningen är därför att ekvivalens är en fråga om vilken relation som de 
facto förekommer mellan mål- och källtext – alltså en deskriptiv syn på 
ekvivalens. (Ekvivalens i sig är dock inte det som står i fokus för under-
sökningen. Jag gör exempelvis inte någon närstudie av käll- och måltext och 
förhållandet dem emellan.) När man försöker besvara frågan om varför 
relationen ser ut på just detta sätt kommer man dock, nästan med nödvändig-
het, in på preskriptiva ekvivalensdefinitioner – eftersom dessa definitioner är 
en av de faktorer som bidrar till att översättningen ser ut som den gör, och 
har den relation till sin källtext som den har. I det avseendet är den 
preskriptiva, juridiska ekvivalensen viktig här. 

3.3 Institutionell översättning 
Som tidigare framkommit ser jag översättning som en social praktik, och  
därmed som en process som involverar många olika aktörer.  Utöver det ser 
jag också översättningen av EU-texter som en institutionell praktik – vilket 
innebär att aktörerna måste förhålla sig till vissa institutionella ramar. 
Eftersom definitionen av såväl ”institution” som ”institutionell översättning” 
är allt annat än självklar, ska jag i de två följande avsnitten gå närmare in på 
hur jag ser på dessa. 
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3.3.1 Vad är en institution? 
Begreppet ”institution” är svårdefinierat eftersom det används i så många 
olika betydelser, både i dagligt tal och inom olika vetenskapliga discipliner. 
Det kan syfta på allt från specifika, administrativt avgränsade enheter vid ett 
universitet, exempelvis Institutionen för nordiska språk, till abstrakta insti-
tutioner som familjen. Nedan följer en redogörelse för hur jag förstår och 
använder begreppet. 
   Koskinen (2008) föreslår att vi kanske lättare kan förstå det mångfacet-
terade begreppet institution, om vi ser institutioner som något som finns på 
flera olika parallella nivåer. Hon menar (a.a. s. 17) att det finns tre sådana 
nivåer av institutioner: abstrakta institutioner (exempelvis religion), som ger 
upphov till formella institutioner (exempelvis kyrkan) som i sin tur är 
uppdelade i konkreta institutioner (exempelvis lokala församlingar). De olika 
nivåerna är ömsesidigt beroende av varandra: de abstrakta institutionerna 
upprätthålls genom att de ständigt återskapas i de konkreta dito, samtidigt 
som de senare naturligtvis formas av de abstrakta.  

Överfört till ett översättningsvetenskapligt material skulle själva aktivi-
teten översättning kunna ses som en institution på den abstrakta nivån 
(Koskinen 2008:19). Europeiska kommissionen, Europaparlamentet respek-
tive Europeiska unionens råd skulle då vara institutioner på den formella 
nivån. På den tredje nivån, de konkreta institutionerna, hittar vi sedan fysiska 
(eller möjligen virtuella men i alla händelser konkreta) arbetsplatser. I mitt 
material skulle det här röra sig om de enskilda översättningsenheterna. 

Självfallet finns förhållanden på alla dessa nivåer som påverkar översätt-
ningssituationen. Huvudfokus för min undersökning är dock de konkreta 
institutionerna på den tredje nivån – alltså översättningsenheterna. Det är de 
arbetsrutiner och de synsätt som finns där som jag i första hand intresserar 
mig för. Men jag tar ibland också in den formella nivån, alltså Europeiska 
kommissionen, Europaparlamentet och Europeiska unionens råd, när det 
gäller frågor som rör språk- eller översättningspolicy på ett mer över-
gripande plan. Däremot berör jag inte den abstrakta institutionsnivån, ”över-
sättning”, på något systematiskt sätt. 

När jag använder ordet institution syftar det i normalfallet på någon av de 
tre översättningsenheterna (alltså den tredje nivåns konkreta institutioner). I 
de fall där jag syftar på Europeiska kommissionen, Europaparlamentet eller 
Europeiska unionens råd som helhet (alltså institutioner på den formella 
nivån) använder jag beteckningen EU-institution. 

3.3.2 Vad är institutionell översättning? 
Utifrån den tredelning som presenterades i avsnitt 3.3.1 kan alltså översätt-
ning i sig ses som en institution. Men detta är inte vad som brukar åsyftas 
när man talar om institutionell översättning eftersom det skulle innebära att 
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all översättning per definition räknas som institutionell, varpå det inte längre 
finns någon poäng med att tala om institutionell översättning. Med begreppet 
institution har då istället avsetts enheter som hör hemma på nivå två eller tre 
– formella eller konkreta institutioner. Alltså företag, myndigheter, organisa-
tioner och liknande. Undersökningar som riktar in sig på institutioner i denna 
bemärkelse, och på den översättning som bedrivs där, efterlystes av Mossop 
(1988) redan i slutet av åttiotalet. Att se på översättning ur ett institutionellt 
perspektiv var för honom en fråga om att ta hänsyn till att institutionens 
syften avgör vilka översättningsstrategier översättarna använder sig av, och 
att se översättaren som representant för institutionen och inte enbart som 
individ (Mossop 1990:351). Men också detta innebär, vilket Mossop 
(1988:70) påpekar, att i princip all översättning kan betraktas som insti-
tutionell, eftersom en översättning nästan alltid görs på uppdrag av någon – 
ett företag, en organisation, ett förlag etc., vilka alla är institutioner. En 
snävare definition av institutionell översättning, som också Nordman (2009) 
ansluter sig till, ges av Koskinen:  

[W]e are dealing with institutional translation in those cases when an official 
body (government agency, multinational organization or a private company, 
etc.; also an individual person acting in an official status) uses translation as a 
means of ‘speaking’ to a particular audience (Koskinen 2008:22, kursivering 
i original). 

Koskinens definition tar fasta på om läsaren uppfattar institutionen som 
textens avsändare eller inte. Detta är fallet när det gäller till exempel texter 
från EU-institutionerna, men inte när det gäller en bok översatt vid ett förlag 
eftersom det i det senare fallet är författaren och inte förlaget som uppfattas 
som avsändare. I det första fallet menar Koskinen att vi har att göra med 
institutionell översättning, i det andra fallet har vi det inte. Mellan dessa två 
ytterligheter finns en glidande skala av större eller mindre institutionalitet. I 
samtliga fall är det alltså fråga om översättning vid en institution (av något 
slag), alltså i en institutionell kontext, men bara i vissa fall räknar Koskinen 
det som institutionell översättning. Den institutionella kontexten i sig är inte 
tillräcklig. 

Även jag ansluter mig till Koskinens definition av institutionell översätt-
ning. Det betyder inte att jag ignorerar det faktum att institutionella ramar 
påverkar översättningen även vid exempelvis förlag eller andra företag, men 
liksom Koskinen tror jag att ramarna är snävare i de fall där institutionen 
själv står som avsändare av texten (Koskinen 2008:23 f.). 

Forskningen om översättning utifrån ett institutionellt perspektiv var länge 
begränsad. Efter millennieskiftet har dock intresset ökat och ett antal studier 
har kommit som behandlar just frågan om institutionell översättning. Sådana 
undersökningar är bland annat Koskinen (2000, 2004, 2008) som studerar 
EU-översättning, Nordman (2009) som studerar lagöversättning i Finland, 
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och Mossop (2000, 2006), som undersöker översättning vid kanadensiska 
myndigheter. En institution som inte är en myndighet men som ändå står 
som avsändare för sin text studeras av Jämtelid (2002), som undersökt 
flerspråkig textproduktion vid ett internationellt företag. Jämtelid räknar 
dock inte själv den textproduktion som förekommer vid företaget som 
översättning, eftersom käll- och måltext står i en friare relation till varandra 
och måltexten exempelvis kan baseras på flera källtexter och anpassas starkt 
till målkulturen. Jag ifrågasätter den snävare definition av översättning hon 
därigenom jobbar med, och menar att även en mycket målspråks- och 
målkulturanpassad översättning kan vara just en översättning (för en 
diskussion om definitionen av begreppet översättning, se avsnitt 3.2.2). Det 
finns förstås också undersökningar som faller utanför den snävare 
definitionen av institutionell översättning, men som ändå behandlar 
institutionella aspekter, bland annat Buzelin (2007) som studerat utgivning 
vid kanadensiska förlag, och Lefevere (1992), som berör den institutionella 
kontext som mecenatverksamhet historiskt innebar för skönlitteraturen. 

En intressant aspekt som Mossop (1988:66) påpekar bör beaktas när man 
studerar institutionell översättning, och som blir mycket aktuell beträffande 
EU:s institutioner, är att den översättande institutionen inte nödvändigtvis 
ingår i målkulturen (vilket annars normalt är fallet, vad gäller exempelvis 
förlag). Den översättande institutionen kan vara en två- eller flerspråkig 
organisation, den kan vara hemmahörande i källkulturen eller i en tredje kul-
tur. Det blir därför nödvändigt att skilja mellan målkulturen, för vilken 
översättningen produceras, och kulturen inom den institution där översätt-
ningen produceras. Samma tanke förs fram av Koskinen (2000), som menar att 
Europeiska kommissionen (vars finska översättningsavdelning hon studerat) 
inte är hemmahörande i vare sig käll- eller målspråkets kultur utan utgör en 
egen kultur.14 Även Trosborg har berört frågan. Hon kallar (1997:145 f.) 
texter som producerats ”in a supranational multicultural discourse community 
where there is no linguistically neutral ground” (t.ex. EU) för hybridtexter 
(”hybrid texts”). Sådana texter är enligt Trosborg ett resultat av förhandlingar 
mellan olika kulturer, och de kan därför uppvisa drag som återspeglar skriv-
konventioner från två eller flera olika kulturer. Texten är därmed inte fullt 
hemmahörande i någon av dessa kulturer, utan istället i den institutionskultur 
inom vilken den tillkommit. 

3.3.3 Likheter med annan institutionell textproduktion 
Institutionell översättning kännetecknas också av att den i stor utsträckning 
är en kollektiv textproduktionsprocess. I detta avseende finns många likheter 
med institutionellt skrivande i allmänhet. Institutionellt skrivande, alltså text-

                               
14 Denna ståndpunkt har kritiserats av Calzada Pérez (2001). Kritiken bemöts sedan i 
Koskinen 2004. 
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produktion inom olika former av organisationer, har dessutom undersökts i 
betydligt större utsträckning än den institutionella översättningen (se t.ex. 
Beaufort 2008 för en översikt över delar av detta område). Vid skrivande 
inom en institution (begreppet här förstått i sin mest konkreta betydelse) är 
det idag ovanligt att en ensam skribent har kontrollen över texten från början 
till slut. Istället tillkommer texter genom att flera personer samarbetar, och 
processen kan även involvera personer utanför den egna institutionen. (Vad 
gäller den sistnämnda situationen har Nord (2011) visat att skilda normer vid 
de inblandade institutionerna ibland leder till missuppfattningar och irritation.) 
Den textproduktionsprocess som EU-översättningen utgör involverar både 
personer utanför översättarnas egen enhet (t.ex. handläggare eller jurist-
lingvister) och personer utanför den egna EU-institutionen (t.ex. översättare 
eller juristlingvister vid andra EU-institutioner, såväl som personer i 
Sverige). 

En teoretisk modell för hur institutionell textproduktion påverkas av 
faktorer på flera olika, och sinsemellan sammanvävda, nivåer har presenterats 
av Gunnarsson (utförligast beskriven i Gunnarsson 2009:16 ff.). Gunnarsson 
menar att textproduktionen (som hon ser som ”a communicative event” (a.a. s. 
21) – jfr ”the translation event”), sker inom en arbetsgrupp, som i sin tur 
ingår i flera olika kontexter på såväl lokal som nationell och supranationell 
nivå. På samtliga nivåer aktualiseras fyra olika ramverk: det teknisk-
ekonomiska ramverket, det sociokulturella ramverket, det juridisk-politiska 
ramverket samt det språkliga ramverket. Tillsammans formar de den kontext 
inom vilken textproduktionen sker. Med utgångspunkt i Gunnarssons modell 
gör Söderlundh (2012), i en undersökning av textproduktion vid Försäkrings-
kassan, en uppdelning mellan institutionella ramar och lokala villkor. 
Begreppet institutionella ramar används då för de övergripande förutsätt-
ningar som finns vid myndigheten, medan lokala villkor betecknar 
förutsättningar som finns i skribenternas närmiljö. 

3.4 Normer 
Ett centralt begrepp inom den sociologiskt inriktade översättningsforskningen, 
liksom inom många andra områden där sociala fenomen studeras, är normer. 
Begreppet har getts många olika innebörder, i olika sammanhang och inom 
olika discipliner. Att här ge en uttömmande redovisning av dessa definitioner 
är förstås inte möjligt. Avsnittet syftar istället till att lyfta fram de aspekter av 
begreppet som blir relevanta i denna undersökning.  

Normer kan ses som en form av socialt regelverk som ger oss instruktioner 
för hur vi ska agera i en given gemenskap.15 Det bör dock påpekas att normer 

                               
15 Det är viktigt att komma ihåg att normer inte enbart är begränsande – de möjliggör också 
sociala handlingar och förmedlar rättigheter likaväl som skyldigheter (Scott 2008:55). 
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förstås inte är det enda som påverkar aktörers agerande. Vanor, rutiner och 
omedvetna förgivettaganden är också viktiga faktorer (Alasuutari 2004). 
Både vanor och normer orsakar regelbundenheter i mänskligt beteende. 
Skillnaden mellan dem är att om vanan bryts tillräckligt många gånger 
upphör den att vara en vana, medan normen kan vara fortsatt stark trots upp-
repade normbrott (Bartsch 1987:166). Vanor och rutiner kan vara av olika 
slag. Vissa rutiner kan vara inbyggda i de teknologiska hjälpmedel som 
används, medan andra rutiner handlar om hur människor organiserar sig och 
sitt arbete (Winter 1990:275). Att rutiner och förgivettagna handlingsmönster 
till stor del påverkar människors agerande är något som aktualiseras inte 
minst när verksamheter betraktas ur ett institutionellt perspektiv. Jag talar 
om normer, och det är normer som behandlas i detta avsnitt, men jag menar 
inte att normer är det enda som styr – och utöver normerna står också sådant 
som arbetsrutiner och vanor i fokus i undersökningen. 

3.4.1 Vad är en norm? 
Utöver att ge oss instruktioner för vårt handlande, fungerar normerna även 
som kriterier för hur individer och grupper ska bedöma sitt eget eller andras 
agerande. Normerna kan vara medvetna eller omedvetna, men de är alltid 
sociala – det vill säga de gäller för en grupp inte för en enskild individ. För 
att det ska vara möjligt att tala om en norm måste det finnas någon form av 
regelbundenhet (vilket dock inte innebär att alla regelbundenheter är ett 
resultat av normer), men det måste också finnas en (åtminstone teoretisk) 
möjlighet att välja att inte följa normen. Det innebär att även om det finns en 
norm betyder det inte nödvändigtvis att den alltid efterlevs. Normalt finns 
det också konkurrerande normer inom en grupp (Toury 1998:28), vilket 
kräver att aktörerna väljer (även om valet inte behöver vara medvetet) vilken 
av dessa de ska följa vid varje givet tillfälle. Naturligtvis förändras också 
normerna över tid. När det gäller normbrott, och förändring av normsystem 
menar Teleman (1979:29) att det i alla normsystem ingår ”övernormer” som 
anger utrymmet för förändring och utvidgning av normsystemet. Detta 
utrymme kan därför skilja sig åt mellan olika normsystem. Vissa norm-
system är öppna (Teleman ger poesin som exempel) medan andra, till 
exempel det juridiska språket, är slutna. Det innebär att utrymmet för 
förändringar i ett sådant normsystem är begränsat. 

Det har gjorts olika uppdelningar av normer, och jag ska här ta upp de 
kategoriseringar jag senare kommer att använda mig av. Berge (1990) skiljer 
mellan pliktnormer och kvalifikationsnormer. Pliktnormer är normer som 
påbjuder, förbjuder eller tillåter beteende, medan kvalifikationsnormer 
istället bestämmer hur ett givet beteende ska kategoriseras. Som exempel 
kan vi ta pliktnormen att det i vårt samhälle är förbjudet att mörda någon, 
medan definitionen av vad vi i vårt samhälle betraktar som mord (en 
definition som kan skifta både geografiskt och över tid) är en kvalifikations-
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norm. Normer är alltså något som ”både strukturerer erfaringen og genererer 
atferd etter et visst system” (a.a. s. 27). 

Inom översättningsvetenskapen har Chesterman (1997) skiljt mellan för-
väntansnormer (expectancy norms) och professionella normer (professional 
norms). De förstnämnda utgörs av de förväntningar mottagaren har på mål-
texten. De är produktnormer, som används för att utvärdera produkten – 
alltså att bedöma om en översättning anses bra eller inte. De professionella 
normerna är istället processnormer, som styr de val översättaren gör under 
arbetet (jfr Bartsch 1987:170 f.). Dock är dessa naturligtvis nära knutna till 
produktnormerna, eftersom det är de sistnämnda som avgör vilken typ av 
slutprodukt som processnormerna ska leda fram till. 

Den forskare som inom översättningsvetenskapen kanske mer än andra 
förknippas med begreppet normer är Toury. Han beskriver normer 

as the translation of general values or ideas shared by a community – as to 
what is right and wrong, adequate and inadequate – into performance 
instructions appropriate for and applicable to particular situations, specifying 
what is prescribed and forbidden as well as what is tolerated and permitted in 
a certain behavioural dimension (Toury 1995:54 f.). 

Den typ av beteendeinstruktioner Toury beskriver här motsvarar alltså 
Berges (1990) pliktnormer. Som framgår av citatet utgörs normerna inte av 
värderingarna eller idéerna i sig, utan fungerar som en länk mellan dessa 
värderingar och en individs handlingar. Eftersom normer inte är något som 
flyter omkring i en abstrakt idévärld, utan alltid realiseras genom mänskliga 
handlingar, innebär det att normer alltid skapas och upprätthålls i sociala 
sammanhang (jfr Nord 2011:25). En norm hör alltid hemma i en viss social 
kontext (samtidigt som normerna naturligtvis är en del i skapandet av denna 
kontext).  

En norm består dels av ett norminnehåll (norm content), alltså vad 
normen påbjuder, dels av en normativ kraft (normative force) (Bartsch 
1987:176). Den normativa kraften kan utövas av en normauktoritet, men 
utövas också av medlemmarna i den grupp där normen gäller. Även Toury 
(1995:67) talar om normers styrka och menar att normerna kan sägas befinna 
sig på en gråskala mellan två ytterligheter: å ena sidan regler, som är relativt 
fasta och ofta generella, å andra sidan rena idiosynkrasier.  I ena änden av 
normskalan finns alltså starka, regellika normer, och i den andra änden svaga 
normer som närmar sig gränsen mot idiosynkrasierna. Det är en steglös 
skala, utan några skarpa gränser mellan normer av olika styrka, och inte 
heller avgränsningen gentemot regler och idiosynkrasier är skarp. Tvärtom 
menar Toury att vi, för att kunna avgöra om ett visst beteende är idio-
synkratiskt eller lagbundet, måste känna till normskalan däremellan (1998:17). 
Men eftersom en norm alltid hör hemma i en social kontext kan både upp-
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sättningen av normer och den normativa kraft en given norm har variera 
mellan olika gemenskaper. 

3.4.2 Normer i (skriv- och) översättningsprocesser 
Normer är inte bara olika starka, de opererar också på olika nivåer och 
påverkar olika steg i översättningsprocessen. Toury (1995) vill dela in de 
normer som gäller för översättning i två grupper: preliminära respektive 
operationella normer. De preliminära normerna kan också kallas urvals-
normer, eftersom de styr vilka texter som kommer i fråga för att översättas. 
Även normer som gäller till exempel om och när reläöversättningar (dvs. 
översättning via ett tredje språk) accepteras är preliminära. Normer på denna 
nivå kommer inte att behandlas här, även om denna typ av normer naturligtvis 
finns för den översättning som sker inom EU-organisationen.  

De preliminära normerna påverkar vilken strategi översättaren väljer för 
sin översättning; en adekvans- eller en acceptansinriktad strategi. Toury 
(1995:56) talar här om en initial norm. Vid adekvansinriktad översättning 
visar översättaren stor respekt för källtexten och följer denna nära. Vid 
acceptansinriktad översättning anpassas texten istället i hög grad till mål-
kulturen och mottagarna (jfr Schleiermacher (2012 [1813]). Toury talar om 
adekvat respektive acceptabel översättning (1995:57). Jag väljer dock att, i 
enlighet med Lindqvist (2002:43 f.), istället tala om adekvans- respektive 
acceptansinriktad översättning. Till skillnad från de preliminära normerna är 
dessa initiala normer något som aktualiseras i undersökningen. Vilken av 
dessa två övergripande strategier som väljs avgör i sin tur vilken uppsättning 
operationella normer som aktualiseras under översättningsarbetet (här förstått 
som the act of translation).  

De operationella normerna delas i sin tur in i matrisnormer (matricial 
norms) och språkformsnormer (textual-linguistic norms);  svenska termer från 
Lindqvist 2002. Matrisnormerna påverkar textens struktur, genom att reglera i 
vilken utsträckning översättaren gör tillägg eller strykningar i förhållande till 
källtexten, medan språkformsnormerna reglerar textens språkliga utformning. 
Språkformsnormerna kan antingen vara generella, och gälla för alla texter 
(inom ett visst språk eller en viss målkultur), eller specifika för en viss genre, 
exempelvis för rättsakter. Det är normer på den här nivån som lämnar konkreta 
avtryck i texten. 

I avhandlingen behandlas alltså översättningsnormer, som på olika nivåer 
styr hur en text översätts. Men språkformsnormer gäller inte enbart för 
översättningar utan är relevanta även vid enspråkig textproduktion. De kan 
därmed ses som skrivnormer lika mycket som översättningsnormer. När det 
gäller normer för hur en text ska se ut har man inom språkvetenskapen skiljt 
på å ena sidan ortografiska och morfologiska normer och å andra sidan 
diskursnormer (Josephson 2005a). De förstnämnda är binära (rätt-eller-fel-
normer) och oftast allmänna. Det innebär att de inte är begränsade till att 
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gälla exempelvis en viss genre eller inom en viss grupp av människor. 
Diskursnormerna är däremot vagare och i större utsträckning tolkningsbara. 
De är ofta lokala och kan därför skifta mellan till exempel olika grupper eller 
olika publikationer (a.a. s. 93). Exempelvis tenderar artiklar i Veckorevyn 
respektive Dagens Nyheter att inte vara formulerade på samma sätt, eftersom 
de följer skilda diskursnormer, men stavningen kommer att vara densamma i 
båda tidningarna – eftersom det då rör sig om en binär och allmän norm. 
Såväl binära normer som diskursnormer hör alltså till det Toury kallar 
språkformsnormer. Distinktionen mellan dem aktualiseras i samband med 
den revideringsanalys som ingår i undersökningen. 

3.4.3 Hur studera normer? 
Toury (1995) talar om två olika källor till kunskap om normer: textuella och 
utomtextuella. De textuella källorna är översatta texter och deras källtexter, 
men också andra översatta texter samt icke översatta texter på samma språk. 
De utomtextuella källorna kan vara till exempel preskriptiva översättnings-
teorier, riktlinjer, uttalanden från översättare eller andra aktörer om hur arbetet 
går till etc. För båda källtyperna gäller dock att de endast låter oss studera 
normerna indirekt. I fallet med de textuella källorna kan regelbundenheter i 
texterna visa på förekomsten av en viss norm, men regelbundenheten i sig 
utgör inte normen utan är endast resultatet av normstyrt beteende. Men den 
kan också vara resultatet av något annat, exempelvis en rutin. Utomtextuella 
källor, i form av så kallade normutsagor (t.ex. skrivna riktlinjer eller muntliga 
uttalanden av översättare), utgör inte heller normer. Här kan paralleller dras 
till Teleman (1979:15) som skiljer på kodifierade, faktiska respektive 
upplevda normer. Den kodifierade normen är den norm som fastslagits av 
någon form av auktoritet, exempelvis i form av publicerade riktlinjer för en 
viss typ av skrivande, medan den faktiska normen är den som människor 
faktiskt praktiserar. Den upplevda normen, slutligen, är den norm som 
människor tror att de följer – vilket alltså inte behöver vara densamma som 
den faktiska normen. Tourys (1995) begrepp normutsagor omfattar till viss 
del detsamma som Telemans kodifierade respektive upplevda normer, men 
tillför samtidigt ytterligare en dimension eftersom det inte med självklarhet 
måste finns någon överensstämmelse mellan normutsagan och den upplevda 
normen. 

Toury tillskriver de textuella respektive utomtextuella källorna väldigt 
olika grad av tillförlitlighet: 

Texts are primary products of norm-regulated behaviour, and can therefore 
be taken as immediate representations thereof. Normative pronouncements, 
by contrast, are merely by-products of the existence and activity of norms. 
(1995:65, kursivering i original) 
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De utomtextuella källorna bör därför enligt Toury ”be treated with every 
possible circumspection” (a.st.). Jag menar dock, i likhet med Pym (1998) 
och Nordman (2009), att även normutsagor kan utgöra värdefulla källor för 
att förstå översättningsprocessen, och i undersökningen kommer jag att utgå 
från båda källtyperna för att få en så fullständig bild som möjligt. Norm-
utsagor kan, i kombination med studiet av textuella regelbundenheter, ge 
förklaringar till dessa regelbundenheter – förklaringar som ett helt text-
baserat angreppssätt inte kan ge. Till skillnad från Toury anser jag också att 
den medvetenhet om normer som kan komma till uttryck genom norm-
utsagor, det vill säga de inblandade aktörernas syn på vilka normer som styr 
deras verksamhet, är lika intressant att studera som normerna i sig. 

3.5 Revideringar 
Revideringar är något som studerats ur olika perspektiv inom översättnings-
vetenskapen, och begreppet har också definierats lite olika. En bred definition 
ges av Englund Dimitrova (2005:106), som kallar alla de ändringar över-
sättaren gör, under eller efter översättningsarbetets skrivfas, för revideringar. 
Enligt denna definition innebär revidering alltså inte enbart korrigering av 
direkta felaktigheter, utan även andra förändringar som anses förbättra texten. 
Ändringarna kan omfatta såväl strykningar som tillägg och omformuleringar, 
och de kan förekomma på alla nivåer i texten – även om det ofta påpekas 
(Mossop 2006, Künzli 2007) att det är viktigt att granskaren anpassar sin 
granskning och sina revideringar utifrån både tidsramarna och de 
instruktioner som getts för uppgiften. 

Revideringar kan göras antingen av översättaren själv (självrevidering), 
eller av någon annan. I det förstnämnda fallet skiljer man också på å ena 
sidan revideringar som görs löpande under skrivfasen, å andra sidan 
revideringar som görs i samband med bearbetning av den redan skrivna 
texten (postrevideringar). Det framhålls dock ofta att revideringar är något 
som görs löpande under hela översättningsprocessen (Breedveld 2002, 
Séguinot 2000:146). Jag har enbart tittat på revideringar som görs av någon 
annan än översättaren, och det är därmed endast revidering under post-
skrivfasen som är aktuell.  

De studier av revideringar som gjorts inom översättningsvetenskapen har 
haft olika syften. Undersökningar som gjorts inom områdets kognitiva gren 
(t.ex. Englund Dimitrova 2005) har fokuserat på granskningens roll i 
översättningsprocessen (the act of translation). Dessa studier rör ofta själv-
revidering. Det har också gjorts flera revideringsundersökningar som syftat till 
att avgöra revideringens effekt på texternas kvalitet. Bland annat har Künzli 
(2007) studerat revideringar av en juridisk text med detta perspektiv. Ett 
intressant resultat av hans undersökning är att revideringen i några fall gjorde 
texten sämre istället för bättre. Även Brunette, Chantal och Hine (2005) och 
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Künzli (2006) pekar på att granskningen ofta inte leder till kvalitets-
förbättringar. Min utgångspunkt är inte en sådan kvalitetsbedömning. Jag ser 
revideringarna som ett sätt att få syn dels på den interinstitutionella 
arbetsprocessen (the translation event), dels på vilka normer som aktualiseras i 
samband med granskningen. Med granskning avses här den kontrolläsning av 
texten som görs efter att översättningen är avslutad. Med revidering avses de 
markeringar som görs i texten i samband med granskningen. Dessa är därmed 
ett exempel på det Chesterman (2007:179 f.) kallar responser. Chesterman 
talar om tre typer av effekter som en översättning kan ge: reactions (kognitiva 
effekter som enbart finns i läsarens huvud), responses (observerbara effekter i 
form av någon typ av handling – t.ex. att göra en markering i texten, eller att 
gå till översättarens kontor och fråga varför en viss term har valts) samt 
repercussions, effekter på en mer abstrakt nivå som till exempel påverkan på 
målspråkets utveckling. En respons kan alltså vara även annat än de 
markeringar som görs i texten, men en respons är alltid något mer än enbart 
granskarens reaktion på det lästa. 

 Revidering som en del av den institutionella översättningsprocessen, 
liksom vilka normer som ligger bakom de gjorda revideringarna, har även 
studerats av Nordman (2004a, 2009). Hennes resultat visar bland annat att 
kommunikationen mellan de tre institutioner som ingår i den studerade 
lagstiftningsprocessen upplevs vara mindre god. De översättare som ingår i 
undersökningen önskar sig också mer återkoppling och respons från 
granskarna. Nordman konstaterar också (2009:211 ff.) att antagandet att 
mängden revideringar skulle minska under processens gång inte får något 
stöd. Det får inte heller antagandet att det skulle finnas en arbetsfördelning 
mellan de olika granskningsomgångarna, så att exempelvis den första 
granskningen skulle fokusera på syntaktiska helheter medan senare 
granskningar skulle rikta in sig på successivt allt mindre enheter. Istället 
pekar de analyserade revideringarna på att alla inblandade institutioner gör 
lite av allt. Det förekommer också så kallade revideringskedjor, där till 
exempel ett och samma ord revideras flera gånger men på olika sätt vid de 
tre institutionerna (Nordman 2004b). Någon enhetlig samsyn eller tydligt 
samarbete kan alltså inte ses i detta avseende. 

3.6  Klarspråk 
Med klarspråk brukar avses begriplighet i olika typer av skriftlig eller 
muntlig offentlig kommunikation. På sin hemsida definierar Språkrådet det 
som ”myndighetstexter skrivna på ett vårdat, enkelt och begripligt språk” 
(Klarspråk). Det här avsnittet behandlar både klarspråk och läsbarhet, och 
fokus kommer helt att ligga på skriftlig kommunikation. Inledningsvis 
presenteras klarspråksarbetets förhållande till lagstiftning och lagspråket. 
Därefter går jag in på delar av forskningen omkring vad som gör en text 
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lättläst, samt de olika perspektiv som präglat denna forskning och därmed 
också klarspråksrekommendationerna. Sedan går jag in på forskning som 
istället intresserat sig för försöken att arbeta med klarspråk i olika 
sammanhang, och alltså ställer frågor som vilken effekt, och vilka 
förutsättningar, sådana klarspråksprojekt har haft. Sist redovisas studier 
omkring klarspråk och juridiska texter, samt studier om klarspråk och 
översättning. 

3.6.1 Klarspråket och lagen 
I Sverige inriktades klarspråksarbetet tidigt på att förenkla lagspråket. Redan 
under 1960-talet kom Statsrådsberedningens promemoria Språket i lagar och 
andra författningar, som innehöll rekommendationer för just författnings-
språket. Därefter har följt ett flertal rapporter och andra publikationer, till 
exempel Gröna boken, vars första upplaga kom 1969, Myndigheternas 
föreskrifter: Handbok i författningsskrivning, vars första upplaga kom 1986, 
och Svarta listan: Ord och fraser som kan ersättas i författningsspråk, vars 
första upplaga kom 1988. 
   Sverige är naturligtvis inte ensamt om att sträva mot begripliga myndighets-
texter och framför allt i den anglosaxiska världen har man kommit mycket 
långt i det arbetet. Men internationellt sett har lagspråket ofta varit undantaget 
från klarspråksarbetet (dock inte alltid, se exempelvis Klart myndighetsspråk – 
ett handlingsprogram 2014 för det finländska klarspråksarbetets del).16 Medan 
klarspråksarbetet i Sverige inleddes ”uppifrån”, för att de nya skrivvanorna 
sedan skulle sprida sig från det prestigefyllda lagspråket ner till andra 
offentliga texter, har man i många länder ansett att just det prestigefyllda 
lagspråket inte kan röras. Ofta tycker man inte heller att det finns någon 
anledning att röra det, eftersom lagspråket anses vara riktat till specialister och 
inte till lekmän (Ehrenberg-Sundin 2000, Pym 2000). I Sverige (och även en 
del andra länder, bland annat de nordiska) har en av utgångspunkterna istället 
varit att lagtexter ska kunna läsas och förstås även av allmänheten. 

Uppfattningen att medborgarna ska kunna förstå lagen uppstod inte på 
1960-talet och som Pettersson (1992:170 f.) påpekar skulle den förenkling av 
lagspråket som kunnat iakttas under 1900-talet också kunna vara ett resultat 
av att lagspråket helt enkelt anslöt sig till den allmänna förenklingsprocess 
som kännetecknat svenskan under detta sekel. Men allmänhetens rätt att 
förstå lagen får ändå anses ha varit en av motiveringarna för det klarspråks-
arbete som inleddes under 1960-talet.  

                               
16 Det finns förstås de som arbetar för mer begripliga lagtexter även internationellt, bland 
annat föreningen Clarity (Clarity International), men med den skillnaden att arbetet då drivs 
snarare som en lobbyverksamhet och inte är något som myndigheter eller lagstiftande 
instanser själva driver. 
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Ett annat skäl till att man valde att rikta de första klarspråks-
ansträngningarna mot just författningsspråket, var lagspråkets höga status. 
Om modernare och mer lättlästa konstruktioner började användas i 
lagspråket, förväntades det innebära minskat motstånd mot att införa dessa 
konstruktioner även i andra texter inom den offentliga förvaltningen 
(Ehrenberg-Sundin 1993). Ytterligare ett skäl var att formuleringar i lag-
språket gärna sprider sig till andra myndighetstexter, till exempel domar och 
myndighetsbeslut. För att myndighetstexter skulle bli lättlästa ansågs det 
därför nödvändigt att börja med lagspråket, eftersom detta ”styr” många 
andra texttyper genom olika former av bundenhet.  

Men förändringar av lagspråket innebär inte per automatik att motsvarande 
förändringar genomförs även i andra texter. Föråldrade verbformer och andra 
ord som för länge sedan bytts ut i författningsspråket är fortfarande vanliga i 
domar (Ehrenberg-Sundin 2008:187 f.). En förklaring är att myndighetstexter 
inte binds enbart av lagspråket utan också av andra myndighetstexter. Inte 
minst är sådan intertextualitet alltså ett kännetecken för det juridiska språket 
(se avsnitt 3.2.1), och när det gäller domarna verkar bundenheten till förlagor i 
form av äldre domar vara starkare än bundenheten till lagspråket. 

3.6.2 Forskning om läsbarhet och begriplighet 
Frågan om vilka faktorer som påverkar hur läsbar eller begriplig en text är 
har behandlats ur flera olika perspektiv, såväl i Sverige som i andra länder.17 
Jag kommer här att lägga störst fokus vid vad som skrivits inom de nordiska 
länderna. Den tidiga forskningen om läsbarhet kan delas in i två inriktningar 
(Platzack 1974a): Den första fokuserar på vad som kan kallas stilistiska 
frågor. Enkelt uttryckt syftar studier av denna typ till att klargöra vilka 
språkliga faktorer som samvarierar med hur lätt- eller svårläst en text bedöms 
vara. Sådana undersökningar omfattar bland annat utarbetandet av läsbarhets-
formler (t.ex. Björnsson 1968). Den andra inriktningen har beröringspunkter 
med psykologi, och här har forskarna intresserat sig för varför vissa språkliga 
drag är mer svårlästa än andra. Dessa undersökningar (t.ex. Platzack 1974b) 
har ofta haft den generativa grammatiken som grund. Gemensamt för båda 
inriktningarna har varit att fokus legat på ord- och meningsnivå (enbart 
meningsnivå för de generativa studierna). Detta stilistisk-grammatiska 
perspektiv på begriplighet dominerade när frågan om ett begripligt 
myndighetsspråk började debatteras på allvar under 1960- och 1970-talen 

                               
17 Skillnaden mellan dessa två begrepp definierar Gunnarsson (1982:76 ff.) som att läsbarhet 
syftar på den ytliga läsförståelsen – eller snarast läsansträngningen – medan begriplighet 
syftar på en djupare textförståelse. Det finns i viss mån ett kronologiskt förhållande mellan 
dessa två, såtillvida att den tidiga forskningen i stor utsträckning fokuserade på läsbarhet, 
medan intresset senare har kommit att istället riktas mot frågan om begriplighet. 
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(Josephson 2005b:2 f.).18 Under 1980-talet flyttades fokus från de lexikala 
och syntaktiska nivåerna, och två andra perspektiv växte fram: ett text-
lingvistiskt perspektiv, med fokus på frågor om disposition, styckeorganisation 
och sambandsmarkörer men som fortfarande inte beaktade läsaren, samt ett 
kognitivt och pragmatiskt perspektiv, där textens funktion och frågor om 
bland annat mottagaranpassning stod i centrum (Nyström Höög 2009:9). Till 
detta perspektiv kan till exempel Gunnarssons avhandling (1982) föras. Hon 
visar där att de största hindren för läsarnas förståelse inte ligger på ytspråklig 
nivå, utan istället handlar om huruvida textens och läsarens perspektiv 
stämmer överens. Under 1990-talet växte ett fjärde perspektiv fram – det 
etnografiska, som fokuserade på faktiska läsare och hur de uppfattade texter 
(Nyström Höög 2009:9 f.).  

Klarspråksarbetet i sig har i stor utsträckning varit en praktikerverksamhet 
och forskningen om klarspråksfrågor har under de senaste decennierna varit 
begränsad (Nyström Höög 2010). Men även om klarspråksrekommen-
dationerna till stor del har baserats på allmänt sunt förnuft och beprövad 
erfarenhet, så har de förstås också utgått från den ovan nämnda läsbarhets-
forskningen. I det praktiska klarspråksarbetet idag ligger huvudfokus 
fortfarande på det grammatisk-stilistiska respektive det textlingvistiska 
perspektivet (Nyström Höög 2009:10). Att så är fallet, trots forskning om 
läsarreaktioner och vikten av mottagaranpassning, kan sannolikt förklaras 
med att mottagaren för myndighetstexter ofta är mycket diffus (Nord 
2011:20). Texterna vänder sig ofta till en rad olika mottagare, med olika 
läsmål och förkunskaper, och det blir därför mycket svårt för en skribent att 
anpassa texten utifrån dessa faktorer. 

3.6.3 Forskning om klarspråksinsatser 
När det gäller vad som anses göra en text lätt eller svår att förstå har fokus 
alltså skiftat något med tiden, och de rekommendationer som ges har också 
utvecklats även om huvudfokus alltså fortfarande förefaller ligga på 
ytspråkliga drag. Men det har också tillkommit ett intresse för hur dessa 
rekommendationer omsätts i praktiken: hur förutsättningarna för klarspråk 
ser ut på konkreta arbetsplatser, och vilka effekter olika klarspråkssatsningar 
har gett. Det dessa studier har gemensamt med denna undersökning är att det 
som studeras inte är vad som gör en text lätt- eller svårläst, utan istället hur 
skribenter och texter förhåller sig till de fastslagna rekommendationerna. 

När det gäller förutsättningarna för klarspråksarbetet, ställer Becker 
Jensen (2007:13) upp en modell över följande fyra problemområden som 

                               
18 Men även om huvudfokus kan sägas ha varit på de lexikala och syntaktiska nivåerna var det 
givetvis känt att t.ex. textstrukturmarkörer också har betydelse för begripligheten (se Det 
statliga utredningstrycket 1950:21). 
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han menar måste hanteras för att det ska vara möjligt att ändra oklart 
språkbruk till klart sådant: 

• kodproblemet 
• relationsproblemet 
• kompetensproblemet 
• avhängighetsproblemet 

Kodproblemet berör de språkliga formuleringarna, och är alltså det som står 
i fokus för mycket av det traditionella klarspråksarbetet. Det handlar om 
klassiska rekommendationer som att undvika ålderdomliga och svåra ord, 
verbalsubstantiver, långa meningar etc. 

Det andra problemet, relationsproblemet, handlar om att vi genom språket 
inte bara uttrycker sakförhållanden, utan också vilken relation vi har till den 
vi talar med (i detta fall läsaren) – både vad gäller maktförhållanden och vad 
gäller graden av distans. Becker Jensen menar att ett skäl till motstånd mot 
ändrade skrivmönster, är att sådana förändringar också medför förändringar 
av språkbrukarens syn på sig själv och sin egen roll. Bilden kompliceras 
ytterligare, menar Becker Jensen, av att skribenten generellt inte bara har den 
primära mottagaren – medborgaren – att ta hänsyn till, utan även en eller 
flera sekundära mottagare – till exempel chefen, domstolen eller politiker (jfr 
även Larsson 1989). 

Det tredje problemet, kompetensproblemet, handlar om användningen av 
fackspråk. Fackspråk underlättar och effektiviserar kommunikation mellan 
fackfolk inom ett visst område, bland annat genom att erbjuda precisa termer 
för skilda företeelser. Becker Jensen menar dock att fackspråket ofta blir en 
del av identiteten för experter inom olika områden och att de därför har svårt 
att frångå det, även när mottagarna är lekmän eller när fackuttrycket i fråga 
faktiskt inte är mer precist än den allmänspråkliga motsvarigheten. Problemet 
förstärks i situationer där experter från flera olika ämnesområden är 
inblandade i att producera en och samma text (en situation som enligt Becker 
Jensen (2007:18) blivit vanligare genom datorernas intåg). Eftersom inte heller 
experterna sinsemellan förstår varandras fackspråk riskerar då den färdiga 
texten att bli en blandning av en rad skilda yrkesspråk. Becker Jensen menar 
att denna typ av problem skulle kunna minskas genom att man låter en 
språkligt utbildad person arbeta igenom texten, men konstaterar att det ofta 
finns motstånd mot att låta till exempel informatörer ändra i fackexperters 
texter eftersom språklig och kommunikativ kompetens generellt värderas 
lägre än annan sakkompetens (som ekonomi eller juridik). (Jfr även Nord 
2013, om hur olika expertroller aktualiseras i ett språkgranskningssamtal 
mellan en skribent och en språkvårdare.) 

Med det fjärde problemet, avhängighetsproblemet, avser Becker Jensen det 
faktum att den enskilde skribenten i sitt skrivande är beroende av en rad 
institutionella faktorer – exempelvis krav på att legitimera sig inför externa 
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institutioner (t.ex. inkludera laghänvisningar i brevet till medborgaren, för att 
legitimera beslutet inför domstolen), resursmässiga begränsningar (t.ex. tids-
brist) och krav på att följa skrivtraditioner på arbetsplatsen. Den sistnämnda 
aspekten ansluter även till Larsson (1989), som konstaterar att myndigheters 
texter i stor utsträckning binds av äldre förlagor. Larsson menar att denna 
intertextuella19 bundenhet är en starkt bidragande orsak till att äldre uttrycks-
sätt lever kvar i myndighetstexter. Larsson talar om tre typer av bundenhet: 
innehållslig bundenhet (ett myndighetsbeslut är t.ex. innehållsligt bundet till 
den lagparagraf som beslutet baseras på), formbundenhet (lagar är ofta form-
mässigt bundna till andra lagar eftersom principen ”en form en betydelse” är 
viktig) och mallbundenhet (en text som följer en mall är bunden både till inne-
håll och form). Att texterna så ofta är bundna på detta sätt menar Larsson beror 
på att skrivandet på myndigheterna är kollektivt och anonymt. Den enskilde 
tjänstemannens röst ska inte synas i texten utan det är myndigheten som talar. 
Ett beslut ska därför se likadant ut oavsett vem, eller vilka, som skrivit det. Att 
ha förståelse för, och ta hänsyn till, denna speciella skrivsituation menar 
Larsson är centralt för att försöken att reformera myndighetsspråket ska bli 
framgångsrika. Texternas bundenhet till äldre förlagor tydliggör också behovet 
av att inte enbart inrikta klarspråksarbetet på att utbilda enskilda skribenter, 
utan också på att arbeta om skrivmallar etc. 

Effekter av klarspråksinsatser har studerats bland annat av Janssen (2001), 
Kjærgaard (2010) och Tiililä (2009). De kommer till delvis olika slutsatser, 
vilket sannolikt till viss del kan förklaras av de skilda metoder de valt. Tiililä 
undersöker hur deltagare i klarspråksutbildningar själva bedömer sitt 
skrivande efter kursen, och vilka hinder de ser för att tillämpa klarspråks-
råden i sitt dagliga arbete. Resultaten visar att deltagarna generellt ansåg sig 
följa råden i mycket stor utsträckning. Vad deltagarna själva anser om sitt 
skrivande är intresssant, men bilden nyanseras något när dessa resultat jämförs 
med Janssens (2001) och Kjærgaards (2010). De fokuserar mer på produkten, 
och jämför texter som är skrivna före respektive efter deltagande i en 
klarspråksutbildning (även om de också kopplar detta till processen). Janssen 
(2001) menar att utfallet av klarspråkssatsningar generellt är dåligt om man 
ser till hur mycket som faktiskt förändras i skribenternas texter. Han hävdar 
att detta inte beror på dåliga klarspråkskurser, utan på att man, felaktigt, har 
utgått från att det är medarbetarnas bristande skrivförmåga som ligger bakom 
besvärliga texter. Janssen menar att orsakerna till skribenternas dåliga 
prestationer istället ska sökas på andra nivåer, och här finns klara paralleller 
till Becker Jensens (2007) modell om förutsättningarna för klarspråksarbetet. 
Som exempel ger Janssen (2001:119 f.) att myndighetsskrivandets anonyma 
och kollektiva karaktär (jfr Larsson 1989) gör att ingen tar ansvar för textens 

                               
19 Intertextualitet är ett begrepp som används på olika sätt inom forskningen. Här avser 
begreppet de relationer som finns mellan skilda texter, genom direkta hänvisningar, eller 
genom att termer eller formuleringar avsiktligt eller oavsiktligt återanvänds.  
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utformning, att förmågan att skriva vagt ofta premieras då politiska 
kompromisser ska nås, och att skribenter på myndigheter ofta inte betraktar 
sig själva som skribenter utan som handläggare, lagstiftare eller något annat 
(jfr Söderlundh 2012:60 ff.). Även Kjærgaards (2010) resultat pekar mot 
inga eller mycket begränsade effekter av de två klarspråksprojekt hon 
studerat, och liksom Becker Jensen (2007) och Janssen (2001) visar hon att 
organisatoriska förhållanden kan anses ha bidragit starkt till detta. 

3.6.4 Kritik och invändningar mot klarspråk 
Enigheten omkring både betydelsen av klarspråk och vilka medel som 
behövs för att uppnå det är och har varit stor i Sverige, och därför finns det 
inte heller särskilt mycket publicerad kritik mot klarspråk. En förhållandevis 
noggrann genomgång av den kritik som ändå framkommit ges av Nord 
(2011:20 ff.). Mycket av den kritik som tas upp där handlar om att 
förenklade råd om ytspråklig utformning inte bidrar till ökad begriplighet, 
eftersom begripligheten är så avhängig av mottagare och sammanhang. 
Anpassning till just mottagare och sammanhang får visserligen anses vara en 
del av klarspråksidén (vilket Nord också påpekar), men diskussionen om 
mottagaranpassning görs ofta utifrån antaganden om en generell läsare och 
ger inte en skribent någon större hjälp i att anpassa sig till just den aktuella 
textens mottagare. Motsvarande kritik förekommer även vad gäller den 
engelska motsvarigheten till klarspråk, ”plain English” (Solomon 1996). 

Även det informella tilltalet som ofta rekommenderas i klarspråks-
sammanhang har fått kritik. Det är till exempel inte givet att mottagarna 
alltid uppskattar ett mer informellt tilltal (Hanell 2012:118). Att texten 
tydligt ska vända sig till mottagaren kan också få som bieffekt att mottagar-
gruppen snävas in, för att det är svårt att tilltala flera olika mottagare 
samtidigt. Att använda du-tilltal, i enlighet med moderna klarspråksrekom-
mendationer, kan då få den oavsedda effekten att ”myndigheten normaliserar 
och gynnar vissa mottagare medan andra framställs som avvikande” (Lind 
Palicki 2010:148). Det har också ifrågasatts i vilken utsträckning det är 
möjligt att mottagaranpassa en text, när det rör sig om stora och varierade 
grupper av mottagare (Rahm 2012). 

Till den kritik som framförts hör också att klarspråk gör svenska språket 
”fattigare” och mindre nyanserat (jfr Sundin 2002, där centrala punkter i 
klarspråkskritiken sammanfattas). Vad gäller översatta EU-texter har till 
exempel Edgren (2000:96) framhållit att den nya ”stilvariant av offentlig 
svenska” som skapats genom dessa texter kan ”[bidra] till en säkert nyttig 
stilpluralism” (a.st.). Mot detta kan invändas att mottagarnas behov av att 
förstå de texter som vänder sig till dem, rimligen bör väga tyngre än behovet 
av stilvariation.  

Det har också förekommit kritik mot att de svenska riktlinjerna för 
klarspråk rekommenderas även för EU-översättningar. Ekerot (2000, 2003) 
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menar att riktlinjerna snarast motverkar sitt syfte, åtminstone så länge original-
texterna inom EU inte skrivs mer medborgaranpassat. För att översättarna 
ska kunna skriva god svenska och samtidigt uppfylla kravet att bevara 
källtextens ofta tunga meningsbyggnad menar han att de måste använda 
konstruktioner som dagens klarspråkshandböcker råder skribenter att undvika. 
De svenska rekommendationerna ses alltså som en del av problemet, snarare 
än som en del av lösningen. Det är dock inte denna avhandlings syfte att 
utvärdera huruvida dagens klarspråksrekommendationer är lämpliga för att 
uppnå begripliga texter, varken inom EU eller inom andra organisationer. 
Istället vill jag fokusera på vilka aspekter i processen som bidrar till, eller 
hindrar, att de befintliga rekommendationerna följs. 

3.6.5 Klarspråk och översättning 
De undersökningar som specifikt tittat på hur texters läsbarhet eller begrip-
lighet påverkas av att de är översättningar är mycket få. Ett tidigt bidrag på 
området gjordes av Dye (1971), som med hjälp av en form av läsbarhetsindex 
undersökte hur läsbarheten i skönlitterära texter förändrades i översättningen 
från franska till engelska. I studien visade sig de engelska översättningarna 
genomgående vara mer lättlästa än de franska originalen. Dyes metod att på 
de franska originalen applicera ett läsbarhetsindex som utvecklats för 
engelskspråkiga texter gör dock resultaten osäkra. Utöver att läsbarhetsindex 
i allmänhet är trubbiga instrument, är det också uppenbart att skillnader i hur 
språk är uppbyggda gör att samma mätmetoder inte oreflekterat kan 
appliceras på olika språk. Det är därför tveksamt om resultatet egentligen 
säger något om översättningsprocessens påverkan på läsbarheten. 

Klarspråk i översatta texter, utan att fokusera just översättandets inverkan, 
har studerats av något fler. En för denna avhandling närliggande under-
sökning är Nordman (2009) som studerar översättning från finska till 
svenska av finländska lagtexter. I sin analysmodell arbetar hon med fyra 
normer − juridisk lämplighet, korrekt återgivning, språkriktighet samt 
begriplighet − och studerar i vilken utsträckning respektive norm påverkar 
de revideringar som görs under översättningsprocessen. Resultaten visar att 
begriplighetsnormen är den som får minst genomslag (a.a. s. 292), och det 
gäller även vid översättning av lagtexter som har lekmannen som mottagare. 
Över huvud taget går det inte att se någon skillnad i översättningen av lag-
texter som hade medborgaren som uttrycklig mottagare och lagtexter som 
inte hade det (a.a. s. 297). 

När det gäller klarspråk och översättning inom EU:s institutioner har det 
skrivits artiklar i frågan (bl.a. Ekerot 2000 och Edgren 2000), men få studier 
baseras på någon systematisk undersökning av ett empiriskt material. Ett 
undantag är Koskinen (2008) som tar upp läsbarhetsfrågan. Hon har bland 
annat undersökt vad som ändras mellan olika versioner av ett av Europeiska 
kommissionens meddelanden. Koskinen har studerat den finska översätt-
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ningsavdelningen, men det finns anledning att tro att liknande förhållanden 
råder även vid den svenska avdelningen. Den bild hon ger är dubbeltydig. Å 
ena sidan syns i den text hon studerat tydliga tecken på att översättarna 
försökt förbättra texten ur klarspråkssynpunkt. Å andra sidan finns samtidigt 
en tendens att textens fokus, under översättningsprocessens gång, förskjuts 
alltmer mot avsändaren, i det här fallet Europeiska kommissionen. Koskinen 
kallar denna process för ”institutionalization” (2008:148). Man skulle här 
alltså kunna tala om två konkurrerande normer som båda gör avtryck i 
texten: dels en formell norm som säger att klarspråk bör eftersträvas, dels en 
informell norm som innebär att institutionen sätts i centrum. En informell 
norm som leder till att texterna institutionaliseras bör innebära att det blir 
svårare för den formella klarspråksnormen att få genomslag, eftersom 
klarspråk i allmänhet förutsätter en mottagarorientering (se bl.a. På väg mot 
ett bättre myndighetsspråk 2001 och Nyström 2002). 
   Ett annat perspektiv på frågan om mottagaranpassning av EU-lagtexter ger 
Edgren (2000), som menar att texterna inte alls är avsedda att läsas av 
medborgare. Texternas målgrupp är istället ett fåtal specialiserade bevakare, 
och det är dessa som ska föra informationen vidare till medborgarna. Enligt 
Pym (2000) har denna syn också dominerat i framför allt länder i södra 
Europa. Det är dock en syn som går emot EU:s egna stadgar om öppenhet 
och insyn. Exempelvis slås det fast i Gemensam praktisk handledning att 
”[m]edborgarna […] måste kunna få kännedom om de rättigheter och 
skyldigheter de har enligt gemenskapslagstiftningen” (a.a. s. 5) och att 
”lagen skall vara tillgänglig och begriplig för alla” (a.a. s. 10). Naturligtvis 
måste dessa policyuttalanden inte nödvändigtvis vara samstämmiga med 
normer på andra nivåer i organisationen, men den officiella betoningen på 
allmänheten som målgrupp för texterna får ändå anses vara stark. 
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4 Material och metod 

Undersökningen syftar till att öka vår förståelse för översättningsprocessen 
och för klarspråksarbetets villkor inom denna process. Jag utgår från ett 
översättningssociologiskt perspektiv, där fokus ligger på de institutionella 
faktorer som sätter ramarna för översättningen. Undersökningen har därför 
utformats för att ge en så komplett bild som möjligt av den miljö där den 
översättningsprocessen sker, i syfte att få syn på dessa institutionella ramar. 
Undersökningen har en etnografisk ansats, som lägger tyngdpunkten vid hel-
hetsperspektivet och vid att se verksamheten ur deltagarnas egen synvinkel. 
Avhandlingen är inte en fullskalig etnografisk studie (se diskussionen i 
Green & Bloome 2005:183 om olika varianter av etnografisk forskning). 
Däremot har jag använt mig av flera av etnografins verktyg och delvis också 
utgått från ett etnografiskt perspektiv då jag analyserat materialet. Etnografins 
fokus ligger på att upptäcka, snarare än att bevisa (för en diskussion se t.ex. 
Saville-Troike 1997:126), och förstå snarare än att förklara – något som passar 
bra då målet varit att studera verksamheten så förutsättningslöst som möjligt. 

Inom etnografin ryms en rad skilda metoder för såväl materialinsamling 
som analys. I det här kapitlet presenteras först det etnografiska perspektivet, 
i avsnitt 4.1. I avsnitt 4.2 med underavsnitt redogör jag för de materialval jag 
gjort. Det insamlade intervju- och fältobservationsmaterialet presenteras sedan 
i avsnitt 4.3. Där redogör jag även för mina transkriberingsprinciper och de 
utgångspunkter som legat till grund för analysen. I avsnitt 4.4 presenteras 
textanalysmaterialet. Avsnitt 4.5 innehåller en reflektion över forskarrollen 
och i avsnitt 4.6 tar jag upp de etiska överväganden som gjorts.  

4.1 Det etnografiska perspektivet  
I avhandlingen strävar jag efter att beskriva den studerade översättnings-
processen ur ett institutionellt perspektiv. Detta innebär att både färdiga 
texter, den konkreta arbetsprocessen, och den institutionella kontext som 
denna process ingår i måste studeras (jfr Koskinen 2008:5 f.), eftersom såväl 
övergripande normer som konkreta arbetspraktiker påverkar texternas 
utformning. Det etnografiska perspektivet erbjuder ett ramverk som gör det 
möjligt att väva samman studiet av dessa nivåer, och studiet av de skilda 
material som undersökningen omfattar: intervjuer, deltagande observation 
samt granskade översättningar. Koskinen (2008:6) skriver att etnografin är 
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”a dialogic combination of different viewpoints, those of the observer and 
those of the observed, and a combination of different kinds of data, those 
elicited and those ocurring naturally”. Även om jag anser att man bör vara 
försiktig med att tala om naturligt förekommande data, då data i någon mån 
alltid skapas av forskaren (om inte annat så genom den urvalsprocess som 
transformerar något till ”data”), delar jag i övrigt Koskinens syn på 
etnografin som ett fält där många olika typer av data, och studiet av såväl 
mikro- som makronivåer, kan kombineras. 

Etnografi är ett forskningsområde som sedan länge ofta har kombinerats 
med språkvetenskapliga utgångspunkter, inte minst inom sociolingvistiken. 
Resultatet har blivit tvärvetenskapliga fält som kommunikationsetnografi 
och lingvistisk etnografi (Creese 2008). Gemensamt för dessa inriktningar är 
att forskare inom dem har studerat kommunikation mellan människor i 
skilda sammanhang. Ofta har muntlig kommunikation stått i fokus, och 
studierna har utgått från olika typer av inspelningar. Söderlundh (2010:18) 
menar, i en syntes av Rampton (2007) och Creese (2008), att fyra punkter 
kännetecknar lingvistisk etnografi (i förhållande till traditionell socio-
lingvistik). Dessa fyra punkter innebär att man betonar: 1) behovet av att 
studera kommunikationskontexten etnografiskt och inte ta den för given på 
förhand, 2) vikten av att ge en helhetsbild av det sammanhang som studeras, 
3) reflexiviteten inför forskarrollen, och 4) deltagarperspektivet. Jag gör 
visserligen inte den typ av lingvistisk näranalys av ett inspelat material som 
ofta kännetecknat studier inom lingvistisk etnografi, men dessa fyra punkter 
är likväl relevanta även för min undersökning. 

Även om avhandlingen alltså inte fokuserar någon inspelningsbar kom-
munikation rör det sig ändå om en kommunikationssituation – mellan EU 
och rättsakternas läsare, via de studerade rättsakterna. Och liksom för de 
muntligt inriktade studierna gäller att kontexten kring denna kommunikation 
inte kan tas för given utan måste undersökas. Det innebär exempelvis att 
undersöka vilka parter som anses involverade i kommunikationen – vem 
som ses som sändare respektive mottagare, och vilka roller dessa har i 
förhållande till varandra.  

Vad gäller den andra punkten, strävan efter en helhetsbild, ska detta inte 
tolkas som att god etnografi kräver en fullständigt uttömmande återgivning av 
en kommunikationssituation. Precis som Koskinen (2008:6 f.) konstaterar är 
det omöjligt att ge en fullständig beskrivning av en komplex institution 
(oavsett nivå, se avsnitt 3.3.1). Perspektivet måste därför alltid snävas in, och 
fokus riktas mot utvalda faktorer. Forskaren måste då välja vad som ska 
fokuseras, vilket aktualiserar behovet av reflexivitet. De val jag gjort vad 
gäller det material som denna undersökning baseras på redogör jag närmare 
för i avsnitt 4.2. 

Den tredje punkten rör behovet av reflexivitet inför forskarrollen. Behovet 
av att reflektera över forskarens roll i förhållande till det studerade fältet gäller 
inte enbart för etnografiska studier, men eftersom etnografisk metod innebär 
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att forskaren använder sig själv som forskningsredskap blir sådana frågor 
extra aktuella. Jag behandlar frågan om min egen forskarroll i avsnitt 4.5. 

Den sista punkten, deltagarperspektivet, är central för etnografin, och inne-
bär att analysen grundas i deltagarnas egen förståelse av verksamheten. Det 
är här viktigt att skilja mellan första ordningens konstruktioner och andra 
ordningens konstruktioner (Schutz 1962:59, Aspers 2011:46 ff.).20 Första 
ordningens konstruktioner utgörs av de beskrivningar och tolkningar 
deltagarna själva gör, och är därmed nära knutna till empirin. Verksamheten 
ses alltså ur deltagarnas perspektiv. Andra ordningens konstruktioner består 
av de beskrivningar och tolkningar som forskaren gör. Dessa måste alltid ta 
sin utgångspunkt i empirin och i första ordningens konstruktioner, men är i 
sig själva inte empiriska utan är abstraktioner baserade på empirin. Till andra 
ordningens konstruktioner hör också sådana iakttagelser som är möjliga för 
forskaren att göra utifrån materialet, men som deltagarna själva kanske inte 
gör – exempelvis kopplingar mellan deltagarnas handlande och sociala 
strukturer, eller oavsedda konsekvenser av deltagarnas handlande (Aspers 
2011:61). Andra ordningens konstruktioner kan skapas antingen induktivt 
eller deduktivt (a.a. s. 48). I det sistnämnda fallet kan endast sådana begrepp 
som finns inom den valda teorin accepteras som andra ordningens konstruk-
tioner, medan de i det första fallet byggs upp utifrån undersökningens 
empiriska underlag. Oavsett vilken ansats forskaren väljer (och ofta väljs 
sannolikt en kombination av båda ansatserna) är andra ordningens konstruk-
tioner dock alltid teoretiska i den meningen att de inte utgör empiri. 

Etnografiska studier är sällan utformade för att resultaten ska kunna 
generaliseras. Generaliserbarhet är heller inte det som avgör kvaliteten hos 
denna typ av undersökningar. Istället framhålls inom etnografin vikten av att 
forskarens beskrivning av det studerade fältet överensstämmer med hur del-
tagarna själva uppfattar detta fält. En sådan överensstämmelse kan uppnås på 
flera olika sätt. I den här undersökningen har jag bland annat använt mig av 
materialtriangulering, det vill säga använt olika material för att belysa en och 
samma frågeställning – för att kunna ge en så nyanserad bild av verksam-
heten som möjligt. För att ytterligare förankra analysen i deltagarperspektivet, 
har jag också gett deltagarna möjlighet att ta del av, och ge återkoppling på, 
delar av resultaten. Denna typ av deltagarkontroller brukar ses som ett sätt 
att säkra validiteten i etnografiska studier. Ansvaret för de tolkningar som 
presenteras här är dock naturligtvis fortfarande mitt, även för de delar 
deltagarna har haft möjlighet att ta del av. 

                               
20 Jfr även begreppen emiskt respektive etiskt perspektiv (se t.ex. Duranti 1997:172). 
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4.2 Materialval 
Strävan efter att ge en så mångfacetterad bild som möjligt av den studerade 
översättningsprocessen har inneburit att undersökningen baseras på flera 
skilda typer av material: fältobservationer, intervjuer samt granskade över-
sättningar. Koskinen (2008:35) konstaterar att en undersökning som vill 
lägga ett institutionellt perspektiv på översättning måste förena studiet av 
texter med studiet av människor och mänsklig interaktion. De materialval jag 
gjort kombinerar dessa två aspekter. Fokus ligger på att beskriva och förstå 
de institutionella ramarna kring översättningsprocessen. 

Att ha flera olika typer av material möjliggör också triangulering, det vill 
säga att låta flera olika material samverka för att därigenom försöka hitta fler 
nyanser och kanske även motsägelser i materialet (Öhlander 2011:292). Även 
detta är en del i det etnografiska perspektivet, där en så nyanserad bild som 
möjligt av verkligheten eftersträvas och där motsägelser inom materialet ses 
som en tillgång snarare än ett bekymmer. 

I följande avsnitt beskrivs de grundläggande principer som varit väg-
ledande vid materialinsamlingen, och de överväganden som har gjorts i 
samband med denna. Det material undersökningen baseras på presenteras 
sedan närmare i avsnitt 4.3 samt 4.4. 

4.2.1 Fältobservationer 
Kaiser (2011:37) skriver att fältarbete är ”ett samlande begrepp för under-
sökningar vars främsta kännetecken är att de utförs i de sociala och fysiska 
miljöer där den verksamhet eller de aktiviteter som en forskare intresserar 
sig för äger rum”. Fältarbetet för denna undersökning har inneburit att jag 
tillbringat en vecka vid var och en av de tre översättningsenheterna. Under 
den tiden har jag fått låna en arbetsplats på institutionerna och har vistats där 
under arbetsdagarna och observerat verksamheten. Detta brukar kallas för 
deltagande observation, vilket är en delvis missvisande term i mitt fall. Efter-
som översättning i stor utsträckning är ett ensamarbete har jag, av naturliga 
skäl, inte ”deltagit” i arbetet. Vissa forskare (Ehn & Löfgren 1996:119, 
Ambjörnsson 2004:39) har använt begreppet medföljande observation, som 
ger en mer rättvisande bild av den metod jag använt.  

Under vistelserna vid enheterna har jag observerat sådant som exempelvis 
samarbete inom enheten, textfördelning och utformningen av arbetsplatsen, 
och jag har deltagit i lunch- och fikasamtal. Jag har också gått igenom 
enheternas interna hemsidor och den information som fanns där, samt de 
olika riktlinjer och skrivhandledningar som fanns för arbetet. Utöver detta 
har jag gjort intervjuer (se avsnitt 4.2.2) samt observerat några översättare 
under deras arbete med översättning och granskning. Dessa observationer 
har inneburit att jag suttit med och fört anteckningar under arbetet, och också 
videofilmat skärmen – för att kunna se hur arbetet fortskrider och vilka 
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resurser översättaren tar hjälp av i sitt arbete. För att skilja dessa video-
filmade observationer från den mer allmänna deltagande/medföljande 
observationen, har jag valt att tala om dessa som enskilda observationer.  

Eftersom det är omöjligt att anteckna allt, har jag fokuserat fältanteck-
ningarna på sådant som rör klarspråksrelaterade frågor, arbetsprocessen inom 
institutionen, samarbete utom institutionen samt vilken återkoppling som ges 
eller fås på texter. Handskrivna anteckningar gjordes löpande under arbets-
dagen. Jag noterade vad som hände och vad som sades. Anteckningarna 
omfattar ibland även egna, kortare kommentarer om det som hänt eller sagts 
(dock tydligt åtskilda från de refererande anteckningarna). Huruvida dessa 
anteckningar gjordes under själva interaktionen, eller kort därefter varierar. 
Vid vissa tillfällen hade jag möjlighet att föra anteckningar redan under 
samtalets gång. Andra samtal ägde rum då jag inte kunde ha block och penna 
till hands, och jag har då istället antecknat ur minnet så fort jag fått tillfälle. 
Dagens anteckningar renskrevs och bearbetades samma kväll till en mer 
sammanhängande återgivning av händelserna. (Betydelsen av att anteckningar 
renskrivs så snart som möjligt har framhållits bl.a. i Emerson, Fretz & Shaw 
1995:40.) I samband med detta skrev jag också ofta ner ytterligare egna 
kommentarer och reflektioner omkring det som skett eller sagts. 

Videoinspelning har endast skett av de enskilda observationerna (samt av 
intervjuer, se avsnitt 4.2.2). Det tillstånd för videofilmning jag fick från 
respektive EU-institutions centrala säkerhetsavdelning medgav videofilmning 
endast inne på enskilda kontor, men inte i korridorer eller gemensamma 
utrymmen, vilket innebar att videoinspelning i andra sammanhang inte var 
möjlig. Sannolikt hade det ändå inte varit lämpligt att videofilma i andra 
sammanhang, dels av praktiska skäl, dels på grund av det störningsmoment 
videokameran skulle utgöra i många sociala sammanhang. De praktiska 
konsekvenserna av tillståndets begränsningar bedömer jag därför som små. 

4.2.2 Intervjuer 
Redan innan jag besökte enheterna visste jag att jag ville intervjua chefer, 
termansvariga och personer som på ett eller annat sätt hade särskilt ansvar 
för språkliga frågor (detta var beslut som fattades mot bakgrund av en 
tidigare genomförd pilotstudie, se avsnitt 4.3). Det handlade här alltså om 
att intervjua personer med en specifik funktion vid enheten och det var på 
förhand givet vilka dessa personer var. För översättarnas del skedde 
däremot valet av intervjupersoner på plats på enheten och baserades 
huvudsakligen på vem som för tillfället hade en lucka i arbetet och därför 
möjlighet att prata med mig. Ett undantag är de tre kompletterande 
översättarintervjuer jag genomförde på rådet, som av tidsskäl var inbokade 
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på förhand.21 I några fall var det chefen som visste att en viss person hade 
tid, men i de flesta fall har jag knackat dörr i korridorerna, eller frågat vid 
lunch- eller fikabordet om någon hade tid att intervjuas under dagen. 
Eftersom det var känt att undersökningen gällde klarspråksfrågor fanns det 
en tydlig tendens att man ville tipsa mig om intervjupersoner utifrån detta: 
eftersom den eller den kollegan var så särskilt engagerad i sådana frågor 
borde jag förstås intervjua just henne eller honom. Dessa uppmaningar har 
jag inte följt, men det kan förstås inte uteslutas att cheferna gjort en 
liknande avvägning i det fåtal fall då de har tipsat om eller valt ut intervju-
personerna. Jag har i analyserna dock inte kunnat se att svaren från de 
personer som cheferna valt ut skiljer sig på något systematiskt sätt från 
svaren från de personer jag själv tagit kontakt med. 

De intervjuer jag genomfört med översättarna har varit semi-strukturerade 
intervjuer utifrån fem på förhand givna teman: 

• arbetsrutiner vid enheten 
• klarspråksarbete vid enheten 
• respons på översatta texter 
• samarbete och kommunikation mellan de tre översättningsenheter 

som är inblandade i textproduktionsprocessen för rättsakter 
• samarbete och kommunikation med andra delar av den egna EU-

institutionen och med Sverige. 

Jag har haft frågor formulerade till dessa teman, för att vara säker på att 
varje intervju skulle täcka in alla fem områdena, men jag har också ställt 
följdfrågor och låtit intervjusamtalen utvecklas ganska fritt i de fall där den 
intervjuade spontant kommit in på andra områden. I många fall har jag 
ställt endast ett fåtal av de förformulerade frågorna, eftersom deltagarna 
ofta spontant övergick från ett tema till ett annat. Intervjuerna med 
personer med en särskild funktion har utöver dessa fem teman också 
innehållit frågor om personens arbetsuppgifter och funktion på enheten 
(eller avdelningen). 

Baserat på erfarenheterna från pilotstudien valde jag att videofilma inter-
vjuerna. Vid pilotstudieintervjuerna användes endast ljudupptagning, vilket 
vid den efterföljande analysen visade sig mycket besvärligt då deltagarna flera 
gånger visade olika dokument, antingen på papper eller på skärm. Dessa 
delar av intervjuerna blev i det närmaste obegripliga när jag i efterhand endast 
hade ljudinspelningarna att förhålla mig till. Trots att en videokamera kan 
antas störa intervjusituationen mer, valde jag därför ändå detta alternativ. 

                               
21 Under min första vistelse vid rådet lyckades jag endast genomföra två översättarintervjuer, 
på grund av den höga arbetsbelastning som då rådde på enheten. Eftersom jag ansåg att fler 
deltagares perspektiv var önskvärt gjorde jag vid ett senare tillfälle ytterligare ett besök på 
enheten. För att samma problem inte skulle uppstå igen talade enhetschefen då på förhand 
med tre översättare och såg till att dessa hade tid avsatt under dagen för att prata med mig. 
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4.2.3 Textinsamling 
Det sista delmaterialet utgörs av de granskade översättningar som samlades in 
från enheterna. Dessa har använts för att studera vilken typ av revideringar 
som görs då översättarna ska granska andra översättares texter. Syftet med att 
analysera detta material är att se vilka normer som kan ses återspeglade i det 
konkreta textarbetet, samt om, och i så fall på vilket sätt, den inter-
institutionella textprocessen kan märkas i de revideringar som görs. 

Kriterierna vid urvalet av dessa granskningar var att det skulle vara 
översättningar av sådana rättsakter som omfattas av medbeslutande-
förfarandet eller det ordinarie lagstiftningsförfarandet, och där engelska har 
utgjort källspråket. Eftersom det i pilotstudien framkom att källtexter på 
engelska respektive franska (de två vanligaste källspråken) anses skilja sig 
åt i vissa avseenden, ville jag att materialet endast skulle innehålla texter 
från ett av dessa språk. Då engelska är det helt klart dominerande käll-
språket, i synnerhet vid rådet och kommissionen, var det naturligt att valet 
då föll på texter med engelska som källspråk. En närmare genomgång av 
insamlingsförutsättningar och urvalsprinciper, liksom en sammanställning av 
de granskningar som samlats in, finns i avsnitt 4.4. 

4.3 Intervju- och fältobservationsmaterialet 
Huvuddelen av materialinsamlingen genomfördes under november 2009 
(rådet och kommissionen) och april 2010 (parlamentet). I januari 2012 
besökte jag samtliga tre enheter för att ställa vissa kompletterande frågor, 
och genomförde då också kompletterande intervjuer på rådet. Jag intervjuade 
i samband med detta också tre av de fyra juristlingvisterna på rådet. 

I materialet ingår även de fältobservationer och intervjuer som genom-
fördes i samband med pilotstudien, i april 2009. Pilotstudien omfattade två 
dagars vistelse vid kommissionens Brysselenheter, samt ett kortare besök vid 
rådet. (Parlamentets översättningsenhet besöktes inte under pilotstudien.) På 
kommissionen, där jag i samband med pilotstudien besökte såväl enhet 1 
som enhet 2, genomförde jag vid detta tillfälle tre enskilda intervjuer, samt två 
parintervjuer. Totalt talade jag alltså med sju personer: enhetschefen på enhet 
1, avdelningsterminologen, den språkliga samordnaren samt fyra översättare. 
Intervjuernas längd varierar från 20 minuter upp till 1 timme och 15 minuter. 
Vid intervjuerna användes ljudupptagning. Jag genomförde även tre enskilda 
observationer, och även vid dessa användes ljudupptagning. I den mån 
pilotstudiematerialet har kunnat användas för att besvara även huvudstudiens 
frågeställningar, har det inkluderats i analysen. Främst har materialet från 
pilotstudien dock utgjort grunden för de val av frågeställningar, material samt 
metod som gjordes i samband med huvudstudien. I de följande avsnitten 
presenteras huvudstudiens material. 
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4.3.1 Intervjuer 
Totalt genomfördes 24 intervjuer vid de tre översättningsenheterna: nio på 
kommissionen, åtta på parlamentet och sju på rådet. Jag gjorde också en 
gruppintervju med tre av de fyra svenska juristlingvisterna vid Europeiska 
unionens råd. Juristlingvister finns även vid Europeiska kommissionen och 
Europaparlamentet, men jag har av tidsmässiga skäl valt att endast intervjua 
juristlingvister från en av de tre EU-institutionerna. I tabell 1, tabell 2, tabell 3 
respektive tabell 4 finns en sammanställning av de intervjuer som genomförts. 
Kommissionsanställda har getts fingerade namn med K som begynnelse-
bokstav, anställda vid parlamentet har getts namn som börjar på P. Anställda 
vid rådet har getts namn på R och juristlingvisterna namn på J. 

Tabell 1. Intervjuade på kommissionen 

Namn Befattning 

Katja avdelningschef
Kristin avdelningsterminolog 
Kent enhetschef
Karin språklig samordnare (för avdelningen) 
Kajsa översättare
Katrin  översättare
Kjell  översättare
Klara  översättare
Klas översättare

Tabell 2. Intervjuade på parlamentet 

Namn Befattning 

Petra enhetschef
Paula medlem i termgruppen
Peter ständig sekreterare i språkgruppen 
Patrik översättare
Paulina översättare
Per översättare
Pia översättare
Pontus översättare

Tabell 3. Intervjuade på rådet 

Namn Befattning 

Rolf enhetschef
Rita kvalitetsansvarig
Ragnar översättare
Rebecka  översättare
Rickard översättare
Roger översättare
Rut översättare
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Tabell 4. Intervjuade juristlingvister på rådet 

Namn Befattning 

Jenny juristlingvist
Johan juristlingvist
Julia juristlingvist

Vid samtliga institutioner intervjuades fem översättare. Utöver detta inter-
vjuades personer med specifika positioner vid respektive institution, nämligen 
enhetschefen, den termansvariga samt den ansvariga för språkfrågor. (På 
rådet intervjuades den kvalitetsansvariga i egenskap av både term- och 
språkansvarig.) Benämningarna på de två sistnämnda befattningarna varierar 
mellan institutionerna, liksom vad som faller inom dessa personers ansvars-
område, men i stora drag finns ändå någon på varje enhet med ansvar för 
dessa frågor. På kommissionen har de tre enheterna (se avsnitt 2.2.1) även en 
gemensam avdelningschef, som jag också intervjuade. Hennes befattning har 
ingen motsvarighet på de två övriga institutionerna eftersom det där endast 
finns en svensk översättningsenhet. I den fortsatta framställningen kommer 
dessa personer (chefer samt term- och språkansvariga) som grupp ofta att 
benämnas ”ledningen”, även om detta är en delvis missvisande term 
eftersom de term- och språkansvariga inte har någon egentlig chefsfunktion. 
Termen används här för att skilja mellan den grupp personer som intervjuats 
i egenskap av översättare, och den grupp som intervjuats i egenskap av 
någon annan tjänst på enheten. 

Intervjuerna vid översättningsenheterna genomfördes på de intervjuades 
kontor och under arbetstid. Alla personer intervjuades enskilt med undantag 
för Peter (ständig sekreterare i språkgruppen) och Paula (medlem i term-
gruppen) på parlamentet som intervjuades i par. Detta var deras önskemål, 
eftersom de ansåg att deras respektive funktioner hade så mycket berörings-
punkter att det vore mest givande om de kunde komplettera varandra. Den 
intervjun varade en timme och 40 minuter. De övriga, enskilda intervjuerna 
varade mellan 35 minuter och 70 minuter, varav de flesta låg mellan 45 
minuter och en timme. Intervjuerna videofilmades, utom i två fall där den 
intervjuade inte ville detta. Det gäller intervjuerna med Katja (avdelnings-
chef på kommissionen) och med Rita (kvalitetsansvarig på rådet). Från dessa 
två intervjuer har jag endast ljudupptagning. Vid intervjun med Rebecka 
saknas inspelning av de fem till tio sista minuterna av intervjun på grund av 
tekniska problem med kameran – från denna del av intervjun har jag därför 
enbart anteckningar. 

Intervjun med rådets juristlingvister gjordes med alla tre i grupp och varade 
cirka en och en halv timme. Den genomfördes i en lokal i det hus där jurist-
lingvisterna har sina kontor. Denna intervju har jag endast anteckningar ifrån 
eftersom jag då inte fick tillstånd att vare sig filma eller ta upp ljud.  
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4.3.2 Fältanteckningar och annat fältobservationsmaterial 
Från de observationer jag gjort under mina vistelser vid enheterna har jag totalt 
38 sidor renskrivna fältanteckningar. Det är dels anteckningar från enskilda 
observationer, dels anteckningar från informella lunch- eller fikasamtal och 
liknande, samt nedskrivna observationer av exempelvis arbetsplatsmiljön. Till 
observationerna av arbetsplatsen har jag också räknat den inventering jag 
gjorde av respektive enhets interna hemsida. Denna fungerade som startsida 
för de flesta vars datorer jag såg, och jag menar att även denna virtuella miljö 
bör räknas som en del av arbetsplatsmiljön. I fältobservationsmaterialet ingår 
utöver anteckningarna även en del stillbildsfoton av arbetsplatsmiljön, samt 
olika former av informationsmaterial (exempelvis information till nyanställda) 
som jag fått ta del av från de olika enheterna. Även enskilda observationer 
av 13 översättare ingår i fältobservationsmaterialet. Totalt uppgår dessa till 
11 timmar och 40 minuter videoinspelat material. 

4.3.3 Riktlinjer och skrivhandledningar 
Materialet omfattar även ett antal skrivna riktlinjer som används vid enheterna 
och som innehåller klarspråksrekommendationer. Det gäller EU-publikationer 
som helt eller delvis rör språkfrågor (även om de flesta av dem inte primärt 
riktar sig till översättningsenheterna), och ett antal svenska riktlinjer och klar-
språkspublikationer som används även vid översättningsenheterna (se avsnitt 
5.4.1). I tabell 5 finns en sammanställning av de analyserade publikationerna. 

Tabell 5. Analyserade riktlinjer och klarspråkspublikationer 

EU-publikationer Svenska publikationer 

Att översätta EU-rättsakter. Anvisningar Svarta listan
Gemensam praktisk handledning för 
utformningen av gemenskapslagstiftning Svenska skrivregler
Publikationshandboken Myndigheternas skrivregler
Skriva klarspråk22 Myndigheternas föreskrifter

Både EU-publikationerna och de svenska publikationer som används vid 
enheterna är en del av den institutionella arbetsmiljön där, och kan antas såväl 
påverka som (för vissa publikationers del) återspegla de normer som råder vid 
enheterna. Att även inhemska svenska publikationer ingår i materialet gör det 
dessutom möjligt att jämföra de klarspråksrekommendationer som ges i EU-
publikationerna med dem som återfinns i svenska publikationer. 

                               
22 Denna publikation utkom 2010 och var alltså inte något som användes på kommissionen 
eller rådet, eftersom materialinsamlingen där gjordes under hösten 2009. Däremot hade man 
på kommissionen arbetat med att översätta broschyren till svenska. Vid besöket på 
parlamentet, som gjordes under våren 2010, visade man mig dock broschyren. 
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4.3.4 Transkriberingsprinciper 
En grovtranskribering gjordes av alla inspelade intervjuer (såväl de video-
filmade som de två med enbart ljudupptagning). Transkriberingsprinciperna 
har valts i syfte att möjliggöra i första hand en innehållslig analys, men 
utöver det också en analys av hur deltagarna förhåller sig till det sagda. 
Därför återges exempelvis tvekljud, emfas, tystnad och pauser (dock inte 
med preciserade längdangivelser). Talet har återgetts i skriftspråklig form, 
för läsbarheten och eftersom det för analysens syfte inte är relevant med en 
mer talspråksnära återgivning. Punkt och stor bokstav används i transkrip-
tionerna, men följer inte gängse skrivregler för när dessa ska sättas ut. 
Istället används de för att visa att talaren genom fallande intonation markerar 
slutet på det sagda och sedan tar ny sats för att fortsätta. I övrigt används 
följande specialtecken (delvis hämtade från Aldrin 2011) i intervjuutdragen: 

 
((skrattar)) metakommentar, talaren skrattar 
*ja* sägs med skrattande röst 
”ja” sägs med förställd röst 
ja sägs med emfas 
ja! intonationen markerar utrop 
ja? intonationen markerar fråga 
(  ) otydbart tal 
, kortare, hörbar paus 
… längre, hörbar paus 
((…)) del av transkriptionen är utelämnad  

Ljudkvaliteten på intervjuerna är med få undantag mycket god (och i 
samtliga fall fullt acceptabel). För de videofilmade intervjuerna bidrar 
dessutom möjligheten att se talaren till att tillfällena med otydbart tal är få. 

4.3.5 Analys 
Den analys som gjorts av materialet utgår från det etnografiska perspektiv som 
presenterades i avsnitt 4.1, och har huvudsakligen varit induktiv. Undersök-
ningens syfte och frågeställningar har förstås påverkat vilka faktorer jag har 
fäst vikt vid (såväl vid materialinsamlingen som vid analysen av materialet) 
men jag har inte arbetat utifrån några på förhand uppställda hypoteser, utan 
utgått från det empiriska materialet. Jag har i analysen strävat efter empiri-
närhet, och analysen har skett i flera steg. Det senare innebär att jag utifrån 
enskilda fall i materialet har försökt formulera hypoteser om mer generella 
tendenser, som sedan har testats mot en större del av materialet. Detta har 
ibland lett till en omformulering av hypotesen (och i några fall till att den 
förkastats), och denna nya hypotes har därefter testats mot materialet som 
helhet. På detta sätt har analysen växlat mellan empiri och teori. Ett sådant 
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förfarande har även kallats för abduktiv metod (Alvesson & Sköldberg 
2008:55). Även den initialt genomförda pilotstudien bidrar till denna växling, 
då resultaten därifrån bidragit till formuleringen av huvudstudiens fråge-
ställningar, och därmed till huvudstudiens materialinsamlingsfokus. I detta 
avseende kan en pilotstudie främja balansen mellan deduktion och induktion, 
då den hjälper forskaren att navigera mellan å ena sidan risken att fastna i 
alltför hård teoristyrning och å andra sidan risken att fastna i alltför mycket 
ostrukturerad empiri (Aspers 2011:85 f.). Genom pilotstudien ges forskaren 
även möjlighet inte bara att precisera sina forskningsfrågor och sitt teorival 
utan också att pröva metoder för materialinsamling och -analys. 

Intervjuerna analyserades primärt utifrån ett innehållsligt perspektiv. Jag 
studerar deltagarnas beskrivning av arbetet vid enheten, och av de texter man 
arbetar med (såväl original som översättningar). Utgångspunkten var att 
fånga deltagarnas egen syn på klarspråksfrågan, och vilka faktorer de själva 
ansåg utgöra hinder respektive möjligheter för klarspråksarbetet. 

Fältanteckningar och annat fältobservationsmaterial (som alltså omfattar 
enskilda observationer, material från enheternas hemsidor etc.) har framför allt 
använts som jämförelse- och bakgrundsmaterial i förhållande till intervjuerna. 
I den växling mellan empiri och teori som beskrevs ovan har fältobservations-
materialet varit en del av det material som de uppställda hypoteserna testades 
mot. Däremot har observationerna inte i sig systematiskt analyserats i syfte att 
formulera nya hypoteser. I analysen har jag givetvis uppmärksammat mönster, 
och uppfattningar som uttrycks återkommande, av många deltagare. Det 
etnografiska perspektivet innebär dock ett fokus inte bara på mönster utan 
också på det unika (Creese 2008:233), vilket betyder att även enskilda fall har 
ansetts värdefulla. 

4.4 Textanalysmaterialet 
I detta avsnitt presenteras först de granskade texter som samlats in och det 
urval som har gjorts ur dessa. Därefter går jag igenom hur excerperingen av 
revideringar har gått till och ger en översikt över det analyserade materialet. 

4.4.1 Texter och insamlingsförutsättningar 
Det insamlade materialet består av totalt 21 granskade texter, av varierande 
längd och om skilda ämnesområden. Av dessa texter kommer 7 från 
kommissionen (benämnda K1–K7), 8 från parlamentet (P1–P8) och 6 från 
rådet (R1–R6). En mer detaljerad presentation ges i tabell 6, tabell 7 och 
tabell 8 i avsnitt 4.4.4. 

Materialet från de tre institutionerna är insamlat under delvis skilda förut-
sättningar. Det gäller dels vilken tidpunkt texterna är ifrån, dels under vilken 
fas av textprocessen de samlats in. Rådets texter är från 2009 och 2010, 
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vilket innebär att de omfattar ärenden som påbörjades innan Lissabonfördraget 
trädde i kraft. Parlamentets texter är dels från 2010 (P1–P3), dels från 2012 
(P4–P8). Två av texterna (P1 och P2) från 2010 omfattar ärenden som på-
börjades innan Lissabonfördraget trädde ikraft, medan resterande sex texter 
omfattar ärenden som påbörjades efter detta. Kommissionens texter är huvud-
sakligen från 2011 (samt en text från 2010 och en text från 2012). Två av 
texterna (K1–K2) är in-house-texter (det vill säga översatta av en översättare 
anställd vid kommissionen), resterande fem (K3–K7) är granskningar av 
frilansöversättningar. Samtliga kommissionstexter omfattar ärenden som på-
börjats efter att Lissabonfördraget trätt i kraft. Fördragets ikraftträdande är 
relevant här eftersom det i vissa avseenden har förändrat villkoren för 
översättning vid parlamentet och rådet – bland annat har parlamentets över-
sättare fått större befogenheter att avvika från kommissionens grundtext. Jag 
har dock inte kunnat finna några skillnader mellan å ena sidan P1 och P2, 
och å andra sidan parlamentets övriga texter och jag kommer därför fortsätt-
ningsvis att behandla dem som en grupp. 

Det finns också skillnader när det gäller i vilken fas av textprocessen 
dokumenten samlades in. Rådets texter samt kommissionens granskningar av 
frilansöversättningar är insamlade av respektive enhetschef i efterhand. Detta 
var möjligt eftersom de texterna arkiverades. För de in-house-översatta 
texterna från kommissionen, samt parlamentets texter ser det annorlunda ut. 
De sparas normalt inte, och insamlingen behövde därför göras löpande. Över-
sättarna uppmanades att spara granskningar och lämna in dem så att de kunde 
skickas till mig.23 Detta upplägg innebär att översättarna kan ha valt vilka 
texter de anser bör skickas till mig, och exempelvis låtit bli att skicka texter 
som har bedömts som bristfälliga i något avseende. (Motsvarande möjlighet 
har förstås funnits också för rådets och kommissionens enhetschefer då de 
samlat in arkiverade granskningar, men ett urval förefaller i de fallen mindre 
sannolikt eftersom det skulle kräva att tid också avsattes för att gå igenom 
och bedöma granskningarna.) Jag har inte fått några indikationer på att ett 
sådant urval skulle ha skett, men möjligheten har förstås funnits där. 

De insamlade dokumenten kan inte anses vara ett statistiskt representativt 
urval av institutionernas granskningar – dels är de alltför få, dels skiljer sig 
insamlingssituationen åt i flera avseenden såväl inom som mellan de tre 
institutionerna. Det bör dock understrykas att även om granskningarna alltså 

                               
23 Denna insamling gick till en början mycket trögt, såväl på kommissionen som på parlamentet. 
På kommissionen ledde detta till att jag istället använde mig av de arkiverade frilans-
granskningarna. Att antalet texter som lämnades in var så lågt kan förklaras med svårigheten 
att komma ihåg att göra detta, när man stressad lämnar in en text och genast tar itu med nästa. 
Men naturligtvis kan man anta att även ett visst motstånd mot att ens arbete skulle bedömas 
kan spela in. Parlamentets enhetschef menade också att en del av oron kunde handla om att 
det var till chefen som texterna skulle lämnas in, eftersom det var cheferna som var mina 
kontaktpersoner i det här arbetet. Vid parlamentet, där frilansgranskningar inte var ett 
alternativ, blev lösningen på problemet också just att insamlingsansvaret flyttades från 
enhetschefen till en av översättarna. Efter denna förändring inkom fler texter än tidigare.  
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inte kan sägas utgöra ett representativt utsnitt, så är de autentiska exempel på 
granskningar vid institutionerna. De är ”riktiga” granskningar, tillkomna 
inom den ordinarie arbetsprocessen, och inte ett resultat av en experimentell 
situation – och som sådana utgör de ett relevant undersökningsmaterial. 
Oregelbundenheterna vad gäller insamlingsförutsättningarna är priset för att 
få denna typ av autentiskt material, och jag menar att autenticiteten i detta 
fall väger avsevärt tyngre. 

4.4.2 Urval 
Inför analysarbetet gjordes ett urval av sidor från de längsta och mest 
revideringstäta dokumenten, för att få en mer hanterlig storlek på materialet. 24 
I de fall då jag analyserat endast delar av ett dokument har urvalet av sidor 
gjorts i två steg. Först har antalet sidor i den så kallade ingressen räknats (till 
ingressen hör beaktandeled och skäl) och en lämplig andel av dessa har 
sedan valts ut. I vissa fall har detta inneburit hälften av sidorna, i andra fall 
en fjärdedel eller en femtedel. Hur många sidor som valts ut, i de fall då ett 
urval gjorts, har varit beroende av mängden revideringar i det aktuella 
dokumentet. (I några fall har långa dokument också analyserats i sin helhet, 
om de innehållit få revideringar.) Därefter har antalet sidor i artikeldelen och 
eventuella bilagor räknats, och samma andel av dessa har valts ut. 
Fördelningen mellan å ena sidan ingressen och å andra sidan artikeldel och 
bilagor är alltså densamma i urvalet som i det fullständiga dokumentet. 
Skälet till att det ansetts viktigt att behålla denna fördelning, och därmed 
göra separata urval för dokumentens olika delar, är att översättningen av 
ingressen formellt inte behöver följa samma strikta riktlinjer som över-
sättningen av artikeldelen och bilagorna. Exempelvis gäller den så kallade 
punktregeln25 inte i skälen (som finns i ingressen), men däremot i artiklar och 
bilagor. Att det är de inledande, löpande sidorna i respektive del som har 
valts ut, och inte sidor jämnt fördelade över dokumentet, beror på att 
kategoriseringen av  revideringar som relaterar till inomtextuell konsekvens 
kräver en genomgång av samtliga föregående sidor – något som för de 
längsta dokumenten skulle ha inneburit ett omfattande arbete och därför 
skulle ha krävt att ett snävare urval hade gjorts. Det är tänkbart att 
granskaren mot slutet av en text är tröttare och kanske också i större tidsnöd 
än i början av en text, något som skulle kunna göra att granskningen av de 
inledande sidorna har en annan karaktär än granskningen av sidor i slutet av 
dokumentet (jfr Künzli 2007:121 ff.). I de texter som analyserats i sin helhet 
har det dock inte funnits några tydliga indikationer på att så skulle vara fallet. 
Det finns heller ingen möjlighet att veta något om hur arbetssituationen vid 

                               
24 De texter som har förkortats är K4, K5, P4, P7, R4 samt R6. 
25 Punktregeln innebär att en mening i originalet måste motsvaras av en mening i översätt-
ningen. Detta krav beror på att meningarna utgör hänvisningsenheter. 
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granskningen sett ut. En kort text kan vara den sista av flera texter som låg 
på granskarens bord den dagen, vilket gör att trötthet och tidspress kan ha 
minst lika stor påverkan där som i slutet av en längre text. Sammantaget 
innebär det att detta helt enkelt är en faktor som ändå inte kan tas hänsyn till 
i analysen. För att göra det hade ett annat, experimentellt upplägg, med 
kontroll över den typen av enskilda faktorer, ha krävts. 

4.4.3 Definition av revidering 
I analysens första skede identifierades samtliga de markeringar granskaren 
gjort i den översatta texten – alltså samtliga responser som på något sätt 
manifesteras i dokumentet – vilket var totalt 1 341 stycken i materialet. Av 
dessa har senare 23 stycken uteslutits, antingen för att de inte varit läsbara, 
eller på grund av att det inte gått att avgöra vad (vilket ord eller vilket parti) i 
dokumentet de gäller.26 De återstående 1 318 markeringarna är sådana som 
på något sätt syftar till att ändra något i översättningen. (Det behöver dock 
inte röra sig om att granskaren lämnat ett konkret förslag. Fall där granskaren 
strukit under eller ringat in ett felstavat ord har också ansetts syfta till att ändra 
översättningen, även om granskaren inte samtidigt har angett den korrekta 
stavningen.) Det är dock viktigt att påpeka att revidering inte nödvändigtvis 
är detsamma som korrigering av fel (se även Nordman 2009:115). Det kan 
lika gärna handla om individens, i det här fallet granskarens, uppfattning om 
vilka normer som väger tyngre än andra. 

I vissa fall har flera markeringar ansetts utgöra en enda revidering, om de är 
beroende av varandra. Om granskaren exempelvis har strukit kommateringen 
kring en inskjuten bisats har jag inte ansett det meningsfullt att betrakta det 
som två separata strykningar av kommatecken utan har istället analyserat det 
som en enda revidering, som dock manifesteras på två grafiskt skilda ställen 
i texten. Även mer omfattande omskrivningar har ofta kategoriserats som en 
enda revidering. Skälet till att jag valt att göra så är att jag anser att det skulle 
vara mycket svårt för mig att avgöra vad som är den huvudsakliga 
revideringen, orsaken till granskarens respons, och vad som är följd-
revideringar – en åtskillnad som i så fall hade varit nödvändig att göra. I 
exemplet nedan har granskaren både strukit och lagt till ord samt stuvat om 
ordningen i meningen, men i analysen har jag betraktat det som en och 
samma revidering. I exemplen har jag strukit över de ord som granskaren 
                               
26 Bland dessa 23 uteslutna markeringar finns även en del positiva kommentarer. Jag anser att 
även denna typ av responser är relevanta när det gäller vilka normer som uttrycks i samband 
med granskningen. Att dessa positiva markeringar har fallit bort ur analysen är alltså inte 
resultatet av att jag aktivt valt bort dem, utan av att de i samtliga fall är utformade så att de 
inte går att knyta till en specifik översättningslösning. Detta är i sig en intressant iakttagelse, 
och överensstämmer väl med vad som tidigare visats i undersökningar av lärarkommentarer 
(Hultman & Westman 1992 [1977]:227, Bergman-Claeson 2003:59 f.), där mycket pekar på 
att positiva kommentarer tenderar att vara allmänt hållna medan de kritiska kommentarerna är 
mer specifika. 
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strukit över, medan granskarens tillägg är inskrivna med upphöjda bokstäver. 
Den understrukna texten är sådant som granskaren strukit under, och när 
granskaren sedan visat med en pil att texten ska flyttas inom meningen har 
jag skrivit texten inom hakparentes på dess nya plats. 

För att komplettera [och, om erfarenheten så kräver, ändra] 
förfarandereglerna för erkännande och återkallande av erkännande av 
övervakningsorganisationer och, om erfarenheten så kräver detta, för att ändra 
dem, kan kommissionen anta delegerade akter i enlighet med artikel 290 i 
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. (R2, s.11) 

 
Att även mer omfattande omskrivningar har kategoriserats som en enda 
revidering innebär också att en och samma revidering kan påverka flera 
textnivåer samtidigt. Det är alltså inte alltid möjligt att specificera om en 
revidering rör den ortografiska, lexikala, syntaktiska eller textuella nivån. 
Sett utifrån mitt syfte med analysen – att undersöka vilka normer som kommer 
till uttryck genom revideringarna – är detta dock inget problem. 

Det finns naturligtvis också många fall där jag har räknat med flera olika 
revideringar inom en och samma mening, då olika markeringar inte på 
samma sätt har varit beroende av varandra. Så är fallet bland annat i 
exemplet nedan där granskaren först har lagt till ett ”ska” och sedan har 
rättat ”rådet” till ”kommissionen”. Detta har betraktats som två separata 
revideringar, eftersom ingen av revideringarna kan ses som en direkt 
konsekvens av den andra. 

Befogenheten att anta delegerade akter ska tilldelas rådet kommissionen på de 
villkor som fastställs i artiklarna 14 och 15. (R2, s.13) 

I de fall samma revidering genomförs på flera ställen i texten har jag räknat 
varje förekomst av denna revidering. Granskaren kan till exempel upprepade 
gånger ha ändrat ”den här förordningen” till ”denna förordning” och jag har 
då räknat varje tillfälle som ett enskilt belägg. 

Jag tittar inte på fall av utebliven revidering, alltså tillfällen där granskaren 
med tanke på instruktionerna i riktlinjer och skrivhandledningar kanske 
borde ha ändrat, men inte gjorde det. Även uteblivna revideringar kan förstås 
vara ett utslag av normer, men eftersom det inte går att veta om granskarens 
icke-revidering beror på att granskaren är nöjd med det som står, eller om 
granskaren helt enkelt har missat något, blir det mycket svårt att uttala sig 
om eventuella bakomliggande normer. Vad beror på normer och vad beror 
på olycksfall i arbetet? Naturligtvis får även det senare fallet konsekvenser 
för den färdiga texten, och det kunde av det skälet vara en intressant analys, 
men utifrån syftet att se vilka normer som kommer till uttryck vore den 
svårbedömd. 
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4.4.4 Sammanställning av det analyserade materialet 
Materialet till denna delundersökning består av totalt 1 318 revideringar, från 
21 olika texter. I tabellerna 6, 7 och 8 nedan visas hur revideringarna fördelar 
sig på de olika texterna från respektive institution. I tabellernas kommentars-
kolumn anges vilka texter som har översatts av frilansöversättare (gäller 
endast kommissionen), och där framgår också om en och samma granskare 
har granskat flera av texterna i materialet. En förteckning över de insamlade 
texterna finns även i en bilaga och där redovisas också vilka ämnesområden 
de olika dokumenten berör. 

Tabell 6. Textanalysmaterialet från kommissionen 

 antal sidor antal revideringar antal revideringar /sida kommentar 

K1 17 35 2,1  
K2 10 26 2,6  
K3 10 45 4,5 frilans, granskare A 
K4 11 147 13,4 frilans, granskare A 
K5 12 154 12,8 frilans, granskare ? 
K6 46 19 0,4 frilans
K7 6 43 7,2 frilans

Totalt 112 469 Medelvärde: 6,1  

Tabell 7. Textanalysmaterialet från parlamentet 

 antal sidor antal revideringar antal revideringar /sida kommentar 

P1 37 36 1,0
P2 21 15 0,7
P3 27 10 0,4
P4 16 35 2,2 granskare B 
P5 13 26 2,0
P6 17 23 1,4 granskare B 
P7 18 6 0,3 granskare B 
P8 51 119 2,3
Totalt 200 270 Medelvärde: 1,3  

Tabell 8. Textanalysmaterialet från rådet 

 antal sidor antal revideringar antal revideringar /sida kommentar 

R1 24 50 2,1
R2 17 128 7,5
R3 21 28 1,3
R4 24 180 7,5 granskare C 
R5 41 84 2,1
R6 30 132 4,4 granskare C 
Totalt 157 602 Medelvärde: 4,2  
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För de flesta dokumenten finns angivet vem som har granskat texten, och det 
är värt att kommentera här att K3 och K4 båda är granskade av samma 
person (här kallad granskare A). För K5 saknas uppgift om granskaren, men 
min bedömning utifrån handstilen i granskarkommentarerna är att även 
denna text är granskad av granskare A. Av de åtta texterna från parlamentet 
har tre granskats av en och samma person (här kallad granskare B), och av 
rådets sex texter har två granskats av samma person (här kallad granskare C). 
Frågan om enskilda granskares genomslag återkommer jag till i samband 
med att resultaten från revideringsanalysen presenteras, i avsnitt 9.2.8. 

Materialen varierar i storlek, vad gäller antal sidor och vad gäller antal 
revideringar. Detta beror delvis på de skilda insamlingsförutsättningar som 
redogjordes för i avsnitt 4.4.1, och som inneburit att möjligheterna att få 
tillgång till granskade översättningar har varierat mellan institutionerna. För 
parlamentets del har det dock varit ett medvetet val att analysera fler sidor än 
för de övriga institutionerna. Det beror på att dokumenten från parlamentet 
innehåller mindre mängd text per sida, som en följd av en annan layoutmässig 
utformning. Jag har inte haft tillgång till de granskade texterna i digital form, 
men en manuell räkning av ett antal slumpmässigt utvalda sidor visar att 
texterna från rådet och kommissionen har omkring 250 ord per sida, medan 
parlamentets texter har omkring 230 ord per sida.27 Det skulle innebära att 
texterna från rådet och kommissionen har omkring 10 procent fler ord per 
sida. Med mindre mängd text per sida kan antalet revideringar per sida också 
förväntas vara något lägre och ett större antal sidor har därför gåtts igenom 
från just parlamentet. Trots detta skiljer parlamentsmaterialet ut sig genom 
att omfatta färre revideringar än materialen från kommissionen respektive 
rådet. Att materialen inte är jämnstora utgör i sig inget stort bekymmer, då 
det väsentliga är att respektive material är stort nog för att fungera som 
underlag för en analys av granskningarna vid den aktuella institutionen. För 
parlamentets del hade det kunnat vara önskvärt att materialet hade omfattat 
något fler revideringar, men det befintliga underlaget har ändå bedömts vara 
tillräckligt. Det lägre antalet revideringar återspeglar också en reell skillnad 
såtillvida att det vid parlamentet görs färre revideringar i samband med 
granskningen, något som syns tydligt vid en jämförelse av antal revideringar 
per sida. Även om den layoutskillnad som nämnts ovan alltså bidrar till 
parlamentets lägre medelvärden kan den inte förklara hela denna skillnad. 

När det gäller medelvärdet för antalet revideringar per sida är det också 
värt att kommentera att detta medelvärde är högre för fyra av de fem frilans-
granskningarna (undantaget är K6) än för granskningarna av in-houseöversatta 
texter. Det skulle kunna tyda på att normavvikelserna är större mellan 

                               
27 Att jag inte har haft tillgång till texterna i digital form är också skälet till att medelvärdet för 
antal revideringar per sida i tabellerna anges just så, och inte i ett mått som är okänsligt för 
antalet ord per sida (exempelvis antal revideringar per 1 000 ord). Arbetet med att digitalisera 
texterna för att kunna genomföra en ordräkning har inte bedömts stå i proportion till det 
mervärde det skulle ge. 
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granskaren och frilansöversättaren än de är mellan granskaren och en kollega 
vid samma enhet. Materialet är dock för litet för att jag med säkerhet ska 
kunna uttala mig om eventuella systematiska skillnader mellan de två typerna 
av granskningar. I synnerhet eftersom två, eventuellt tre, av dessa fyra frilans-
granskningar är granskade av granskare A, som utmärker sig genom att göra 
väldigt många revideringar (se avsnitt 9.2.8). Jag har valt att i analysen inte 
skilja på de frilansöversatta och de in-house-översatta granskningarna utan 
behandla dem som en grupp. Att granskningar av såväl frilansöversättningar 
som in-house-översättningar ingår i materialet gör visserligen materialet 
mindre sammanhållet, men återspeglar samtidigt den faktiska situationen vid 
kommissionen – där frilansöversättare regelbundet anlitas och granskningar 
av sådana texter därmed också regelbundet görs. 

4.5 Reflektion över forskarrollen 
En del i det etnografiska perspektivet är att förhålla sig reflexivt till den egna 
forskarrollen och den relation man som forskare har till det studerade fältet. 
Det går att urskilja två, tydligt åtskilda och sinsemellan delvis motstridiga, 
roller som jag har haft (antingen tagit eller blivit tilldelad) under fältarbetet.  

Den ena rollen, som jag ibland blev tilldelad men som jag själv försökte 
undvika, är den som ”klarspråkskontrollant”, och i den rollen bemöttes jag 
mycket defensivt av deltagarna. Deltagarna hade på förhand fått ta del av en 
projektbeskrivning, där det förstås framgick att jag studerade klarspråks-
frågor. EU-översättningarna brukar få kritik i detta avseende, och många 
föreföll därför utgå ifrån att jag skulle kritisera dem för att producera 
obegripliga texter. Ett exempel på hur detta defensiva bemötande yttrade sig 
är följande utdrag från en av intervjuerna, där jag har frågat vad klarspråk är: 

Exempel 1. Inte för förskolebarn 

1 Katja:   Ja det är väl en väldigt svår fråga. Och det tycker   
2          jag inte går att svara på så här. Klarspråk är ett  
3          språk som är klart. ((skrattar)) Och vad det är, det  
4          är olika saker för olika människor. Och de texter som  
5          vi skriver kan ju inte vara skrivna så att de förstås  
6          av förskolebarn. Det är ju liksom omöjligt. Det är  
7          inte heller syftet. 

Katja värjer sig här mot frågan, både genom att säga att den inte går att svara 
på ”så här” (rad 2) och genom att göra en extremtolkning av min 
(förmodade) position (att klarspråk skulle betyda att texterna kan förstås av 
förskolebarn) och invända mot denna. Jag fick lägga mycket energi på att 
förklara och betona att jag inte var ute efter att kritisera, utan ville försöka se 
verksamheten ur deras perspektiv. När jag väl lyckats övertyga defensiva 
personer om att jag inte var där i syfte att bedöma deras arbete fanns också 
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ett mycket stort intresse från deltagarnas sida, och glädje över att någon 
intresserade sig för deras arbete och för de texter de arbetar med. 

Vad gäller tilldelningen av denna kontrollantroll bedömer jag att det kan 
ha haft viss betydelse att mitt inträde i fältet skedde ”uppifrån”, via 
enhetscheferna. De utgjorde min första kontakt på respektive arbetsplats, och 
gav mig det första klartecknet att komma dit för att genomföra under-
sökningen. Det var alltså i praktiken de som utgjorde grindvakter för mitt 
tillträde till arbetsplatserna. Samtliga chefer var dock noga med att påpeka 
att jag visserligen var välkommen att vistas på enheten och intervjua 
personalen, men att det i slutändan var upp till varje enskild anställd att avgöra 
om han eller hon ville delta. Det är (med undantag för de tre kompletterande 
intervjuerna) heller inte cheferna som avgjort vilka personer som skulle 
intervjuas eller vilka personers arbete jag skulle observera vid de enskilda 
observationerna. Det finns därför inte något särskilt skäl att anta att 
deltagarna skulle känt sig tvingade att delta. Däremot finner jag det ändå 
rimligt att tänka sig att det spelar roll att mitt inträde i fältet sker via chefen. I 
kombination med mitt fokus på klarspråksarbetet på enheten, kan detta 
tänkas bidra till att deltagarna uppfattar det som önskvärt att framställa 
arbetsplatsen i god dager (i synnerhet förstås beträffande just klarspråks-
arbetet). Om jag hade haft ett annat forskningsintresse och kommit in 
”underifrån”, via exempelvis kontakt med en av de anställda översättarna, 
hade jag kanske inte uppfattats på samma sätt. Att deltagare presenterar sin 
verklighet ur ett visst perspektiv är dock ofrånkomligt i all etnografisk 
forskning, och att som forskare förhålla sig till detta faktum, och till hur den 
egna rollen kan påverka detta perspektiv, är en viktig del av reflexiviteten. 

Den andra rollen, som var minst lika vanlig som den förstnämnda, var 
rollen som praktikant som skulle introduceras till arbetet. Det kunde handla 
om att jag till exempel blev rekommenderad att läsa sådant som man 
brukade sätta i händerna på praktikanter eller nyanställda, eller att det 
framhölls att jag borde prata med en viss person för att den hade jobbat länge 
och därför visste hur det gick till på arbetsplatsen. Till detta mottagande 
bidrog sannolikt också mitt forskningsintresse, som ju fokuserar mycket på 
arbetspraktiker. Dessutom antog jag själv gärna praktikantrollen. Dels för att 
undkomma rollen som klarspråkskontrollant, dels för att den överensstämde 
väl med min ambition att titta på verksamheten utan förutfattade meningar. 
Att inta rollen som den okunniga, gjorde ofta att deltagarna verbaliserade 
mycket av den kunskap som annars var tyst och förgivettagen. Samtidigt 
krävde detta en balansgång: Jag ville inte ta för givet att deltagare B hade 
samma syn på fenomenet X som deltagare A hade haft, samtidigt som 
deltagare B ibland kunde bli förvirrad av att jag frågade om saker som B 
visste att jag redan hade pratat med A om. Detta gällde främst frågor rörande 
konkreta arbetspraktiker, men utgjorde inget problem när det gällde frågor 
som tydligare handlade om deltagarnas personliga uppfattningar. 
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4.6 Etik 
Enligt Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning (u.å.) finns fyra huvudkrav som en under-
sökning ska följa: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
och nyttjandekravet. Nedan redogör jag för hur dessa krav har tillgodosetts. 

Information om undersökningen har deltagarna fått på flera sätt. Den första 
kontakten inför materialinsamlingen togs med enhetschefen på respektive 
institution. Till dem har jag skickat en kortfattad projektbeskrivning för 
vidarebefordran till övriga anställda på enheterna. I projektbeskrivningen redo-
gör jag dels för syftet med undersökningen, dels för vilken typ av material jag 
vill samla in. Inför varje intervju eller enskild observation har deltagarna även 
muntligt fått denna information och haft möjlighet att ställa frågor omkring 
projektet. Jag har även förklarat principerna för anonymisering, som redovisas 
nedan, och att det insamlade materialet enbart kommer att användas för 
forskning. 

Samtliga deltagare har lämnat personligt samtycke att delta i under-
sökningen. Enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer hade det varit 
möjligt att inhämta samtycke ”via företrädare för uppgiftslämnare och 
undersökningsdeltagare (t.ex. skolledning, lärare, arbetsgivare, fackförening 
eller motsvarande)”, eftersom undersökningen inte rör privata eller etiskt 
känsliga frågor, och också utfördes inom ramen för deltagarnas arbetsuppgifter 
och under normal arbetstid (Forskningsetiska principer u.å. s. 9). Jag har dock 
inte nöjt mig med detta utan inhämtat samtycke från samtliga deltagare. 
Enhetscheferna var också tydliga med att de inte lämnade något generellt 
samtycke utan att alla anställda själva bestämde om de ville medverka. Det 
verkar därmed inte heller ha förekommit någon press från deras sida på de 
anställda att delta.  

Deltagarna har anonymiserats i den utsträckning som det har varit möjligt. 
De personer jag intervjuat omnämns med fingerade namn, övriga deltagare 
namnges inte alls. Det går dock inte att undvika att tala om vid vilken 
institution personen arbetar. För de personer som intervjuats i egenskap av 
översättare har en hög grad av anonymitet ändå kunnat åstadkommas. 
Enheterna är relativt stora (omkring 20 till 50 översättare) och jag har 
undvikit att ta med sådana uppgifter som gör det möjligt att identifiera en 
enskild person. Detta har jag kunnat göra utan att behöva utesluta information 
som hade varit relevant för mina frågeställningar. För de personer som 
intervjuats för att de innehar en viss funktion vid enheten kan anonymitet 
inte uppnås i samma utsträckning. Namnen är fingerade även här, men det 
hade inte varit möjligt att utesluta information om vilken funktion den 
intervjuade har vid enheten eftersom den utgör själva grunden för deras 
medverkan, och dessutom ofta framgår av deras yttranden. Därigenom blir 
det möjligt att identifiera personen i fråga, om inte annat så för andra som 
befinner sig inom organisationen. Denna lösning innebär att jag i enstaka fall 
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har tvingats utelämna information som jag bedömt kan anses kontroversiell 
och som deltagarna kanske inte vill stå för. Detta är förstås en viss 
forskningsmässig förlust men jag har gjort bedömningen att vinsten med att 
kunna koppla resterande information till rätt funktion, i de fall där 
informationen är okontroversiell, överväger förlusten med att inte kunna 
återge all information. Jag har i dessa fall självklart också varit öppen inför 
de intervjuade med att jag kommer att ange vilken funktion de har, vilket 
inte har mött några invändningar. I flera fall har de intervjuade (såväl över-
sättare som personer med andra funktioner) tvärtom själva önskat att få 
presenteras under sitt eget namn – en önskan som jag dock inte har 
efterkommit. Som nämndes i avsnitt 4.1 har deltagarna också fått ta del av 
delar av analysen och i samband med detta haft möjlighet att komma med 
påpekanden och eventuella korrigeringar. 
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5 Verktyg i översättningsarbetet 

Översättarna har tillgång till många olika hjälpmedel, både datorbaserade 
(exempelvis termbaser, internet och olika datorprogram) och icke dator-
baserade (skrivna riktlinjer och handböcker), som ska underlätta arbetet. 
Dessa hjälpmedel utgör en viktig del av arbetsmiljön och påverkar både 
arbetsrutiner och slutresultat. I det här kapitlet ska jag därför titta närmare på 
dessa verktyg (orden hjälpmedel och verktyg används synonymt i texten) 
och på vilka effekter de kan antas få på texterna. 

Det totala antalet verktyg är mycket stort och det skulle vara svårt, och 
inte heller särskilt meningsfullt, att här ge en uttömmande redovisning av 
samtliga hjälpmedel. Istället presenterar jag de verktyg som av materialet att 
döma hör till de viktigaste, baserat dels på vilka verktyg deltagarna uppger 
sig använda, dels på vilka verktyg jag ser användas under de observationer 
jag genomfört. Kapitlet inleds med en presentation av datorprogrammet 
Translators Workbench och de olika textdatabaser som är kopplade till detta 
(avsnitt 5.1). I avsnitt 5.2 tittar jag på användningen av termdatabaser, i 
avsnitt 5.3 på användningen av internet och i avsnitt 5.4 på användningen av 
skrivna riktlinjer och handböcker. I avsnitt 5.5 diskuteras vilken påverkan 
verktygen har på arbetsrutiner och på texterna, men också det omvända – hur 
användningen av verktygen påverkas av arbetssituationen och de krav som 
ställs på texterna. Avsnitt 5.6 rör vilken auktoritet de olika verktygen har, 
och avsnitt 5.7 sammanfattar kapitlet. 

Ett verktyg som jag inte tar upp här men som diskuteras av många del-
tagare är Elise. Elise är ett system som ger översättarna möjlighet att skriva 
kommentarer i anslutning till en text, så att översättarna på de andra institu-
tionerna kan ta del av dessa kommentarer när texten så småningom kommer 
till dem. Detta verktyg tar jag istället upp i kapitel 6, där jag behandlar just 
samarbetet mellan institutionerna. 

Vilka hjälpmedel översättarna har till sitt förfogande skiljer sig något åt 
mellan institutionerna. Europeiska kommissionen har traditionellt varit för-
hållandevis drivande när det gäller att utveckla nya tekniska hjälpmedel, men 
när ett verktyg väl finns har även de övriga institutionernas översättare ofta 
fått tillgång till det så småningom. Generellt har man på parlamentet ändå 
haft färre tekniska hjälpmedel än på rådet och kommissionen, även om detta 
enligt kommissionens avdelningschef förefaller vara på väg att ändras. Det 
finns också en klar tendens att de tre EU-institutionerna nu samarbetar mer 
omkring olika hjälpmedel än man gjorde i början av Sveriges medlemskap. 



 87

Det kanske tydligaste exemplet på det är att man har skapat en termdatabas 
(Iate) som är gemensam för samtliga EU-institutioner. Tidigare hade varje 
EU-institution sin egen termbas. Utöver de hjälpmedel som utvecklas 
centralt på respektive EU-institution finns förstås också sådana som de 
svenska översättningsenheterna själva tagit initiativ till. Det kan handla om 
att få tillgång till specifikt svenska termdatabaser, exempelvis Riksterm-
banken, eller om att utveckla riktlinjer som ska fungera som stöd för 
översättarna. 

5.1 Textdatabaser och Translators Workbench 
Translators Workbench, i fortsättningen förkortat TWB, är ett datorprogram 
för översättning som används av så gott som samtliga översättare på de tre 
enheterna. Programmet är inte utvecklat särskilt för EU-översättning utan 
används också på översättningsbyråer och av frilansande översättare. På 
enheterna används TWB i kombination med de textdatabaser som byggts 
upp vid EU-institutionerna. Databaserna kan naturligtvis också ses som 
fristående verktyg, och kan användas utan TWB, men programmet och data-
baserna är mycket nära sammanlänkade och kommer därför att presenteras 
gemensamt. När jag i fortsättningen talar om TWB inkluderar jag därför 
även de databaser som finns kopplade till programmet i det begreppet. 

Det finns många databaser där det går att söka i tidigare texter. Vilka 
baser översättarna har tillgång till, och använder, skiljer sig delvis åt mellan 
institutionerna eftersom varje institution har sin egen bas med tidigare texter, 
men utöver dessa finns också gemensamma textbaser. De textbaser som 
nämns återkommande på alla tre institutionerna är EUR-Lex, där all tidigare 
antagen lagstiftning finns, och Euramis, som är en sammanslagning av flera 
textminnen. Euramis utvecklades vid Europeiska kommissionen, men övriga 
EU-institutioner har sedan anslutit sig till projektet (Implementation of 
Euramis 2010). Även detta är alltså ett exempel på det ökade samarbetet 
mellan EU-institutionerna när det gäller olika verktyg för översättnings-
arbetet. 

Eftersom antalet textdatabaser är stort har man inom DGT (General-
direktoratet för översättning vid Europeiska kommissionen) utvecklat 
programmet Quest. Programmet är avsett att underlätta för översättarna genom 
att det söker i flera databaser (även termbaser, se avsnitt 5.2) parallellt, 
istället för att översättaren själv behöver gå in i varje enskild bas. Quest är 
integrerat i TWB och de två programmen samt text- och termbaserna används 
i stor utsträckning som en enhet. Vid tiden för materialinsamlingen hade 
även översättarna på rådet och parlamentet fått tillgång till Quest och på alla 
tre institutionerna var detta ett av de verktyg som översättarna menade att de 
använde mest. 
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5.1.1 Hur fungerar TWB? 
TWB arbetar mot ett minne som består av textdatabaser där tidigare över-
sättningar finns sparade. Systemet bygger på att texterna är uppdelade i 
mindre bitar, så kallade segment. Ett segment motsvaras normalt av en 
grafisk mening. När en text innehåller ett segment som är identiskt med, 
eller snarlikt, ett segment som finns i minnet, kan programmet känna igen 
det och lämna översättningsförslag för det nya segmentet baserat på hur 
motsvarande textbit har översatts tidigare. Matchningen görs alltså inom ett 
och samma språk. Ett engelskt källtextsegment matchas mot ett tidigare 
engelskt segment, och om detta tidigare segment kommer från ett dokument 
som har en svensk översättning hämtar programmet in denna tidigare över-
sättning i den nya texten. Om TWB hittat en hundraprocentig överensstäm-
melse i minnet markeras översättningsförslaget med en grön ruta. Om träffen 
bara är snarlik (det vill säga det finns vissa skillnader mellan den aktuella 
textens engelska källsegment och det engelska segmentet i minnet) markeras 
förslaget med en gul ruta. Figur 3 visar hur det kan se ut på skärmen. Den 
engelska källtexten finns i den övre rutan, och det översättningsförslag TWB 
hittat i minnet finns i den nedre. Eftersom det nya segmentet inte är helt 
identiskt med det i minnet blir översättningsförslaget i den nedre rutan 
gulmarkerat. 

 

Figur 3. Text i TWB 

TWB är dock inte helt pålitligt. Även när en träff markeras med grönt, och 
programmet alltså betraktar den som hundraprocentig, kan det, enligt de 
översättare jag pratat med, finnas felaktigheter. Detta beror på att felaktiga 
översättningar har sparats i minnet. Om ett segment översätts fel sparas det 
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ändå i minnet som en hundraprocentig överensstämmelse, som man sedan 
kan få tillbaka om och om igen i nya översättningar, och det kan vara mycket 
svårt att få bort sådana fel ur systemet. Översättarna är därför  överens om att 
man måste kontrollera programmets översättningsförslag för att se att det 
verkligen stämmer med den aktuella texten. I övrigt arbetar man som i vilket 
ordbehandlingsprogram som helst. Markören kan placeras i de olika rutorna 
och man kan både radera och lägga till text, för att ändra i det översättnings-
förslag som getts. Det händer förstås också att det inte finns något liknande 
segment översatt sedan tidigare, och att TWB därför inte kan lämna något 
förslag. Då dyker den nedre rutan upp tom, och översättaren skriver in sin 
översättning där. Även när träffar saknas arbetar man alltså i segment, 
eftersom den text översättaren nu arbetar med ska bli en del av minnet när den 
är klar, och kunna användas vid arbetet med kommande texter. Därigenom 
växer hela tiden de textdatabaser som används för att skapa programmets 
minne, och blir mer omfattande. 

5.1.2 Fördelar med TWB 
Det allmänna omdömet om TWB är att det är ett oumbärligt verktyg och 
många menar att de inte skulle kunna tänka sig att arbeta utan det. Under 
mina vistelser vid enheterna träffar jag bara en person som inte använder 
programmet. Han ger ingen annan motivering till detta än att han tycker 
bättre om att översätta utan TWB, men mitt intryck är att det är en 
generationsfråga. Enligt de uppgifter jag får finns ytterligare några över-
sättare vid rådet som översätter utan TWB, och i likhet med ovan nämnda 
deltagare hör de till de äldre på enheten. Vid parlamentet är det obligatoriskt 
att använda TWB så där är användningen hundraprocentig, men också på 
kommissionen, där användandet är frivilligt, verkar alla arbeta i programmet. 
I intervjuutdraget i exempel 2 säger Klas att han var lite kritisk till TWB i 
början, för att programmet led av en del barnsjukdomar och för att han 
tyckte att det var tråkigt att inte få översätta själv, men att han nu tycker att 
programmet är väldigt bra. 

Exempel 2. Det skulle ju inte gå att översätta annars 

1 Klas:    Ja det är ju bra, alltså det skulle ju inte gå att 
2          jobba annars. I början var jag kanske lite kritisk 
3          till TWB för det hade lite barnsjukdomar i början 
4          särskilt när man gick in i fotnoter och så så det var 
5          lite frustrerande. Och så tyckte jag kanske att det 
6          blev lite mekanisk översättning om det var hög match. 
7          Man fick ett förslag och så bara ändrade man någon 
8          liten siffra eller årtal och så kollade man lite     
9          snabbt att det stämde överens och så gick man vidare 
10          till nästa segment och man kände sig lite som en robot 
11          att man inte själv fick översätta. Men jag menar är  
12          det redan översatt då finns det ju ingen anledning för 
13          oss att översätta det. Och … nu tycker jag att det 
14          funkar så bra. De här barnsjukdomarna är borta, det är 
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15          sällan det är några tekniska problem med TWB. Och jag  
16          skulle inte kunna tänka mig att översätta utan TWB.  
17          ((…)) Då känner jag mig ju säker också, att jag  
18          verkligen får med allt, att det blir exakt. Att  
19          översättningen blir bra. Också att man kan söka efter  
20          termer då i det här direktivet som de hänvisar till.  
21          Att man använder samma termer, att det blir 
22          konsekvent. Det känns ju tryggt för mig som  
23          översättare. 

De förtjänster med programmet som Klas lyfter fram är att texterna blir mer 
enhetliga eftersom samma svenska formuleringar återkommer. Det är förstås 
särskilt viktigt när det gäller direkta citat ur tidigare lagstiftning, där 
formuleringen måste bli identisk (och där TWB då är till stor hjälp eftersom 
det är kopplat till textminnen där tidigare lagstiftning finns), men det gäller 
även i text som inte är citat. 

Även Pontus på parlamentet säger, i intervjuutdraget i exempel 3, att 
tillgången till Euramis är ”oumbärlig”, och att han nästan inte skulle kunna 
utföra sitt arbete utan den hjälp som Euramis ger. 

Exempel 3. Det är helt oumbärligt egentligen 

1 Pontus:  Av de här databaserna och grejerna som finns här, på 
1          webben så är ju naturligtvis Euramis oerhört 
2          användbart därför att man … Ja där finns ju då 
3          segment, miljardtal ja det ska jag inte säga men i 
4          varje fall ett antal miljoner måste det ju finnas. Nej 
5          det är säkert mer än så. Himla många i varje fall. 
6          Himla massa segment och där får man ju då svar på 
7          väldigt många, fasta formuleringar fraser  
8          konstruktioner som används. Och det är helt oumbärligt 
9          egentligen. Måste jag säga. Men jag översatte, innan 
10          jag började här så översatte jag en hel del ((…)), 
11          indirekt åt [en annan EU-institution]. Då hade jag 
12          mycket, fler ordböcker fackordböcker och så vidare när 
13          jag inte hade tillgång till Euramis. Och det var en 
14          stor förändring när jag kom hit när allt det här alla 
15          de här interna hjälpmedlen, fanns. Utan dem så skulle  
16          ju arbetet här nästan vara omöjligt att genomföra.  
17          Tror jag. 

Förutom enhetligheten framhålls också tidsvinsten som en av de stora för-
tjänsterna med TWB, bland annat av Kjell i exempel 4. Han berättar också att 
han var skeptisk till TWB i början, men har ändrat sig. Kjell menar att det som 
finns i minnet är sådant som EU-institutionen redan har betalat för att få 
översatt. Därmed ska EU-institutionen inte behöva betala för att få samma sak 
översatt en gång till. Och precis som Klas tycker han att TWB bidrar till att 
förbättra kvaliteten, genom att man kan hämta terminologi från tidigare texter. 

Exempel 4. Det går mycket fortare helt enkelt 

1 Kjell:   Ja det är ju en vinst med det och jag insåg ju det 
2          efter några år också. Jag gjorde motstånd innan jag 
3          började. Men, att man får, så mycket, gratis. … I 



 91

4          princip som vi som institution egentligen, vi har ju 
5          redan betalat för översättningen av sånt som finns i 
6          minnet då. Och vi tjänar ju jättemycket tid och 
7          dessutom får vi tips, vi får terminologi och. Så det 
8          går mycket fortare helt enkelt. Och så blir det kanske 
9          bättre också. Jag tror det. Och det blir bara bättre 
10          och bättre eftersom vi får mer och mer i minnet. 

Sammantaget ses TWB som ett mycket centralt verktyg, som inte bara sparar 
tid utan också bidrar till att texter blir sinsemellan konsekventa, och därmed 
bättre. 

5.1.3 Nackdelar med TWB 
Flera av de intervjuade säger att det också finns nackdelar med att använda 
TWB. Bland annat påpekar de att det finns en risk för att man slutar läsa 
ordentligt och istället accepterar programmets översättningsförslag utan att 
riktigt fundera över om det stämmer eller om det är det bästa sättet att 
uttrycka sig i just den här texten. Pia på parlamentet lyfter fram detta i 
anslutning till att vi pratat om hinder för klarspråk. 

Exempel 5. Det här kom ju upp i Workbench 

1 Pia:     Du sa, hinder. Och då sa jag tidsaspekten och så sa 
2          jag texternas ( ) utformning. Men jag måste 
3          också säga, TWB. Som också är ett hinder för 
4          klarspråk. Faktiskt. Och det är att när man får upp, 
5          en träff,så tar man den utan att tänka på, är det här, 
6          det optimala? Okej att det finns där, innebär ju att 
7          det är en möjlig lösning. Och har man då … Som sagt 
8          var tänker man inte till den där extra gången, då tar 
9          man den möjliga lösningen och så är man nöjd med det 
10          och sen går man vidare. Och den där möjliga lösningen, 
11          kanske inte var så där, superbra just i det 
12          sammanhanget som man håller på med just nu. Och det 
13          har ju, och när man granskar åt varandra så hela tiden 
14          så kommer det upp. ”Ja du vet det här kom ju upp i 
15          Workbench. Jag vet att det inte är så bra men …” 
16          ((skrattar))Ja. Men då liksom har man tagit det och 
17          sen så fortsätter man. Istället för att tänka jaa, det 
18          är inte riktigt bra här vad skulle man kunna göra 
19          istället? Men det tar ju tid. Och tid är ju, 
20          bristvara. Så att … TWB är ett fantastiskt verktyg men 
21          man måste utnyttja det med stor urskiljning om det 
22          inte ska bli ett hinder för ett bra slutresultat. Det 
23          hjälper en tidsmässigt men det hjälper en inte alltid 
24          kvalitetsmässigt. 

 
Det förslag som TWB ger kanske alltså inte är den bästa lösningen, men i 
praktiken kan det ändå lätt bli så att man tar det förslaget – för att man har 
bråttom och behöver komma vidare i sin översättning. Detta är Pia inte 
ensam om att påpeka. Översättarna vet att TWB:s förslag kan ha brister och 
måste kontrolleras (jfr avsnitt 5.1.1), men i likhet med Pia konstaterar många 
att det ändå inte alltid blir så.  
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Det finns också en funktion i TWB, som jag sett vissa översättare 
använda och som skulle kunna bidra ytterligare till att förslagen inte alltid 
kontrolleras. Funktionen gör att programmet på egen hand lägger in alla 
hundraprocentiga träffar, och enbart öppnar de segment där en identisk 
match saknas. Hur utbredd användningen av den här funktionen är vet jag 
inte. Enligt Petra (e-post till förf. 2013-01-15) används den vid parlamentet 
bland annat för att slippa öppna de segment som redan finns översatta i 
grunddokumentet (Europeiska kommissionens förslag) och istället kunna 
koncentrera sig på de segment som innehåller Europaparlamentets ändrings-
förslag. Hon påpekar att man då måste vara noga när man sedan granskar 
översättningen, och kontrollera även de hundraprocentiga segmenten. Jag har 
även sett funktionen användas på rådet, men däremot inte på kommissionen. 
Att jag inte sett den på kommissionen kan vara en slump, men det kan också 
tala för att funktionen används just så som Petra beskriver. På kommissionen 
finns ju mer sällan en grundtext att utgå ifrån, vilket kan vara skälet till att 
den inte används där. Funktionen i sig kan dock ändå anses inbjuda till att 
inte kontrollera alla TWB:s förslag. Det verkar också rimligt att tänka sig att 
den kan bli särskilt aktuell just i situationer med hög arbetsbelastning, när 
tidsutrymmet för kontroller och den avslutande granskningen är extra snävt. 

Textminnena är också helt osorterade, såtillvida att det inte finns någon 
kvalitetskontroll av de texter som hamnar i minnet. Det betyder att den träff 
man får lika gärna kan komma från en bra översättning som från en dålig. 
Rita kommenterar detta i exempel 6, och menar att man nog inte insåg det 
här problemet i början utan enbart såg det som positivt att det fanns så 
mycket lagrat i minnet. 

Exempel 6. En ocean av mer eller mindre bra grejer 

1 Rita:    Utan man såg, först såg man det nog som att det här 
2          stora minnet ( ) jättebra det finns så mycket 
3          men det betyder ju bara, det är en ocean av mer eller 
4          mindre bra grejer.         

För att komma tillrätta med detta har man på institutionerna nu börjat jobba 
mer med projektminnen, där man inför ett översättningsjobb väljer ut ett 
antal specifika texter som ska utgöra TWB:s minne under arbetet med just 
den aktuella texten. På så sätt minskar man risken att få med ”skräp” från 
mindre lyckade översättningar. En av parlamentets översättare kommenterar 
dock att ”i 99 procent av fallen gör man nog en så kallad Retrieval för det 
dokument som ska översättas och då får man såklart ner all [sic!] de segment 
i dokumentet som någon gång tidigare översatts – sannolikt också skräp!” (e-
post till förf. 2013-01-21). Det förekommer rensningar av minnena, men 
dessa är inte tillräckliga för att städa undan mindre goda texter. Det finns 
förstås vissa textbaser som har högre tillförlitlighet än andra. Träffar i EUR-
Lex har exempelvis företräde framför träffar i andra textdatabaser eftersom 
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EUR-Lex innehåller antagen lagstiftning, medan träffar i Euramis eller 
institutionsinterna baser kan vara tidiga versioner av en text som sedan har 
omarbetats radikalt. Den stora mängden träffar gör dock att man som 
översättare inte alltid orkar eller hinner sätta sig in i alla träffar och bedöma 
vilken som är mest tillförlitlig. En av dem som påpekar detta är Rebecka, 
som menar att det istället lätt blir så att man tittar igenom träfflistans första 
sida och väljer något därifrån. 

En annan nackdel med TWB är att programmet serverar texten i menings-
baserade segment. Det kan bidra till att översättaren följer originalets 
meningsstruktur även i sådana texter där det inte är nödvändigt, vilket Katrin 
påpekar i exempel 7.  

Exempel 7. Man lite tvingas in att tänka en mening i taget 

1 Katrin:  Sen, plus också det här med TWB gör att man lite 
2          tvingas in att tänka en mening i taget. För den visar 
3          ju en engelsk mening eller en fransk mening och där 
4          punkten är, så blir det att man gärna sätter punkt där 
5          på svenska också. Hellre att man, i och för sig så är 
6          det väl ofta så att en lång engelsk mening eller 
7          fransk mening vill man göra upp till två delar kanske 
8          eller tre meningar på svenska. Men det kan ju också 
9          vara så att det kan vara på sin plats att ändra 
10          strukturen så att där de har satt punkt skulle jag 
11          inte ha det. Och då tvingas man lite in i det. Eller 
12          tvingas, men det är svårt att bortse från att den 
13          visar en mening i taget så.  

TWB kan alltså bidra till att översättaren får svårare att frigöra sig från käll-
textens syntaktiska struktur. Andra översättare påpekar att segmenteringen 
också kan påverka textbindningen negativt. Att förbättra textbindningen 
genom att explicitgöra relationer, som annars måste infereras, mellan 
meningar är annars en strategi som översättarna menar kan bidra till klar-
språkligheten i texterna (jfr avsnitt 8.1.4). Men om man som översättare inte 
ser texten som helhet blir det svårare att komma ihåg att göra detta, och 
också svårare att själv se var det finns relationer som skulle kunna tydlig-
göras. 

Det som framhålls som den största nackdelen är emellertid att program 
som TWB binder översättaren vid äldre översättningar, som ibland kan vara 
mindre bra. I exempel 8 menar Rita att om man exempelvis skapat en mall 
för hur ett visst avtal ska se ut, och bestämt att den mallen sen ska användas 
för alla sådana avtal, så har man samtidigt förlorat möjligheten att förbättra 
texten om man upptäcker ett bättre sätt att översätta en viss formulering. 

Exempel 8. Att det inte var så himla bra 

1 Rita:    Såna här tekniska system är ju aldrig perfekta va. Och 
2          det kan ju låta väldigt bra att man återanvänder gamla 
3          saker. Eller hur? Om du tänker dig att du gör ett 



 94 

4          avtal, det har vi ju gjort förut också utan Trados[28]. 
5          Så har man gjort avtal kanske med tio nya länder och 
6          då hade man jättemycket med sånt. Och då var väldigt 
7          mycket samma. Men väldigt mycket så kom det ändå olika 
8          i varje. Där skulle man kunna tänka sig att man har 
9          ett ramverk som är fint översatt så stoppar man in 
10          olika grejer. När vi gjorde det så att säga för hand, 
11          så blev det inte helt perfekt men det mänskliga ögat 
12          är väldigt bra också. Och det här systemet med att man 
13          säger att vi tar och översätter ett avtal för Litauen 
14          och sen kan vi kopiera de andra på det, och så lägger 
15          vi in, de skillnader som, så enkelt är det ju inte. 
16          För det man gör först, blir inte så bra som man, man 
17          upptäcker inte förrän sen att det inte var så himla 
18          bra på alla sätt för man upptäcker alla, komplicerade 
19          saker efteråt eller hur? Och då stannar man ju kvar 
20          vid det här första, eller hur? Så att på nåt sätt kan 
21          det nivellera neråt, det kan det verkligen. 

TWB skapar alltså en bundenhet till tidigare svenska texter som begränsar 
översättarnas möjligheter att hitta nya, bättre lösningar. Den intertextualitet 
som alltid finns inom en organisation, i form av mallar och skrivtraditioner, 
förstärks här ytterligare genom användandet av TWB som verktyg för över-
sättningsarbetet. 

5.1.4 Sammanfattning textdatabaser och TWB 
Användningen av TWB, och de textminnen som programmet utgår ifrån, 
uppfattas övervägande positivt av deltagarna. Vinsterna med att använda 
dessa verktyg anses huvudsakligen vara tidsbesparingen och att det blir 
lättare att uppnå konsekvens i förhållande till tidigare texter, både vad gäller 
enskilda termer och vad gäller formuleringar. Som den kanske främsta nack-
delen framhålls risken att man fastnar i äldre skrivmönster som kan vara 
mindre lyckade, antingen i sig eller i det nya sammanhang man nu arbetar 
med. En annan nackdel som påtalas är att det finns en risk för att man som 
översättare ibland litar för mycket på TWB  och därför inte kontrollerar att 
programmets förslag verkligen är dels korrekt, dels lämpligt i den text man 
för tillfället arbetar med. Den sistnämnda svårigheten är naturligtvis mest 
framträdande i situationer då man har ont om tid. 

5.2 Termdatabaser 
Tidigare var termdatabaserna institutionsspecifika, men år 2004 slogs de 
samman till den institutionsgemensamma databasen Iate (InterActive 
Terminology for Europe). Sedan 2007 finns Iate också tillgänglig på nätet 
för allmänheten. År 2008 innehöll Iate totalt omkring 8,4 miljoner termer på 

                               
28 Trados är ett annat namn för TWB, som används framför allt av deltagarna på rådet. 
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de då 23 officiella EU-språken, och omkring 200 nya poster skapades varje 
dag (Översättningscentrum för Europeiska unionens organ). Figur 4 visar 
hur träfflistan för en Iatesökning kan se ut. Var och en av träffarna är sedan 
klickbar, och leder vidare till mer information om termens definition, den 
kontext i vilken termen uppträder samt termpostens tillförlitlighet. 

 

Figur 4. Sökfält i Iate 

Som en följd av att Iate är just en sammanslagning av flera tidigare databaser 
har den dock innehållit många dubletter. Vissa termposter har också varit 
”mindre väl genomarbetade” (intervju med Kristin). Därför har man på den 
så kallade terminologisamordningen, som har huvudansvaret för Iate, arbetat 
med att rensa i databasen. Man har även lanserat projekt där man försöker gå 
igenom posterna inom ett visst område, exempelvis finanstermer – för att se 
till att de befintliga posterna stämmer och eventuellt komplettera med termer 
som saknas. Arbetet har då varit organiserat så att en institution har ansvar 
för termerna inom ett visst tematiskt område, medan andra institutioner 
ansvarar för andra områden. Översättarna uppmanas även att löpande lägga 
in termer i Iate när de har gjort en termutredning och kanske haft kontakt 
med experter i Sverige angående ett visst begrepp. Då kan kolleger senare 
dra nytta av den utredningen och behöver inte göra samma arbete en gång 
till, vilket både sparar tid och bidrar till en mer enhetlig termanvändning. 
När det gäller de interinstitutionella rättsakter som studeras här blir arbetet 
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med att lägga in nya termer i Iate i första hand aktuellt för dem som arbetar 
på kommissionen i och med att det är där de flesta termutredningarna görs 
(eftersom kommissionen är först i textkedjan), men naturligtvis läggs termer 
in även av de andra institutionerna. 

Iate är ett av de verktyg som nämns oftast när frågan om hjälpmedel 
kommer upp i intervjuerna, och precis som EUR-Lex är Iate en källa som 
har företräde framför andra källor.29 Däremot anser framför allt de term-
ansvariga att översättarna bör söka direkt i Iate oftare än de gör. Istället 
förlitar sig många på sökprogrammet Quest, som ju bland många databaser 
söker även i Iate, vilket gör att många översättare upplever det som onödigt 
att också göra en separat sökning i Iate. De termansvariga menar dock att 
Quest ibland missar termposter. För att till fullo dra nytta av den resurs som 
Iate utgör bör sökningar göras även direkt i Iate. 

Det finns också andra, nationella termdatabaser som översättarna har 
tillgång till, exempelvis Rikstermbanken. Dessa nämns dock sällan av över-
sättarna när de pratar om vilka verktyg de använder, utan det är de term-
ansvariga som tar upp dem. 

Ingen av deltagarna kommer med någon större kritik mot termdatabaserna. 
Kommissionens termansvariga nämner visserligen att det ligger mycket 
skräp i Iate och att vissa termposter inte alltid varit så bra, vilket man nu 
arbetar med att rätta till, men detta läggs inte fram som någon tung kritik. 
Bland de översättare som uttrycker ett motstånd mot att söka i Iate är det 
heller ingen som säger att det skulle bero på termposternas bristande kvalitet. 
Tvärtom pekas Iate ut som ett värdefullt verktyg och en viktig informations-
källa.30 Meningsskiljaktigheten  rör vilken sökväg man bör använda (söka via 
Quest eller direkt i Iate), inte vilket värde informationen har. 

5.3 Internet 
Internet och Google används flitigt, bland annat för att söka efter svenska 
ord och uttryck. Det kan då vara så att man antingen har en term på käll-
språket och behöver hitta en svensk motsvarighet till den (om de text- och 
termbaser översättaren har tillgång till inte har gett någon träff), eller att man 
redan har en idé om ett svenskt ord eller uttryck och vill se om detta används 

                               
29 I Iate finns en skala som talar om vilken tillförlitlighet en enskild termpost har. I de fall då 
en termpost har någon av de högsta nivåerna har Iate företräde framför andra källor, dock inte 
då tillförlitligheten ligger på de lägre nivåerna (intervju med kommissionens enhetschef). 
Vilken grad av tillförlitlighet en termpost får påverkas t.ex. av vem som lagt in informationen, 
och av vilken källa som använts. Fördragen och andra publicerade EU-rättsakter ger hög 
tillförlitlighet, medan andra typer av källor kan ge lägre tillförlitighet (översättare vid 
parlamentet, e-post till förf. 2013-01-15). 
30 Vid en jämförelse med Nordmans (2009) resultat visar det sig att just en institutionsgemen-
sam termdatabas var något som hennes informanter uttryckte önskemål om. Här, där en sådan 
databas finns, ses den också som ett centralt och viktigt verktyg. 



 97

på svenska och i vilka sammanhang. Det sistnämnda tar Rikard upp i 
intervjuutdraget i exempel 9, där jag har frågat vilka verktyg han har när han 
översätter. Han tar då som exempel att han kan använda Google när han har 
en idé om vad någonting skulle kunna heta på svenska, och vill se om det 
faktiskt är en term som används. Han kommenterar också att han då helst vill 
hitta det hos Riksbanken (om det gäller en ekonomisk term) eller någon 
annan myndighet för att verkligen tycka att källan är tillförlitlig. Men 
Google kan också användas för att se hur vanlig en viss term är, eller för att 
jämföra två uttryck och se vilket av dem som är vanligast. Även Språk-
banken används enligt flera intervjuade för detta syfte. 

Exempel 9. Finns det här ordet? 

1 Rikard:  Ibland så använder vi naturligtvis som alla som man 
2          gör i vad heter det Språket på P1, Google bara för att 
3          se hur vanlig är, en viss, en viss vad ska man säga, 
4          syntaktisk konstruktion helt enkelt. Och, finns det 
5          här ordet? Man tänker så här jaha vad står på engelska 
6          här det står, means of payment. Betalmedel 
7          betalningsmedel. … Och så kan man bara titta och söka. 
8          Det är trivialt men jag höll på med nånting igår som 
9          handlade om. Undrade om det fanns nånting som hette 
10          kontantbetalningsmedel på svenska. Och då sökte jag 
11          efter det va och då fick jag väl lite indikationer på 
12          men jag tyckte inte att jag fick nånting sånt där som 
13          jag riktigt kunde använda. ((…)) I ett sånt fall 
14          skulle jag gärna vilja hitta det, i en rapport från 
15          Riksbanken eller nåt sånt där för att veta att det,  
16          kan betraktas som, en term eller ett begrepp.  

Men sökningarna behöver inte enbart handla om att kontrollera fackuttryck 
inom områden där översättaren själv inte är specialist. Det kan också röra 
mer allmänspråkliga uttryck, där översättarnas problem snarare består i att de 
själva lever i ett franskspråkigt samhälle. De jag talat med trycker mycket på 
vikten av att behålla kontakten med svenskan, genom att läsa svensk text 
(och då inte bara skönlitteratur utan också facktext), se svenska nyheter och 
så vidare, men de konstaterar att det ändå är ett problem att den svenska 
språkkänslan med åren blir avtrubbad. Internet blir här en viktig källa till 
dagens svenska språkbruk, som översättarna kan utnyttja när de känner sig 
tveksamma. 

Internet används också för att söka bakgrundsinformation som över-
sättaren behöver för att förstå källtexten. Antingen via uppslagsböcker som 
Nationalencyklopedin, eller via hemsidor som berör ett visst specialområde. 
Även ordböcker, i den mån de används, är huvudsakligen nätbaserade. 
Tryckta ordböcker finns på nästan alla kontor, men de flesta uppger att de 
inte använder dem utan elektroniska varianter. 

Sökmöjligheterna på internet utgör enligt översättarna ett viktigt verktyg i 
arbetet med att åstadkomma idiomatisk svenska i de översatta texterna. Dels 
genom att internet i allmänhet gör det lättare att hålla kontakt med språk-
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bruket i Sverige genom att till exempel läsa svenska tidningar, dels genom 
möjligheterna att se om och hur ett visst ord används. När det gäller det sist-
nämnda påpekar Rikard att det kan vara ett problem att Google idag är så 
pass ”intelligent” och kommer ihåg vilka sökningar man gjort tidigare och 
anpassar de nya träffarna utifrån det – vilket innebär att den bild man får av 
språkbruket riskerar att bli något snedvriden. Några andra nackdelar med att 
använda internet tas inte upp. 

5.4 Skrivna riktlinjer och handböcker 
Vid enheterna finns både interna och externa riktlinjer. Med interna menar 
jag här sådana riktlinjer som är utarbetade inom EU och antingen gäller EU-
texter generellt eller EU-institutionens egna texter specifikt. Med externa 
riktlinjer menar jag riktlinjer som inte är särskilt framtagna för EU. I 
praktiken utgörs dessa av ett antal svenska riktlinjer, som antingen gäller för 
svenska språket i allmänhet eller specifikt för offentlig svenska och svenska 
myndighetstexter. De externa riktlinjerna är desamma vid alla tre enheterna, 
och med få undantag är också de interna riktlinjerna det. 

5.4.1 Externa riktlinjer 
De externa riktlinjer som tas upp i intervjuerna är framför allt Myndig-
heternas skrivregler och SAOL. Andra titlar som nämns återkommande är 
Svenska skrivregler, Språkriktighetsboken och Svarta listan. Pontus nämner 
även synonym- och konstruktionsordböcker. Dessa, liksom SAOL, Svenska 
skrivregler, och Språkriktighetsboken, gäller svenska texter i allmänhet, 
medan både Myndigheternas skrivregler och Svarta listan i första hand är 
inriktade på olika typer av myndighetstexter. Peter på parlamentet nämner att 
man också följer de rekommendationer som kommer genom svenska riks-
dagens språkbrev samt dess finländska motsvarighet, och även dessa rör 
förstås myndighetstexter.  

SAOL används för att se till att stavning och böjning blir konsekvent i 
texterna. Svenska skrivregler och Språkriktighetsboken ger allmänna riktlinjer 
för utformningen av svenska texter. Synonym- och konstruktionsordböcker 
kan antas handla främst om stilfrågor och om att hitta idiomatiska svenska 
uttryck, och får också ses som inriktade inte specifikt på myndighetstexter 
utan på svenska texter i allmänhet. Myndigheternas skrivregler används för 
att texterna i mesta möjliga mån ska överensstämma med inhemska myndig-
hetstexter, och detta kan även antas vara bakgrunden till att man följer de två 
olika språkbreven. På samma sätt gäller förstås Svarta listans rekommen-
dationer, om ord som bör undvikas, för EU-texterna likaväl som för andra 
svenska offentliga texter. 
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Under de tre veckor jag tillbringade vid enheterna såg jag ingen som 
faktiskt använde någon av dessa externa riktlinjer i sitt arbete, vare sig i 
pappersform eller elektronisk form. Det kan dock finnas många orsaker till 
detta, och behöver inte betyda att dessa riktlinjer inte är normerande för 
texterna. Dels behöver användningsfrekvensen förstås inte nödvändigtvis 
korrelera med vilken påverkan en viss riktlinje har på skrivandet, dels före-
faller det tänkbart att dessa riktlinjer ofta används indirekt. Exempelvis åter-
finns många av de rekommendationer som ges i Myndigheternas skrivregler 
i de interna riktlinjer som kallas Anvisningarna. De uppmaningar och tips 
som de språkligt ansvariga på olika sätt förmedlar till sina översättarkolleger 
grundar sig också ofta på konsultation av den här typen av externa riktlinjer. 
Båda dessa faktorer skulle kunna vara en delförklaring till att så många ändå 
menar att dessa externa riktlinjer spelar stor roll för hur man skriver. 

5.4.2 Interna riktlinjer  
Av de interna riktlinjer som har utarbetats centralt inom EU-institutionerna, 
och alltså inte på de svenska enheternas eget initiativ, tas framför allt två 
stycken upp: Gemensam praktisk handledning för utformningen av gemen-
skapslagstiftning och Publikationshandboken. Deltagarna är dock överens 
om att båda dessa primärt vänder sig till de handläggare som författar 
originaltexterna, snarare än till översättare. De delar av dessa publikationer 
som är relevanta även för översättarna återges i allmänhet i de riktlinjer som 
kallas Anvisningarna. Broschyren Skriva klarspråk som Europeiska 
kommissionen tog fram i samband med att man lanserade en 
klarspråkskampanj våren 2010, och som ingår i de EU-publikationer jag 
analyserat (se avsnitt 4.3.3), verkade inte utgöra något verktyg för över-
sättarna. Endast ett fåtal nämnde broschyren, och ingen av dem framställde 
den som ett hjälpmedel i arbetet. Detta skulle dock kunna bero på att den vid 
tiden för materialinsamlingen ännu var så pass ny. 

Anvisningarna, som har utarbetats gemensamt av de tre svenska en-
heterna, är de absolut mest centrala av de interna riktlinjerna, och dessa 
kommer därför att behandlas separat i avsnitt 5.4.3. Andra riktlinjer har ofta 
utarbetats av en enskild svensk enhet, även om de i vissa fall används även 
vid de övriga institutionerna. Det senare gäller för de ordlistor som utarbetats 
av rådets översättningsenhet. Ordlistorna innehåller ”vanliga ord och fraser i 
EU-texter” och finns för källspråken engelska, franska och tyska. Från rådet 
kommer även något som kallas Språkrådet, som innehåller rekommendationer 
i term- och språkfrågor. Den kvalitetsansvariga på rådet, som är en av de 
ansvariga för Språkrådet, berättar att det hela bygger på de problem som 
översättarna kommer och frågar den kvalitetsansvariga om och som denna 
kanske får lägga ner en del jobb på att utreda. Språkrådet är ett sätt att 
försöka samla svaren på sådana problem, så att svaren ska kunna komma 
även andra till del. Språkrådet ligger på rådets interna hemsida i form av ett 
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sökbart dokument, och även på de andra institutionerna har man tillgång till 
Språkrådet och använder det för att söka svar på hur man bör göra i olika 
språkfrågor. Ett motsvarande dokument finns också på parlamentet i form av 
protokollen från Språkgruppens möten, där olika språkfrågor diskuteras. 
Detta verkar dock inte vara spritt till de andra institutionerna på samma sätt 
som Språkrådet. Samma sak gäller för kommissionen, där den språkliga 
samordnaren också berättar att hon ibland skriver råd eller anvisningar som 
hon lägger ut på den interna hemsidan, om hon ser att det är ett visst problem 
som många översättare har gemensamt. Även detta verkar dock vara för 
internt bruk och inte något som används på de övriga institutionerna. 

När materialinsamlingen genomfördes hade man på kommissionen 
nyligen utarbetat två samlingar översättningsråd: Råd om översättning och 
granskning av meddelanden och Råd om översättning och granskning av 
texter som riktar sig till allmänheten. Som framgår av titlarna gäller dessa 
dock inte för översättning av rättsakter. Dessa två häften hade även de andra 
institutionerna fått ta del av, men vid tiden för materialinsamlingen var de 
ännu alltför färska för att jag ska kunna uttala mig om deras genomslag på 
enheterna. 

5.4.3 Anvisningarna 
En särställning bland riktlinjerna har det dokument som heter Att översätta 
EU-rättsakter. Anvisningar, men som normalt kallas bara för Anvisningarna. 
Anvisningarna har utarbetats av de tre svenska översättningsenheterna till-
sammans och är de absolut mest centrala skrivna riktlinjerna vid alla 
enheterna. Dokumentet består delvis av en sammanställning av riktlinjer som 
finns i flera andra publikationer, bland annat Gemensam praktisk handledning 
för utformningen av gemenskapslagstiftning, Myndigheternas skrivregler 
och Publikationshandboken, men också av riktlinjer som tagits fram 
specifikt för de svenska översättningsenheterna. 
   Anvisningarna innehåller formaliaregler för EU-rättsakter, till exempel hur 
hänvisningar ska utformas. Här finns också information om hur vissa 
begrepp och vissa standardfraser ska översättas till svenska, samt mallar för 
olika typer av rättsakter. Anvisningarna innehåller också två ganska om-
fattande bilagor. Den första bilagan berör kontrastiva aspekter vid översätt-
ning från engelska och franska till svenska – alltså sådana aspekter man som 
översättare kan behöva se upp med för att inte källspråket ska färga av sig 
alltför mycket på måltexten. Den andra bilagan har rubriken ”Att tänka på i 
svenskan” och innehåller mer allmänna rekommendationer om exempelvis 
kommatering och hur man bör hantera gruppgenitiv. Särskilt i denna bilaga 
är mycket av informationen baserad på Myndigheternas skrivregler. 

Anvisningarna ges mycket stor tyngd, av såväl översättare som ledning, och 
flera av deltagarna hänvisar till dem som ”Bibeln”. Det pappersexemplar som 
finns på de flesta skrivbord är många gånger fullt av lappar och anteckningar 
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och förefaller vara väl använt. Någon kritik mot Anvisningarna förekommer 
inte. Några deltagare säger att det har varit ett problem att Anvisningarna har 
varit de enda riktlinjer översättarna har haft – eftersom det har gjort att man 
har följt dessa rekommendationer även när man har översatt texter som inte 
är rättsakter. Detta menar man har lett till att sådana texter ofta har översatts 
onödigt källtroget. (Att Anvisningarna anses vara de enda riktlinjer man haft 
säger, med tanke på den uppsjö av andra riktlinjer som översättarna också 
har tillgång till, något om hur stor vikt just Anvisningarna tillmäts.) De nya 
råd, för översättning av meddelanden respektive texter riktade till allmänheten, 
som har utarbetats på kommissionen har varit ett sätt att försöka lösa detta 
problem genom att ge översättarna andra riktlinjer att hålla sig till, i de fall 
där Anvisningarnas striktare rekommendationer inte är nödvändiga. 

5.5 Verktygens påverkan på klarspråksarbetet 
Med utgångspunkt i sammanställningen av de verktyg översättarna har till 
sitt förfogande, menar jag att dessa verktyg kan delas in i två olika grupper 
utifrån vilken huvudsaklig funktion de har. Till den ena gruppen hör sådana 
verktyg som ska bidra till att åstadkomma enhetlighet och intertextuell 
konsekvens31. Till den andra gruppen hör sådana verktyg som ska bidra till 
att åstadkomma texter som inte avviker från inhemskt producerade texter. 
Det sistnämnda omfattar dels en strävan efter att texterna ska vara skrivna på 
idiomatisk svenska, dels en strävan efter att de ska följa samma språk-
riktighetsrekommendationer (vad gäller stavning etc.) som inhemska texter. 
Anvisningarna förefaller dock fylla båda dessa funktioner samtidigt. 

TWB samt de olika textdatabaserna bidrar huvudsakligen till enhetlighet 
mellan texter. Även termbaser, som Iate, fyller delvis denna funktion – men 
är naturligtvis viktiga även för att säkerställa att termer översätts korrekt. 
Enhetlighet mellan texter anses av deltagarna ha stor betydelse för text-
kvaliteten och begripligheten. Samtidigt innebär användningen av TWB 
också att översättaren blir väldigt bunden till tidigare texter, eftersom delar 
av texten (hur stora delar varierar dock kraftigt) hämtas direkt från tidigare 
dokument. Ur ett klarspråkligt perspektiv kan detta vara problematiskt, om 
de äldre texter man följer är snåriga eller om formuleringarna där inte 
fungerar i det sammanhang som den nya texten utgör. TWB kan dock inte 
ensamt sägas vara orsak till denna bundenhet. Det handlar också om hur hela 
det textsystem som EU:s rättsakter utgör är uppbyggt, med texter som är 
beroende av varandra (se avsnitt 2.3). Den starka betoningen på intertextualitet 
kan också sägas vara ett registerspecifikt krav för juridiska texter, inte minst 

                               
31 Det jag kallar intertextuell konsekvens gäller enhetlighet mellan olika svenska texter, och 
ska alltså inte förväxlas med begreppet intertextuell koherens som används inom skoposteorin 
(Reiss & Vermeer 1984:114 f.) för att beteckna översättningens förhållande till sin källtext. 
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lagtexter (Šarčević 2000a:118, Nordman 2003:163), oavsett om de är EU-
texter eller inte. Bundenheten utgör därmed ett skäl till att använda TWB i 
lika stor utsträckning som den är en konsekvens av att programmet används. 
Enhetligheten, som framhålls som en av TWB:s stora förtjänster, och 
bundenheten, som lyfts fram som ett av de stora problemen, är två sidor av 
samma mynt. Användningen av TWB kan dock antas förstärka denna 
bundenhet ytterligare, utöver vad registret eller genren kräver. Dels för att 
programmet rent konkret gör det enklare att ansluta till andra texter, dels för 
att användningen av programmet kan göra att enhetligheten fokuseras 
ytterligare och får ett värde i sig själv. Det är också värt att påpeka att 
svenska rekommendationer, även exempelvis Myndigheternas föreskrifter, 
som specifikt rör författningstexter, inte betonar enhetlighet i förhållande till 
tidigare texter lika starkt. Det förefaller alltså som att denna typ av 
intertextualitet är något som ges extra stort fokus i det sammanhang som 
studerats här. Med utgångspunkt i diskussionen om institutionell 
översättning (avsnitt 3.3.2) kan detta ses som ett utslag för institutionens (i 
detta fall respektive EU-institutions) strävan efter att tala med en ”röst”, 
eftersom det är (EU-)institutionen som uppfattas som textens avsändare (jfr 
Mossop 1990:352). De svenska riktlinjer jag jämför med här riktar sig inte 
till en enskild institution utan till svenska myndigheter i allmänhet, och har 
därför inget skäl att återspegla en sådan strävan. EU-institutionernas interna 
normer, som bland annat kommer till uttryck i de verktyg som används, kan 
dock tänkas ta hänsyn till detta – vilket i så fall kan vara skälet till att 
enhetlighetens betydelse betonas mer. 

En annan effekt av TWB och tillgången till databaserna är att det gör 
översättningsarbetet mindre tidskrävande, och flera deltagare menar att den 
tidsbesparingen indirekt hjälper till att höja textkvaliteten, eftersom över-
sättaren kan använda den frigjorda tiden åt att förbättra texten. Om detta 
inbegriper arbete med att förbättra läsbarheten skulle dessa verktyg 
indirekt kunna ha en positiv påverkan på texternas begriplighet. Frågan om 
vad översättarna använder den frigjorda tiden till kan dock inte besvaras 
utifrån det här materialet. Användningen av TWB förefaller dock kunna ha 
en negativ inverkan på begripligheten genom att försvåra strävan efter 
tydligare textbindning – en faktor som brukar anses viktig i de klarspråks-
rekommendationer som ges.  

Internet och Google är för många översättare en hjälp när det handlar om 
att avgöra hur något bör eller brukar uttryckas i Sverige (även om internet 
också används till faktasökning etc.). Det handlar här alltså om strävan efter 
idiomaticitet, och detta förefaller vara något som man lägger stor vikt vid. 
Idiomaticiteten ses också som en klarspråksfråga. Att källspråket inte skiner 
igenom så att texten låter främmande för en svensk läsare, är något som 
deltagarna menar har stor betydelse för textens begriplighet. Precis som när 
det gällde enhetligheten är idiomaticitet en aspekt som traditionellt inte har 
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lyfts fram i arbetet med klarspråkliga texter, men som i de här miljöerna 
uppfattas som central i detta avseende (se vidare diskussion i kapitel 8).  

När det gäller de skrivna riktlinjerna är allmänspråkliga handböcker som 
Svenska skrivregler och Språkriktighetsboken inte i någon större utsträckning 
inriktade på rena klarspråksfrågor. Användningen av dessa förefaller 
(åtminstone för lagtexternas del, som ju är de texter som studerats här) därför 
också huvudsakligen syfta till att åstadkomma texter som inte avviker från 
de inhemska, i frågor som rör stavning, bruk av skiljetecken och liknande. 

De hjälpmedel som i sin helhet eller delvis kan sägas ha direkt bäring på 
traditionellt klarspråksarbete (som primärt behandlar det så kallade kod-
problemet) är Svarta listan, Myndigheternas skrivregler samt Anvisningarna. 
Den sistnämnda publikationen tycks fylla flera funktioner. Anvisningarna är 
både (i likhet med TWB) ett hjälpmedel för att åstadkomma texter som är 
inbördes konsekventa, genom de mallar och fastslagna svenska 
översättningar av standardfraser som finns där, och (i likhet med internet och 
vissa andra riktlinjer) ett hjälpmedel för att åstadkomma en idiomatisk 
svensk text. Men Anvisningarna ger också, framför allt i bilagorna, åtskilliga 
tips som ligger i linje med klassiska svenska klarspråksrekommendationer, 
som att undvika flerordsprepositioner och ålderdomliga ord. Tillsammans 
med Svarta listan och Myndigheternas skrivregler är Anvisningarna därför 
det verktyg som kan antas bidra till att klarspråksfrågor fokuseras i över-
sättningsarbetet. 

5.6 Vilken auktoritet har olika verktyg? 
Vilken grad av auktoritet olika verktyg har, och därmed hur starkt 
normerande de är, är inte något jag undersökt systematiskt, men jag menar 
att materialet ändå ganska tydligt visar prioriteringarna mellan de olika 
verktygen. Datorprogram som TWB och Quest räknar jag här inte som 
normkällor, även om användandet av dem kan vara en indikation på gällande 
normer. När det gäller tidigare texter och skrivna riktlinjer är det dock tydligt 
att vissa normkällor har större tyngd än andra.  Vad som framför allt skiljer 
ut sig är dels de texter som finns i databasen EUR-Lex, som är tidigare 
antagna rättsakter, dels Anvisningarna. Här kan man också konstatera att det 
finns tydliga paralleller till Nordmans (2009) resultat från lagöversättningen 
i Finland. De hjälpmedel som där ansågs ha högst normauktoritet var 
databasen Finlex samt handboken Slaf (Svenskt lagspråk i Finland). Finlex 
innehåller, liksom EUR-Lex, tidigare antagen lagstiftning, och handboken 
Slaf motsvarar i många avseenden Anvisningarna (även om Slaf är betydligt 
mer omfattande).  

När det gäller frågan om idiomaticitet har förstås svenska texter mycket 
stor tyngd. Det gäller i synnerhet svenska myndighetstexter. Flera deltagare 
anger explicit dessa som en stilmässig förebild, och enligt Anvisningarnas 
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punkt 1.1 är målet för översättningsarbetet att åstadkomma texter som ”stil-
mässigt avviker så litet som möjligt från moderna svenska författnings-
texter”. Detta är därmed något som har förändrats, jämfört med de första 
åren då Sverige var medlem. Edgren (2000:92) konstaterar då att ”det inte 
finns något uttalat krav på att översättningarna skall motsvara modernt 
svenskt förvaltningsspråk”. Numera finns, om inte ett krav så åtminstone ett 
tydligt fastslaget mål om detta, och också verktyg som syftar till att uppnå 
det målet. Om uttryckssättet i svenska texter står i strid med Anvisningarna 
eller med formuleringar i texter hämtade från EUR-Lex är det dock de sist-
nämnda som väger tyngst. 

5.7 Sammanfattning 
Många av de verktyg som översättarna har till sitt förfogande bidrar till att 
göra de svenska översättningarna enhetliga och inbördes konsekventa. Det 
gäller inte minst de mest centrala av verktygen: datorprogrammet TWB, och 
de textbaser som utgör grunden för TWB. Enhetligheten framhålls också ofta 
som något som i sig medverkar till att öka texternas begriplighet. Baksidan 
av detta anses vara den starka bundenhet som samtidigt skapas till i vissa fall 
sämre förlagor. Denna bundenhet utgör därmed såväl en delvis oönskad 
effekt av TWB, som ett skäl till att använda programmet – eftersom själva 
textsystemets uppbyggnad ofta kräver just en stark bundenhet till tidigare 
texter. 

Andra verktyg tas istället till hjälp för att åstadkomma översättningar på 
god, idiomatisk svenska. För det syftet är inte minst olika former av internet-
baserade hjälpmedel viktiga. Bland annat söker översättarna ofta på ord eller 
uttryck, antingen via Google eller via mer specifika sökplatser som Språk-
banken, för att ta reda på om och i hur stor utsträckning en formulering 
används i Sverige. Också idiomaticitet menar många deltagare är en viktig 
del i arbetet med att göra texterna begripliga för svenska mottagare. Med 
undantag för framför allt Anvisningarna påverkar användandet av de olika 
hjälpmedlen dock sällan sådana textuella aspekter som berörs i de svenska 
klarspråksrekommendationerna. Tvärtom kan det faktum att man hela tiden 
återanvänder gamla texter göra det svårare att förändra texternas utformning 
och den interna skrivtraditionen. 
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6 Samarbete 

Tre separata EU-institutioner är inblandade i lagstiftningsprocessen, och alla 
tre har sin egen översättningsavdelning. Det innebär att tre svenska över-
sättningsenheter är med och utformar den svenska versionen av en rättsakt. 
Men i vilken utsträckning gör de det tillsammans? I det här kapitlet tar jag 
upp olika aspekter av samarbete. Samarbetet mellan de svenska översättnings-
enheterna behandlas i avsnitt 6.1. Finns det till exempel någon formell eller 
informell arbetsfördelning mellan institutionerna, så att de ansvarar för olika 
textaspekter, och hur ser den arbetsfördelningen i så fall ut? I avsnitt 6.2 
tittar jag på de olika enheternas kontakter med Sverige. Avsnitt 6.3 rör vilka 
kontakter enheterna har med andra delar av den egna EU-institutionen, vilket 
bland annat kan säga något om hur integrerade översättningsenheterna är 
med den övriga verksamheten (jfr Koskinen 2008). Avslutningsvis, i avsnitt 
6.4, diskuterar jag hur klarspråksarbetet kan tänkas påverkas av förekomst 
respektive frånvaro av samarbete. 

6.1 Samarbete mellan de tre svenska enheterna 
Det är framför allt när det kommer till frågan om samarbete och kontakter utåt 
som det blir relevant att skilja på de personer som intervjuats i egenskap av 
översättare, och de personer som hör till den grupp jag valt att kalla ledningen 
(se avsnitt 4.3.1). De sistnämnda talar varmt om det goda samarbetet, medan 
de förstnämnda säger sig nästan helt sakna kontakter med andra enheter. Jag 
kommer därför att presentera översättarnas respektive ledningens syn på 
samarbetet i separata avsnitt. 

6.1.1 Översättarnas kontakter med de andra enheterna 
Översättarna anser sig i stort sett inte ha några organiserade kontakter med 
de övriga institutionerna. När jag i intervjuerna frågar om samarbetet med de 
andra enheterna svarar många, som Per i exempel 10, med att hänvisa till 
enhetschefen eller någon annan ur ledningen, med motiveringen att det är de 
som sysslar med sådant. 
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Exempel 10. Fråga dem som är involverade rent praktiskt i det 

1 I:       Hur ser ert samarbete ut med rådets och kommissionens 
2          översättningsavdelningar? 
3 Per:     Ja du det måste du fråga dem om som är involverade 
4          rent praktiskt i det. Du får vända dig till Petra så 
5          får hon beskriva närmare hur det fungerar. Det är en  
6          sak som för oss vanliga översättare är lika avlägsen  
7          som låt oss säga överbefälhavaren är för den vanliga 
8          rekryten i kompanitjänst. 

För Per är alltså samarbetet med de övriga institutionerna något mycket 
avlägset och inget som han är inblandad i. Liknande svar återkommer från 
flera översättare vid samtliga institutioner. Däremot är översättarna vid rådet 
och kommissionen överens om att de trots allt har mer kontakt med varandra 
än vad någon av dem har med parlamentet. Två olika förklaringar till detta 
förs fram. Den ena är att Europaparlamentet inte har varit lika inblandat i 
lagstiftningsprocessen, vilket har inneburit att kommissionen och rådet har 
haft mer anledning att ha kontakt med varandra än med parlamentet. Den 
andra är att rådet och kommissionen rent geografiskt befinner sig närmare 
varandra. En av dem som lyfter fram det sistnämnda är Roger, som menar att 
den tätare kontakten med kommissionen kan bero på att man på ett personligt 
plan känner dem eftersom de bor i samma stad. 

Exempel 11. För att de är här i Bryssel 

1 I:       Hur ser samarbetet ut mellan översättningsenheten här 
2          och översättningsenheterna på kommissionen och 
3          parlamentet? 
4 Roger:   Jag tror att vi har en ganska, på svenska finns en 
5          ganska bra samarbete och vi ringer till varann och så 
6          här. Då vi har tid, ringer vi, och skriver mejl till 
7          varann och så här. Så att jag har haft kontakt, med 
8          kommissionen närmast inte så mycket med parlamentet 
9          men. 
10 I:       Varför är det mer med kommissionen? 
11 Roger:   Kanske för att vi känner dem. För att de är här i 
12          Bryssel och vi kanske har träffats. Jag håller på med 
13          budgetfrågor rätt ofta och då har en kontakt där som 
14          jag brukar ringa till ibland. Men nu är det, det var 
15          mest i början för nu tycker jag att jag börjat kommit 
16          in i, blivit varm i kläderna.                                 

Det Roger för fram i exempel 11 ligger i linje med den bild som fram-
kommer i andra sammanhang, att i den mån översättarna har kontakter över 
institutionsgränserna så bygger det på att de på något sätt känner varandra 
personligen. Och eftersom sådana personliga kontakter lättare knyts till 
personer som bor i samma stad, bidrar det till att kontakterna mellan rådet 
och kommissionen är tätare än kontakterna med parlamentet.32 Som framgår 

                               
32 Här är det naturligtvis viktigt att notera att den kommissionsenhet jag har besökt finns i 
Bryssel. Kommissionen har också en enhet i Luxemburg och det vore naturligtvis intressant 
att jämföra de resultat som framträder här, med vad kommissionens Luxemburgmedarbetare 
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av intervjuutdraget tycker Roger också att man mellan de svenska enheterna 
har ett bra samarbete och ringer eller skriver mejl till varandra om man har 
tid. Denna åsikt är han dock ganska ensam om bland översättarna, som annars 
alltså brukar uttrycka att de för egen del inte har något samarbete med övriga 
institutioner. 

Även om översättarna alltså är tämligen eniga om att deras kontakter med 
de andra institutionerna är mycket begränsade, så finns det skilda åsikter om 
huruvida detta är ett problem. Vissa önskar sig mer kontakt, och det före-
kommer också att man arbetar för att öka samarbetet. Bland annat berättade 
flera av deltagarna på parlamentet att man där börjat försöka öka kontakterna 
med kommissionen genom att ordna återkommande informella möten mellan 
anställda vid respektive institution. Genom att ha dessa möten då kommis-
sionens språkliga samordnare besöker kommissionens Luxemburgenhet, får de 
också en länk till kommissionens svenska enheter i Bryssel, där den språkliga 
samordnaren normalt sitter. Samtidigt menar andra deltagare att det inte finns 
så mycket att vinna på att ha mer kontakt. En av dem är Ragnar, som säger att 
den bristande kontakten är en konsekvens av att arbetet, med nödvändighet, 
ser olika ut på de olika enheterna. Han menar, som intervjuutdraget i exempel 
12 visar, att ett ökat utbyte inte skulle bli särskilt meningsfullt, eftersom de 
olika enheterna till syvende och sist ändå arbetar med olika typer av texter, 
eller med texter i olika faser av lagstiftningsprocessen. 

Exempel 12. Man måste ha en meningsfull kontaktyta 

1 I:       Har du som översättare kontakt med 
2          översättningsenheterna på de andra institutionerna? 
3 Ragnar:  Egentligen har vi, väldigt lite kontakt. Utom de då  
4          som, som är kanske lite högre upp i hierarkin, de som 
5          är terminologer och kvalitetsansvariga. ((…)) Men 
6          annars är det en av de sakerna som förvånade mig, 
7          eller har förvånat mig hela tiden att vi har så lite 
8          kontakt. Å andra sidan så måste man ha en meningsfull 
9          kontaktyta. För att bara ha ett utbyte… Det finns 
10          utbytesmöjligheter, man kan jobba några månader på 
11          kommissionen och sen komma tillbaka hit. Eller att man 
12          har en gemensam studiedag. Det ändrar inte så. Det 
13          beror alltså på arbetets karaktär och på 
14          organisationen. 
15 I:       Vad beror på arbetets karaktär? 
16 Ragnar:  Ja alltså, att vi inte har mer kontakter. De          
17          kontakterna … Vi skulle kunna sitta tillsammans och 
18          göra saker tillsammans då och då men. Men sen skulle 
19          vi ändå lika förbannat ha våra olika uppgifter. Att 
20          kommissionen har sin typ av texter i en viss fas, och 
21          vi har, andra typer av texter i en annan fas. Eller   
22          samma typer av texter i olika faser.                                 

                                                                                                                             
anser om eventuella kontakter med rådet respektive parlamentet. Om även Luxemburg-
medarbetarna anser kontakterna med rådet vara tätare skulle det  tyda på att institutionernas 
inblandning i lagstiftningsprocessen väger tyngre än det geografiska avståndet. Om istället 
kontakterna med parlamentet anses tätare talar det för att geografin spelar en större roll. 
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De utbytesmöjligheter Ragnar talar om (rad 9–11) organiseras från centralt 
håll vid EU-institutionerna. Det visar att det från EU-institutionernas sida 
anses positivt med kontakter mellan, och erfarenheter från, olika delar av 
EU-administrationen. I en rapport om användningen av Elise framhålls också 
”[s]ustainable cooperation and knowledge-sharing between institutions” 
(ELISE Annual Activity Report 2010:1) som ett av de mål man eftersträvar. 
Och även för översättarna har kontakterna mellan enheterna ökat med tiden – 
främst genom användningen av just Elise, som presenteras i avsnitt 6.1.3. 

6.1.2 Ledningens kontakter med de andra enheterna 
Till skillnad från översättarna säger de personer som förts till gruppen 
ledningen att de har mycket goda kontakter med de andra institutionerna. 
Även om flera av dem också säger att man strävar efter att öka och förbättra 
samarbetet ytterligare, uppfattas det ändå som välfungerande. Två gånger om 
året hålls så kallade språkchefsmöten, där cheferna från samtliga svenska 
översättningsenheter deltar (alltså även från andra EU-institutioner än de tre 
jag studerar här), liksom representanter för den svenska EU-språkvården, 
och ibland även juristlingvisterna. Språkchefsmötena tycks vara uppskattade 
tillfällen att få träffas ”på riktigt”, till skillnad från kontakter via mejl eller 
telefon. Den personliga kontakten anses viktig. Kommissionens avdelnings-
chef säger att ”vi känner alla varandra så att det, underlättar ju samarbetet”.  

Av de protokoll från språkchefsmötena jag fått ta del av framgår att även 
översättare från de olika enheterna ibland deltagit, vilket är intressant med 
tanke på den bild översättarna ger av att helt sakna kontakter med de övriga 
institutionerna. Enligt kommissionens enhetschef (e-post till förf. 2012-04-11) 
deltar översättare dock bara om de har något särskilt att rapportera om, från 
en arbetsgrupp inom enheten eller liknande. Det är alltså inte möten som 
enskilda översättare regelmässigt deltar i. 

Det goda samarbetet framhålls också som typiskt för just de svenska 
enheterna. Man menar att andra språkenheter inte samarbetar på samma sätt. 
I intervjuutdraget i exempel 13 säger Peter att man inom de äldre språken 
(dvs. de som ingått i EU-samarbetet längre) kanske tänker mer i fack, medan 
de svenska enheterna anser att man arbetar med en gemensam slutprodukt. 

Exempel 13. En lite nordisk hållning 

1 Peter:   Vi tänker inte så mycket i de här facken som kanske 
2          andra språk, framför allt de äldre ofta gör liksom 
3          utan … Vi har mera pragmatisk syn vi vill liksom vi 
4          vill samarbeta och slutprodukt ((avbryts av Paula)) 
5 Paula:   Prestigelöst 
6 Peter:   Ja, precis. Och slutprodukten ska bli bra. Det är det. 
7          Det kan man kanske säga är en lite nordisk hållning 
8          jag vet inte. Men, vi försöker verkligen kommunicera 
9          med dem och det funkar faktiskt ganska bra. Med de 
10          begränsningar som då finns i det rent fysiska 
11          geografiska alltså. Med rådet är det betydligt svårare 
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12          att ha kontakt, på ett personligt plan eftersom de är 
13          uteslutande baserade i Bryssel då va. Men vi försöker 
14          väl bryta upp det också, i den mån det är möjligt. 

Prestigelösheten som Paula nämner tar även andra upp som en viktig förut-
sättning för samarbetet. Att man kan erkänna att man inte hunnit med riktigt, 
och förvarna de andra enheterna om att en term inte är ordentligt kontrollerad 
eller att man inte har hunnit granska en text. Det är också för sådana ändamål 
som Elise (se avsnitt 6.1.3) har skapats. På rad 9–13 i exemplet är Peter inne 
på samma tankegång som Roger i exempel 11, att institutionernas samarbete 
delvis beror på graden av geografisk närhet mellan dem. 

Utöver språkchefsmötena finns också ett organiserat samarbete runt 
terminologin. De termansvariga på de svenska enheterna samarbetar, både på 
eget initiativ och genom olika projekt som drivs av den centrala terminologi-
samordningen (som sköter Iate). De språkligt ansvariga (kommissionens 
språkliga samordnare, rådets kvalitetsansvariga och den ständiga sekreteraren 
för parlamentets språkgrupp) samarbetar också med varandra. Framför allt 
kommissionens språkliga samordnare och rådets kvalitetsansvariga, som 
ringer eller mejlar till varandra ett par gånger i veckan. 

På ledningsnivå upplevs kontakterna med de andra enheterna alltså som 
täta och goda. Man är stolta över sitt goda samarbete, och menar att det inte 
fungerar så här bra på alla språkenheter. De som jag talat med är också alla 
överens om att samarbetet mellan institutionerna är viktigt för textkvaliteten. 

6.1.3  Elise 
Elise är ett elektroniskt system som ger översättarna möjlighet att lägga in 
kommentarer till texter de jobbar med. Det kan användas för samarbete 
internt inom den egna enheten, exempelvis om flera översättare arbetar med 
texter som rör ett och samma ärende (antingen parallellt eller vid olika 
tidpunkter). Men det är också ett system för samarbete mellan institutionerna 
– något som är viktigt inte minst när det gäller interinstitutionella rättsakter. 
Elise används då för att exempelvis informera om bakgrunden till en viss 
terminologi. Om översättarna på kommissionen gör en termutredning och 
kontaktar experter i Sverige för att ta reda på hur något bör uttryckas på 
svenska, uppmanas de alltså att skriva in information om detta i Elise. Då vet 
rådets och parlamentets översättare att termen är utredd och behöver inte 
själva kontrollera den. Peter på parlamentet säger i exempel 14 att det är 
mycket värdefullt när sådana kommentarer har lagts in i Elise.  

Exempel 14. Ett slags följesedel 

1 Peter:   Tanken är att det ska vara som ett slags följesedel 
2          som följer ett lagstiftningsärende genom hela dess 
3          process. Att man kan lägga in iakttagelser och 
4          synpunkter. Och om man har tur, så har kommissionen 
5          redan lagt in mycket i Elise och har där i princip 
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6          motiverat, varför man till exempel har valt ett 
7          uttryck som kanske kan te sig lite konstigt. Men står 
8          det då att till exempel samtal med handläggaren Sven 
9          Nilsson vid Fiskeriverket eller nåt sånt där den 
10          tjugonionde april, kanske till och med en länk eller 
11          den personens telefonnummer, alltså då har man fått en 
12          jättebra service helt enkelt. 

På motsvarande sätt kan översättarna också skriva in om det är någon term 
de inte har lyckats eller hunnit reda ut ordentligt, så att man vid nästa led i 
textprocessen kan undersöka saken vidare. Elise används här alltså som ett 
sätt att meddela sig omkring tillförlitligheten i en viss översättningslösning. 
Paralleller kan dras till resultaten från Künzlis undersökning (2007:123), 
som rör granskning av juridisk text och som pekar just på hur viktigt det är 
att granskaren har möjlighet att bedöma översättningens pålitlighet i skilda 
avseenden.  

Elise utvecklades 2001, och byggde då på ett formulär som de svenska 
enheterna använde (Ingemar Strandvik, kvalitetssamordnare på DGT, e-post 
till förf. 2012-09-07), och även om systemet nu finns för samtliga språk hör 
svenskarna enligt parlamentets enhetschef till dem som använder det mest. 
Detta stöds också av den statistik som finns över Eliseanvändningen och som 
visar att svenskan hör till de språk där man både läser Eliseposterna mest och 
lägger in flest nya poster.33 Men enhetschefen anser att systemet ändå inte 
används så mycket som det borde. Även Kristin säger, i intervjuutdraget i 
exempel 15, att det har varit lite trögt att få igång användandet av Elise. 
Både att de på kommissionen själva har varit dåliga på att lägga in saker, och 
att översättarna på rådet har varit dåliga på att i sin tur ge återkoppling till 
kommissionen via systemet. Nu tycker hon däremot att användningen har 
börjat ta fart. 

Exempel 15. Det har väl funnits en tröghet 

1 Kristin: Elise är ju nånting som, jag vet inte hur många år det 
2          har funnits men … Det har väl funnits en tröghet, när 
3          det gäller att få igång det där. Till att börja med 
4          här då att … Det är ju då nånting man vanligen gör när 
5          man i stort sett är klar med översättningen. Och det 
6          är liksom extra arbetsmoment och, dessutom så när man 
7          lägger in en kommentar så blir det då … Man kan i och 
8          för sig lägga in en kommentar bara för sin egen 
9          institution också, men oftast gäller det ju dokument 
10          som ska gå vidare. Och, det är väl lite så där, det 
11          kan kännas lite … utsatt att verkligen skriva in 
12          nånting och så. Så att det har tagit lite tid att få 
13          upp användandet utav det. Men det har ökat, och rådet 

                               
33 Den statistik jag tagit del av gäller för åren 2006–2010, när det gäller hur mycket som 
skrivs in i Elise, och för åren 2008–2010 när det gäller hur mycket som läses. När det gäller 
den information som skrivs in i Elise finns separat statistik för just ärenden som omfattas av 
medbeslutandeförfarande eller ordinarie lagstiftningsförfarande. När det gäller läsning av 
informationen i Elise gäller statistiken samtliga interinstitutionella ärenden (vilket är fler än 
de som omfattas av medbeslutandeförfarande eller ordinarie lagstiftningsförfarande). 



 111

14          tycker jag väl också har blivit bättre på att … eller 
15          bättre jag kan inte säga precis hur mycket det var 
16          tidigare och hur mycket det är nu men att det sker mer 
17          och mer de kommer med återkoppling via Elise. 

Det Kristin säger här (rad 10–12) om att det kan upplevas utsatt att skriva in 
kommentarer som ska läsas av personer vid de andra institutionerna, kan 
också ses som ett tecken på att de andra enheterna är förhållandevis avlägsna 
för översättarna. Det kan också noteras att det endast är rådet hon talar om 
här, vilket ligger i linje med bilden av att kontakterna med parlamentet är 
mer sparsamma. Kristin tar även upp ett annat skäl (rad 3–6) till att man från 
kommissionens sida inte alltid skrivit kommentarer i Elise: att det blir ett 
extra arbetsmoment. Detta är också Klas inne på, som framgår av intervju-
utdraget i exempel 16. Han menar att när man hela tiden har nya texter som 
man ska hinna bli klar med, så bryr man sig inte alltid om Elise. 

Exempel 16. Det låter ju hemskt bra i teorin 

1 Klas:    Alltså, det här också med Elise det … det låter ju 
2          hemskt bra i teorin att visst vi utbyter information. 
3          Men det dagliga är att man ska översätta och att 
4          dokumenten ska iväg och då är det kanske inte alltid 
5          man bryr sig om att jobba för mycket med Elise och 
6          lägga in saker där så … det funkar nog inte i 
7          praktiken så som det är tänkt också som det skulle 
8          kunna göra. ((…)) Men, att döma av de 
9          e-postmeddelanden jag fått om Elise så har det nog 
10          varit så att folk inte har använt det så mycket som  
11          det var tänkt för det kommer hela tiden påpekanden om 
12          att vi bör gå in och använda det mer och det har varit 
13          folk här från Luxemburg som hållit kurser om hur man 
14          använder Elise. ((…)) Men, jag kunde ju gå in och  
15          öppna Elise, det är ju inte så svårt, bara att klicka 
16          på den, så jag skrev in namnet på översättningen och 
17          kollade vad det var för kommentarer som fanns där och 
18          så. Mer har jag inte gjort, men bara det är ju bra! 
19          ((skrattar))         

Användningen av Elise är ett sätt att försöka öka kontakterna och 
informationsutbytet mellan institutionerna, och tyder, liksom Peters uttalande i 
exempel 13 på att man ser sig som gemensamt ansvariga för texterna. Tanken 
är att genom att lämna information vidare till senare led i kedjan kan både 
texterna bli bättre (genom att sådant man själv inte hunnit titta på ordentligt 
då kan gås igenom av någon annan) och översättningsarbetet effektivare 
(genom att varje institution inte behöver utreda samma termer igen). 
Systemet ska också kunna användas för att ge återkoppling till dem som 
befinner sig tidigare i kedjan, vilket också kan bidra till att onödigt arbete 
undviks. Om en viss term eller formulering alltid ändras i senare led är det 
naturligtvis bra om de som jobbar i ett tidigare led får veta det, eftersom 
formuleringen då kan justeras redan från början. Samtidigt blir Elise ett extra 
arbetsmoment, som riskerar att bli bortprioriterat när man har ont om tid. 
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Tidsförskjutningen mellan institutionerna innebär också ett hinder. Texten 
blir aktuell för rådets och parlamentets översättare flera månader efter att den 
har lämnat kommissionen, vilket gör att någon dialog om texten inte riktigt 
kan komma till stånd. Detta har enligt Petra gjort att folk ibland har tyckt att 
Elise inte fungerat. 

Exempel 17. Inget diskussionsforum 

1 Petra:   Det råder ännu vissa missförstånd om vad man kan göra 
2          med Elise. Och vad man inte kan göra. Som man kan inte 
3          förvänta sig att det blir ett diskussionsforum, och 
4          att man kan få svar av kommissionen typ, ett halvår 
5          efter det att de har översatt texten för att … Man kan 
6          prenumerera på att man får veta om någon har lagt till 
7          något, angående ett ärende som man har varit ansvarig  
8          för. Men, hur mycket kommer man ihåg ett halvår 
9          senare? Till exempel. Så jag vet att på vissa enheter 
10          [andra språkenheter på Europaparlamentet] så har man 
11          varit missnöjd med att man inte får några svar. Men 
12          det är ganska naturligt, eftersom, det är ju så, det 
13          är kommissionen som lägger fram och sen röstar 
14          parlamentet om det och sen går det till rådet så där 
15          är ju en viss sån här ((ritar en cirkel i luften med 
16          fingret)), ett visst dokumentflöde så att säga som, 
17          inte egentligen lämnar alltför många möjligheter att 
18          gå tillbaka och diskutera om saker, för en 
19          institution. De har så mycket nytt arbete så att. När 
20          det väl är aktuellt för oss att diskutera så att säga. 
21          ((skrattar)) 

Tidsförskjutningen är naturligtvis inte problematisk enbart för användningen 
av Elise, utan rimligen ett av de större hindren för samarbetet mellan 
enheterna generellt. Enheterna kan samarbeta om riktlinjer och generella 
instruktioner till översättarna, men samarbetet omkring en konkret text 
begränsas av att de inte arbetar med den samtidigt. 

6.1.4 Stundtals bristande kännedom om de andra enheterna 
Som framkommit uttrycker personer ur ledningen att de svenska enheterna 
har ett nära samarbete med varandra, medan översättarna generellt säger sig 
inte ha något samarbete. Det är då intressant att notera att det både bland 
översättare och personer ur ledningen förekommer en del missförstånd om 
förhållandena vid de andra institutionerna. Detta är inte något som jag har 
undersökt systematiskt, men som både intervjuerna och fältanteckningarna 
innehåller exempel på. Det rör sig inte om några allvarliga missförstånd, 
men de kan vara intressanta som exempel på att kommunikationen mellan 
enheterna verkar vara begränsad. 

Ett exempel på ett sådant missförstånd är att deltagare på både kommis-
sionen och parlamentet påstår att man på rådet har särskilda granskartjänster, 
vilket alltså innebär att man har personer som inte själva översätter utan vars 
arbetsuppgift helt består av att granska andras översättningar. Detta stämmer 
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inte. Sådana tjänster har tidigare funnits, men sedan flera år tillbaka har man 
istället ett system där alla både översätter och granskar. Ett annat exempel är 
när Rolf kommenterar att det inte finns något bra system för att ge 
återkoppling till kommissionens översättare. 

Exempel 18. Skicka det tillbaka till kommissionen 

1 Rolf:    Problemet är att alla ändringar som görs på grund av  
2          ingrepp som parlamentets juristlingvister gör, eller 
3          rådets juristlingvister, eller som vi gör. Finns inget 
4          bra system för att skicka det tillbaka till 
5          kommissionen. Man kan göra anteckningar då i det här 
6          informationsdatabasen, Elise va. Men de går ju inte 
7          tillbaka till en text som de har översatt för 
8          trekvarts år eller ett år sen, och se om det har 
9          gjorts ändringar i den ursprungliga texten, 
10          ursprungliga översättningen. … Där måste man … Det 
11          ideala vore att man hittar på ett bra system, 
12          elektroniskt system, som automatiskt helt enkelt 
13          skickade tillbaka. 
14 I:       Det är svårt för översättarna på kommissionen att få 
15          den, alltså de ser inte vilka ändringar ni har gjort? 
16          Så de fortsätter att skriva, nånting som ni alltid 
17          ändrar? 
18 Rolf:    Javisst. Det är eventuellt då om de … Säg att texten, 
19          att själva lagstiftningen att de gör nån ändring i 
20          lagstiftningen. Och den bygger då på den förra 
21          versionen. Då kan de eventuellt, jag vet inte hur det 
22          fungerar där, har inte en aning. Eventuellt jämföra 
23          den tryckta versionen i officiella tidningen, med 
24          deras slutversion som de en gång i tiden skickade iväg 
25          till oss. 

Som framgår av exempel 18 anser Rolf inte att Elise är något bra verktyg när 
det gäller att ge respons till kommissionens översättare, eftersom det förut-
sätter att översättarna på kommissionen själva går in i Elise och letar efter 
eventuella kommentarer till en översatt text. Men som framgick i exempel 
17 (rad 5–8) är det inte alls nödvändigt att översättaren gör detta, utan man 
kan prenumerera på att få ett meddelande, per mejl, om någon lagt in något 
angående en text man varit ansvarig för. Problemet som Petra då tog upp, att 
texten inte längre är aktuell för kommissionen, kvarstår naturligtvis, men det 
rent tekniska problem som Rolf talar om finns alltså inte. 

Hur dessa missförstånd påverkar klarspråksarbetet varierar naturligtvis 
från fall till fall. Att man på kommissionen och parlamentet tror att det på 
rådet fortfarande finns särskilda granskningstjänster har rimligen ingen större 
påverkan. Uppfattningen att återkoppling till kommissionen är meningslös 
för att den inte når översättarna skulle däremot indirekt kunna ha en negativ 
påverkan genom att motverka samarbete mellan de två institutionerna. 
Främst är dessa missförstånd dock intressanta för att de visar hur åtskilda 
från varandra institutionerna är. 
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6.1.5 Rådets och kommissionens bild av varandra 
I anslutning till frågan om samarbete framkommer också vissa slitningar 
mellan kommissionen och rådet. På rådet finns det de som menar att 
kommissionens översättningar inte alltid håller måttet, samtidigt som en del 
översättare på kommissionen säger att rådet bara tittar på formalian och inte 
bryr sig om flytet i texten. Vid kommissionen säger några av översättarna, i 
ett informellt samtal, att de tror att rådet ibland anser att kommissionsöver-
sättarna tar sig för stora friheter gentemot källtexten. De menar också att 
rådet tenderar att ändra översättningen så att den ligger närmare originalet. 
Däremot säger de inget om ifall detta också påverkar dem så att de av detta 
skäl väljer att lägga sig närmare originalet redan från början. Deras upp-
fattning får stöd av vad som sägs i exempel 19, där Ragnar antyder (rad 4–5) 
just att man på rådet ibland tycker att kommissionens översättare förhåller 
sig för fria till källtexten, även om han inte avslutar meningen utan övergår 
till att definiera vad han menar med fri översättning. 

Exempel 19. Fri översättning 

1 Ragnar:  Jag är inte för fri översättning, att man så att säga 
2          tittar på texten och sen skriver ner den ungefär så. 
3          Det skulle skapa enorma problem för den som sen får 
4          docucompet[34]. Och ibland tycker vi nog att en del 
5          texter från kommissionen, där man tillämpat fri 
6          översättning. Som då lärs ut eller rekommenderas på  
7          vissa översättningsutbildningar nuförtiden tror jag 
8          till och med. Om jag har fattat det rätt så läser man 
9          alltså igenom hela meningen på källspråket. Och så 
10          tänker man efter. Och sen tar man upp en tråd på 
11          svenska. Och säger jag börjar med det ordet. Och så 
12          fyller man på och så skriver man och så kollar man att 
13          man har fått med allt. Och det kan ju hända då att man 
14          har en helt annan meningsbyggnad och struktur. Men när 
15          det sen kommer ett docucomp, och man ska införa 
16          docucompändringar i den texten, blir det ju absurt, 
17          det går inte. 

Ragnar säger aldrig explicit vad de ibland tycker om en del texter från 
kommissionen, men jag tolkar honom som att han menar att vissa över-
sättningar från kommissionen har avvikit för mycket från källtexten. 
Tidigare i intervjun har han också talat om att man på rådet granskar 
kommissionens text, när den kommer till rådet, och vid behov ändrar saker. 
Ragnar säger då att han tror att rådet ibland har ändrat mer än vad man 
uppskattar på kommissionen. Liknande uppfattningar har jag också stött på i 
informella samtal på rådet. 

                               
34 Docucomp är en typ av dokument som förekommer då det kommer en ny version av en 
text, och där tillägg, ändringar och strykningar i förhållande till föregående version är 
markerade med olika färg samt med under- och genomstrykningar. När sådana texter kommer 
är översättarens uppgift ”endast att göra de tillägg och ändringar som framgår av 
Docucompen” (intern instruktion till rådets översättare 25.11.2008, fetstil i original). 
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I det material som samlades in under 2009 och 2010 finns inga tecken på 
att motsvarande spänningar skulle finnas mellan kommissionen och parla-
mentet, eller mellan rådet och parlamentet. På min direkta fråga svarar 
Ragnar att han inte tycker att de behöver ändra så mycket i parlamentets 
texter utan att dessa håller en hög kvalitet – men i övrigt nämns inte parla-
mentet alls i samband med den här diskussionen, vare sig av Ragnar eller av 
någon annan. Detta ligger i linje med bilden av att rådet och kommissionen 
generellt verkar ha mer att göra med varandra än de har med parlamentet. 
Under den kompletterande materialinsamlingen som genomfördes 2012 
säger däremot Rebecka att hon uppfattar det som att man tar lite avstånd från 
de andra institutionernas texter, även parlamentets, för att man inte tycker att 
de har översatts som de borde. 

Exempel 20. Tar lite avstånd från de andra institutionernas texter 

1 Rebecka: Det är snarare lite så, tycker jag faktiskt, att man 
2          nästan tar lite avstånd från de andra institutionernas 
3          texter. Alltså att, när vi översätter svar på 
4          parlamentsfrågor. Då är frågan översatt av 
5          parlamentet. Och vi översätter svaret på frågan. Då 
6          kan ju samma termer återkomma liksom, i vårt svar, som 
7          användes i frågan. Men, enligt våra, ja, riktlinjer, 
8          så borde det ha översatts på ett annat sätt. Och då 
9          översätter ju vi, i vårt svar följer vi våra 
10          riktlinjer. Så det vill säga att orden i svaret kan 
11          liksom skilja sig från hur det hette i frågan så att 
12          säga. Och så står det väl, jag tror till och med det 
13          står på något sätt i nån fotnot eller nånting, 
14          parlamentets översättning. På själva frågan. Så att 
15          ingen ska kunna komma och säga att, hallå där, hur 
16          galet översatte ni inte den här frågan. Och så bara. 
17          Alltså vi har liksom bara, ”det var inte vi, vi följer 
18          alltid våra fantastiska höga standarder”. 

Att Rebecka är den som nämner parlamentets texter kan vara en slump. Men 
det skulle också kunna bero på att situationen har förändrats under de två år 
som gått mellan de två materialinsamlingstillfällena. När de kompletterande 
intervjuerna gjordes hade Lissabonfördragets nya regler för lagstiftnings-
processen slagit igenom, vilket bland annat innebar att rådets kontakter med 
parlamentet hade ökat. 

Vad man tycker om den andra institutionen förefaller vara ett känsligt 
ämne. Kritik kommer både från översättare och från ledningen, men är som 
skarpast i informella samtal. I intervjuerna uttrycks kritiken mildare och  
följs då ofta av en förklaring som urskuldar den andra institutionen. Ett 
exempel är exempel 21 där Rebecka uttrycker uppfattningen att man från 
rådets sida tycker att kommissionens översättningar kan verka lite slarviga. 
Som framgår av utdraget garderar hon sig vid flera tillfällen, bland annat 
genom uttryck som ”kanske”, ”tror jag” och ”jag vet inte”. Hon avslutar 
också med att säga att det kanske bara handlar om att kommissionens 
översättare har andra riktlinjer att hålla sig till än dem man har på rådet, och 
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att det som ser ut som slarv kanske egentligen handlar om att många 
översättningar läggs ut på frilans. Det sistnämnda tolkar jag som ytterligare 
ett sätt att tona ner kritiken mot kommissionen, genom att lägga över 
ansvaret på frilansöversättare. 

Exempel 21. Annorlunda helt enkelt 

1 Rebecka: Alltså att man gärna tycker att vi, är lite bättre. 
2          Nej men. Att vi har, kanske mer styrt. Vi har mer  
3          specifika regler för väldigt mycket. Och att de har 
4          lite, ett lite annorlunda arbetssätt tror jag. Och 
5          lite, lite mer fritt och man är lite mer inriktad på 
6          sitt specialområde. Kanske. Kommissionen. Och … Men. 
7          Jag vet inte alltså. Jag har fått den uppfattningen  
8          att vi är ganska styrda, av våra regler liksom. Och  
9          att vi kanske tycker att, det kan vara lite slarvigt, 
10          det man ser. … Men … Sen om det verkligen är så. Det  
11          vet, det är ju svårt att säga. För att, inte vet jag  
12          allt vi släpper ifrån oss är ju förstås inte perfekt  
13          heller. Det är ju … kanske bara lite, ja annorlunda  
14          helt enkelt. Så att.  
15 I:       Att de har andra riktlinjer som då inte överensstämmer 
16          med era? 
17 Rebecka: Ja. För det är klart att de har riktlinjer liksom. Sen 
18          vet jag ju också att det läggs ut mycket på frilans.  
19          ((…)) Och det, gör ju så klart att det blir 
20          spretigare. 

Uppfattningen att kommissionens texter är spretiga och för fria uttrycks även 
av flera andra deltagare på rådet, men då inte i intervjuerna utan i informella 
samtal. 

Oenigheten tycks alltså handla dels om att man följer olika mallar, 
exempelvis för hur termer ska översättas (som Rebecka talar om i exempel 
20), dels om att man har olika syn på hur fritt översättaren bör förhålla sig 
gentemot originalet. Huruvida översättningar från de två institutionerna 
faktiskt skiljer sig åt i detta avseende är dock en öppen fråga. För att besvara 
den skulle det krävas en näranalys av texter från de två institutionerna. Det 
skulle kunna visa om det finns en genomgående skillnad i valet av över-
sättningsstrategier, så att översättarna vid den ena institutionen väljer mer 
källtextnära formuleringar medan översättarna vid den andra institutionen för-
håller sig friare. En sådan näranalys har dock inte rymts inom avhandlingens 
ram, utan får bli en fråga för vidare forskning. 

Det är inte helt enkelt att avgöra huruvida de här spänningarna mellan 
institutionerna får någon inverkan på begripligheten i texterna. Om den bild 
som kommissionens översättare har stämmer – att deras omformuleringar, 
som de menar är avsedda att uppnå bättre flyt och en mer lättläst svenska, 
sedan underkänns av rådet skulle det förstås innebära att en klarspråks-
ansträngning som gjorts i ett led sedan går om intet i ett senare led. Å andra 
sidan är rådets bild att de städar bort många inkonsekvenser som gör kom-
missionens texter svårförståeliga, och de menar därför att rådet istället gör 
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texterna mer begripliga. Möjligen framkommer här en viss skillnad i 
klarspråksideal mellan de två institutionerna: där kommissionen i högre grad 
betonar idiomaticiteten, och rådet i högre grad enhetlighet och konsekvens. 
Även här skulle en näranalys av den typ som nämndes ovan kunna bidra med 
intressant information om de faktiska förhållandena.  

6.2 Samarbete med Sverige 
Alla tre enheterna har också ett samarbete med Sverige, till exempel med 
myndigheter, med EU-språkvården och med svenska experter inom olika 
sakområden.35 Kontakterna med de sistnämnda handlar bland annat om att 
översättarna tar kontakt för att fråga vilka termer som används i Sverige, 
eller om man från svensk sida har något önskemål om term i de fall då det 
handlar om ny terminologi. Svenska myndigheter får ibland också texter, 
främst kommissionsförslag, på remiss och ombeds att kommentera dem. Det 
tjänstemännen då uppmanas att särskilt kommentera är just den svenska 
terminologin. Detta sägs i intervjuerna och framgår också av en promemoria 
från Justitiedepartementet (Hur man kontaktar EU:s översättare och 
granskare 2009). I det senare fallet kontaktar tjänstemännen oftast inte den 
enskilda översättaren direkt utan istället terminologen eller den språkliga 
samordnaren på kommissionen eller, om texten redan hunnit gå vidare 
därifrån, enhetschefen eller de språkligt eller terminologiskt ansvariga vid 
parlamentet eller rådet. Det förekommer också att man från svenskt håll hör 
av sig och vill ändra i rättsakter som redan är publicerade. I den mån det rör 
sig om rena felaktigheter försöker man från enheternas sida då hjälpa till 
med att begära en rättelse av den aktuella texten. 

Ett av syftena med samarbetet med Sverige, är att skapa en samsyn 
omkring terminologin – så att man i så stor utsträckning som möjligt använder 
samma termer såväl i EU-texter som i nationellt skrivna texter. Men ett 
hinder här kan enligt deltagarna vara att inte heller olika instanser i Sverige 
alltid är inbördes överens. När kommissionen utreder termen kan Luftfarts-
verket och Trafikverket vara oeniga om vilken svensk term som är att föredra, 
och när kommissionens förslag sedan kommer till rådet kanske de får ett 
tredje önskemål, denna gång från Näringsdepartementet. Sådan Sverige-
intern oenighet gör det naturligtvis svårare att förenhetliga terminologin. 

Min uppfattning är att kontakterna med Sverige är som tätast på 
kommissionen, vilket också är att vänta med tanke på att den största delen av 
termutredningarna görs där och att behovet av kontakter med svenska 

                               
35 Det finns också motsvarande typ av samarbete med Finland, men detta är något som inte 
berörs av deltagarna. 
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experter därför kan antas vara större.36 Även rådet har mycket kontakter med 
Sverige. Kommissionen och rådet verkar dock ha delvis olika kontaktytor. 
Båda institutionerna har naturligtvis kontakt med EU-språkvården, och med 
det nätverk av experter som byggts upp där. Däremot verkar man på rådet ha 
mer kontakt med regeringens departement, och med EU-representationen37, 
medan kommissionens huvudsakliga kontaktytor utgörs av olika svenska 
myndigheter och inte i samma utsträckning av departementen. Ett skäl till 
det kan vara att man på kommissionen har många texter som vänder sig 
direkt till svenska myndigheter, bland annat tillämpningsrättsakter som 
Europeiska kommissionen utfärdar. 

Parlamentet är den institution som ger intryck av att ha minst kontakter 
med Sverige, även om det naturligtvis förekommer även där. Att kontakterna 
verkar vara färre är heller inte särskilt förvånande med tanke på de texter 
man jobbar med. När det gäller lagstiftningsförslagen utgår parlamentet från 
den svenska översättning som kommissionen redan gjort av förslaget, och 
behovet av egna termutredningar är begränsat. De färre kontakterna hänger 
helt enkelt ihop med ett mindre behov av kontakter när det gäller fack-
terminologi. De ändringsförslag som översätts är heller inget som går på 
remiss till svenska myndigheter, på det sätt som kommissionens förslag kan 
göra. Däremot har man på parlamentet kontakt med exempelvis EU-
språkvården och följer den svenska språkdebatten i samma utsträckning som 
på de andra institutionerna. 

Generellt gäller samma sak för kontakterna med Sverige som för kon-
takterna mellan institutionerna, alltså att ledningen har mer kontakt än över-
sättarna. Det gäller i synnerhet de språkligt och terminologiskt ansvariga. 
Detta är naturligtvis inte särskilt oväntat – tvärtom är det snarast en del av 
syftet med dessa positioner att de ska fungera just som knutpunkter för 
sådana kontakter, men många av översättarna säger att de tycker att det är 
synd att de inte får mer respons från Sverige (se avsnitt 7.2.1). 

6.3 Samarbete med andra delar av den egna EU-
institutionen 

Översättningsenheterna har ganska lite organiserade kontakter med andra 
delar av respektive EU-institution, både med de övriga språkavdelningarna 
och med sakenheterna. Översättarna kan möta kolleger vid de andra språk-
avdelningarna i samband med gemensamma kurser, framför allt språkkurser. 
                               
36 Möjligen kan denna bild ytterligare förstärkas av att den kommissionsenhet jag besökte 
ansvarar för så pass tekniska områden. Behovet av termutredningar kan tänkas vara större när 
det gäller en text om flygplans luftvärdighet än när det gäller en text om studentutbyte. 
37 EU-representationen är som en komprimerad version av regeringskansliet, fast stationerad i 
Bryssel. Drygt 100 personer arbetar här med att se till att Sveriges intressen får så stort 
genomslag som möjligt i EU. 
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(Översättarna förväntas under sin anställning fortsätta att lägga till nya 
källspråk genom intern fortbildning.) Under sådana kurser finns därför 
möjlighet att knyta personliga kontakter med översättare från andra språk-
avdelningar, som man sedan kan ringa till med frågor som dyker upp. 
Samarbetet sker alltså på individbasis och bygger på vilka personer man som 
enskild översättare råkar känna, som Pia berättar om i exempel 22. 

Exempel 22. De engelsmän som jag känner 

1 Pia:     Om jag har nån fråga i ett engelskt dokument då går 
2          jag och pratar med de engelsmän som jag känner och det 
3          är väl tre fyra stycken. Och andra har andra kontakter 
4          de går väl till tre fyra stycken andra som … 
5          ((skrattar)) Ja, det är på det viset alltså att man …      

Precis som Pia säger så handlar det här samarbetet framför allt om att kunna 
ta kontakt med någon som har den aktuella textens källspråk som moders-
mål, för att kunna få hjälp att reda ut något som man tycker är snårigt eller 
inte riktigt förstår. Några mer organiserade träffar finns inte för översättarna. 
Petra säger i exempel 23 att det kan komma som en överraskning för vissa 
att arbetsmiljön är så pass enspråkig som den är. Samtidigt berättar hon att 
det finns en del initiativ för att skapa tillfällen att knyta just personliga 
kontakter över språkgränserna, men det är då utanför arbetstid och inte något 
som ingår i den dagliga verksamheten. 

Exempel 23. Vissa våningsplan är helt svenska 

1 Petra:   Men … Jag menar tänker, man kommer hit man tänker 
2          åh jag kommer träffa en massa människor från andra 
3          länder. Och så inser man plötsligt att, vissa 
4          våningsplan är helt bara, svenska. ((skrattar)) Så 
5          att för vissa kan det nog vara lite grann av en chock 
6          nästan. Men, det finns också, helt utanför parlamentet 
7          nu när jag tänker efter så var det några som berättade 
8          att de har börjat med en jag tror var det en tjeckisk 
9          grupp nån kväll, pubkväll där såna som vill tala 
10          tjeckiska, träffas. Och det är väl en ganska liten  
11          grupp så man får prata tjeckiska hela kvällen. Och  
12          vissa såna initiativ finns. 

Den typ av initiativ som Petra talar om här handlar alltså just om möjligheten 
att skapa personliga kontakter, och inte om något arbetsrelaterat samarbete. 

I den mån det finns mer organiserade kontakter är det ledningen som har 
dem. På chefsnivå förekommer regelbundna möten och på terminologisidan 
finns olika samarbeten även inom den egna institutionen. På rådet finns ett 
samarbete mellan de kvalitetsansvariga på de olika språkavdelningarna. De 
träffas varje vecka och diskuterar några slumpmässigt utvalda sidor som 
översatts av alla språkavdelningar under föregående vecka. I exempel 24 
berättar rådets kvalitetsansvariga att systemet kom till för att man ville kunna 
bedöma översättningarnas kvalitet, men det är också ett tillfälle att fördjupa 
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sig i texterna och hon menar att man får en chans att se sådant som man 
annars kanske hade missat. Hon påpekar också att mötena ger tillfälle att 
utveckla just personliga kontakter med andra kvalitetsansvariga, vilket kan 
göra det lättare att höra av sig till varandra även i andra ärenden. 

Exempel 24. Kvalitetsmätning av översättningarna 

1 Rita:    På grund av att revisionsrätten har haft klagomål på 
2          att rådets översättningar är för dyra. De säger att de 
3          är för dyra och det finns ingen kvalitetsmätning av 
4          översättningarna. Och då kände de att de måste 
5          installera nåt sånt. Och då utvecklades ett system, 
6          där man gör ett slumpartat urval av tjugo sidor från 
7          föregående vecka, för alla språk. Man började med det 
8          som ett pilotprojekt först för fyra språk. Och sen går 
9          man igenom och då granskar man en granskad text. Och 
10          det kan vara precis vad som helst, det är ju slumpvis. 
11          Och det här låter lite konstigt kanske, men gjorde de 
12          då i ett halvår tror jag, fyra språk. Men de tyckte 
13          att det var av intresse som en slags diagnostiskt 
14          verktyg. Man får syn på allt möjligt som man kanske 
15          inte hade sett annars. Annars kan det ju vara så att 
16          en, som är kvalitetsansvarig får vissa svårare saker 
17          att granska eller nånting sånt va. Och inte ser de 
18          vanliga eller mer enkla sakerna som kommer hela tiden. 
19          Och sen byggde de ut det från mars och la till ett 
20          språk, i månaden tror jag. Nu är det alla språk. Då är 
21          det två gånger i, två dagar i veckan, hälften av 
22          språken ena dan och hälften den andra. Och det tar väl 
23          en timme, eller det kan ta mer. Och jag tyckte att det 
24          var jättekul faktiskt. Speciellt när jag var ny och 
25          det finns ju andra som är nya. Man får en annan 
26          kontakt, man har pratat lite så att man kan höra av 
27          sig om andra saker. Vilket kanske man inte gör annars. 
28          Så på kommissionen sa de att de tyckte det var 
29          intressant också. För att de tycker inte att de har 
30          tillräckligt mycket, kontakter med de andra språken. 
31          Man har fullt upp med sitt va, så att man … 

Någon motsvarande typ av möten fanns inte vid kommissionen eller 
parlamentet, även om rådets system enligt den kvalitetsansvariga (rad 28–
30) väckt intresse även på kommissionen.  

Kontakterna med sakenheterna är ganska likartade vid alla de tre 
institutionerna och går i stort sett enbart ut på att översättarna vid behov kan 
ta kontakt med det generaldirektorat eller motsvarande som har beställt 
översättningen, för att be om förtydliganden omkring oklarheter i texten eller 
för att påpeka eventuella felaktigheter som översättaren upptäckt. Vem över-
sättaren ska ta kontakt med framgår av den arbetsinstruktion som följer med 
texten. Kontaktpersonen kan vara textförfattaren (eller en av dem), men kan 
också (vilket är vanligare) vara någon annan på det generaldirektorat texten 
kommer ifrån. Enligt översättarna uppskattas dessa kommentarer i allmänhet 
av handläggarna. Handläggarna är medvetna om att det alltid kan finnas fel 
kvar i texten och översättarna fungerar som en extra kontrolläsningsinstans. I 
de fall då det rör sig om rena felaktigheter leder översättarnas påpekanden 
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också ofta till att originaltexten ändras. (När det gäller otydligheter, t.ex. 
dubbeltydiga syftningar, är de dock ofta resultatet av politiska kompromisser 
och måste därför behållas.) Denna typ av kontakter är det främst översättarna 
som har, inte ledningen. 

På kommissionen framhålls att samarbetet med sakenheterna var bättre 
tidigare, när översättarna var tematiskt organiserade. Alla översättare, från alla 
språk, som arbetade med texter inom ett visst område hörde då till samma 
avdelning och de översättningsavdelningarna hade ett närmare samarbete med 
”sin” sakenhet. År 2004 ändrades detta och översättarna organiserades istället 
språkvis. I intervjuutdraget i exempel 25 kommenterar kommissionens enhets-
chef att i och med införandet av den nya språkstrukturen finns det inte längre 
någon naturlig kontaktperson gentemot generaldirektoraten, vilket har 
försvårat samarbetet med dem. 

Exempel 25. Ingen naturlig kontaktperson längre 

1 I:       Det gäller samarbete med andra … dels om ni har något     
2          samarbete med de andra generaldirektoraten inom  
3          kommissionen? 
4 Kent:    Egentligen för lite skulle jag vilja säga. Vi blev 
5          omstrukturerade för ungefär fyra år sen är det väl nu, 
6          från en tematisk struktur där de olika språkenheterna 
7          hölls ihop av en tematisk chef där nu avdelningschefen 
8          har kommit in så alltså mindre samarbete mellan de 
9          olika svenska avdelningarna och större samarbete 
10          mellan olika språk som arbetade med samma texter. Och 
11          i den gamla strukturen så hade man börjat 
12          experimentera med att låta en enhetschef vara 
13          kontaktperson till ett generaldirektorat och hela 
14          tiden hålla sig informerad om vilka texter de höll på 
15          med och bjuda in föreläsare. Det var nånting som höll 
16          på att komma igång och bli ett väldigt bra samarbete. 
17          Och det gick förlorat i och med att vi fick en 
18          språkavdelningsstruktur eftersom det inte fanns någon 
19          naturlig kontaktperson längre. Den språkliga 
20          indelningen har andra fördelar så det är svårt att 
21          säga vad som är bättre eller sämre men det är nånting 
22          som det pratats om att vi skulle behöva bygga upp 
23          nånting sånt igen men det är hittills ingen som 
24          riktigt kommit på hur man skulle göra det. 

I den tidigare strukturen kunde översättningsavdelningarna lättare samarbeta 
med den sakenhet som producerade deras original, och till exempel hålla sig 
uppdaterade kring vilka texter som snart skulle bli aktuella för översättning. 
Däremot påpekar Kent, senare i intervjun, att den nya språkavdelnings-
strukturen istället har underlättat samarbetet med svenska myndigheter och 
gjort det lättare att genomföra språkvårdande insatser. 

Den typ av kontakter man från översättningsenheternas sida önskar 
handlar framför allt om att i ett så tidigt skede som möjligt få veta vilka 
texter som är på gång, för att kunna förbereda översättningsarbetet genom att 
exempelvis påbörja termutredningar. Enligt kommissionens terminolog finns 
det också planer på att översättarna ska involveras tidigare i processen, 
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åtminstone när det gäller större ärenden. Tanken är både att det ska bidra till 
att texten redan från början anpassas till det faktum att den ska översättas, 
och att det ska fungera som en möjlighet för översättarna att få just infor-
mation om terminologiska problem som kan komma att dyka upp. 

Exempel 26. Vara inblandade i ett tidigare skede 

1 Kristin: Sen är det på gång att vi ska ha, att det ska bli ett 
2          … att man ska jobba … alltså att vi ska vara 
3          inblandade i ett tidigare skede. Vid i alla fall när 
4          det är stora viktiga, säg lagstiftspaket och så. Så 
5          att man på så sätt ska jobba med kvalitet från början. 
6          Liksom ha det här lite grann att det ska bli 
7          översättningar på alla språk och att, det är klart och 
8          tydligt från början så att, det blir, att inte språken 
9          sen spretar åt olika håll och så. Men det är nånting 
10          som man planerar för jag vet inte när det kommer 
11          införas. 
12 I:       Nej, men då ska på nåt sätt, språkvetare ska komma in 
13          redan när man skriver originaltexten? 
14 Kristin: Ja, jag tror att det är så. Jag är faktiskt inte 
15          insatt i det helt men jag tror att det är tanken att, 
16          det ska ske en diskussion från början kanske. Eller 
17          kanske också information. Liksom att vilka 
18          problemområden det kommer finnas då. Kanske 
19          terminologiskt till exempel. I vad det nu är för 
20          lagstiftning.                          

Vid alla tre EU-institutionerna förekommer det att handläggare håller före-
drag för översättarna, som en form av fortbildning i aktuella sakfrågor – 
exempelvis i samband med större lagstiftningspaket inom nya områden. De 
föredragen riktar sig inte till en specifik enhet utan till översättare vid alla 
språkavdelningar. Som framgår av intervjuutdraget i exempel 27 är förhopp-
ningen att de översättare som deltagit i en sådan genomgång inte bara själva 
ska få en bättre förståelse för det aktuella ämnet utan att de också ska kunna 
bidra till att korrekta svenska termer läggs in i termbasen – vilket kommer 
även andra översättare till del. 

Exempel 27. Genomgång i vissa svåra ämnen 

1 Roger:   Någon gång blev vi också inbjudna av handläggare, till 
2          att vara med på en genomgång i vissa svåra ämnen. Jag 
3          tror att de har just haft om värdepapper och 
4          OTC-derivat och sånt här. Och, där försöker man väl då 
5          att man skickar folk som är intresserade av området 
6          och som sen vill jobba med texterna. Och hoppas att de 
7          ska finnas på plats och kunna ta texter när de kommer 
8          eller, kunna granska. Eller att man i efterhand kan 
9          diskutera och kanske då lägga in termer, i termbasen, 
10          också med hjälp av deras input.        

Sammanfattningsvis kan ändå konstateras att översättningsenheterna är för-
hållandevis avskilda från EU-institutionernas övriga verksamhet. Kontakterna 
med den egna EU-institutionen, inklusive de andra språkens översättnings-
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enheter, är begränsade. För kommissionens och parlamentets del är 
översättarna dessutom fysiskt avskilda från verksamhetens mer politiska 
delar, som en följd av att de är placerade i utkanten av Bryssel respektive i 
Luxemburg. Däremot framställs avsaknaden av kontakter inte som något 
problem av översättarna. Som nämnts i avsnitt 6.1 och 6.2 uttrycker många 
en önskan om mer kontakter med och återkoppling från Sverige och i viss 
mån de andra svenska översättningsenheterna. Däremot uttrycks inget större 
behov av mer formaliserade kontaktvägar med andra delar av den egna EU-
institutionen. Detta kan bero antingen på att det inte finns något större behov 
av samarbete, eller på att de personliga kontakter var och en har byggt upp är 
tillräckligt för att ytterligare kontakter inte ska behövas. I den mån det 
framkommer önskemål om tätare kontakter är det istället från ledningen, och 
handlar då framför allt om längre framförhållning från sakenheternas sida. 
Att översättningsenheterna ska få information om vilka texter som kommer 
att bli aktuella för översättning i god tid innan texterna kommer, för att tidigt 
kunna börja med termutredningar och också kunna planera sin bemanning. 

6.3.1 Juristlingvisterna 
Vid alla tre EU-institutionerna finns ett antal juristlingvister, som ansvarar 
för att samtliga språkversioner stämmer överens juridiskt. Deras ansvar om-
fattar alltså primärt juridiska aspekter, även om de också gör rent språkliga 
ändringar. En av de intervjuade på parlamentet säger att juristlingvist därför 
egentligen är en missvisande benämning, och menar att de snarare borde 
kallas språkjurister. Oavsett benämning är det dock ett faktum att jurist-
lingvisterna har en viktig roll i den process som leder fram till en ny rättsakt. 

Hur mycket samarbete översättningsenheterna har med juristlingvisterna 
förefaller variera mycket mellan institutionerna. I materialet från kommis-
sionen nämns juristlingvisterna endast en gång, och det är då avdelnings-
chefen berättar att de brukar delta i de återkommande språkchefsmötena. På 
rådet och parlamentet tas juristlingvisterna däremot upp i nästan samtliga 
intervjuer då frågan om samarbete kommer på tal. Juristlingvisterna före-
faller också ha en nyckelroll i samarbetet mellan dessa två EU-institutioner 
när en rättsakts slutgiltiga utformning ska fastställas innan omröstning. Flera 
av de intervjuade, bland annat rådets enhetschef i exempel 28, tar också upp 
just det faktum att det i detta slutskede av textproduktionsprocessen inte är 
översättningsenheterna vid de två EU-institutionerna som samarbetar med 
varandra utan juristlingvisterna.  

Exempel 28. Deras samtalspartner här det är juristlingvisterna 

1 Rolf:    Ja till exempel på kommissionen så är inte 
2          juristlingvisterna alls inblandade i granskningen av  
3          texterna. Parlamentets juristlingvister de är 
4          inblandade i sluttampen så att säga. Och deras 
5          samtalspartner här det är juristlingvisterna. Inte vi.   
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6          Men vi kan få återkoppling, om det är nånting … Det  
7          finns kontakter då att de till exempel att de ringer  
8          Rita. Och diskuterar varför står det så. Har inte 
9          riktigt förstått varför ni har skrivit. Men det 
10          tillhör ovanligheterna men vi har i alla fall 
11          kontakter sporadiskt så att säga. 

I intervjuutdraget är det kontakterna med parlamentets juristlingvister som 
berörs. Kontakterna med juristlingvisterna vid den egna enheten är tätare. De 
kontakterna kan röra bland annat eventuella förändringar i förhållande till 
redan etablerad terminologi. Sådana förändringar är enligt rådets kvalitets-
ansvariga något som måste göras i samarbete med juristlingvisterna. 

Parlamentets enhetschef förefaller också, att döma av intervjuutdraget i 
exempel 29, uppleva kontakterna med den egna institutionens (svenska) jurist-
lingvister som täta, även om hon gärna skulle se att det fanns tid för ytterligare 
samarbete. 

Exempel 29. Dem har vi mycket samarbete med 

1 Petra:   Då har vi ju just juristlingvisterna, de hör ju till 
2          generaldirektoratet för parlamentets ledning. Dem har 
3          vi mycket samarbete med i olika frågor. Ibland kanske 
4          man skulle vilja ha mera men det finns inte tid, vare 
5          sig för dem eller för oss. 

På såväl rådet som parlamentet framhålls också av flera översättare att jurist-
lingvisterna utgör en sista kontrollinstans innan texten publiceras, och flera 
förefaller se det som en trygghet att veta att juristlingvisterna därmed har en 
chans att korrigera eventuella misstag i texten. Roger är en av dem som 
påpekar detta, i exempel 30. 

Exempel 30. Vi har ju den trösten om det är en rättsakt 

1 Roger:   Och vi är då liksom de sista, oftast är vi de sista 
2          som ändrar nånting i den här texten. Och det är 
3          väldigt, ja det känns inte bra. Att man måste lämna 
4          ifrån sig en text då som ska antas. Som man vet att 
5          den har fel och så vidare. Sen är det förstås, vi har 
6          ju den trösten om det är en rättsakt så då vet vi ju 
7          att då ska ju ännu juristlingvisterna titta på den så, 
8          de kan ju fixa en liten grej men det är ju … Sällan 
9          har de tid att göra det. De ser ju oftast att den är 
10          juridiskt korrekt och så vidare. 

Juristlingvisterna har, i större utsträckning än översättningsenheterna, kontakt 
med EU-institutionernas politiska verksamhet, något som också tycks ha 
betydelse för deras förutsättningar att påverka rättsakternas utformning. I 
intervjun med rådets juristlingvister säger Johan och Jenny att jurist-
lingvisterna har större möjligheter att förbättra texten än vad översättarna 
har, eftersom juristlingvisterna har mer utbyte med de olika general-
direktoraten och med svenska experter. Tiden är dock en stor begränsning. 
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I intervjun med rådets juristlingvister framkommer att de också är mer in-
blandade i utarbetandet av originaltexten (medan översättarna, som tidigare 
nämnts, normalt kommer in i processen först när originaltexten redan är 
skriven). De fungerar då som rådgivare åt den arbetsgrupp som utarbetar den 
nya rättsakten – vilket är tänkt att höja kvaliteten på texterna. (Detta är dock 
ett arbetssätt som är relativt nytt även för juristlingvisterna, och det tillämpas 
inte alltid. Det händer att även juristlingvisterna får texten först när den är i 
princip klar.) Primärt handlar denna rådgivning om att texten ska bli juridiskt 
korrekt. Detsamma gäller den genomgång av en rättsakt som juristlingvisterna 
gör, då texten i slutskedet av processen hamnar hos dem, men som nämndes 
ovan kan även mer renodlat språkliga justeringar göras. I hur stor 
utsträckning det sker beror dock på hur lång tid juristlingvisterna har till sitt 
förfogande. Genomgången av rättsakten inleds med en kontroll av den text 
som utgjort underlag för övriga språkversioner. När denna så kallade bas-
text38 är genomgången och eventuella justeringar är gjorda, justeras övriga 
språkversioner utifrån denna innan rättsakten slutligen går till omröstning. 

6.4 Samarbetets påverkan på klarspråksarbetet 
När det gäller samarbetet mellan de tre svenska enheterna, och delvis också 
samarbetet med Sverige, finns det skäl att skilja ut två olika typer av 
samarbete: å ena sidan samarbete omkring övergripande frågor, exempelvis 
utarbetandet av de gemensamma riktlinjerna Anvisningarna, å andra sidan 
samarbete omkring enskilda texter. Detta skulle också kunna vara en av för-
klaringarna till att bilden av samarbetet skiljer sig så tydligt mellan ledningen 
och översättarna. Man kan tänka sig att det mer övergripande samarbetet, i 
form av exempelvis språkchefsmöten, är precis vad man från ledningens sida 
känner behov av (eller åtminstone har fokuserat på i intervjuerna). Därför 
känner sig dessa deltagare nöjda med samarbetet, medan många av över-
sättarna upplever kontakterna som obefintliga eftersom den typ av samarbete 
som hade varit omedelbart relevant för dem skulle ha krävt mer samverkan 
omkring de konkreta texter översättarna jobbar med. Slutsatsen blir då att 
samarbetet både finns och inte finns, beroende på vilken typ av samarbete 
man är ute efter – och vilka effekter samarbetet kan antas få på klarspråks-
arbetet beror på vilken av de två typerna man tittar på. 

                               
38 Det kan också förekomma att en annan språkversion än den som utgjort källspråk vid över-
sättningen används som bastext – något som kan orsaka speciella problem. Detta är dock inte 
normalfallet. 
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6.4.1 Övergripande samarbete 
När det gäller det mer övergripande samarbetet sköts det av personer inom 
ledningen, och anses av dem fungera väl. Detta samarbete syftar i stor 
utsträckning till att skapa en samsyn mellan enheterna, och i viss mån också 
mellan enheterna och Sverige, om hur vissa saker bör uttryckas på svenska. 
Genom de gemensamma Anvisningarna, och genom rådets Språkråd, som 
finns tillgängligt även för de andra institutionerna, försöker man skapa en 
gemensam skrivkultur, trots att man befinner sig inom skilda organisationer. 
Att de texter som publiceras är enhetligt utformade, oavsett vilken institution 
som står bakom texten, anses viktigt för begripligheten (jfr avsnitt 5.5, se 
också vidare diskussion i kapitel 8). De skrivsätt och formuleringar som 
rekommenderas i exempelvis Anvisningarna är också avsedda att vara 
lämpliga ur klarspråkssynpunkt. Arbetet med den typen av publikationer kan 
därför ses som ett sätt att försöka bygga in klarspråkligheten i de mallar och 
fasta fraser som översättarna sedan ska använda sig av (jfr Larsson 1989 och 
även flera svenska klarspråkshandböcker, bl.a. Klarspråk lönar sig 2006). 
Sett ur detta perspektiv har det övergripande samarbetet, och utformningen 
av enheternas gemensamma riktlinjer, stor betydelse för såväl klarspråks-
arbetets inriktning som dess genomslag – inte minst för att dessa riktlinjer är 
så starkt normerande (se avsnitt 5.4.3). Även indirekt kan en ökad samsyn 
bidra till klarspråkligheten. Om mängden omarbetningar, som en institution 
ser sig tvingad att göra i en annan institutions översättning, minskar, kan den 
frigjorda tiden istället läggas på att bearbeta texten ur klarspråkssynpunkt. 
För personer på svenska myndigheter, som kanske har kontakt med olika 
enheter omkring samma text, bör det förstås också underlätta om enheterna 
då företräder någorlunda likartade ståndpunkter.  

Samsyn mellan institutionerna är alltså något som eftersträvas, men 
samsynen är inte fullständig, vilket knappast är förvånande. Till exempel 
färgas skrivkulturen av att enheterna hanterar olika typer av texter. Ett annat 
hinder är att enheterna också är bundna till den skrivkultur som finns inom 
den egna EU-institutionen – och eftersom någon strävan efter samsyn inte 
förefaller finnas på EU-institutionsnivån blir en helt gemensam skrivkultur 
knappast möjlig heller för översättningsenheterna. Att samsynen ibland brister 
märks inte minst genom det missnöje som finns mellan kommissionen och 
rådet, och som till stor del förefaller bottna i just skilda skrivkulturer och 
skilda uppfattningar om hur en översättning bör se ut. 

Genomgången av samarbetet visar också att någon formell arbetsfördelning 
inte förekommer, i bemärkelsen att en av institutionerna skulle ha ett uttalat 
särskilt ansvar för exempelvis formalia. Däremot innebär själva lagstiftnings-
processen att huvuddelen av termutredningarna ofta görs på kommissionen, 
något som också förefaller återspeglas i det faktum att det är kommissionen 
som tycks ha de tätaste kontakterna med svenska myndigheter – ofta just i 
syfte att reda ut vilken term som används eller rekommenderas i Sverige. Att 
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kommissionen har huvudansvaret för att reda ut de svenska termerna är 
deltagarna på alla tre institutionerna också överens om. Det hindrar dock inte 
att man från framför allt rådets sida ändrar kommissionens termer om man 
anser att ett annat svenskt uttryck vore lämpligare. Detta behöver inte vara 
problematiskt, men visar att arbetsfördelningen inte är hundraprocentig. 

Ett skäl till att man inte har någon tydlig arbetsfördelning kan sannolikt 
vara att varje EU-institutions text trots allt är en självständig text under lag-
stiftningsprocessens gång. Europeiska kommissionens förslag är inte enbart 
ett utkast till en rättsakt utan är också, i sin egenskap av förslag, en färdig 
text. De som läser den kommer därför att förvänta sig att den är färdig-
bearbetad vad gäller till exempel formalia vilket gör att detta inte är något 
som kan hänskjutas till ett senare led. 

6.4.2 Samarbete omkring enskilda texter 
Samarbetet omkring konkreta texter är svårare att åstadkomma än det över-
gripande dito. Genom införandet av Elise har enheterna försökt att förbättra 
textsamarbetet, men även om de svenska avdelningarna är förhållandevis 
flitiga användare av systemet har man ännu en bit kvar. Ett av hindren är 
tidsförskjutningen mellan institutionerna – alltså det faktum att det hinner gå 
så lång tid från det att texten lämnar en institution till dess att den blir aktuell 
för översättning vid nästa institution. Detta gör att Elise i stor utsträckning 
blir ett system för envägskommunikation, från kommissionen till parlamentet 
och rådet – snarare än en plattform för ett dialogiskt samarbete. Vid de två 
sistnämnda institutionerna, och kanske i synnerhet på rådet, förefaller Elise 
också uppfattas som ett system som man får information igenom, snarare än 
något man själv använder för att förmedla information bakåt i kedjan. Det 
senare skulle också kunna vara en bidragande orsak till att det på 
kommissionen gått trögt att få igång användandet av Elise, eftersom 
översättarna där inte själva har haft särskilt mycket att vinna på att lägga in 
uppgifter eller kommentarer i systemet. Det hinder som tidsförskjutningen 
utgör är naturligtvis svårt att komma ifrån, men en ökad kunskap om 
arbetsgången vid de andra institutionerna skulle kunna göra det lättare att 
veta vem man ska kontakta, och när det är meningsfullt att ta kontakt. 
Utifrån vad materialet visar finns till exempel anledning att anta att 
återkopplingen från rådet via Elise skulle kunna öka om man visste vad som 
händer med den respons man skickar iväg. En allmänt ökad kontakt kan 
också bidra till att minska den känsla av utsatthet som Kristin (se exempel 
15) menar att man som översättare kan ha inför att skriva in kommentarer 
som går till en annan institution – något som också skulle kunna göra att fler 
väljer att lämna kommentarer. 

I den mån det ändå förekommer kommunikation, via Elise, om enskilda 
texter förefaller den huvudsakligen röra terminologiska frågor. En konsekvent 
terminologi anses, liksom enhetligheten i övrigt, vara viktig för texternas 
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begriplighet – och arbetet med detta ses som en central del av klarspråks-
arbetet. När det gäller mer traditionellt klarspråkliga aspekter kan man tänka 
sig att samarbetet omkring termer kan ha en indirekt positiv påverkan även 
på dessa, genom att tid frigörs att fokusera på sådana aspekter. I övrigt före-
faller enheternas samarbete omkring enskilda texter inte ha bäring på just 
klarspråksfrågorna. 

Större påverkan på klarspråket bör däremot samarbetet mellan översättare 
och handläggare, om enskilda texter, ha. Att översättarna har möjlighet att få 
klarhet i otydliga passager är en grundförutsättning för att dessa passager ska 
kunna skrivas tydligt på svenska. På samma sätt framhålls betydelsen av de 
fortbildningstillfällen för översättare som ibland hålls inom olika sakfrågor, i 
samband med att exempelvis ett omfattande lagstiftningsförslag förbereds. 
Att själv förstå, också på ett djupare plan, den text som ska översättas ökar 
möjligheterna att åstadkomma en begriplig svensk text. 

6.5 Sammanfattning 
Bilden av samarbetet är splittrad. Det gäller såväl samarbetet de tre översätt-
ningsenheterna sinsemellan, som samarbetet mellan enheterna och Sverige. 
Från ledningens sida framhålls att samarbetet fungerar väl och att man ser 
sig som gemensamt ansvariga för texten, vilket uppfattas som typiskt för de 
svenska enheterna. Översättarna uttrycker istället ofta att de inte har någon 
kontakt, vare sig med de andra enheterna eller med Sverige. För vissa av 
översättarna är avsaknaden av kontakt oproblematisk, medan andra önskar 
att samarbetet vore tätare. Den här skillnaden mellan ledningens och 
översättarnas uppfattning kan bero på att det i första hand är ledningen som 
har kontakter utåt, men också på att översättarna skulle behöva mer 
samarbete omkring konkreta texter, snarare än det samarbete omkring mer 
generella språkliga eller terminologiska frågor som är mer utbyggt idag. 

Någon formell arbetsfördelning finns egentligen inte mellan enheterna, 
även om arbetsgången mellan de inblandade EU-institutionerna gör att huvud-
delen av termarbetet normalt utförs i samband med att kommissionens 
förslag översätts. Att den text som lämnar respektive EU-institution är en 
officiell, offentlig text gör det svårt för översättningsenheterna att göra en 
formell uppgiftsfördelning, eftersom varje EU-institution förväntar sig att 
översättningsenheterna ska leverera en färdig slutversion av texten. 

Samtidigt som uppfattningen att enheterna har ett gemensamt ansvar för 
texterna dominerar bland deltagarna, finns mycket som pekar på att det 
också har funnits svårigheter med att se rättsakterna som en samproduktion. 
I synnerhet gäller det förhållandet mellan kommissionen och rådet. Över-
sättarna på kommissionen har inte alltid sett rådets ändringar som något som 
förbättrar den gemensamma slutprodukten, samtidigt som översättarna på 
rådet inte alltid har ansett att det bör ingå i deras uppgift att justera 
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kommissionens översättning i den utsträckning som de idag anser vara 
nödvändigt. 

Sett i relation till respektive EU-institutions övriga verksamhet förefaller 
de studerade översättningsenheterna vara tämligen isolerade och de 
involveras sällan i arbetet förrän originaltexten är i stort sett färdig. Även om 
det finns vissa indikationer på att detta kan vara på väg att ändras är bilden 
ändå att översättningen inte ses som en integrerad del av den totala text-
produktionsprocessen inom EU-institutionen, utan snarare betraktas som en 
formsak som ska klaras av när originaltexten väl är färdig. 
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7 Återkoppling 

I föregående kapitel behandlades enheternas samarbete utåt. I detta kapitel 
återknyter jag delvis till dessa kontakter, men nu med fokus på vilken åter-
koppling översättarna får på sitt arbete, och från vem. Jag har valt att tala om 
två typer av respons: intern och extern. Som intern respons räknar jag sådan 
återkoppling som kommer från kolleger på den egna enheten. Som extern 
respons räknar jag återkoppling som kommer antingen från andra delar av 
den egna EU-institutionen, från de svenska översättningsenheterna vid de 
andra EU-institutionerna, eller från personer i Sverige. Återkopplingen är 
intressant att titta på eftersom den säger något om de normer som råder vid 
institutionerna, och om de normer institutionerna möter utifrån – till exempel 
genom att visa vilka textuella aspekter som man lägger störst vikt vid. 

7.1 Intern återkoppling – granskning 
Vid alla tre enheterna har man som princip att samtliga översättningar ska 
granskas, av någon annan än den person som översatt texten, innan de 
lämnar enheten. (Proceduren för detta vid de olika enheterna beskrivs i 
avsnitt 2.2.1, 2.2.2 respektive 2.2.3.) Under perioder med hög arbets-
belastning händer det emellertid att man inte kan leva upp till denna 
ambition. Det kan leda antingen till att översättaren själv får granska sin 
egen text, istället för att någon annan gör det (vilket många menar egentligen 
inte bör kallas granskning), eller till att vissa texter lämnar enheten utan 
någon granskning alls. Trots att rättsakter hör till de texter som är 
prioriterade i sådana situationer, förekommer det att också de måste gå iväg 
utan att man hunnit göra en ordentlig granskning. I normalfallet granskas 
dock alltså översättningen av en kollega och det är denna interna granskning 
som kommer att behandlas här.  

7.1.1 Granskningen anses värdefull men inte alltid enhetlig 
Det granskaren gör (eller åtminstone ska göra, i idealfallet) är att gå igenom 
hela texten och kontrollera den. Överlag anses denna genomgång vara 
mycket viktig för kvaliteten på den färdiga texten. Många, bland annat Paula 
och Peter i exempel 31 framhåller att eftersom granskarna kan se texten med 
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nya ögon upptäcker de nästan alltid sådant som översättaren har missat, och 
kan rätta till det. 

Exempel 31. Granskningen är ju verkligen värdefull 

1 Paula:   Alltså ofta, om man säger … vad gäller ens egna texter 
2          så kanske man, alltid skulle önska att man hade mer 
3          tid. Alltid mer tid att fila ännu en gång gå igenom 
4          ännu en gång. Och vi … Ofta så uppskattar man ju just 
5          granskningen därför att det upptäcks ju nästan alltid 
6          någonting. Och … 
7 Peter:   Jag skulle vilja säga alltid. 
8 Paula:   Ja. Och … Däremot så kanske det inte hade hjälpt om 
9          jag hade tittat på min egen text ytterligare en gång 
10          utan jag hade ändå inte upptäckt det här felet utan 
11          granskning är ju verkligen värdefull. 

Ofta påpekas särskilt att granskningen bidrar till att översättningen får en 
mer idiomatisk svensk språkdräkt. Att texten är skriven på ”god svenska” är 
enligt deltagarna nämligen en av de saker som granskarna framför allt tittar 
på. Det kan till exempel innebära att granskarna kontrollerar att texten inte 
innehåller direktöversatta konstruktioner som låter främmande på svenska. 
Granskningen anses också bidra till begripligheten genom att granskarna 
försöker hitta smidigare och mer begripliga alternativ till snåriga 
formuleringar. Eftersom granskarna läser översättningen som en svensk text 
kan de ibland se genvägar i texten som översättaren har missat och hitta 
enklare sätt att uttrycka samma sak. Sådana förändringar menar deltagarna 
hör till de stora vinsterna med granskningen. Utöver idiomaticitet och 
begriplighet tittar granskarna enligt deltagarna på följande områden: 

• att texten är korrekt översatt (att allt finns med, att det inte har smugit sig 
in fel i sifferangivelser etc.) 

• att texten är skriven på korrekt svenska (fri från stavfel etc.) 
• att hänvisningarna är korrekta 
• att formalian är korrekt 
• att terminologin är korrekt 
• att texten följer Anvisningarna 
• att texten är konsekvent i förhållande till tidigare texter. 

Alla deltagare tar inte upp samtliga dessa aspekter, och många säger också 
att det är stora individuella skillnader när det gäller vad och hur mycket 
granskaren ändrar. En av dem som tar upp den stora individuella variationen 
mellan olika granskare är Klara i exempel 32. Precis som Paula är Klara 
positiv till granskningen, även om hon antyder att det ibland kan vara lite 
känsligt att få sin översättning kritiserad av en kollega – något som 
framkommer även i andra intervjuer. 
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Exempel 32. Folk ser ju ganska olika på det här med granskning 

1 Klara:   Sen ser ju folk ganska olika på det här med 
2          granskning. En del granskar ju väldigt så där nästan 
3          på ordnivå, medan en del mer läser och tycker att det 
4          här ser ju bra ut men, det här kanske du skulle kunna 
5          formulera om. Men jag tycker generellt så tycker jag 
6          att jag får bra kommentarer och inte särskilt petiga 
7          utan mer, mer så här att ja här hade du visst missat 
8          nåt eller det här lät lite krångligt. Så att jag 
9          tycker att det fungerar bra och det kan ju vara svårt 
10          att ta kritik ((skrattar)) men jag måste säga att det 
11          är ju faktiskt inte personligt. Jag menar man får ju 
12          se det för vad det är, det är ju professionell … 
13          Alltså det ingår ju i ens jobb. Så tänker jag. Och jag 
14          tycker att det fungerar. 

Att granskningen ses som ett viktigt inslag i översättningsarbetet märks 
också på att rutiner och riktlinjer för granskning är något som diskuteras, i 
olika former, på alla tre enheterna. Däremot ses den stora individuella 
variationen mellan olika granskare delvis som problematisk, och på samtliga 
institutioner arbetar man på olika sätt med sina granskningsrutiner (genom 
att t.ex. ge ut riktlinjer eller hålla workshops eller liknande där översättarna 
ges chans att diskutera sådana frågor), i syfte att förenhetliga granskningarna. 
På parlamentet anordnas kvalitetsseminarier, där man i grupper tillsammans 
går igenom en översättning och diskuterar de olika lösningar som finns där, 
och på rådet säger den kvalitetsansvariga att ett av hennes närmaste projekt 
är att anordna en workshop om granskning. På kommissionen har man något 
som man kallar för kvalitetscirkeln, där den som är intresserad kan delta. 
Som Kristin säger i exempel 33 är ett av syftena med kvalitetscirkeln att få 
tillfälle att diskutera vad en bra översättning är – eftersom detta naturligtvis 
också avgör vad man bör ändra eller inte ändra i samband med en 
granskning. 

Exempel 33. Vad som är lämpliga översättningar 

1 Kristin: Och det … Karin leder nånting som kallas 
2          kvalitetscirkeln. Där vi diskuterar olika texter. Och,  
3          det är klart så att det är väldigt spännande 
4          diskussioner, därför att översättare tycker olika. Var 
5          går gränsen, hur fri får man vara? Säg ett meddelande 
6          eller rapport. När tycker man att man har fjärmat sig 
7          för långt från originalet, vad kan man kosta på sig  
8          för att skapa en text som är, har bra flyt och är lätt  
9          för läsaren att ta till sig? Det är absolut inte 
10          självklart, var man lägger sig där. 
11 I:       Det är lite en personlig fråga alltså, vad man själv 
12          tycker? 
13 Kristin: Ja, jag menar inte att det ska vara det egentligen, 
14          jag menar det är därför vi har kvalitetscirkeln också, 
15          därför för att vi måste diskutera vad som är lämpliga 
16          översättningar. 
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Precis som framgår av intervjuutdraget finns stora skillnader i vad olika 
personer betraktar som en bra översättning. Detta leder förstås också till att 
olika personer kommenterar olika saker när de granskar, och det är också 
stor skillnad när det gäller hur mycket kommentarer man ger. Somliga 
kommenterar mycket, andra nästan inget alls.  

Samtidigt som den individuella variationen är stor, uppmanas granskarna 
att undvika revideringar som enbart grundar sig på personligt tyckande. Det 
motiveras dels med att det blir mycket extraarbete, både för granskaren som 
ska lämna kommentarerna och för översättaren som sen ska ta ställning till 
dem (det sista argumentet förekommer förstås inte på rådet eftersom det inte 
är översättaren som tar ställning till revideringarna där), dels med att varje 
revidering medför risken att man av misstag råkar införa ett nytt fel. Det kan 
vara ett av skälen till att en ökad samsyn mellan översättarna eftersträvas. 

7.1.2 Fördelar och nackdelar med olika granskningsrutiner 
Granskningsrutinerna på enheterna skiljer sig åt på två punkter (se även 
avsnitt 2.2). Den första gäller vem som utser granskaren. På rådet och 
parlamentet görs detta av en person med ansvar för textfördelning, medan 
det på kommissionen är översättaren själv som tar kontakt med en kollega 
och ber kollegan att granska. Att systemen skiljer sig åt beror troligen till 
stor del på att textflödet ser mycket olika ut på enheterna. På rådet och 
parlamentet har man korta tidsfrister och när det kommer in en beställning 
måste texten snabbt ut till någon av de översättare som för tillfället är i 
tjänst. Detta organiseras bäst genom att man har en central textfördelnings-
funktion, där en person har överblick över vilka översättare som finns 
tillgängliga och över hur många andra texter de just nu har liggande på sitt 
bord. Samma person kan då också utse textens granskare. På kommissionen, 
där tidsfristerna (och texterna) ofta är längre, har man inte samma behov av 
en centralt organiserad textfördelning. Där praktiseras istället vad man kallar 
självservering, vilket innebär att texter som någon har beställt en över-
sättning av läggs i en gemensam hylla, där översättarna sedan kan plocka 
nya texter allteftersom de blir färdiga med tidigare uppdrag. Den andra 
punkten där rutinerna skiljer sig åt gäller vem som har sista ordet kring 
revideringarna. På rådet är det granskaren som har sista ordet, medan det på 
parlamentet och kommissionen är översättaren som tar ställning till 
granskarens kommentarer.  

De skilda systemen, såväl vad gäller textfördelning som vad gäller 
fördelningen av ansvar mellan översättare och granskare, anses ha olika för- 
och nackdelar. Både ledningen och översättarna på kommissionen är nöjda 
med självserveringssystemet, men i och med att det inte finns någon central 
textfördelning som utser översättare, kan den inte heller utse granskare. 
Därmed faller den sistnämnda uppgiften på översättarna själva, och detta kan 
i viss mån få oönskade effekter. Enligt Karin, som är språklig samordnare, 
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blir det ofta så att översättaren lämnar texten till någon kollega som man är 
kompis med, vilket kan göra att granskaren drar sig för att ändra för mycket i 
texten. Om någon har gjort sig känd för att göra många revideringar kan det 
också leda till att översättare börjar undvika att lämna sina texter till just den 
personen. 

Exempel 34. Granskarna är lite för försiktiga 

1 Karin:   Jag har en känsla fast det kan jag inte säga klart, 
2          jag vet inte än, men jag tror inte det är något 
3          större problem att vi ändrar för mycket i samband med 
4          granskningen. Om det förekommer så är det inte 
5          särskilt utbrett. Det är snarare så att granskarna är 
6          lite för försiktiga tycker jag. 
7 I:       Att man är lite snäll mot sin kollega menar du? Att   
8          man inte vill peta för mycket. 
9 Karin:   Ibland när jag har konstaterat brister vid mina 
10          anonyma granskningar så har jag gått och tittat på  
11          den färdiga texten. Och rätt ofta tycker jag att 
12          granskarna har släppt igenom rätt grava misstag. 
13 I:       Sånt som du skulle ha velat ändra på? 
14 Karin:   Rätt ofta är det väl så att man lämnar texten för  
15          granskning till en kompis. Det kanske är svårt och … 
16 I:       Finns det nåt system för vem som granskar? 
17 Karin:   Det är lite olika men i allmänhet är det översättaren 
18          själv som väljer granskare. 
19 I:       Man går till nån som sitter bredvid? 
20 Karin:   Ja, som har tid. Det är inte säkert att det alltid är 
21          den som kan ämnet bäst. Det är lite synd. Det borde 
22          det vara i så stor utsträckning som möjligt. 
23 I:       Tror du att folk tänker så när de väljer granskare 
24          till sin text att de går till nån som de vet kan det 
25          här? 
26 Karin:   Inte alltid. Förut hade vi en jurist på avdelningen. 
27          Som förstås var väldigt duktig på det juridiska då. 
28          Och när det var fråga om avtal och konventioner så 
29          tycker jag att det borde ha varit naturligt att han 
30          granskade såna texter. Men han var väldigt petig, 
31          också. Så att folk drog sig för att lämna texter för 
32          granskning till honom för att han ändrade så mycket 
33          och det blev jobbigt. Men samtidigt är det synd för 
34          han satt ju inne med mycket kunskaper som andra inte 
35          hade. 

Ovilja att stöta sig med nära kolleger kan alltså göra att granskare är 
överdrivet försiktiga i sina revideringar. Samtidigt ska man komma ihåg det 
som sades om att mängden kommentarer en granskare ger också är en fråga 
om personlighet, och förekomsten av många kommentarer ses i sig inte som 
något mått på en bra granskning. Kommentarer baserade enbart på personligt 
tyckande anser många att granskarna ska undvika, men gränsen mellan 
viktiga och onödiga revideringar är knappast alltid knivskarp.  

Naturligtvis kan man tänka sig att även parlamentets granskare kan dra 
sig för vissa revideringar, av samma skäl som Karin tar upp i exempel 34. 
Även om granskningsuppdragen fördelas centralt ska ju texten ändå lämnas 
tillbaka till översättaren, som ska ta ställning till granskarens kommentarer. 
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En sådan försiktighet från granskarnas sida tas dock inte upp som ett problem i 
parlamentsmaterialet. Frågan om den egna institutionens system berörs inte 
heller i någon större utsträckning på rådet. Däremot kommenterar Ragnar att 
deras granskning är ”mer hierarkisk” än på kommissionen, och att kommis-
sionens system på rådet benämns ”kompisgranskning”. Det senare tolkar jag 
som en underförstådd kritik av kommissionens system. Det förefaller rimligt 
att granskarna på rådet kan känna en något större frihet eftersom de har sista 
ordet, men även där finns möjlighet för översättaren att i efterhand se vilka 
förändringar granskaren har gjort (genom ett system där alla granskade 
texter arkiveras i pärmar under en tid, så att översättarna har möjlighet att gå 
tillbaka och se vad granskarna har ändrat i just deras texter). Det förefaller 
dock som att kommissionens system för fördelning av granskningsuppdrag 
ändå medför vissa svårigheter, som inte uppstår vid en mer formaliserad 
fördelning. 

När det gäller vem som bestämmer vilka revideringar som faktiskt ska 
göras i texten är det alltså rådet som avviker från de övriga institutionerna, 
genom att det är granskaren som har sista ordet där. På kommissionen och 
parlamentet är det översättaren som till syvende och sist får ta ställning till 
granskarens förslag. Att granskaren ska vara den som har sista ordet 
motiveras på rådet med att de korta tidsfristerna inte lämnar utrymme för 
att texten ska gå ytterligare en vända tillbaka till översättaren. Det kan 
dessutom vara så att översättaren har hunnit sluta för dagen innan 
granskningen är klar, menar man, och man kan då inte vänta till nästa dag 
med att leverera den färdiga översättningen. Det har tidigare funnits en 
rekommendation om att granskaren bör ta kontakt med översättaren och 
diskutera revideringarna innan granskaren lämnar ifrån sig texten, men 
denna rekommendation har tagits bort just med anledning av tidspressen. 
(Istället arkiveras nu alltså de granskade texterna, vilket visar att man ändå 
ansett det viktigt att översättarna har möjlighet att ta del av granskarnas 
kommentarer och ändringar.) 

Bland översättarna och ledningen på rådet förekommer inte några 
kommentarer omkring systemets fördelar och nackdelar (annat än att det 
anses positivt att översättarna har möjlighet att se granskarnas kommentarer i 
arkivpärmarna). Skillnaden mellan rådets system och det system man har på 
parlamentet (och alltså även på kommissionen) kommenteras dock av Paula 
och Peter i exempel 35. En fördel som anges, på rad 13–14, med rådets 
system är att det kan göra det lättare att åstadkomma enhetliga texter. (Dock 
stämmer det inte att rådet har en mindre grupp granskare, som Paula säger på 
rad 1–2. Jfr avsnitt 6.1.4.) Samtidigt tror Peter att parlamentets system, där 
det är översättaren som har sista ordet, har fördelen att det ger mer arbets-
tillfredsställelse, och också leder till mer kommunikation mellan översättare 
och granskare. 
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Exempel 35. Vår så kallade platta struktur 

1 Paula:   Vi är alla översättare och granskare, på rådet har de 
2          väl en viss liten grupp granskare då kanske det, 
3          möjligtvis blir lite mer enhetlighet just på det 
4          sättet men … Det är trots allt beroende på vem som har 
5          granskat också, vem som har översatt och vem som har 
6          granskat. 
7 Peter:   Och vem som fattar beslutet för att hos oss har vi det   
8          systemet att efter granskning går dokumentet tillbaka 
9          till översättaren och det är den som bestämmer, om 
10          ändringarna ska föras in eller inte. På rådet har man 
11          haft en mer hierarkisk nivå, struktur, att det är 
12          granskaren som bestämmer. Och sen går dokumentet 
13          direkt till en sekreterare som för in ändringarna. Och 
14          då är det naturligtvis lättare att harmonisera också. 
15          Men fördelen med vår så kallade platta struktur är ju 
16          att folk kanske har lite mer arbetstillfredsställelse 
17          på det sättet att man blir mera delaktig. Man har mera 
18          kommunikation också. Mellan översättare och granskare 
19          och … Man kanske också inser att … man får mer 
20          förståelse helt enkelt, ökad förståelse för arbetet. 
21          För ibland sätts man ju att granska dokument som 
22          handlar om ett ämnesområde där man kanske inte har nån 
23          aning. Och då får man ju också lite kanske i vissa 
24          fall mer respekt för kollegerna som har klarat av att  
25          … ja som är duktiga helt enkelt och då ser man det 
26          också. 

Men kommunikation mellan översättare och granskare är naturligtvis möjlig 
även på rådet, och förekommer också. Detta påtalas av deltagarna och under 
den vecka jag tillbringar på enheten observerar jag själv flera sådana 
diskussioner. Diskussionerna förs visserligen i första hand i svårare fall, där 
granskaren är osäker, men detta gäller i viss mån även på kommissionen. I 
intervjuutdraget i exempel 36 svarar Katrin på frågan om granskaren brukar 
komma och diskutera revideringarna med översättaren. 

Exempel 36. Om det är värt att diskutera 

1 Katrin:  Ibland, det beror så på om det är nånting som man 
2          tycker är värt att diskutera så att säga. De allra 
3          flesta markerar, bara i alla fall. Ja, de markerar 
4          bara. Och, är det nånting som bör diskuteras så          
5          diskuterar man det annars så … Ja, antingen så kanske          
6          man bara stryker under och ger ett förslag och tycker 
7          det kan du ta, är det inte så det heter? Så får den 
8          som är ansvarig för texten kolla upp det. Eller oftast 
9          när man får en sån liten markering så tänker man just 
10          det, det kanske är bättre. Eller, de ser att man har 
11          inget fast mellanslag mellan siffran och 
12          procenttecknet eller nånting. Och det är inte så 
13          mycket att diskutera.  

Huruvida man går igenom revideringarna tillsammans beror alltså på vilken 
typ av revidering det rör sig om. Det verkar också som att även detta i hög 
grad skiljer sig åt från person till person. Vissa diskuterar mer, andra mindre. 
Rådets system är alltså inte något som i sig omöjliggör diskussion mellan 
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översättare och granskare omkring texter, samtidigt som kommissionens och 
parlamentets system inte heller kräver eller garanterar att sådana samtal äger 
rum. Däremot kan konstateras att rådets system inbjuder till sådana diskus-
sioner i mindre utsträckning än de andra institutionernas system gör. I 
synnerhet vid mer omfattande revideringar, eller revideringar som riskerar 
att uppfattas som kontroversiella, är ju kommissionens och parlamentets 
granskare tvungna att motivera sin revidering för översättaren, för att inte 
översättaren ska avstå från att genomföra den. Om det inte sker genom 
muntlig diskussion måste motiveringen noteras skriftligt i anslutning till 
revideringen. 

Att det bör vara översättaren som har sista ordet kan också motiveras, 
vilket Karin gör i  exempel 37, med att översättaren har jobbat med texten 
och därför är mer insatt i den. 

Exempel 37. Översättaren är mer insatt 

1 Karin:   Jag tycker att det är översättaren som ska ha sista 
2          ordet, det är översättaren som äger texten. Och så 
3          måste det vara för att översättaren är mer insatt i 
4          allting än granskaren. Som jobbar med texten under en 
5          längre tid och har satt sig in ordentligt i allting.  

Tidigare forskning (Brunette, Chantal & Hine 2005, Künzli 2006, 2007) pekar 
på att införande av nya fel är relativt vanligt i samband med granskning av en 
översättning. Att låta texten gå tillbaka till översättaren för slutkontroll skulle 
kunna bidra till att sådana nyinförda fel i mindre utsträckning återfinns i den 
slutgiltiga texten. På rådet, där översättaren inte har sista ordet, förekommer 
också viss kritik mot att granskare ibland för in fel i texten. Ragnar säger i 
exempel 38 att om översättningen inte stämmer med den engelska texten 
behöver det inte bero på ett misstag, utan kan vara ett medvetet val som 
översättaren av någon anledning gjort. Om granskaren då inte förstår det, utan 
enbart betraktar avvikelsen som ett fel, finns risk att revideringen försämrar 
texten istället för att förbättra den. 

Exempel 38. Granskaren har inte förstått själva finessen 

1 Ragnar:  Och det finns också ändringar som faktiskt är en 
2          försämring. Att granskaren, tyvärr, inte har förstått 
3          själva finessen utan bara läst hastigt och kanske ser 
4          då att, ja men det här stämmer inte med den engelska 
5          texten. Nej men då kanske det finns ett skäl att det  
6          inte gör det. Jag kanske … Jag försöker skriva själv 
7          så mycket i kanten som möjligt med blyerts för att 
8          kommentera varför jag har gjort olika val. Nej det 
9          kanske inte stämmer exakt med den engelska texten. Men 
10          då kanske inte granskaren bara ska säga så står det på 
11          engelska, och då för vi in det i den svenska texten. 
12          Utan i så fall fråga sig varför stämmer det inte?  
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Sammanfattningsvis finns alltså för- och nackdelar med båda systemen. 
Rådets rutiner är tidseffektiva och kan bidra till mer enhetliga texter (vilket 
anses viktigt, se kapitel 8). Parlamentets och kommissionens system kan i 
gengäld innebära att granskaren tvingas tänka igenom och motivera sina 
revideringar mer – vilket kan minska andelen onödiga revideringar. 
(Textanalysen tyder dock inte på att så sker, se kapitel 9.) På samtliga 
enheter förefaller man emellertid vara huvudsakligen nöjda med det system 
man har. Framför allt på rådet uttrycker vissa en önskan om att det oftare 
skulle finnas tid att gå igenom granskningarna (översättare och granskare 
gemensamt), vilket tyder på ett behov av mer diskussioner än man har idag, 
men det är tidsbristen som upplevs vara det stora hindret för mer 
diskussioner – inte granskningssystemet. 

7.2 Extern återkoppling 
Den externa återkopplingen kommer från tre olika håll: från Sverige (från t.ex. 
myndigheter eller departement), från de andra svenska översättningsenheterna 
(detta är naturligtvis inte aktuellt för texter som enbart översätts internt för den 
egna institutionen, men däremot för de interinstitutionella rättsakter som 
behandlas här) och från övriga delar av den egna EU-institutionen. 

7.2.1 Återkoppling från Sverige 
Kontakterna med Sverige är som tidigare nämnts (avsnitt 6.2) tätare på rådet 
och kommissionen än på parlamentet. För kommissionens del beror det till 
stor del på att det är där huvuddelen av termutredningarna görs, eftersom 
Europeiska kommissionen är först i textkedjan. Europeiska unionens råd är 
istället ofta sist i kedjan, 39 vilket innebär att synpunkter från Sverige ibland 
kommer till rådet, om texten redan hunnit lämna kommissionen. Även på 
dessa institutioner kommer det dock mycket sparsamt med återkoppling från 
Sverige direkt till översättarna. Detta säger bland annat Klara, i exempel 39. 

Exempel 39. Det är dåligt med det 

1 I:       Får man någon respons utifrån också? Antingen från  
2          Sverige eller från andra institutioner? 
3 Klara:   Nej, det är dåligt med det. Är det. Tyvärr. Så … måste 
4          jag säga. Jag försöker tänka efter nu om det finns 
5          några såna kanaler eller om jag har fått nån feedback 
6          egentligen. Men … nej. Nej. Det händer att dokument 
7          kommer tillbaks tror jag från Sverige eller så från 
8          nån myndighet med nån rättelse eller nån termändring  
9          eller så.  

                               
39 Detta har ändrats sedan Lissabonfördraget trädde i kraft, då det numera även förekommer 
att Europaparlamentet hanterar texten sist. 
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Att översättare upplever sig endast undantagsvis få någon direkt respons från 
Sverige är inte heller förvånande (även om flera deltagare uttrycker att de 
skulle önska mer sådan återkoppling) eftersom det är den språkliga sam-
ordnaren och terminologen som är tänkta att fungera som kontaktpersoner 
för sådana frågor. Utöver det att responsen går via andra kanaler, kommenterar 
vissa deltagare också att mängden respons kan bero på inom vilket ämnes-
område man översätter. Vissa svenska myndigheter lämnar helt enkelt fler 
kommentarer än andra. De gånger det kommer återkoppling från Sverige är 
det dock mycket uppskattat av översättarna, inte minst för att det är ett bevis 
på att någon faktiskt har läst den text man har arbetat med. 

Exempel 40. Se att nån verkligen bryr sig 

1 Klas:    Och just den här feedbacken, det har väl kanske hänt 
2          några gånger att myndigheter i Sverige har reagerat på  
3          nånting som vi översatt och, gått igenom någon text 
4          och kanske nåt verk som har specialkunskap om nåt 
5          visst område och har kommit med förslag och ändringar 
6          och det är ju jättebra för oss att kunna se … Och 
7          också se att nån verkligen bryr sig, att de läser 
8          texterna kritiskt och tittar på vad som står och 
9          vilken terminologi vi använder. Men det är ganska få 
10          dokument som, detta görs på.         

Det som från svensk sida kommenteras mest, de gånger det kommer syn-
punkter, är termer. Termer är också vad svenska kontakter uppmanas att 
kommentera. Enligt Karin förekommer även språkliga synpunkter, men det 
är framför allt när det handlar om terminologi som myndigheternas 
kommentarer är värdefulla menar hon. De språkliga ändringarna tar man inte 
alltid hänsyn till, eftersom de inte nödvändigtvis gör översättningen bättre. 

Exempel 41. Det är inte alltid vi godtar deras ändringar 

1 Karin:   Kommissionens rättsakter skickas ut på remiss till 
2          medlemsstaterna innan de antas och offentliggörs. Så 
3          de har myndighet att komma med synpunkter. Då händer 
4          det ibland att deras synpunkter strider mot våra 
5          anvisningar så att vi inte kan godta dem. Ibland är 
6          det bara rent språkliga synpunkter som inte gör att 
7          översättningen blir bättre. Ibland kan det vara bra 
8          synpunkter också men. Det är främst när det gäller 
9          terminologi som de kan bidra på ett värdefullt sätt 
10          för att de sitter inne med sakkunskaper som vi inte 
11          har. Men vi får ändå anses vara experterna på det  
12          rent språkliga. Så det är inte alltid vi godtar deras 
13          ändringar.  

Terminologiska synpunkter från Sverige tas däremot på mycket stort allvar. 
Det betyder dock inte att myndigheternas önskemål om termer alltid kan 
tillgodoses, säger avdelningsterminologen. Det handlar om de fall där det 
svenska förslaget avviker från en sedan tidigare etablerad EU-terminologi 
(se även avsnitt 8.1.3). 
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Även på rådet säger flera deltagare att det kan bli problem när man från 
svensk sida önskar sig en viss svensk term, men den termen inte är gångbar i 
EU-sammanhang. Man måste, enligt Ragnar i exempel 42, fråga sig om den 
term som rekommenderas från Sverige verkligen är den som bör användas.  

Exempel 42. Allmän giltighet i tjugosju länder 

1 Ragnar:  De kanske säger att det ska heta så och så för så 
2          heter det i Sverige. Medan vi kanske inte ska skriva 
3          så. Jag tror jag kan ta några exempel. ((…)) Det är  
4          civil protection, civilskydd. Där har man i Sverige 
5          sagt att det ska heta räddningstjänst, för det heter 
6          det i Sverige. Medan då andra, bland annat Rita här då 
7          har sagt att vi ska inte använda en specifik svensk 
8          term utan vi ska skriva civilskydd. Därför att det är 
9          en mer allmän term. Så att säg då att, i princip man 
10          skulle kunna ta kontakt med Sverige med någon 
11          tjänsteman på ett departement som säger det ska heta 
12          räddningstjänst. Men då är frågan, gäller det för oss, 
13          eller ska vi ändå kanske resonera på ett annat sätt 
14          och säga det här är en EU-text, det här är inte en  
15          svensk text, och det här ska ha en allmän giltighet 
16          i tjugosju länder, och inte vara direkt avpassad 
17          för svenska förhållanden. 

Som tidigare framgått (i avsnitt 6.2) händer det ibland att myndigheter i 
Sverige har skilda uppfattningar om vilken term som är mest lämplig, eller 
att det ansvariga departementet har en annan uppfattning än myndigheterna. 
I sådana fall kan översättningsenheterna naturligtvis inte tillgodose samtliga 
inblandades önskemål, utan tvingas välja någon av de aktuella termerna 
(alternativt en egen EU-specifik term). 

7.2.2 Återkoppling från andra svenska översättningsenheter 
Extern respons kan också komma från de andra EU-institutionernas svenska 
översättningsenheter. Den responsen går idag huvudsakligen via de språkligt 
ansvariga, och den har huvudsakligen gått från rådet till kommissionen. Om 
översättarna på rådet har invändningar mot något i kommissionens över-
sättning tar de kontakt med Rita, som är kvalitetsansvarig. Hon för i sin tur 
påpekandet vidare till Karin, språklig samordnare på kommissionen, som 
skickar ut en påminnelse till översättarna där om att skriva på ett visst sätt. 
Om påpekandet gäller allvarligare fel kan Karin också behöva ta reda på vad 
som gick snett, för att undvika att det upprepas. Synpunkterna från rådet 
gäller oftast antingen att rådet menar att en annan term än den kommissionen 
har valt bör användas i texten, eller formaliafrågor, till exempel hur 
hänvisningar ska utformas. 

Genom införandet av Elise har man försökt att också skapa en mer direkt 
kontaktväg mellan enskilda översättare som arbetar med en viss text. Som 
nämndes i avsnitt 6.1.3 (om Elise), är de svenska enheterna relativt flitiga 
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användare av systemet och de jag intervjuat är också överens om att 
användningen stadigt ökar. Trots det är återkopplingen via Elise fortfarande 
sparsam. Systemet används i första hand för att skicka information framåt i 
kedjan, snarare än för att ge återkoppling bakåt. Dem jag talar med förefaller 
också överens om att detta inte beror på att det inte finns något att 
kommentera i texterna. 

Exempel 43. Inte så konfliktfri 

1 Petra:   Men … Tyvärr så, jag vet inte, jag kan inte tänka mig 
2          att översättningen alltid skulle vara så konfliktfri, 
3          som man skulle kunna tro om man tittar där [i Elise]  
4          för det är ofta som det inte står nånting. 

Vissa översättare säger också att de inte alltid bryr sig om att meddela en 
annan institution när de tycker att något har översatts fel. En av dem är 
Rebecka, som säger att även om det kan vara frustrerande att tvingas följa 
kommissionens översättning, tycker hon inte att det är hennes ansvar att 
påpeka för kommissionen vad de har gjort fel. 

Exempel 44. Inte mitt ansvar 

1 Rebecka: Man tycker kanske ofta att när man sitter med en 
2          kommissionstext, som jag gör nu, sitter jag med nåt 
3          som är … Det är ganska frustrerande för jag sitter med 
4          en jättejättelång text som är från kommissionen, 
5          kommissionens översättning. ((…)) Och oavsett hur 
6          knäppt och fel jag tycker det är så måste ju jag som 
7          då, jag får ju inte, korrigera nånting.[40] Och det … 
8          ((suckar)) Å andra sidan kan jag ju, påpeka det då 
9          kanske. Men det är lite … Jag tycker att det … Det 
10          går, det går att påpeka att ja, jag la märke till att 
11          genomgående i den här texten så verkar det här 
12          begreppet vara översatt lite konstigt. Det kanske ni 
13          vill titta på. Det skulle jag ju kunna göra. Men … 
14          Oftast kanske man inte riktigt känner att det är, mitt 
15          ansvar. Att … Snarare så tar vi ansvar för det som 
16          kommer från rådet liksom.         

Det Rebecka säger i exempel 44 stämmer dåligt överens med den bild av 
gemensamt ansvar för texterna som flera intervjuade ger (se kapitel 6). 
Samtidigt är hon inte ensam om att sällan ge återkoppling till de andra 
institutionerna, även om deltagarna oftare motiverar det med tidsbrist än med 
att det inte är deras ansvar. Från översättarna på kommissionen, som är först 
i kedjan, uttrycks en stark önskan om mer respons från rådet. I exempel 45 
beskriver Klas att det många gånger känns som att de skickar iväg sina 
översättningar ut i ett stort hål, utan att sen veta vad som händer med 

                               
40 Intervjun med Rebecka gjordes efter Lissabonfördragets ikraftträdande, och detta är en av 
de saker som har förändrats. Vid den första materialinsamlingen 2009 var rådet inte på detta 
sätt bundna av kommissionens översättning. 
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texterna. Han tror att det är just tidsbrist som ligger bakom den sparsamma 
återkopplingen. 

Exempel 45. Det går ut i ett stort hål 

1 Klas:    Och även det här med respons, att man ser vad man har  
2          översatt och vad de [översättningsenheter vid andra  
3          EU-institutioner] har gjort för ändringar, det får vi  
4          tyvärr inte så mycket som nog skulle vara bra. Man  
5          hinner kanske helt enkelt inte med allt sånt arbete   
6          när man har texter som hela tiden måste gå. De första  
7          åren tyckte jag själv att vi översätter ju en massa  
8          texter och sen så vad händer med dem sen när vi 
9          skickar iväg dem och när folk läser dem och har 
10          kommentarer så, vi får nästan ingen feedback på dem. 
11          Det har kommit ett par gånger och då tittar man ju på 
12          det och så. Men tyvärr känns det som att vi översätter 
13          och skickar iväg dem ((skjuter iväg händerna från 
14          kroppen)) och sen går det ut i ett stort hål och så 
15          vet vi inte vad som händer med dem mer. Jo, ett par 
16          gånger har det faktiskt kommit från rådet att de har 
17          ändrat på vissa saker och då skickar ju sekretariatet 
18          ut det till oss så att vi kan titta på det. Men det är 
19          inte så ofta faktiskt. 

Trots att Klas alltså tycker att det vore bra med mer återkoppling på de texter 
man har översatt, och säger (rad 10–11) att han tittar på den respons som 
kommer, så framkommer det i intervjuutdraget i exempel 46 att tidsbristen är 
ett hinder också vad gäller att hinna ta till sig den återkoppling man faktiskt 
får. Där kommenterar Klas hanteringen av den respons han får så här: 

Exempel 46. Det där ska jag titta på sen 

1 Klas:    Jag tror att det är mer för vår information så att vi  
2          inte ska göra samma misstag igen. Och det, har jag 
3          löst så att jag skriver ut det och tänker att det där 
4          ska jag titta på sen och så lägger jag det i en 
5          byrålåda och sen … förhoppningsvis när jag sen städar 
6          nån gång ((skrattar)) så tittar jag på det. Nån gång 
7          har det väl säkert hänt att jag har haft tid just då, 
8          att jag inte har varit inne i nåt särskilt dokument 
9          men … Man är så koncentrerad i det man gör för 
10          tillfället så när det kommer nåt sånt så blir det nog 
11          mer att man skriver ut det och tänker att det där 
12          tittar jag på noggrannare sen. Men jag vet ju nån gång 
13          att jag har ögnat igenom det och kollat och tänkt att 
14          jaja man ska skriva på det sättet. Men det är väl 
15          tidsbrist som gör att … Hade man haft gott om tid så 
16          hade man säkert satt in det i en pärm och verkligen 
17          gjort mera av det. Det är ju alltid det där med hur 
18          mycket tid ska man ägna åt varje sak. Det här 
19          dokumentet kanske gick för tre fyra månader sen och då 
20          är det lite historia. 

Återigen blir det tydligt att de långa tidsperioder som hinner gå, från det att 
texten lämnar kommissionen till dess att den blir aktuell för nästa institutions 
översättare, är ett hinder för kommunikationen mellan översättare på de olika 
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enheterna. Problemet påtalades av parlamentets enhetschef i exempel 17 och 
här återkommer det, men nu från kommissionens synvinkel. Här finns 
förstås en inbyggd motsättning. Kommissionens översättare vill ha mer 
återkoppling och respons, samtidigt som det redan nu saknas tid för att ta 
hand om den återkoppling de faktiskt får – eftersom det vid det laget alltid 
finns en ny text med en pressande tidsfrist som väntar. På rådet och 
parlamentet är man medvetna om detta och anser det därför onödigt att lägga 
tid på att lämna kommentarer (i synnerhet eftersom de också kämpar med 
snäva tidsfrister), vilket leder till att kommissionens översättare känner sig 
avskurna från resten av textkedjan och undrar vad som händer med deras 
texter sedan de skickat iväg dem. Det gemensamma ansvaret blir svårt att ta. 

7.2.3 Återkoppling från den egna EU-institutionen 
Återkopplingen från andra delar av den egna EU-institutionen är relativt 
sparsam, men förekommer. Den kan komma antingen direkt från dem som 
skrivit texten (eller på annat sätt är ansvariga för den), eller från den centrala 
enhet som sköter planeringen av översättningsuppdragen – som skickar ut 
beställningar till översättningsenheterna, hanterar frågor om tidsfrister med 
mera.  

Från den egna EU-institutionen förekommer positiv respons. Den övriga 
återkoppling som ges tenderar annars att huvudsakligen gälla fel eller brister. 
Däremot rör den positiva responsen sällan översättningen som sådan, utan 
istället huruvida översättningsenheten har hållit sina tidsfrister. 

Exempel 47. Vi har hållit fristerna 

1 Pontus:  Det finns en typ av återkoppling och det är när … den 
2          centrala planeringen för alla översättningar på det 
3          här, direktoratet för översättning, är det väl det 
4          heter. De brukar ibland efter såna här arbetstoppar 
5          skicka ut mejl och säga vi har klarat det jättebra vi 
6          har hållit, fristerna och alla är nöjda och vi tackar 
7          er alla och tycker att ni har gjort ett jättebra jobb 
8          och så vidare. … Och det kan komma från ganska hög ort 
9          så att det … det, vet jag inte hur mycket det påverkar 
10          men det är ju alltid trevligt att få veta att man har, 
11          tagit sig igenom en storm.  

Den här typen av beröm, för en snabb översättning, kan också komma från 
handläggare eller andra som skriver texterna. Att kommentarer omkring 
själva översättningen sällan ges från dem är naturligt, eftersom sådan 
återkoppling förutsätter att den som ger återkopplingen behärskar svenska, 
vilket normalt inte är fallet då det gäller sakenheternas handläggare. I de fall 
då ärendet hanteras av svenskspråkiga personer händer det dock att dessa hör 
av sig, enligt Kent, som är enhetschef på kommissionen. Men då är det 
återigen främst fråga om negativ feedback. 
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Exempel 48. Ibland hör generaldirektoraten av sig 

1 Kent:    Sen ibland så hör generaldirektoraten av sig, om de 
2          har folk som pratar svenska. Man får nästan alltid 
3          negativ feedback, det är sällan nån hör av sig och 
4          säger att det där var ju bra utan det är mest när det 
5          är problem. 

På parlamentet är kommentarer från textförfattare något vanligare, och det 
gäller då texter som kommer från de svenska parlamentarikerna. Eftersom 
parlamentarikerna inte alltid skriver sina texter själva utan har tjänstemän 
omkring sig som gör detta, så är det inte ovanligt att dessa texter är skrivna 
på något annat språk än svenska – vanligen engelska. Det gör att även texter 
från de svenska parlamentsledamöterna kan behöva översättas till svenska, 
och då händer det att den svenska ledamoten har synpunkter på hur den 
svenska texten bör formuleras. Även i dessa fall är responsen oftast negativ. 

Exempel 49. Han ville ha ett annat uttryck på svenska 

1 Patrik:  Annars får vi ju egentligen inte så mycket reaktioner 
2          från användarna, egentligen. Eller alls. Utan det kan 
3          ju hända om det … Det förekommer i och för sig att, 
4          ledamöter hör av sig men det är ju oftast att de, det 
5          vet jag jag var med om för någon månad sen eller två, 
6          att det var några ändringsförslag i ett ärende som jag 
7          hade översatt. Och då hade, den svenska ledamoten 
8          skrivit ändringsförslagen på engelska. Och då hade vi 
9          översatt det, men då ville han, att det skulle 
10          översättas, han ville ha ett annat uttryck på svenska. 
11          Och då rättar vi oss efter det. Så klart, för det är 
12          ju de som är våran uppdragsgivare. Så det är vid såna 
13          tillfällen, när de nån gång kanske anser att, ja de 
14          ville ha det på ett annat sätt. Och det kan ju vara så 
15          att de, för man kan ju tycka att de kan ju gärna då 
16          lämna in ändringsförslag på svenska det blir ju          
17          lättare då. Men det kan ju vara så att deras, den 
18          assistent i partigruppen inte har svenska utan det 
19          görs på engelska. Men sen så vet de att de ville          
20          egentligen ha ett annat uttryck, annat ordval. Så 
21          ofta den respons man får den är ofta negativ så att  
22          säga. Utan, om det är nånting som de vill ändra. Så 
23          att om man inte hör nånting då får man förutsätta att, 
24          inga nyheter är goda nyheter. 

Enhetschefen på parlamentet uttrycker, i exempel 50, också att de ofta skulle 
önska att beställaren vid sådana tillfällen skulle meddela översättarna, redan 
i förväg, om att ett visst ord eller uttryck ska översättas på det ena eller andra 
sättet. 

Exempel 50. Referenser 

1 Petra:   Ibland är det också olika grupper, att man, det kan 
2          vara en politisk grupp som, de svenska ledamöterna 
3          har upptäckt då nånting som de vill ha skrivet på 
4          annat sätt. Och här försöker vi ju då, på nåt vis 
5          försöker vi ju be dem hjälpa oss om de har nåt 
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6          särskilt i tankarna. ((…)) För det finns en möjlighet 
7          att skriva in referenser, men vi får nästan aldrig 
8          några referenser från beställarna utan, vi förväntas 
9          hitta dem själva. ((skrattar)) 

Det är alltså huvudsakligen två typer av återkoppling som kommer från 
personer inom den egna EU-institutionen. Antingen beröm för att ha klarat 
en snäv tidsfrist, vilket vanligen kommer från den centrala planerings-
enheten, eller av kritik från svenskspråkiga handläggare eller (i parlamentets 
fall) parlamentsledamöter som vill se ett annat ordval eller en annan 
formulering på svenska. Den kommunikation mellan de sistnämnda och 
översättarna som sker innan och under översättningsuppdraget förefaller 
däremot vara bristfällig, att döma av exempel 50. Återkopplingen ges endast 
på redan färdigöversatta texter. 

7.2.4 Icke organiserad återkoppling 
De vägar för respons som hittills har presenterats är alla mer eller mindre 
formaliserade och det är huvudsakligen denna återkoppling som berörs i 
intervjuerna. Men översättarna får också återkoppling på sitt arbete på helt 
andra sätt. Det kan till exempel handla om allmänt negativa kommentarer 
om översättningarna på internet, som Petra berättar om i exempel 51. 

Exempel 51. Folk som raljerar över översättningarna 

1 Petra:   Men det där, vi har inte fått så hemskt mycket negativ 
2          respons. Det är ju vissa i svensk, på svenska 
3          internetsidor och så, så kan man ju hitta folk som  
4          raljerar över översättningarna men … ((…)) Ibland är  
5          det så att, som i ett fall nyligen var det nån från 
6          allmänheten som har kommit och sagt hur vi ska skriva 
7          och så när man försöker slå upp det uttrycket så visar 
8          det sig att, jag tror det fanns fyra förekomster av 
9          den svenska termen och alla var hans egna. Och sen, 
10          kan skriva ganska otrevliga saker på, det har hänt 
11          alltså på internet. 

Den form av negativ kritik Petra tar upp här är enligt henne inte särskilt 
vanlig. Den tas heller inte alltid på så stort allvar – åtminstone när den, som i 
exemplet ovan, kommer från någon som inte anses vara fackexpert utan ”nån 
från allmänheten” som främst vill driva igenom sin egen formulering. Men 
kommentarer kring översättningarna kan även ges personligen, vilket Kjell 
berättar om i intervjuutdraget i exempel 52. (Trade, alltså generaldirektoratet 
för handel, är ett av kommissionens generaldirektorat, men inte ett av dem 
som man översätter åt på den enhet där Kjell arbetar.) 

Exempel 52. På ett barnkalas 

1 Kjell:   Häromdan … var jag på ett barnkalas och då var det 
2          några föräldrar där som var jurister och jobbade på 
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3          Trade till exempel. Och de sa att … Språket var bra, 
4          det var väldigt bra språkbehandling, fantastiskt men, 
5          tyvärr var alla tekniska termer fel. … Där. Det är ju 
6          inte så kul att höra. Nu har vi inte Trade just här, 
7          men det kan ju hända oss också. Det händer oss då och 
8          då. 

I det här fallet framförs kritik mot översättningarna i ett helt privat samman-
hang. Trots att kritiken alltså inte gällde en text som Kjell själv arbetat med 
förefaller han ta den mycket mer allvarligt än Petra gjorde med den internet-
framförda kritiken i exempel 51 – vilket bör hänga ihop med att de som 
framförde den i det här fallet var jurister och anställda på kommissionen. 
Deras synpunkter på översättningarna har därför större tyngd. 

Hur vanligt det är att översättarna får sådan här informell återkoppling är 
utifrån materialet omöjligt att säga, men att det förekommer står helt klart. 
De två exemplen ovan tyder, vilket naturligtvis inte är särskilt förvånande, 
på att vem som ger denna respons har stor betydelse för hur stor påverkan 
den har på arbetet. 

7.3 Återkopplingens påverkan på klarspråksarbetet 
Granskningen kan ha betydelse för texternas begriplighet på två sätt: dels 
genom den direkta påverkan den har på en konkret översättning, dels genom 
den indirekta påverkan den kan ha på en viss översättares sätt att översätta 
kommande texter. 

7.3.1 Granskning – klarspråksarbete och normering? 
På samtliga enheter anses granskningen ha stor betydelse för texternas 
kvalitet. Att någon annan än översättaren går igenom texten, och ser på den 
med nya ögon, gör enligt deltagarna att fel och otydligheter upptäcks och 
kan åtgärdas innan texten lämnar enheten. I flera intervjuer framgår att 
granskningen även anses ha positiv effekt specifikt på begripligheten, vilket 
gör att granskningen kan ses som en del av klarspråksarbetet. Det handlar då 
ofta om att granskaren kan upptäcka till exempel direktöversatta uttryck och 
därmed bidra till att texten får en mer idiomatisk svensk språkdräkt. I 
exempel 53 talar Patrik om detta, och menar att granskningen är en viktig 
hjälp för att hålla distansen till originalet, eftersom det annars med tiden är 
lätt hänt att man faller in i ett språk som kan kännas främmande för 
mottagarna i Sverige. 

Exempel 53. Väldigt viktigt med granskning 

1 I:       Och hur, vilka möjligheter har ni att skriva klarspråk 
2          i de texterna som ni översätter? 
3          ((…)) 
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4 Patrik:  Jo, att man är tvungen att hålla viss distans till  
5          originalet för att det ska bli, för att det ska bli 
6          god svenska. Och … Och det gör vi ju då. För att få 
7          fram det budskap som originalet vill ha. Men utan att 
8          skapa, för annars så skapar man ju en distans till 
9          läsaren. Och det är ju väldigt så mycket med EU-texter 
10          att, det ser väldigt mycket i de här originalen att   
11          det är om medborgarna och det är allt möjligt så där 
12          som vi inte använder på svenska. Och, då får man ju 
13          försöka hitta andra, andra sätt att uttrycka det. Så 
14          det, och det är också en, det är ju lätt att hamna i 
15          att man, det kan bli svårt efter ett tag om man sitter 
16          och skriver de här att medborgarna hela dagarna. Och 
17          sen så ska man helt plötsligt skriva nåt som ska läsas 
18          av folk och då är det lätt att man ramlar in i det där 
19          igen. Men då, man får försöka, tänka med svenska ögon  
20          och, och sen är det ju väldigt viktigt just det här 
21          med att man granskar varandra. Och då kan man ju se, 
22          då ser man ju också att jamen det här såg jag ju inte. 
23          Så det är väldigt viktigt med granskning. 

Rikard, i intervjuutdraget i exempel 54, menar att eftersom granskaren får en 
färdig svensk text att ta ställning till, kan han eller hon ha lättare att hitta nya 
lösningar på besvärliga formuleringar. 

Exempel 54. Genvägar och förenklingar 

1 Rikard:  Sen är ju tidsfaktorn också en, ett problem va. Man 
2          hinner inte alltid sätt. Hur gärna man skulle vilja så 
3          hinner man inte alltid, ta ställning till, kanske  
4          språkförenklingar. Åtminstone inte som översättare som 
5          skulle vara, önskvärda. Men där kan ju granskaren göra 
6          ett. Den som granskar dokumentet göra en insats. Som 
7          hinner se texten lite mer då i ett   
8          helikopterperspektiv och kan se, genvägar och 
9          förenklingar som man kan göra utan att förvränga 
10          budskapet men det här är en svår fråga. 

Deltagarna menar alltså att granskningen har övervägande positiv inverkan 
på såväl textkvaliteten i allmänhet som begripligheten i synnerhet, även om 
man ser vissa risker med att göra för mycket revideringar, eftersom varje 
revidering också innebär en risk att införa ett nytt fel. Den forskning som 
tidigare gjorts kring granskning av översättningar (Brunette, Chantal & Hine 
2005, Künzli 2006, 2007), tyder dock på att effekten av granskning inte 
alltid är så stor (och ibland till och med kan vara negativ, se avsnitt 7.1.2). 
Någon kvalitetsmätning av översättningarna ingår inte i denna avhandling, 
men analysen av de granskade texterna (se kapitel 9) tyder på att exempelvis 
klarspråkliga omskrivningar inte är en särskilt vanlig form av revidering, 
även om det framhålls som en viktig aspekt av granskningen. 

Även om flera av de intervjuade menar att granskarkommentarer upp-
skattas, och ses som tips inför nästa uppdrag, uttrycker ingen att granskningen 
på ett djupare plan skulle påverka vilka övergripande strategier de väljer 
framöver. Det faktum att granskarnas kommentarer anses skilja sig så 
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mycket från person till person kan bidra till detta. Det kan också hänga ihop 
med att det finns få nyanställda översättare bland deltagarna – eftersom det 
är för dem som kollegernas återkoppling kan antas vara viktigast, och vara en 
del av insocialiseringen i enhetens skrivkultur. De deltagare som har kortast 
anställning har arbetat på sin enhet i ett år, och en av dem kommenterar 
också specifikt att granskarkommentarerna inte längre är lika viktiga som de 
var i början av hennes anställning. Eftersom de flesta deltagare varit där 
betydligt längre än så förefaller det rimligt att kollegernas återkoppling inte 
längre har så stor betydelse för de egna skriv- och översättningsnormerna. 
Översättarnas granskning av varandras texter bör dock ändå bidra till att 
upprätthålla mer enhetliga normer inom en enhet, genom att alla kontinuerligt 
kommer i kontakt med både kollegers texter och kollegers synpunkter på de 
egna texterna. Det är dock sannolikt att ett sådant upprätthållande av normer 
sker förhållandevis obemärkt, och därför inte är något som kommenteras av 
deltagarna. 

7.3.2 Terminologi i fokus 
Terminologi står i fokus på enheterna, men det är inte säkert att detta är en 
konsekvens av att den externa återkopplingen lägger stor vikt vid detta. Det 
är också så att det är terminologin man från enheternas sida uppmanar sina 
svenska kontakter att kommentera. Det är alltså mycket möjligt att det är 
enheternas fokus på terminologi som gör att även återkopplingen har detta 
fokus, och inte tvärtom. En växelverkan mellan dessa två är förstås också 
mycket tänkbar, där enheternas termfokus påverkar vilken återkoppling som 
ges, men där återkopplingen i sin tur också upprätthåller och kanske 
ytterligare förstärker detta termfokus. Att stort fokus läggs på terminologin, 
kan tänkas få effekten att mindre tid läggs på andra textuella aspekter som 
påverkar begripligheten – som mottagaranpassning, meningsbyggnad etc. 
Samtidigt är terminologi något som många deltagare menar är centralt för 
just begripligheten (se kapitel 8) och satsningen på terminologi kan därför 
ses som en medveten klarspråksansträngning. 

7.3.3 Omröstningen i fokus 
Av den återkoppling som kommer från den egna EU-institutionen, antingen 
från textförfattarna eller från den centrala planeringsenheten, framgår att det 
anses mycket viktigt att hålla tidsfristerna. Det kravet kan antas leda till att 
kvaliteten i texterna, inklusive begripligheten, blir nedprioriterad. Detta 
gäller samtliga nivåer i texten, från mottagaranpassning till terminologi och 
formalia. Att kvaliteten blir lidande framkommer också i intervjuerna, där 
behovet av att leverera texten i tid alltid anges som ett av de stora hindren för 
att åstadkomma bättre texter, både i allmänhet och i begriplighetshänseende. 
Enligt Kjell är en av de viktigaste sakerna med en text att den är klar i tid. 
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Exempel 55. Det måste vara klart i tid 

1 Kjell:   För oss är det ju, viktigt att, det är klart i tid. … 
2          Det är en av de viktigaste sakerna. … Att det ska vara 
3          bra i och för sig också men, är det inte klart i tid 
4          så, det är allvarligt. Särskilt om det är en          
5          förordning eller annan rättsakt. Då vill inte vi som 
6          översättare vara skuld till att de inte kan anta en 
7          förordning för tjugosju länder. Utan då, det måste 
8          vara klart i tid. [audioinspelning pilotprojektet] 

Att texten ska vara bra är eftersträvansvärt, men det är underordnat målet att 
den ska levereras inom den angivna tidsfristen. Det förefaller vara viktigare 
att översättningen finns än hur den ser ut. Detta beror på att samtliga 
språkversioner måste föreligga innan en rättsakt kan antas. Ibland tycks 
alltså den svenska översättningens främsta syfte vara att den ska möjliggöra 
omröstning om texten, snarare än att den faktiskt ska läsas av någon 
slutanvändare.  

7.3.4 Vilken mottagare står i fokus? 
I synnerhet på parlamentet kommer mycket av den externa återkopplingen 
från svenska ledamöter eller från de tjänstemän som är anställda för att bistå 
ledamöterna, medan man i mindre utsträckning än på rådet och kommissionen 
får återkoppling från svenska kontakter i form av myndigheter, departement 
eller liknande. Av materialet att döma ses också parlamentsledamöterna som 
texternas huvudsakliga mottagare (se avsnitt 8.4.2). Om det faktum att leda-
möterna ses som huvudmottagare är en konsekvens av varifrån återkopplingen 
kommer är dock inte helt klart. Det är sannolikt att skillnaden mellan 
institutionerna, både när det gäller var återkopplingen kommer ifrån och vem 
man ser som textmottagare, även är ett resultat av att institutionerna arbetar 
med olika texter. Återkopplingen från ledamöterna bör dock bidra till att 
framhäva deras roll som textmottagare, och därmed ha konsekvenser för 
texternas utformning. Eftersom anpassning efter textens mottagare är bland 
det mest centrala för att utforma begripliga texter måste detta, vem som i 
praktiken framstår som texternas läsare, ses som högst relevant för 
klarspråksarbetet. Jag återkommer till detta i kapitel 8. 

Den externa återkopplingen förefaller också ha större påverkan än den 
interna på vilka översättningsstrategier som väljs vid arbetet med kommande 
texter. Det är något osäkert att uttala sig om detta utifrån det underlag 
materialet ger, men det finns tecken som pekar på det. Det gäller då framför 
allt den återkoppling som kommer från den egna EU-institutionen – alltså 
från exempelvis handläggare eller juristlingvister (detta berörs även i avsnitt 
8.1.1.1). Det rör sig då främst om återkoppling som premierar (ytspråklig) 
närhet till källtexten och som därmed kan utgöra ett hinder för klarspråks-
strävanden, i de fall då källtexten brister i klarspråkshänseende. 
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7.4 Sammanfattning 
Deltagarna ser den interna återkopplingen som en viktig del av arbetet med 
översättningarnas kvalitet, eftersom granskarna nästan alltid upptäcker miss-
tag som översättaren begått och kan rätta till dem. Granskningen anses också 
öka läsbarheten genom att granskarna kan rensa bort källspråksnära uttryck 
och om möjligt lösa upp snåriga partier. Rutinerna för granskningen skiljer 
sig åt mellan institutionerna. Rådets system är tidseffektivt och gör det lättare 
att åstadkomma enhetliga texter, men kan samtidigt innebära högre risk att 
nya fel införs i texten i samband med granskningen. Samtidigt kan kommis-
sionens system, där översättaren själv utser sin granskare, innebära att det 
inte alltid är den som är bäst lämpad att granska en given text som också blir 
ombedd att göra det. 

Vid rådet och kommissionen kommer mycket av den externa återkopp-
lingen från kontakter i Sverige, på myndigheter, departement eller liknande. 
Denna återkoppling är till stor del fokuserad på terminologi. Det skulle 
kunna antas leda till att terminologi fokuseras mer på enheterna, men det kan 
i det här fallet också vara så att det tvärtom är enheternas terminologifokus 
som leder till att tonvikten läggs på detta även i återkopplingen. Det före-
faller också rimligt att tänka sig en växelverkan mellan enheternas och de 
svenska myndigheternas termfokus, så att de förstärker varandra. 

På parlamentet talar deltagarna istället framför allt om återkoppling från 
svenska parlamentsledamöter eller tjänstemän. Även då rör det sig till stor del 
om terminologi eller om att ett annat uttryck önskas på svenska. På samtliga 
enheter förekommer återkoppling från den del av den egna EU-institutionen 
som sköter den övergripande organiseringen av översättningsarbetet. Åter-
kopplingen handlar i dessa fall inte om enskilda texters utformning, utan om 
huruvida enheterna har hållit sina tidsfrister. Det är tydligt att snabbhet 
prioriteras högt. 
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8 Textkvalitet, klarspråk och mottagare 

Vad är en bra text? Och vilka egenskaper kännetecknar en bra översättning? 
Vad innebär klarspråk och hur uppnås det bäst? Vem ska läsa texterna, och 
med vilket syfte? Detta är frågor som jag kommer att ta upp i det här kapitlet. 
Frågorna betraktas ur enheternas perspektiv: vad är det som fokuseras av 
deltagarna, i intervjuerna och i enheternas interna arbete? I avsnitt 8.1 
kommer jag att presentera vilka aspekter som lyfts fram som viktiga för 
textkvalitet och begriplighet. I avsnitt 8.2 och 8.3 diskuterar jag om 
begreppet klarspråk förefaller ha en delvis annan innebörd vid enheterna än 
det traditionellt har haft i Sverige, respektive om ”svenskt” har kommit att 
ses som synonymt med ”begripligt”. Deltagarnas bild av vem som ska läsa 
de översatta texterna behandlas i avsnitt 8.4. Därefter, i avsnitt 8.5, 
diskuteras om översättningarna ska anses vara svenska texter, eller om de är 
EU-texter på svenska. Kapitlet sammanfattas i avsnitt 8.6. 

8.1 Deltagarnas syn på textkvalitet och begriplighet 
Vid alla tre enheterna finns olika former av kvalitetsarbete, där insatser görs 
för att säkra eller förbättra textkvaliteten. Det kan handla om sådant som är 
avsett att förbättra kvaliteten i största allmänhet (exempelvis den interna 
granskningen av texter, se kapitel 7), eller sådant som är avsett att förbättra 
en specifik aspekt som anses viktig för kvaliteten (exempelvis arbetet med 
att ge översättarna tillgång till fler och bättre termdatabaser för att 
termanvändningen ska bli korrekt). Vissa av dessa insatser har organiserats 
från centralt håll vid de olika EU-institutionerna, andra har startats på 
enheternas eget initiativ. 

I samband med att textkvalitet diskuteras i intervjuerna, behandlas också 
sådant som i svensk språkvårdsdebatt skulle gå under benämningen klar-
språk. Men trots att många deltagare spontant tar upp frågor som rör 
specifikt texternas begriplighet, använder de inte ordet klarspråk annat än när 
jag först har introducerat det. Det förefaller därför vara så att just begreppet 
klarspråk sällan används i diskussionerna på enheterna, men att läsbarhet och 
vad som gör en text begriplig ändå är frågor som behandlas, och ses som en 
del av textkvaliteten. 

Att det är centralt att arbeta med textkvaliteten motiveras både utifrån 
demokratihänsyn och utifrån en yrkesstolthet där god stilistisk förmåga anses 
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vara viktig för den som vill arbeta som översättare. Men arbetet med text-
kvaliteten ses också som ett sätt att försöka säkra översättningsenheternas 
överlevnad. Eftersom det skulle vara betydligt billigare att lägga ut all över-
sättning på frilans måste översättningsenheterna kunna visa att de tillför ett 
mervärde, i form av exempelvis högre textkvalitet, som motiverar varför 
EU-institutionerna ändå ska ha egna översättare anställda. 

Det som lyfts fram som betydelsefullt för översättningarnas kvalitet är för 
rättsakternas del i första hand juridisk korrekthet samt intra- och intertextuell 
enhetlighet. Det inkluderar även en konsekvent och korrekt hantering av 
termer. Utöver detta anses det angeläget att texterna ska vara skrivna på 
idiomatisk svenska och att de ska vara otvetydiga. Samtliga dessa faktorer, 
utom juridisk korrekthet, framhålls också som viktiga för att texterna ska bli 
så begripliga som möjligt. (Många säger också att det, när det gäller 
begriplighet, spelar stor roll vem som ska läsa texten. Mottagarfrågan ses 
alltså som central. Den berörs dock inte i detta avsnitt utan behandlas separat 
i avsnitt 8.3.) I de följande avsnitten kommer jag att diskutera dessa olika 
kvalitetsfaktorer. Genomgången gör förstås inte anspråk på att generellt 
fastslå vad som kännetecknar god textkvalitet eller vad som är centralt för att 
uppnå klarspråk. Inte heller utgår den från någon på förhand uppställd idé 
om vad som kännetecknar kvalitet eller klarspråk. Som tidigare framhållits 
är det enheternas perspektiv på dessa frågor som är utgångspunkten, och 
genomgången innebär därför en återgivning av vilka aspekter som lyfts fram 
som betydelsefulla i det här materialet – antingen genom att de tas upp i 
intervjuer eller samtal, eller genom att enheternas kvalitetsarbete inriktar sig 
på dem. 

8.1.1 Juridisk korrekthet och överensstämmelse mellan 
språkversioner 

Det som framhålls som mest avgörande för textkvaliteten när det gäller rätts-
akterna är att de är juridiskt korrekta och överensstämmer betydelsemässigt 
med de andra språkversionerna. Detta är överordnat andra aspekter av text-
kvaliteten, till exempel en smidig och idiomatisk svenska, vilket framhålls 
bland annat i intervjuutdraget i exempel 56. Rita, som är kvalitetsansvarig på 
rådet, betonar där att det viktigaste för deras texter är att originalets innebörd 
överförs korrekt till svenska. Att texten är ”vacker och lättläst” (rad 1) 
kommer i andra hand. 

Exempel 56. Vad hjälper det om det som står där är fel? 

1 Rita:    Det hjälper ju inte om det är vackert och lättläst, om 
2          det är fel. Hos oss så blir det, det hjälper verkligen 
3          inte om det låter väldigt snyggt svenskt. Vad hjälper 
4          det om det som står där är fel? Så att vi lägger ju 
5          ändå mest tyngdpunkt vid det.  
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Uppfattningen att en korrekt överföring av originalets juridiska innebörd är 
det viktigaste delar hon med deltagare vid alla tre institutionerna och även 
med rådets juristlingvister. Denna uppfattning är förstås också väntad för 
denna typ av texter. 

8.1.1.1 Nära källtexten – för säkerhets skull? 
Frågan om juridisk korrekthet hänger nära ihop med frågan om trogenhet 
mot originalet. Åsikterna om hur trogen mot eller fri från originalet man får 
eller bör vara skiljer sig mycket åt bland deltagarna, och skillnaden handlar 
framför allt om hur mycket man anser att det går att avvika från originalet 
utan att den juridiska korrektheten äventyras. Det finns förstås formellt fast-
slagna begränsningar för översättningen av rättsakter, som översättarna 
måste rätta sig efter. Det gäller exempelvis punktregeln och att fasta fraser 
alltid ska översättas på samma sätt, men därefter går åsikterna isär. Vissa 
deltagare betonar att man får och bör frigöra sig mer än många tror. I 
exempel 57 säger Patrik på parlamentet att man kan behöva frigöra sig från 
originalet i större utsträckning än man gör idag. 

Exempel 57. Hellre för fria än för lite fria 

1 Patrik:  Alltså jag tror att även om jag säger att vi hela 
2          tiden, vi är medvetna om det här, så tror jag kanske 
3          att vi borde bli ännu friare. Därför att jag tror att, 
4          även om vi tycker att vi är medvetna så tror jag att 
5          det är ändå saker som vi inte, upptäcker och jag tror 
6          att … Jag höll på att säga hellre för mycket än för 
7          lite, hellre för fria än för lite fria. Och jag tror 
8          att vi är för lite fria idag.  

Patrik har tidigare under intervjun talat om att översättarna generellt är 
mycket medvetna om risken för att man av slentrian eller tidspress lägger sig 
för nära originalets formuleringar, för att det går fortare och lättare att 
översätta då. Men enligt honom skulle de alltså fortfarande kunna frigöra sig 
ännu mer från källtexterna än de gör. Formuleringen ”jag höll på att säga” 
(rad 6) tyder dock på att han anser att detta inte är en helt okontroversiell 
åsikt, och alla håller heller inte med honom. I intervjuutdraget i exempel 58 
ger Kjell vid kommissionen uttryck för motsatt uppfattning och menar att 
han som översättare undviker att avvika för mycket från originalet när det 
gäller juridiska texter, eftersom han märkt att sådant som han tycker ser 
konstigt ut kan vara något som originalskribenten anser vara viktigt att ha 
kvar. Som exempel nämner han att översättaren kan tycka att bruket av 
singular och plural är inkonsekvent och därför vilja harmonisera det, medan 
det för juristen kanske finns en poäng med att använda båda varianterna. Han 
säger också att han håller sig närmare originalet nu än tidigare, efter att ha 
fått kritik av originalskribenterna för att ha ändrat för mycket. 
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Exempel 58. Jag håller mig ganska nära originalet i alla fall 

1 Kjell:   Ja det ska ju, översättningen ska ju se ut som 
2          originalet. Så man får vara lite försiktig. Och jag 
3          håller mig ganska nära originalet i alla fall men det 
4          finns ju olika skolor där. I början var jag lite mer 
5          fri men nu håller jag mig mer och mer till originalet. 
6 I:       Hur kommer det sig, att du har ändrat?   
7 Kjell:   Ja … jag vet inte. … Tänker mig väl att, skriver de så 
8          här så vill de väl ha det så här. … Och sen, ja 
9          erfarenhet också, när det gäller juridiska texter så 
10          är det ju ofta så att de vill faktiskt ha det som det 
11          står. Man ser många gånger när det ställs frågor om 
12          texten, så … Översättaren undrar ska det verkligen 
13          vara så här? Och då svarar de jo vi vet att det är 
14          konstigt, men legal service vill absolut ha in det 
15          här. Och ibland så kan … Bara en sån sak som att ändra 
16          plural till singular eller ta bort bestämda artiklar 
17          och såna saker. Sånt har jag … Då och då får man 
18          synpunkter på det där från beställarna som undrar 
19          varför man har gjort det där då? De tyckte att det 
20          fanns nån mening med det. Så jag har väl blivit mer 
21          och mer försiktig, när det gäller lagtext i alla fall. 

Osäkerheten kring vilken juridisk innebörd ett visst språkdrag har delar Kjell 
med många andra, som säger att när det gäller lagtext håller de sig gärna 
nära originalets formuleringar för att de inte tycker sig kunna överblicka 
vilka effekter en ändring skulle kunna få. Översättningarnas närhet till käll-
texterna är alltså inte något som enbart beror på de regler och anvisningar 
som finns för rättsaktsöversättning, utan som helt klart också påverkas av de 
begränsningar som översättarna själva sätter upp – av oro för att annars inte 
kunna garantera juridisk ekvivalens, alltså att måltexten får samma juridiska 
effekt som källtexten. Hur omfattande de begränsningarna blir förefaller 
huvudsakligen vara en individuell fråga, och inte något som motiveras med 
att det exempelvis skulle vara ett krav från chefen att göra på ett visst sätt. 
Däremot förekommer att man, liksom Kjell, hänvisar till krav från hand-
läggare eller juristlingvister. Här ser man alltså exempel på den påverkan 
som återkopplingen (se även avsnitt 7.2.3 och 7.2.4) kan få på översättnings-
arbetet. 

8.1.1.2 Språkversioner får inte skilja sig åt 
Trogenhet mot originalet är alltså ett sätt att försöka försäkra sig om att 
översättningen blir juridiskt korrekt, men källtrogenheten är också viktig för 
att uppnå enhetlighet mellan alla språkversioner. Ju mer översättarna avviker 
från originalet desto större är sannolikheten att de olika språkversionerna 
kommer att skilja sig åt, vilket de inte ska. Skälet till att enhetligheten är så 
viktig är att samtliga språkversioner blir autenticerade. Det innebär att det 
juridiskt sett inte finns något ”original” att gå tillbaka till. (Se avsnitt 3.2.2 
för en diskussion om förhållandet mellan original och översättningar vid 
juridisk översättning.) Tolkningen av rättsakten baseras därför på samtliga 
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språkversioner, vilket gör att en avvikande nyans i en formulering på ett av 
språken kan få stor påverkan på tillämpningen av direktivet eller förordningen.  

Kravet på överensstämmelse mellan språkversioner gör att det kan vara 
sämre att korrigera ett fel än att lämna kvar det, om man inte är säker på att 
felet korrigeras i alla versioner. Annars riskerar man att ens eget dokument i 
slutänden skiljer sig från de andra versionerna, vilket enligt Paulina är det 
”sämsta tänkbara” (rad 10).  

Exempel 59. Sämsta tänkbara 

1 Paulina: Men det bästa sättet är, trots allt att gå via den här 
2          planning quality. Därför att då … kan de om det är 
3          liksom ändringar som meddelas till alla, alla enheter. 
4          Annars kan det vara så där om man själv kontaktar en 
5          ansvarig. Då säger de ja men visst det har du helt 
6          rätt i och kan du se till att de andra översättarna 
7          får reda på det? Då säger man nej det kan jag inte det 
8          måste du gå via planning, och då tycker de ibland att 
9          ja men gud vad jobbigt, måste hur gör jag då och så, 
10          ja så blir det ingenting och det är ju sämsta tänkbara 
11          egentligen för då kanske mitt dokument skiljer sig 
12          från de andra och det, får de egentligen inte göra då. 
13          Så man måste verkligen se till att, att alla får reda 
14          på den här informationen. 

Vid alla tre EU-institutionerna finns inom översättningsverksamheten någon 
form av system för att se till att ändringar eller förtydliganden av källtexten 
meddelas till samtliga språks översättare, inte enbart till den som först 
påtalade problemet. Vid alla tre EU-institutionerna finns också jurist-
lingvisterna som sista led. Deras huvudsakliga uppgift är just att se till att 
alla språkversioner stämmer överens, och en rättsakt ska alltid gås igenom av 
juristlingvisterna innan den antas och offentliggörs. 

På parlamentet framhåller Paula att det är viktigt att språkversionerna 
stämmer överens inte bara innehållsmässigt utan även vad gäller menings-
struktur, eftersom man vid omröstningarna ibland delar upp ett ändrings-
förslag i flera delar. I dessa fall blir det viktigt att den svenska texten (och 
alla andra språkversioner) följer samma struktur som originalet. 

Exempel 60. Då har svenskarna valt att lägga en bit sist 

1 Paula:   Och jag har ju sett nu ännu tydligare varför det är så 
2          bra att följa den, originalets struktur här i och med, 
3          när man jobbar med … omröstningslistor från 
4          parlamentet när de röstar om, ändringsförslag i 
5          parlamentet. Så delar de upp dem ibland. I två delar 
6          och då utgår man ju då från, vad är det franska tror 
7          jag där. Eller om det är engelska. Men i alla fall det 
8          blir ju väldigt komplicerat om man har utgått från 
9          engelskan … man vill rösta om bara den första delen, 
10          ja då har svenskarna valt att lägga en bit, sist i det 
11          stycket. Och man måste ju ändå få med det när man 
12          röstar, om den första. … Nej det är … Det är en stor 
13          fördel om man har följt originalet där. Och att alla 
14          har gjort det på alla språk naturligtvis. 
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I det här sammanhanget är det alltså väsentligt för textens funktion att den 
även på ytspråklig nivå följer samma struktur som övriga språkversioner, 
och graden av sådan överensstämmelse blir därför också ett (av flera) mått 
på textens kvalitet. Trogenheten gentemot originalet blir här inte bara ett 
medel att uppnå juridisk korrekthet, utan även en kvalitetsfaktor i sig. 

8.1.1.3 Arbetsprocessen utgör en begränsning 
Utöver de formella kraven och de begränsningar översättarna själva sätter 
upp för att känna sig säkra på att inte förändra textens juridiska innebörd, 
finns även arbetsprocessrelaterade faktorer som gör att källspråksnära över-
sättningar premieras. En sådan är det faktum att texter så ofta återkommer i 
nya versioner, med tillägg eller omformuleringar som gjorts under den 
politiska processens gång. Om den svenska översättningen då avviker för 
mycket från originalet kan det innebära att det krävs mer arbete för att föra 
in det nya tillägget. Petra säger i exempel 61 att det här är något som alla 
nyanställda lär sig så småningom. 

Exempel 61. Man får vara lite pragmatisk 

1 Petra:   Hela vårt sätt att arbeta, hela sättet att arbeta i 
2          olika utskott och lämna in ändringsförslag, det 
3          hindrar ju också att man blir för fri. För att … Alla 
4          som är nya börjar med att försöka göra jättebra 
5          språklig text, och ändrar litegrann så där i den mån 
6          som man tror att man har möjlighet. Men det här blir 
7          väldigt besvärligt när det sen kommer ett 
8          ändringsförslag till det stycket för det betyder ofta  
9          att man får helt enkelt skriva om texten i så fall. Så  
10          att det … Man får nästan vara lite pragmatisk. 

Även Patrik, som menade att det är viktigt att översättarna kan frigöra sig 
från källtexten (se exempel 57), påpekar detta, och ser det som ett hinder för 
att frigöra sig från källtexten. 

Exempel 62. För att det hjälper i slutändan 

1 Patrik:  Jo, sen är också ett annat hinder mot klarspråk det är 
2          också det här med ändringsförslagen och att man vet 
3          att … Om jag har en text på engelska … eller ja, 
4          vilket språk som helst, och så översätter jag det … 
5          snyggt på svenska, då kanske jag vänder på det helt 
6          och hållet och, ja så att den blir svensk. Jaha, men 
7          så kommer det ett ändringsförslag då, på det där. Och 
8          då kan det bli väldigt krångligt att få in det där, 
9          och den ändringen. Och det kan göra, att i och med att 
10          man är medveten om att det är så, så följer man 
11          originalet, ganska nära i alla fall ((…)) Och jag får 
12          medge också att jag … När jag har fått ändringsförslag 
13          till något ärende, och så ser jag liksom originalet 
14          och hur vi har översatt från början och så känner jag 
15          men herregud varför har vi översatt på det viset? Nu 
16          blir det jättekrångligt. Helt onödigt tycker jag då. 
17          Så det är klart att man ser ju att … Ja alltså med 
18          erfarenheten då så … kanske man ramlar in i det här 
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19          att, nej men vi håller oss så nära originalet som 
20          möjligt. … För att det hjälper i slutändan i nästa 
21          skede. 

Även i detta avseende har trogenheten gentemot originalet alltså ett egen-
värde. Inte för den slutgiltiga läsaren men för översättaren själv, eller för 
kollegan, som har att hantera texten när den kommer i nästa vända. 

8.1.1.4 Mottagarna förväntar sig källtexttrogna översättningar 
På parlamentet nämns ytterligare en faktor som kan bidra till källspråksnära 
översättningar, nämligen parlamentsledamöternas förväntningar på texterna. 
Per tar upp detta i exempel 63. Han säger att eftersom parlamentsledamöterna 
är så vana vid att läsa krångliga EU-texter förväntar de sig att texterna ska se 
ut så. Ledamöterna, som inte är språkligt utbildade eller utbildade inom över-
sättning, kan även ha en uppfattning (dvs. en förväntansnorm, se avsnitt 3.4.1) 
om att en god översättning bör följa originalet nära. Om den svenska över-
sättningen avviker för mycket kan de därför reagera med misstro menar Per, 
och det kan göra att översättarna undviker alltför radikala omformuleringar. 

Exempel 63. Hur ska vi kunna lita på våra översättare 

1 Per:     Sedan det tredje det borde man inte få säga men det 
2          säger sig ändå. … Nämligen att … Det kan till och med 
3          tänkas att våra huvudsakliga recipienter, ledamöterna 
4          … är vanare med att läsa ett uppstyltat EU-språk än 
5          vad de vore med att läsa ett, vad ska vi säga, 
6          spontansvenskan närmare stående. …  
7 I:       Hur påverkar det då menar du, det sista? 
8 Per:     Alltså det kan påverka ( ) att även om vi skulle känna  
9          oss nog så frestade att, radikalt, korva om som det 
10          heter på helsingforssvenska. Så drar man sig för att 
11          göra det. Det här är ett lite känsligt ämne så jag 
12          tror jag väljer min illustration från ett helt annat 
13          sammanhang [exemplet utelämnat]. Men, det kan finnas,  
14          i all synnerhet när det är texter skrivna på engelska.  
15          Av den mycket praktiska anledningen heter det väl, att 
16          varenda en ledamot får vi förutsätta, kan ju om den  
17          vill gå tillbaka till de engelska texterna. ((…)) Och 
18          då kan de börja undra men, om det nu står … anomalies 
19          and irregularities in the Peruvian electoral process  
20          så, hur mycket som inte stämmer. Kan det där vara  
21          samma sak? Hur ska vi kunna lita på våra översättare? 
22          Och de är ju ledamöter de är inte språkligt utbildade. 
23          De kan av en ren tillfällighet vara det men, det vore 
24          ju renaste orimligheten att börja kräva det. 

Som framgår av intervjuutdraget säger Per (rad 14–17) att problemet uppstår 
framför allt när källspråket är engelska, eftersom ledamöterna då kan jämföra 
översättningen med originalet. Vid översättning av en text från ett mindre känt 
språk kan översättaren ta sig större friheter. Att den här aspekten kommenteras 
just på parlamentet (den nämns inte vid de andra institutionerna) beror 
sannolikt på att institutionerna har delvis olika mottagare för sina texter (se 
avsnitt 8.4 om mottagarna). Kommissionen och rådet har i större utsträckning 
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sina mottagare utanför EU-institutionerna, vilket gör att deras mottagare kan 
antas vara mindre vana vid ett specifikt EU-språk. 

8.1.2 Överensstämmelse med tidigare svenska översättningar 
Utöver att stämma överens med originalet och de andra språkversionerna, 
bör texten också överensstämma med tidigare svenska översättningar av EU-
rättsakter. Jag har kallat detta intertextuell konsekvens. Strävan efter sådan 
konsekvens är kanske allra tydligast när det gäller terminologin. Att åstad-
komma en konsekvent terminologi är en central fråga på alla tre enheterna. 
Samma term på originalspråket ska alltid översättas med samma term på 
svenska. Olika termer på originalspråket får inte översättas med samma term 
på svenska. Att arbetet med terminologi ses som ett viktigt led i arbetet med 
textkvaliteten märks också på de satsningar som görs på just termarbetet, 
med särskilda tjänster vikta för termarbete, fortbildning i termdatabassökning 
för översättarna etc. Vid tiden för materialinsamlingen pågick även ett centralt 
initierat arbete med att gå igenom den stora termbasen Iate. Dubletter och 
dåliga poster rensades bort, samtidigt som nya termer lades till inom olika 
områden. Flera av deltagarna pekade på detta just som ett led i kvalitetsarbetet. 

Men termer är inte det enda som omfattas av kravet på konsekvens, vilket 
Per understryker i exempel 64. 

Exempel 64. Förenhetliga gärna 

1 Per:     Men i övrigt, så brukar man hålla ytterligt strikt vid 
2          sånt här. Exempelvis … Ja vi tar ett aktuellt fall för 
3          idag, då jag blev tvungen att skriva. ”I punkt sex av   
4          detta betänkande har access, återgivits med åtkomst 
5          medan det i punkt tio respektive elva återgivits med 
6          tillträde. Förenhetliga gärna.” Nu har jag ju inte som 
7          man säger i det militära befälsrätt över kolleger 
8          ((skrattar)) men i ett sånt här fall är det, i stort 
9          sett … en, ja en förtäckt order. … Alltså, en kan vi 
10          kalla det ytstrukturell överensstämmelse inte bara för 
11          de tunga betydelsebärande elementen utan även för det 
12          som omger dem.  

Strävan efter enhetlighet gäller också på högre textnivåer än den lexikala. I 
exempel 65 berättar kommissionens språkliga samordnare att rådet nyligen 
påtalat en brist på överensstämmelse för några av deras texter. 

Exempel 65. Översättningen skilde sig åt 

1 Karin:   Rådet hade också uppmärksammat att det var fyra  
2          texter som var väldigt likartade. Tror att det var  
3          nåt beslut. Det var fyra nästan identiska texter och  
4          så handlade det om olika länder. Jag kommer inte ihåg  
5          nu vad det var för nånting. Jag har inte hunnit titta 
6          närmare på det. Men originalen var väldigt lika och 
7          översättningen skilde sig åt i de här fyra texterna. 
8          Så det blev ett väldigt merarbete för rådet när de 
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9          satt och försökte anpassa översättningarna så att de 
10          skulle stämma överens i de fyra texterna. ((…)) Det   
11          är klart det är olyckligt om det är fyra texter som  
12          är nästan identiska eller väldigt lika och så är det  
13          fyra personer som översätter då får man ju fyra olika 
14          slutresultat. 
15 I:       Och på rådet ville de att det skulle vara mycket mer 
16          enhetligt så då fick de sitta och skriva om? 
17 Karin:   Ja att samma formulering, alltså om det var vissa 
18          stycken som var helt identiska som var översatta på 
19          olika sätt. Klart att den som läser texten sitter 
20          knappast och jämför så där. Och kollar liksom här  
21          stod det men, eller i den texten stod det och. Det  
22          gör man väl knappast. Men det är klart att eftersom  
23          vi arbetar med översättningsminnen så borde det inte  
24          ha blivit så där. 

 
De fyra texterna hade översatts av frilansöversättare, och sen granskats av tre 
olika översättare på kommissionen.41 Karin menar att det är olyckligt efter-
som det då blir svårt att se till att texterna stämmer överens. Hon behandlar 
frågan som ett misstag från kommissionens sida. Hon ifrågasätter inte att 
översättarna på rådet var tvungna att anpassa översättningarna, utan har 
förståelse för att de blev missnöjda. Det är alltså inte fråga om att kommis-
sionen och rådet har olika syn på hur viktigt det är med överensstämmelse 
mellan texterna. Exemplet visar att båda institutionerna lägger stor vikt vid 
att de svenska texterna ska vara enhetliga även inbördes. Karin säger 
ingenting om huruvida skillnaderna även påverkade texternas innebörd, men 
så tycks inte vara fallet. Det är inte kvaliteten på de enskilda översättningarna 
som framställs som ett problem, utan det faktum att de skilde sig åt. Det 
verkar därmed huvudsakligen röra sig om ett krav på ytspråklig överens-
stämmelse där samma formulering alltid ska översättas på samma sätt. 

Kraven på enhetlighet gäller inte enbart översättningar utan EU:s lag-
stiftning (och lagstiftning i allmänhet) generellt. Även för originalen finns 
krav på hur olika typer av rättsakter ska utformas, hur vissa återkommande 
standardfraser ska formuleras etc. Dessa standardfraser förväntas då också 
översättas likadant varje gång och för att underlätta för översättarna finns de 
upptagna i Anvisningarna. Avvikelser från de fastslagna svenska översätt-
ningarna rättas av granskarna. I dessa fall prioriteras överensstämmelsen 
mellan de svenska texterna högre än trogenheten mot originalet, förutsatt att 
den juridiska korrektheten inte påverkas. Om originalskribenten avvikit från 
de formuleringar som är påbjudna för engelskan eller franskan, vilket inte är 
ovanligt, förväntas översättaren ändå hålla sig till den formulering som 
slagits fast för svenskans del. Enligt Rebecka är detta en av de stora ut-
maningarna för översättarna. 

                               
41 Rättsakter ska i normalfallet inte läggas ut på frilans. De gånger det ändå görs ska texterna 
alltid granskas av institutionens egna, anställda översättare. 
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Exempel 66. Samtidigt måste man följa sina regler 

1 Rebecka: Det finns ju mallar också för saker och ting till 
2          exempel rådets slutsatser, följer ju nån slags, 
3          märklig mall som jag, antar bygger på nån, fransk 
4          standard eller nånting. Som på svenska känns helt, 
5          bisarr och den blir väldigt svår att få att låta bra 
6          och få att stämma grammatiskt. Därför att du ska, i 
7          praktiken så ska du göra ett dokument som kanske är 
8          elva sidor långt till en enda sammanhängande mening. 
9          Utan en punkt, liksom. Och, hur ofta funkar det 
10          särskilt som, texten du utgår från, inte har följt den 
11          här standarden, på ett riktigt sätt utan de har liksom 
12          börjat med att skriva korrekt och som man ska 
13          grammatiskt så. Och sen har de liksom glömt bort var 
14          de började och så, sätter de punkt där och börjar om 
15          från början lite. Medan vi, hela tiden verkligen 
16          verkligen följer regeln vi har för hur detta ska se 
17          ut. Och då blir det ju jättejättesvårt för vi är ju. 
18          Alltså, man är ju översättare. Man måste ju följa, 
19          förlagan. Och samtidigt måste man följa sina regler. 
20          Men om den som har skrivit, förlagan. De är ju, verkar 
21          det ju som, de här liksom administratörerna, eller vad 
22          de är. De är säkert hemskt. De vet precis vad de menar 
23          de känner till ämnet och de vet att det här är det 
24          jag. För dem är det kanske rätt självklart vad de 
25          menar. Men de är inte nödvändigtvis, verkar det som,  
26          experter på, strukturen, som ska följas. Och därför 
27          blir det ibland ganska hopplöst att, få ihop de två 
28          bitarna för vi, följer den liksom. Även om förlagan 
29          inte har lyckats, göra det riktigt. 

För översättningens kvalitet är alltså överensstämmelsen med befintliga 
mallar i sådana här fall viktigare än överensstämmelsen med originalet, 
vilket kan vara svårt när man som översättare samtidigt känner sig bunden 
att följa sin källtext.  

Men överensstämmelse med andra svenska översättningar anses av många 
deltagare också ha betydelse för begripligheten. Strävan efter enhetlighet ses 
alltså också som en del av arbetet med att göra texterna mer lättillgängliga. 
Att texterna är konsekventa, vad gäller såväl terminologi som återkommande 
formuleringar, anses underlätta för läsaren. Om samma uttryck används blir 
det lätt för läsaren att förstå att samma sak åsyftas. För den läsare som läser 
flera av dessa texter kan enhetligheten alltså öka igenkänningsfaktorn, och 
därmed göra det lättare att ta till sig texten. Som har konstaterats tidigare 
skapar enhetlighetskravet dock samtidigt en mycket stark bundenhet till 
tidigare texter. Det gör det svårare att ersätta äldre uttryckssätt med nya 
lösningar, vilket vissa framhåller som ett begriplighetshinder. 

8.1.3 God idiomatisk svenska 
En annan aspekt som återkommande tas upp som viktig för textkvaliteten är 
att översättningarna ska vara skrivna på idiomatisk svenska. Deltagarna är 
mycket måna om att så långt möjligt undvika att språket i texterna färgas av 
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originalspråket. Även i de skrivna riktlinjerna framstår detta som väsentligt. 
I Anvisningarna, punkt 1.1, slås fast att ”[m]ålet för översättningen är att 
åstadkomma texter som stilmässigt avviker så litet som möjligt från moderna 
svenska författningstexter”. Eftersom dessa riktlinjer är så centrala för 
rättsaktsöversättningen (se avsnitt 5.4.3) får en sådan inledande paragraf 
förstås antas bidra till att deltagarna i så stor utsträckning understryker vikten 
av idiomatisk svenska.  

Kravet på överensstämmelse med svenskt språkbruk gäller för rätts-
akternas del ordval och meningsbyggnad, eftersom översättarna inte kan 
påverka de högre textnivåerna i rättsakterna. Många påpekar dock att även 
den övergripande strukturen skiljer sig från hur en svensk lag är uppbyggd. 
Ett led i att åstadkomma en idiomatisk svenska är att se till att den termino-
logi man använder överensstämmer med den terminologi som är vedertagen 
i Sverige. Detta är något man arbetat med länge och det finns nu upparbetade 
kontaktvägar till svenska myndigheter och till ett nätverk av personer i 
Sverige med fackkunskaper inom olika områden, som ska kunna hjälpa till 
med detta. Som tidigare nämnts i kapitel 6 är det framför allt rådet och kom-
missionen som har sådana kontakter, eftersom parlamentet mer sällan har 
behov av att göra termutredningar (även om det naturligtvis förekommer 
också där). Terminologins centrala position i översättningsarbetet märks 
alltså även när det gäller frågan om idiomatisk svenska.  

Men det kan finnas svårigheter förknippade med att använda en svensk 
terminologi. Till exempel kan det ibland uppstå en konflikt mellan svensk 
terminologi och den terminologi som redan utvecklats och använts i tidigare 
EU-rättsakter (jfr avsnitt 7.2.1). I sådana fall är det överensstämmelse med 
EU-texternas terminologi som prioriteras. I utdraget från intervjun med 
Kristin, i exempel 67, kommenterar hon att det är nödvändigt att se till att 
terminologin i en rättsakt överensstämmer med den i tidigare rättsakter. 
Annars riskerar man att skapa ”total förvirring” (rad 6). 

Exempel 67. Där terminologin redan är definierad 

1 Kristin: Och då kan de [svenska myndigheter] ju komma med 
2          synpunkter, som vi ibland inte kan ta hänsyn till. Och 
3          det beror ju i såna fall ofta då på att, man redan 
4          har. Att det är en rättsakt som bygger på en tidigare 
5          rättsakt. Där terminologin redan är definierad och för 
6          att inte skapa total förvirring då så kan man … Det 
7          kan ju vara omöjl ((avbryter sig)) eller ja det är  
8          inte rekommenderat naturligtvis, att frångå  
9          terminologin i säg grundförordningen.  

I de fall det redan finns en etablerad EU-terminologi måste den följas, menar 
Kristin. Annars uppstår problem när texterna ska tolkas, i synnerhet om 
rättsakten i fråga är ett tillägg till en tidigare rättsakt. När lagstiftningen 
omarbetas, vilket ibland sker, finns dock möjlighet att också se över termino-
login och då kan man försöka beakta myndighetens synpunkter. Kristin säger 
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att de tar synpunkter från svenska myndigheter på stort allvar, och strävar 
efter att ta hänsyn till dem i så stor utsträckning som möjligt. 

Exempel 68. En väldigt väldigt allvarlig invändning 

1 Kristin: Men vi försöker ju ta hänsyn till deras synpunkter om 
2          de kommer och säger att det är faktiskt inte det här 
3          vi använder i Sverige så är det en väldigt väldigt 
4          allvarlig invändning ändå. Då får man verkligen 
5          fundera på vad vi ska göra med det.  

Problem kan också uppstå i de fall då den svenska termen anses syfta på 
alltför specifikt svenska företeelser, eller helt enkelt är bredare eller snävare 
än vad som avses i EU-sammanhanget (detta problem har även berörts 
tidigare, se exempel 42). ”Begrepp eller terminologi som särskilt hänför sig 
till ett nationellt rättssystem” ska enligt Gemensam praktisk handledning för 
gemenskapslagstiftning  (§5) ”användas med försiktighet”. Även om detta 
dokument i första hand riktar sig till handläggare, gäller uppmaningen 
naturligtvis även när texterna översätts. Rita säger, i intervjuutdraget i 
exempel 69, att det här ibland leder till diskussioner med svenska delegater, 
som tycker att ett annat ord vore mer naturligt på svenska. 

Exempel 69. Man fick ta nånting neutralt 

1 Rita:    Jag menar om du säger … En sån grej, det här som heter 
2          arresteringsorder. Det heter ju det för att, efter 
3          mycket grubbel, eftersom, alla har olika bitar, som är 
4          anhålla. Vi har gripa anhålla häkta och allting olika, 
5          och det är inte samma i andra. Det är jätteproblem.  
6          Och det är nånting jag brukar hänvisa till när man har  
7          såna diskussioner med delegater, alltså jag tror punkt  
8          fem ett. ((skrattar)) Det är nånting med att, har du … 
9          ((reser sig och letar efter Gemensam praktisk  
10          handledning men utan att hitta den)) Nej men det är 
11          nånting att begrepp, att man ska akta sig för begrepp 
12          som används i en rättsordning att liksom använda dem 
13          för … en EU-företeelse. Jag vet inte om jag sa det men 
14          … Till exempel var det en jag pratade med en gång då 
15          handlade det om såna här ensamkommande flyktingbarn. 
16          Och då var det legal representation eller nånting, 
17          rättslig, vi skrev rättslig företrädare och så använde 
18          de då god man. Men det går inte alltså för att, det är 
19          helt olika i olika, man fick ta nånting neutralt. Här 
20          heter det tuteur. Även om det är inte en vanlig sån 
21          här heller, guardian. Så det är olika och i en del 
22          länder finns det nästan inte och då får du skriva 
23          legal representation, alltså nån rättslig företrädare. 
24          Men det kanske man inte tänker på om man sitter i en 
25          svensk miljö. Då tänker man men gud vad konstigt det 
26          här ser ut så är det ju inte alls. 

Det finns alltså en konflikt mellan å ena sidan kravet att ansluta till 
vedertagen svensk terminologi och å andra sidan kravet att använda EU-
specifika termer för EU-specifika företeelser. Den konflikten uppfattas som 
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mycket problematisk av många deltagare, och att försöka hitta den rätta 
balansen mellan dessa två ses som en viktig del i textkvalitetsarbetet. 

Men frågan om idiomatiticet omfattar naturligtvis även annat än termer. 
Det betonas att det är viktigt att hålla sig ajour med språkutvecklingen i 
Sverige, att läsa exempelvis medietext och myndighetstext från Sverige, 
följa svenska nyheter etc. Översättarna använder verktyg som Google och 
Språkbanken för att se om ett uttryck används i Sverige. Under mina 
vistelser vid enheterna hör jag många diskussioner där översättare väger 
olika uttryck mot varandra i syfte att avgöra vilket som låter mest svenskt. 
Flera gånger blir jag själv tillfrågad, i egenskap av person med oförstört 
svenskt språköra, om huruvida man säger si eller så i Sverige. En del av dem 
jag talar med tar upp det som ett problem att man lätt tappar kontakten med 
svensk språkutveckling efter några år i Bryssel eller Luxemburg. Klara 
konstaterar i ett informellt samtal att ”man lever ju i ett franskspråkigt 
samhälle”, och menar att det är nästan omöjligt att då behålla samma känsla 
för svenskan som om man bodde i Sverige. Flera personer säger också att 
man har ett ansvar som översättare att följa utvecklingen av målspråket. 
Många påtalar att översättarnas granskning av varandras texter har stor 
betydelse för att upptäcka osvenska uttryck (jfr avsnitt 7.3.1) och att 
granskaren ofta kan komma med förslag på omformuleringar som låter mer 
idiomatiska.   

Idiomatisk svenska är också en fråga om vad som uppfattas vara en 
smidig meningsbyggnad. Utifrån de exempel deltagarna ger verkar smidig 
meningsbyggnad i stor utsträckning anses innebära att man bör låta huvud-
satsen komma först i meningen och bisatserna komma efter. Deltagarna 
menar att så inte är fallet i originalen men att det är något som man bör göra 
på svenska. De anser generellt att man på svenska ska undvika överdrivet 
bruk av bisatser över huvud taget, men vid rättsaktsöversättning har översät-
tarna inte möjlighet att dela upp meningar och då anses bisatserna störa 
minst om de läggs i slutet av meningen. Att omstrukturera meningen på det 
sättet menar många gör inte bara att den låter mer svensk utan också att 
budskapet blir tydligare. Flera pekar också på detta i samband med att 
klarspråk diskuteras. Därmed kan den här sortens omstuvning också ses som 
en fråga om begriplighet. 

Det är påtagligt hur stor överlappning det ofta finns i materialet mellan 
vad som anses vara begripligt och vad som anses vara god, idiomatisk 
svenska. På den direkta frågan vad klarspråk innebär, svarar exempelvis 
Kjell att ”[d]et ska inte, se översatt ut”. På frågan om vilka möjligheter det 
finns att uppnå klarspråk i översättningarna svarar Patrik att man ”är tvungen 
att hålla viss distans till originalet för att det ska bli, för att det ska bli god 
svenska”. I exempel 70 betonar Katja också vikten av att använda ett svenskt 
ordförråd och av att översättningen ska se ut som en svensk originaltext. 
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Exempel 70. Som en svensk originaltext 

1 Katja:   I råden till exempel, de senaste råden som gavs ut 
2          bara för nån vecka sen, råden till texter som riktar 
3          sig till allmänheten så är det ju då, hur man kan 
4          uttrycka sig på ett lätt och ledigt sätt så att det 
5          verkar naturligt. Med ett svenskt ordförråd. Det blir 
6          ju lätt så här att man överanvänder vissa ord och 
7          uttryck för att de liknar de ord och uttryck som man 
8          ser i originaltexten. Och då blir det ju inte så 
9          lättläst längre för då känns det främmande. Det ska ju 
10          löpa som en svensk originaltext. 

Att översättningen ska se ut som en svensk originaltext är, som framgick 
tidigare, även något som lyfts fram i Anvisningarnas inledande paragraf. 
Men i intervjuerna förefaller det alltså ofta ses som något som dessutom är 
av stor betydelse för översättningens begriplighet. Jag återkommer till 
kopplingen mellan idiomaticitet och begriplighet i avsnitt 8.3. 

8.1.4 Otvetydighet 
Centralt för textkvaliteten är också att texterna bör vara otvetydiga och inte 
kunna tolkas på flera sätt. Detta gäller dock enbart under förutsättning att 
originalet inte kan tolkas på flera sätt. Om originalet är tvetydigt bör även 
översättningen vara det, vilket hänger ihop med vad som tidigare sagts om 
kraven på juridisk korrekthet och överensstämmelse mellan texter (avsnitt 
8.1.1 och 8.1.2). Översättningen får inte kunna tolkas annorlunda än 
originalet och därför måste oklarheter och dubbeltydigheter ofta behållas. 
Men det kan finnas tillfällen där originalet vid första anblicken är tvetydigt 
men där en närmare läsning visar att texten faktiskt bara kan tolkas på ett 
sätt. Då kan och bör översättaren försöka formulera den svenska texten så att 
problemet undviks, menar Ragnar i intervjuutdraget i exempel 71. 

Exempel 71. Översättningen har hjälpt läsaren 

1 Ragnar:  I alla situationer där man så att säga vet, man kan 
2          säga det är inte bra på engelska eller det är fel på 
3          engelska och man vet helt säkert att det syftar på 
4          det. Då är det klart att man ska skriva så på svenska 
5          att läsaren utan problem tar sig igenom meningen. Inte 
6          ens ser fällan alltså utan bara läser och går vidare. 
7          Och att vi genom översättningen har hjälpt läsaren då, 
8          över ett problem som annars hade funnits. Men i de 
9          fallen där det faktiskt inte går att veta så … 

Genom att göra förtydliganden i de fall där det går kan översättaren alltså 
hjälpa den svenska läsaren genom att röja undan vissa hinder i texten. Många 
deltagare anser också att översättarna lyckas med detta och att de svenska 
översättningarna därmed ofta blir tydligare än originalen. I de fall där det 
faktiskt inte går att veta vad som åsyftas i källtexten har översättaren möjlig-
het att kontakta den som är ansvarig för källtexten och be om ett förtyd-



 165

ligande, vilket i vissa fall kan leda till att även originalet ändras. Översätt-
ningsenheterna fungerar därigenom också som en extra kontrollinstans av 
originalversionen. Men som framgick i exempel 59 är det då viktigt att man 
som översättare försäkrar sig om att information om ändringen går ut till 
samtliga, så att den egna översättningen inte sedan skiljer sig från de övriga 
språkversionerna. 

Oklarheter i originalet beror inte sällan på att texten är en politisk 
kompromiss. Då kan oklarheter i texten användas medvetet för att alla ska 
kunna godta formuleringen, säger Karin i intervjuutdraget i exempel 72. 

Exempel 72. Var och en kan tolka det lite som de vill 

1 Karin:   Det är lite svårt för ibland är den där oklarheten, 
2          inbyggd i originalet. Därför att rättsakten är ett 
3          resultat av en kompromiss mellan olika medlemsstater 
4          som hade olika åsikter om nånting. Och om  
5          bestämmelsen är vagt formulerad så kan alla tycka att  
6          det här kan vi gå med på. 
7 I:       Fast man egentligen tycker olika. 
8 Karin:   Man tycker egentligen olika men var och en kan tolka 
9          det lite som de vill kanske. Om det är vagt 
10          formulerat. Så klarspråk kanske inte alltid är något 
11          man eftersträvar.  

Karin konstaterar här att klarspråk inte alltid är något som original-
skribenterna eftersträvar. Tvärtom kan en luddig formulering vara nödvändig 
för att alla ska kunna komma överens. I dessa fall är översättarna ålagda att 
också översätta texten på ett sådant sätt att otydligheten behålls även i 
översättningen – något som Roger påpekar i intervjuutdraget i exempel 73. 

Exempel 73. Rådet vill inte att det ska vara alltför tydligt 

1 Roger:   Oftast är det ju faktiskt så att det är meningen att  
2          det ska vara otydligt. Rådet vill inte att det ska 
3          vara allför tydligt vad de ska göra. Utan de får då 
4          bestämma själv. Det handlar ju också om, ska EU blanda 
5          sig i allt eller inte. Och då tycker ju 
6          medlemsstaterna oftast att det ska de inte göra, EU 
7          ska inte bestämma över våra lagar så mycket. Så då 
8          vill de att det ska vara lite otydligt, det ska vara 
9          lite så här suddigt. Och då ska vi översätta så också. 
10          Vi får ju inte ha egna tolkningar på det hela utan då  
11          … ((avslutar inte meningen)) 

Även juristlingvisterna, som i vissa avseenden har större möjligheter än 
översättarna att påverka textens utformning, understryker att de i dessa fall 
måste acceptera eventuella oklarheter – eftersom dessa oklarheter kan vara 
resultatet av många timmars förhandlingar, och avgörande för att rättsakten 
ska antas. Att förmågan att skriva vaga texter är något som premieras hos 
myndighetsskribenter har tidigare framhållits av Janssen (2001), och bekräftas 
även här – för såväl originalskribenter som översättare.  
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8.1.5 Klarspråk är inte alltid möjligt i översättningar 
Många deltagare framhåller också att klarspråk inte alltid är möjligt att 
åstadkomma i översättningarna, eftersom översättarna är så bundna till 
originalet och eftersom originalen fortfarande brister vad gäller klarspråk 
och tydlighet (även om många påpekar att originalen blivit bättre jämfört 
med 1995). I intervjuutdraget i exempel 74 talar Klas om problemen med att 
åstadkomma en lättförståelig och tydlig text, när man måste hantera ett 
original skrivet i en annan texttradition. Han säger att översättarna inte har 
samma möjligheter som originalskribenter på svenska myndigheter att 
åstadkomma texter som följer klarspråksprinciperna. Begränsningar som 
exempelvis punktregeln binder översättarna till originalet, samtidigt som 
originalet kan vara skrivet i en helt annan texttradtion och därmed ligga långt 
från svenska idéer om begriplighet. 

Exempel 74. Vi har inte riktigt samma möjligheter 

1 Klas:    Ja, rent allmänt när man tänker på klarspråk så tänker 
2          man väl på sån här kanslisvenska och hur man ska göra 
3          den mer lättförståelig och tydlig ((…)) Och det, har 
4          ju vi jobbat med också. Men vi har ju inte riktigt 
5          samma möjligheter alltid som man har … hos de svenska 
6          myndigheterna eftersom vi ibland är … Ja dels eftersom 
7          vi översätter och det är inte alltid så lätt att få en 
8          text på franska så att den låter som om den är skriven 
9          på svenska för att … det är ju olika traditioner när 
10          det gäller att skriva texter och franskan är ju ganska 
11          formellt och har en massa … luft så att när man då 
12          skriver på svenska tycker jag är mer konkret och då 
13          krymper texten på svenska om man har ett franskt 
14          original som kan vara så här överdrivet artigt och 
15          säga en massa saker utan att de egentligen säger 
16          nånting. Och sen har vi också det här med punktregeln 
17          alltså. 

Att begripligare original är en förutsättning för begripligare översättningar 
har varit ett centralt tema i EU-klarspråksdebatten (Svenskan i EU 1998, 
Edgren 2000, Ehrenberg-Sundin 2000) och flera deltagare säger att originalen 
har blivit bättre, även om det också finns de som säger motsatsen. Generellt 
anses dock att källtexterna fortfarande ofta är snåriga, och långt ifrån att leva 
upp till svenska klarspråksideal. Flera olika skäl anges till att det är så. Andra 
texttraditioner och stilistiska ideal, som Klas talar om i exempel 74, är två av 
skälen. Rita, som är kvalitetsansvarig på rådet, påpekar att det system som 
EU:s rättsakter ingår i gör det svårt att göra alltför radikala ändringar, även i 
originalen. När lagstiftningen ska ändras sker det inte genom att man skriver 
en ny version av den aktuella rättsakten, utan genom att man skriver en så 
kallad ändringsrättsakt. I den tas endast tillägg, strykningar och ändringar 
upp, vilket gör att den ursprungliga rättsakten fortfarande gäller, men nu i 
kombination med ändringsrättsakten. Man är därför väldigt bunden till 
tidigare lagstiftning och man måste, säger Rita, vara mycket försiktig när 
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man gör ändringar för annars riskerar hela systemet att falla samman. Denna 
starka bundenhet till tidigare rättsakter gäller inte bara översättningar utan 
även originalen. 

Ytterligare ett skäl till att källtexterna ser ut som de gör är, som framhölls 
i avsnitt 8.1.4, att de är resultatet av politiska kompromisser, där oklara 
formuleringar har krävts för att en majoritet ska vara beredd att rösta för 
förslaget. 

Sammantaget finns många skäl till att originalen brister i klarhet och 
begriplighet. I kombination med att översättningarna är bundna till 
originalen, vilket i sin tur har flera orsaker (se avsnitt 8.1.1 och 8.1.2), leder 
detta till att det, enligt deltagarna, många gånger inte är möjligt att leva upp 
till de svenska klarspråksidealen i översättningarna. 

8.1.6 Klarspråk är en fråga för originalskribenten 
Det förekommer olika syn bland deltagarna på huruvida klarspråk är något 
man bör sträva efter i sin översättning eller inte. Några deltagare menar att 
översättarens uppgift är att återge originalet, inte att lägga sig i hur texten är 
utformad. De tycker att klarspråk i och för sig är bra och eftersträvansvärt, 
men att det är en fråga för originalskribenten. Måltexten ska givetvis skrivas 
på korrekt svenska men ändringar som exempelvis förtydliganden ska 
översättaren undvika. Detta är dock inte något som alla ger uttryck för, utan 
det förefaller finnas stora skillnader mellan hur enskilda individer ser på 
detta. Frågan kommer bland annat upp i ett informellt samtal på rådet, där en 
av översättarna säger att hon tycker att det är jobbigt när hon tvingas skriva 
svårbegripliga saker. Hennes kollega håller inte med utan säger: ”Jag är inte 
så känslig. Jag tänker så här står det, det måste vi översätta.” Jag uppfattar att 
den senare av översättarna lägger större del av ansvaret för textens utformning 
på originalskribenten. Om källtexten är otymplig är det inte hennes fel. Hon 
anser att hennes huvuduppgift är att återge det som står i originalet, medan 
den förstnämnda översättaren lägger större del av ansvaret för den svenska 
textens utformning hos sig själv. 

Även i intervjuerna framkommer olika syn på detta. Vissa ser det som en 
del av sin uppgift att försöka göra texterna mer begripliga, även om de ofta 
ger många exempel på hinder som finns för att uppnå detta. Andra säger att 
det inte är något de tycker att de har ansvar för. Materialet ger ingen tydlig 
indikation på om den ena eller andra ståndpunkten är vanligare. Båda 
perspektiven förs fram av flera deltagare, vid alla tre institutionerna. Till de 
som lyfter fram det egna ansvaret för begripligheten hör Pia, som i intervju-
utdraget i exempel 75 säger att hon alltid tänker på klarspråksaspekten.  

Exempel 75. Jag tänker på den jämt 

1 Pia:     Alltså jag tycker vi … Vi måste ju tänka på den jämt 
2          eller, jag tänker på den jämt. ((skrattar)) Försöker 
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3          att göra det så lite byråkratiskt som möjligt och 
4          undvika, onödiga, upprepningar som finns i källtexten 
5          och … Ja, nej jag tänker alltid på det. Sen lyckas man 
6          ju i större eller mindre utsträckning, naturligtvis. 

Rikard på rådet säger däremot, i intervjuutdraget i exempel 76, att han inte 
ser det som sin roll att göra översättningen bättre än originalet. 

Exempel 76. Jag ser det inte som min roll 

1 Rikard:  Alltså jag kan, jag känner inte att jag har nån. När 
2          det gäller. Jag ser det inte som min roll att. Att 
3          göra nånting väsentligt annorlunda av mina 
4          översättningar, i förhållande till originalet. Utan 
5          Det ska naturligtvis vara minst lika bra. Det är ju 
6          ett krav, det får inte vara sämre än originalet men, 
7          men. Det finns inte möjlighet tidsmässigt och 
8          resursmässigt. Och kanske inte heller rent, formellt. 
9          Att göra nånting mycket bättre av det än vad det är. 

Rikard tar här upp bristen på tid och resurser, men förutom dessa hinder 
anser han att det inte heller ”rent formellt” (rad 8) är hans uppgift. Bland 
dem som anser att textens klarspråklighet inte är deras ansvar motiveras det 
ofta med att översättarens uppgift är att översätta text, inte att skriva eller 
utforma den. Här verkar det alltså handla om en skillnad i hur man ser på sin 
yrkesroll och sin uppgift. Vissa av deltagarna ser sig som myndighets-
skribenter i någon form, och ser det därmed också som sitt ansvar att den 
text de lämnar ifrån sig är så läsbar som möjligt för mottagaren. Andra 
menar att uppdraget som översättare handlar om att återge originalet så 
troget som möjligt och att det innebär att översättaren bör försöka bevara 
exempelvis den stil som originalförfattaren valt att hålla. Den egna rollen ses 
då mer som ett filter, genom vilket originalet ska passera så opåverkat som 
möjligt, snarare än som en aktiv avsändare. Dessa två olika sätt att betrakta 
översättarrollen leder rimligen till olika val i översättningsarbetet. Den 
översättare som ser sig själv som skribent, och menar sig ha ett ansvar främst 
gentemot läsaren, kan antas vara beredd att i större utsträckning anpassa 
texten (inom de begränsningar som finns) efter läsarens behov – vilket ju är 
en av grundprinciperna för klarspråksarbetet. Den översättare som ser sig 
själv som ett filter, och menar sig ha ett ansvar främst (om än inte nöd-
vändigtvis enbart) gentemot originaltextens författare, kan antas prioritera 
närheten till källtexten högre. 

Synen på översättaren som ett filter förefaller också vara den som 
dominerar inom EU-institutionerna mer generellt, vilket bland annat visas 
genom att översättarna kommer in så sent i processen och inte är delaktiga i 
textens utformning. Detta kan förstås bidra till att man också som översättare 
uppfattar sitt uppdrag på detta sätt. Men att översättaren uppfattas som ett, i 
någon mening passivt, filter är heller inget typiskt för just EU-organisationen. 
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Tvärtom är det en tämligen allmänt spridd bild av översättaren, även om den 
bilden har ifrågasatts under senare år. 

8.1.7 Sammanfattning 
Vad som anses väsentligt för textkvaliteten, för rättsakternas del, är framför 
allt juridisk korrekthet och enhetlighet. Enhetligheten har dock två sidor: det 
handlar dels om enhetlighet i förhållande till tidigare svenska översättningar, 
dels om enhetlighet i förhållande till källtexten och de övriga språk-
versionerna. Dessa två aspekter står inte sällan i konflikt med varandra, och 
att balansera mellan dem ses som en av de stora utmaningarna i översätt-
ningsarbetet. Att texterna är skrivna på idiomatisk svenska framhålls också 
som viktigt för textkvaliteten, liksom att texterna ska vara otvetydiga – det 
vill säga inte gå att tolka på flera sätt. I det sistnämnda avseendet brister 
dock källtexterna ofta, menar översättarna. Här är översättarnas handlings-
utrymme också starkt begränsat och tvetydiga formuleringar i originalet 
måste som regel behållas. 

Av de faktorer som framhålls som centrala för textkvaliteten, anses alla 
utom den juridiska korrektheten vara viktiga även för texternas begriplighet. 
I synnerhet vad gäller entydigheten och idiomaticiteten är detta något 
oväntat, då detta inte är aspekter som traditionellt brukar framhållas i klar-
språkssammanhang. 

Det är emellertid också tydligt i materialet att de traditionella klarspråks-
rekommendationerna inte alltid anses relevanta. Vissa deltagare framhåller 
på olika sätt att klarspråk måste vara något delvis annorlunda i det samman-
hang där de är verksamma än vad det är i ett svenskt sammanhang. Andra 
konstaterar att klarspråk helt enkelt inte alltid är möjligt att uppnå i 
översättningar. Huruvida klarspråk över huvud taget är översättarens ansvar 
råder det skilda uppfattningar om bland deltagarna. Några betonar starkt 
detta ansvar, medan andra uttryckligen avsäger sig det och menar att 
klarspråk är originalskribentens uppgift. De senare anser att översättarens 
uppdrag är att återge originalskribentens text, inte att omarbeta den. 

8.2 Ett omformulerat klarspråksbegrepp? 
Baserat på den bild som här har framkommit kan det konstateras att det 
deltagarna framhåller som viktigt för begripligheten tycks vara delvis andra 
saker än det som traditionellt har fokuserats inom svenskt klarspråksarbete. 
Vad gäller nivåer fokuseras framför allt ordval och syntax, medan 
exempelvis den grafiska utformningen och högre textnivåer sällan berörs. 
Detta bör dock inte tolkas som att deltagarna skulle finna dessa aspekter 
oväsentliga, utan ses som en konsekvens av att översättningsenheterna inte 
har möjlighet att påverka dessa nivåer. 
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När det gäller ordnivån lyfts traditionella klarspråksåtgärder fram, som att 
undvika ålderdomliga ord och ord som starkt förknippas med byråkratspråk. 
För meningsnivån återkommer frågan om meningarnas längd och struktur. 
Deltagarna är överens om att kortare meningar generellt är att föredra ur 
klarspråkssynpunkt. Att undvika för många bisatser och att lägga huvud-
satsen, med den mest centrala informationen, först i meningen anses också 
öka begripligheten. I dessa avseenden överensstämmer det deltagarna för 
fram med vad som brukar framföras inom svensk språkvård. 

Men det finns också några aspekter som deltagarna lyfter fram som inte 
brukar fokuseras i det svenska klarspråksarbetet. Det gäller framför allt 
betoningen på idiomaticitet och enhetlighet. Att man vid klarspråksarbete 
med inhemska svenska texter inte ansett det nödvändigt att understryka 
vikten av idiomatisk svenska är förstås inte så konstigt, men det är likväl 
intressant att se att denna koppling görs på enheterna. Hur detta fokus på 
idiomaticitet kan tolkas diskuteras närmare i avsnitt 8.3. När det gäller 
enhetligheten är den naturligtvis inte oviktig för skrivandet vid svenska 
myndigheter och kravet på enhetlighet kan också, som tidigare (avsnitt 3.2.1) 
nämnts, ses som typiskt för juridiska texter. Vikten av såväl konsekvens i 
förhållande till originalet som intertextuell enhetlighet understryks dock 
starkare vid översättningsenheterna. Det finns även en inbyggd konflikt 
mellan kravet på enhetlighet och kravet på idiomaticitet och anpassning till 
språkbruket i Sverige, något som många deltagare också påpekar. Av dessa 
två förefaller dock enhetlighetskravet genomgående vara det som väger 
tyngst. Konflikten blir kanske som tydligast vad gäller terminologin men 
omfattar egentligen samtliga textnivåer, från övergripande disposition ner till 
formalia, även om inte alla dessa nivåer hör till sådant som översättarna har 
mandat att påverka. 

8.3 Är svenska ett ovanligt begripligt språk? 
Som framkom i avsnitt 8.1.3 anses idiomaticiteten viktig för att en text ska 
vara begriplig. Att åstadkomma texter som är skrivna på god svenska ses 
därför som en central del av klarspråksarbetet. Den här kopplingen mellan 
idiomaticitet och begriplighet brukar traditionellt inte göras, och det är därför 
intressant att fundera över varför den görs här. Å ena sidan kan det handla 
om att en text anses bli svårbegriplig just på grund av att den låter översatt. 
Att en text som känns främmande upplevs som svår av läsaren är en åsikt 
som ofta återkommer i intervjuerna. Att skriva texten på idiomatisk svenska 
skulle därmed handla mer om att undvika den extra svårbegriplighet som en 
oidiomatisk översättning annars skulle riskera att tillföra. Å andra sidan kan 
det handla om att sådana textuella drag som brukar anses bidra till begriplighet 
och läsbarhet, samtidigt uppfattas som typiskt svenska. Det finns åtskilliga 
exempel i intervjumaterialet som tyder på att en sådan koppling görs. 
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Exempevis menar många deltagare, bland annat Klara i intervjuutdraget i 
exempel 77, att en sak som översättaren kan göra för att översättningen ska 
bli mer begriplig är att stuva om informationen i meningen för att få det ”mer 
svenskt” (rad 3). 

Exempel 77. Det viktigaste kommer först 

1 Klara:   Nåt som man ofta kan göra, i alla fall jämfört med 
2          engelskan. Är att man ofta kan byta plats på 
3          informationen i en mening för att få det mer svenskt 
4          och mer lättförståeligt så att … Ja, men det 
5          viktigaste kommer först eller.  

Uppmaningen att det viktigaste ska komma först, som ofta hörs i klarspråks-
sammanhang (t.ex. i Klarspråkstestet och i handboken Klarspråk lönar sig 
2006), uppfattas här alltså som något som gör texten ”mer svensk” jämfört 
med en engelsk text. Materialet ger alltså anledning att ställa frågan om 
lättbegripligheten i sig har kommit att ses som något typiskt svenskt.  

När problemen med originalen beskrivs, handlar de också ofta om att 
originalen är osvenska. I intervjun med Patrik konstaterar han att originalen 
ofta är fulla av uttryck ”som vi inte använder på svenska” (exempel 53, rad 
12), och i intervjuutdraget i exempel 78 talar Paula om den källtrogna 
dokumentstrukturen som klumpig och osvensk. 

Exempel 78. En klumpig struktur 

1 Paula:   Viss dokumentstruktur och sånt där när vi har reagerat 
2          på och insett själva att vi har en klumpig struktur i 
3          våra resolutioner eller nåt sånt där, som låter 
4          osvenskt men där vi har anpassat oss, efter 
5          originaltexter och sånt där och … Och då analysera vad 
6          som är befogat och vilka anpassningar vi behöver göra 
7          och vad vi kan försvenska dokumenten lite. 

Även begriplighetsperspektivet i sig och uppfattningen att medborgarna ska 
kunna läsa lagtexter, ses som något typiskt svenskt eller möjligen nord-
europeiskt – i motsats till en kontinental syn. I intervjuutdraget i exempel 79 
talar Rikard om hur man ”som svensk” (rad 3–4), ”i Sverige” (rad 9) och 
med ”ett svenskspråkigt perspektiv” (rad 18-19) ser på frågan om 
mottagaren. 

Exempel 79. Ett svenskspråkigt perspektiv 

1 I:       Vem är mottagare för de, texterna som du översätter? 
2 Rikard:  Ja det är ju, faktiskt en väldigt bra fråga som jag 
3          fick när jag var på anställningsintervju. Och som 
4          svensk säger man då att det är ju allmänheten. Att det 
5          är en del av offentlighetsprincipen. Och, det är det   
6          väl, i viss mån här men, jag vågar påstå att, det här 
7          begriplighetsperspektivet, är ju inte nånting som 
8          omfattas, av alla språkgemenskaper i EU. Det finns ju 
9          väldigt tydligt i Sverige. ((…)) Det är ju liksom 
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10          inte, föreställer jag mig, så att det är, särskilt 
11          aktuellt för en medborgare, att slå upp, 
12          EU-lagstiftningen på samma sätt som man kanske 
13          möjligtvis skulle vilja titta i, i 
14          vägtrafikförordningen och så där för att se på, hur 
15          man ska bete sig som cyklist i trafiken. Utan det är 
16          ju på ett annat plan. Men samtidigt, jag menar rent 
17          demokratimässigt  så är det naturligtvis viktigt att 
18          alla, tycker vi ju ur, som har ett svenskspråkigt 
19          perspektiv. Är det ju viktigt att, eller i alla fall 
20          bra om, den som är någorlunda intresserad åtminstone 
21          kanske, kan begripa vad som står i, i lagstiftningen. 

Som framgår av utdraget säger Rikard också att det här svenska begriplighets-
perspektivet inte omfattas av alla språkgemenskaper inom EU, även om han 
inte ger några exempel på vilka dessa andra språkgemenskaper är. Flera 
andra deltagare, vid samtliga institutioner, lyfter på motsvarande sätt fram 
begriplighetssträvanden och medborgarperspektiv som något som skiljer 
Sverige från många kontinentaleuropeiska länder. 

Sammantaget framträder en bild (inte bara från intervjuer utan också från 
t.ex. Anvisningarna) av att originalen ses som svårbegripliga och icke-
svenska, medan strävan efter att göra dem mer lättlästa till stor del handlar 
om att i den mån det går kunna ”försvenska” (exempel 78, rad 7) dokumenten. 
Man kan fråga sig om detta vittnar om det svenska klarspråksarbetes 
slutgiltiga triumf. Har begriplighet och tydlighet fått så stort genomslag att 
dessa aspekter kommit att betraktas som kännetecken för själva svenskan, 
eller åtminstone för svenska texter? Resultaten kan tolkas så. Strävan efter 
idiomaticitet behöver i så fall inte handla om att dessa texter tillkommer i en 
översättningssituation där ett oidiomatiskt språk skulle kunna tillföra extra 
svårigheter till en text (även om också denna tolkning är rimlig att göra), 
utan kan istället handla om att svenska texter ses som förebilder i klarspråks-
hänseende. Det skulle i så fall innebära att fokuseringen på idiomaticitet i 
praktiken inte är så annorlunda än de svenska rekommendationerna som den 
först förefaller, utan att idiomaticiteten i sig (om den tolkas på detta sätt) är 
ett sätt att följa just dessa rekommendationer. 

8.4 Vem ser man som texternas mottagare? 
När det gäller synen på mottagaren skiljer sig parlamentet något från de 
övriga två institutionerna. Jag kommer därför att först redogöra för vad som 
framkommer för kommissionens och rådets del, och därefter behandla 
parlamentet separat. 



 173

8.4.1 Kommissionen och rådet: tre sorters texter – tre skilda 
mottagargrupper 

Intervjumaterialet visar att deltagarna på rådet och kommissionen urskiljer 
tre klart avgränsade typer av texter: rättsakter, meddelanden och texter 
riktade till allmänheten. De olika typerna anses vända sig till tre olika 
mottagargrupper. Rättsakter (alltså förordningar, direktiv och beslut, 
utfärdade av någon av EU-institutionerna) riktar sig till jurister, till det 
svenska rättsväsendet och till svenska myndigheter. De texter som benämns 
meddelanden är en form av rapporter (vissa deltagare använder också ordet 
rapport om dem), alltså längre texter om något visst ämne. De anses vända 
sig primärt till personer som är experter, eller åtminstone väl inlästa, på det 
aktuella området. Även här nämns ofta anställda på olika svenska myndig-
heter som mottagare. Till gruppen texter riktade till allmänheten hör sådant 
som texter till hemsidor42, broschyrer och annat informationsmaterial. 
Uppdelningen av texter i de här tre kategorierna framkommer i många av 
intervjuerna, både från rådet och från kommissionen. I exempel 80 tar Karin 
upp de tre typer av texter som beskrevs ovan. 

Exempel 80. Det är ju mycket rättsakter 

1 I:       Vilken typ av texter översätter ni, mest? ((…)) 
2 Karin:   Vet inte jag har inte sett nån statistik på det men 
3          det är ju mycket rättsakter. … 
4 I:       Ja, jag behöver inga siffror, jag tänkte allmänt. 
5 Karin:   Många meddelanden, översätter vi också. Texter som 
6          riktar sig till allmänheten. Det kanske är lite  
7          mindre men det är ändå en viktig kategori.          

När Kjell, i exempel 81, får frågan vem texterna riktar sig till, gör också han 
en uppdelning i de tre olika typerna och anger skilda mottagare för de olika 
texterna. Som framgår av intervjuutdraget anser han att rapporterna kan läsas 
av ”vem som helst”. De flesta har alltså istället angett någon form av 
experter som mottagare för dessa texter. 

Exempel 81. Lagtexter är ju till jurister 

1 I:       Vem riktar sig era texter till? 
2 Kjell:   … Ja, lagtexter är ju till jurister. Det är väl bara 
3          de som läser dem antar jag. Men vi har ju en del som 
4          går till allmänheten också. … Rapporterna där kan ju 
5          läsas av vem som helst förstås. Lagtexterna tror jag 
6          inte det är så många som nöjesläser. … Ibland har vi 
7          broschyrer som ska läsas av, vanligt folk också men 
8          det är inte så ofta.          

                               
42 Inom DGT, alltså Europeiska kommissionens generaldirektorat för översättning, har man 
skapat en särskild enhet, bestående av översättare från samtliga olika språk, som hanterar alla 
texter avsedda för hemsidor. Den svenska enhet jag studerat där översätter alltså inga sådana 
texter. Det gör man däremot på rådet. 
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På kommissionen är denna tredelning också skriftligt fastslagen i form av tre 
olika häften med riktlinjer för hur dessa texter ska översättas. Riktlinjerna 
för rättsakter är de tidigare nämnda Anvisningarna, som funnits länge och 
som är gemensamma för alla tre institutionerna. Vid tiden för material-
insamlingen hade man på kommissionen nyligen gett ut två kompletterande 
samlingar av riktlinjer, Råd för översättning av meddelanden och Råd för 
översättning av texter riktade till allmänheten, för de andra två grupperna. 
De två sistnämnda fanns alltså bara på kommissionen, men den tredelning 
som de ger uttryck för återkom också i intervjuerna på rådet. Detta talar för 
att det inte är de skrivna riktlinjerna i sig som ligger bakom uppdelningen 
utan att riktlinjerna återspeglar ett synsätt som fanns redan tidigare – även 
om de rimligtvis ytterligare befäster detta synsätt. 

Att broschyrer och annat informationsmaterial kategoriseras som ”texter 
riktade till allmänheten”, kan bidra till att medborgaren eller allmänheten 
inte ses som mottagare av övriga texttyper. Att medborgarna inte ses som 
(primär) mottagare av rättsakter är också tydligt i flera intervjuer. Ett exempel 
syns i intervjuutdraget i exempel 81. Ett annat exempel är utdraget i exempel 
82, där Rolf säger att rättsakterna riktar sig till medlemsstaternas regeringar. 

Exempel 82. Egentligen för medlemsstaterna 

1 I:       Så om man tänker ur ett mottagarperspektiv vem 
2          översätter ni för? 
3 Rolf:    Vi översätter då egentligen för medlemsstaterna, för 
4          medlemsstaternas regeringar helt enkelt. När det 
5          gäller rättsakterna, det är deras ansvar att införliva 
6          lagstiftningen i nationell lagstiftning. … Undantaget 
7          är naturligtvis rådets officiella webbplats. Då är det 
8          ju allmänheten va. Men däremot de andra dokumenten, 
9          rättsakterna, är ju inte direkt för allmänheten. 

När medlemsstaternas regeringar pekas ut som texternas mottagare förefaller 
det rimligt att de läsare Rolf då tänker sig är personer med någon form av 
juridisk utbildning, särskilt med tanke på att han specifikt talar om ansvaret 
att införliva EU-lagstiftningen i den nationella – en uppgift som ju normalt 
utförs av jurister. Dessa läsare ställs här i motsats till allmänheten, och de två 
grupperna ses som mottagare för olika typer av texter. Det finns dock de som 
påpekar att även medborgarna är mottagare, som i exempel 83 nedan där 
Karin säger att rättsakterna riktar sig till de privatpersoner som rättsakterna 
är tillämpliga på. Även här förefaller dock myndigheter och företag ses som 
de huvudsakliga mottagarna. 

Exempel 83. I vissa fall privatpersoner 

1 Karin:   Rättsakterna riktar sig ju till alla som ska följa 
2          bestämmelserna. Så det är ju myndigheter och företag … 
3          i vissa fall privatpersoner, kanske. Eller som de är 
4          tillämpliga på i alla fall. Det är svårt med just 
5          rättsakter för det är väldigt komplexa ämnen, väldigt 
6          tekniskt och juridiskt. Det är svårt att göra det 
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7          begripligt för alla. Ibland, särskilt bilagorna de  
8          kan vara så otroligt tekniska så riktar sig verkligen  
9          till en liten smal grupp har man en känsla av. 

Det är alltså inte fråga om fullständigt vattentäta skott mellan de tre text-
kategorierna vad gäller mottagare. Huvudtendensen, att rättsakter vänder sig 
till jurister, meddelanden till experter och olika typer av informationstexter 
till allmänheten, är dock mycket tydlig i materialet. 

8.4.2 Parlamentet: ledamöterna är huvudmålgruppen 
Också på parlamentet görs en tydlig uppdelning mellan rättsakter å ena sidan 
och icke rättsakter å andra sidan. Bland de texter som inte är rättsakter åter-
finns även här hemsidestexter, broschyrer och liknande men däremot är den 
grupp texter som på rådet och kommissionen kallades för meddelanden inte 
lika framträdande här. I gengäld finns en större mängd parlamentsinterna 
texter, som vänder sig till parlamentsledamöterna. Till skillnad från rådet 
och kommissionen, där ingen entydig huvudmottagare pekades ut, framstår 
här parlamentsledamöterna tydligt som huvudsaklig målgrupp. Det gäller 
inte bara parlamentsinterna texter utan även rättsakter. Flera deltagare på-
pekar, precis som Petra gör i intervjuutdraget i exempel 84, att lagtexterna i 
slutändan också vänder sig till svenska myndigheter och den svenska allmän-
heten43, men ledamöterna är ändå de som anges som primära mottagare. 

Exempel 84. Den svenska allmänheten i princip 

1 Petra:   Alltså vår, vår huvudmålgrupp är ju då för alla 
2          lagstiftnings och utskottstexter så är det 
3          ledamöterna. ((…)) Sen har vi en väldigt stor del 
4          också som egentligen är riktat till, alltså man kan ju 
5          säga lagstiftningstexterna är ju i slutändan riktad 
6          till allmänheten så att, den svenska allmänheten i 
7          princip. Och svenska, myndigheter och tjänstemän. Så 
8          att man får försöka liksom komma ihåg att det är ju de 
9          som är slutmottagaren i princip. Och, förutom då 
10          lagstiftningstexterna så har vi ju … Vi översätter 
11          inte allt till internetsidorna, men vi översätter en 
12          del av det som finns på de sidorna. Och det är ju 
13          också riktat, huvudsakligen till allmänheten. Ibland 
14          har vi skrivelser som går till nationella parlament, 
15          och då i vårt fall svenska riksdagen då. 

När man ser på den bild av mottagarna som deltagarna har överensstämmer 
det mönstret ganska väl med det som framkom i kapitel 6 vad gällde 

                               
43 Att texterna också vänder sig till den svensktalande delen av den finländska allmänheten 
nämns endast av en av deltagarna och då mycket kort. Inte heller de deltagare som själva har 
finlandsvensk bakgrund lyfter fram det faktum att texterna kan tänkas ha mottagare i två 
skilda länder. Detta skulle delvis kunna förklaras av att jag som sverigesvensk forskare från 
ett svenskt universitet förväntas vara inriktad på, och intresserad av, just sverigesvenska 
förhållanden. 
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enheternas samarbete utåt, och också med vad som framkom i avsnitt 7.2 
som gällde vem den externa återkopplingen kom ifrån. Kommissionen och 
rådet har i större utsträckning Sverige, i form av myndigheter, departement 
etc., som mottagare, medan parlamentets mottagare oftare anses finnas inom 
den egna EU-institutionen. 

8.4.3 Mottagare saknas 
Flera av deltagarna ger uttryck för att i praktiken inte veta vad som händer 
med texterna när dessa lämnar enheten, eller vem som möjligen läser dem. 
(Detta har även berörts tidigare i avsnitt 7.2 om återkoppling utifrån.) Den 
här bilden av att texterna i praktiken saknar mottagare finns vid samtliga 
institutioner. En av dem som ger uttryck för detta är Roger. 

Exempel 85. Som att hålla på och skriva i öknen 

1 Roger:   Ibland så undrar vi hur många som läser våra texter. 
2          Det är som att hålla på och skriva i öknen och liksom 
3          hoppas att nån ska läsa det. ((…)) Så egentligen så 
4          vet vi inte vad som händer med våra texter. Vi 
5          försöker göra dem så bra som möjligt och sen, sen är 
6          de där. Europeiska unionens officiella tidning skriver 
7          vi för. ((skrattar)) Det är där som, där allt som vi 
8          gör offentliggörs. Jag vet inte hur många som läser 
9          det i Sverige. 

Även på parlamentet, där ledamöterna pekas ut som tydlig huvudmålgrupp, 
finns texter som upplevs sakna mottagare – i det fallet för att det inte alltid 
finns några svenskspråkiga ledamöter som ska arbeta med texten i fråga. 

Exempel 86. Preaching to empty walls 

1 I:       Vem brukar vara mottagare för de texterna som du 
2          översätter? 
3 Per:     Den omedelbara mottagaren, är ju i de flesta fall 
4          parlamentets ledamöter. … Det är nu stating the 
5          obvious, parlamentets svenskspråkiga ledamöter men. 
6          Och, men sen lite mer relevant, antingen in corpore om 
7          det går till plenarsammanträde vilket ju ett slutligt 
8          betänkande gör. Eller, i deras egenskap till den grad 
9          de är ledamöter av ett utskott. Ett mellansteg. Det 
10          kan hända att ett givet utskott inte har några 
11          svenskspråkiga medlemmar. Det finns ingen 
12          nationalitetskvot. Men det hindrar inte. Det ska 
13          översättas. Texterna till svenska ändå. Och då, nåja 
14          då … Preaching to empty walls men, det kan man ju inte 
15          riktigt gärna säga. 

Texter till ett utskott ska enligt Per alltså översättas, oavsett om utskottet har 
några svensktalande medlemmar eller inte, vilket förstås leder till att vissa 
översättningar kan antas komma att helt sakna mottagare. 
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Det förekommer också att en och samma deltagare både räknar upp någon 
av de mottagargrupper som nämnts i avsnitt 8.4.1 och 8.4.2, och säger att 
texterna saknar mottagare. Deltagarnas svar tycks alltså kunna återspegla både 
vem de ser som en tänkt, men möjligen hypotetisk, mottagare, och vem de ser 
som den faktiska, troliga mottagaren. Distinktionen mellan en hypotetisk och 
en faktisk mottagare har vissa paralleller med den debatt som länge förts om 
lagtexternas mottagare  (se t.ex. Bhatia 2004:139 f.). En väsentlig skillnad är 
dock att det här inte förefaller röra sig om olika mottagargrupper (exempelvis 
mottagare med respektive utan juridisk utbildning), utan om en tänkt mot-
tagare och en faktisk icke-mottagare. Eftersom undersökningen inte utformats 
för att fånga denna distinktion kan jag dock inte uttala mig om vilken av dessa 
mottagaruppfattningar som dominerar, utan endast konstatera att båda tycks 
förekomma. 

8.4.4 Hur påverkar bilden av mottagarna klarspråksarbetet? 
I klarspråksarbetet har mottagaranpassning varit ett av de främsta ledorden, 
och det är därför intressant att se vilken typ av mottagare deltagarna anser att 
texterna har. Vid samtliga enheter förefaller man ha en tydlig uppdelning 
mellan olika sorters texter, som också anses ha skilda huvudmottagare. 
Uppdelningarna skiljer sig i vissa avseenden åt, men har det gemensamt att 
rättsakter skiljs ut som en egen grupp. För rättsakternas del ses allmänheten 
generellt inte som huvudmottagare utan dessa texter anses primärt vända sig 
till jurister. Även om många av deltagarna lyfter fram att allmänheten också 
är rättsakternas mottagare, finns mycket som pekar på att texterna i praktiken 
utformas för andra läsare. Jurister pekas ofta ut som texternas läsare (nationellt 
eller inom EU), och när medborgarna uppges vara läsarna är det ofta i tillägg 
till andra läsargrupper, (se bl.a. exempel 84), vilket visar att man då även 
tänker sig andra mottagare. Utöver direkta uttalanden om vem textens 
mottagare är finns det också annat som säger något om vilken mottagare 
man tänker sig. Det faktum att enhetligheten i förhållande till tidigare 
svenska översättningar tillskrivs så pass stor betydelse för begripligheten (se 
avsnitt 8.1.2) tyder exempelvis på att man primärt tänker sig en läsare som 
läser flera EU-texter, och kanske också gör det återkommande över tid. En 
enskild medborgare med intresse för att sätta sig in i en specifik rättsakt, som 
råkar beröra just denna enskilda medborgare, passar inte så bra in på den 
bilden. Därför pekar även detta på att det är ”professionella” mottagare man 
tänker sig – jurister eller andra personer med vana att läsa den här typen av 
texter.  

Att andra än medborgarna anses vara texternas läsare i praktiken innebär 
rimligen att de val som görs, görs med de mottagare som ses som textens 
egentliga läsare i åtanke. Givet de strikta ramarna för rättsaktsöversättning är 
möjligheterna att mottagaranpassa texten med allmänheten i åtanke förstås 
begränsade, vilket gör att översättarnas syn på mottagaren sannolikt har 
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mindre påverkan på texternas utformning än originalskribenternas mottagar-
syn. Däremot är det inte rimligt att tänka sig att översättarnas mottagarsyn 
inte skulle ha någon påverkan alls. Även om resultatet att andra än med-
borgarna ses som texternas primära mottagare var väntat (i detta skiljer sig 
deltagarna inte från andra personer som är inblandade i lagskrivande, se t.ex. 
Bhatia 2004), kan det därför konstateras att detta är en av de faktorer som 
kan bidra till att texterna inte skrivs på ett sådant sätt att de blir begripliga för 
lekmän. 

Uppdelningen av texter i olika grupper med olika mottagare påverkar 
också klarspråksarbetet såtillvida att många klarspråksinsatser fokuseras till 
de texter som mer entydigt anses ha allmänheten som läsare. Inte sällan är 
det i dessa texter man anser sig arbeta med mottagaranpassning. (Detta tyder 
på att begreppet mottagaranpassning tolkas som liktydigt med anpassning till 
allmänheten eller icke-experter. Begreppet verkar därmed ha färgats av att 
användas i klarspråkssammanhang, så att det ges en snävare betydelse än 
den bokstavliga innebörden att anpassa texten till mottagaren – oavsett om 
denne är lekman eller expert.) Till grund för uppdelningen förefaller finnas 
en tanke om att rättsakterna bör ”isoleras” från övriga textgrupper, för att 
inte de särskilda förhållanden som råder för rättsakterna (i form av exempel-
vis stark bundenhet till originalet) ska ”smitta av sig” på andra texter. Det är 
därmed tydligt att synen på vem som ska läsa olika texter har stor betydelse 
för de klarspråksinsatser som görs för skilda typer av texter. 

Bilden av att texterna ofta upplevs sakna mottagare – att översättningen 
ändå bara ska finnas i ett arkiv någonstans –  kan naturligtvis också antas ha 
stor påverkan på texterna. Om översättaren inte tror att någon kommer att 
läsa texten är motivationen att anstränga sig för att göra den läsbar sannolikt 
låg. Det kan exempelvis bidra till att översättningen blir mer källspråksnära, 
eftersom en sådan översättning ofta kräver mindre jobb (och också har andra 
fördelar, se avsnitt 8.1.1). Å andra sidan vittnar många översättare om att de 
just därför känner sig extra motiverade att verkligen anstränga sig de gånger 
då de jobbar med en text som de tror faktiskt kommer att läsas. Sådana texter 
är dock inte rättsakter. Av intervjuerna att döma gäller det istället framför 
allt informativa texter som uttryckligen vänder sig direkt till medborgarna – i 
form av till exempel broschyrer eller material till hemsidor. Även detta pekar 
alltså på stora skillnader vad gäller klarspråksinsatser mellan arbetet med 
olika typer av texter. Eftersom denna undersökning inte omfattar texter som 
inte är rättsakter har ingen jämförelse mellan rättsakter och ”texter riktade 
till allmänheten” gjorts, men resultaten ger anledning att tro att en sådan 
jämförelse skulle visa på skillnader vad gäller både översättnings- och 
klarspråksstrategier. 



 179

8.5 Svensk text eller EU-text på svenska? 
Är översättningarna svenska texter, eller är de EU-texter skrivna på svenska? 
Distinktionen har stor betydelse för villkoren för klarspråksarbetet med dessa 
texter. Toury (1995:29) menar att översättningar är ”facts of target cultures” – 
det vill säga att det är målkulturens syn på texten som avgör om den är att 
betrakta som en översättning eller inte, och att översättningen måste bedömas 
utifrån den specifika målkulturens normer för översättning. Översättning har 
traditionellt uppfattats som en överföring från en källtext, skriven på ett 
källspråk och hemmahörande i en källkultur, till en måltext, skriven på ett 
målspråk och hemmahörande i en målkultur, som figur 5 visar. Förkort-
ningarna SL och TL står för source language respektive target language, 
medan SC och TC på motsvarande sätt står för source culture respektive 
target culture. 

 

Figur 5. Traditionell återgivning av förhållandet mellan källspråk/källkultur och 
målspråk/målkultur 

Figur 5 illustrerar tanken att en text inte bara är skriven på ett visst språk, 
utan att den också hör hemma i en viss kultur. Kulturen kan märkas exem-
pelvis i vilka textmönster texten följer, och i de kulturspecifika referenser 
den innehåller. Vid översättning måste översättaren därför förhålla sig inte 
enbart till rent språkliga frågor, utan också till hur måltexten ska förhålla sig 
till käll- respektive målkultur – till exempel vad gäller just textmönster och 
kulturspecifika referenser. Men oavsett om översättaren väljer att göra en 
källtextnära översättning, eller att distansera sig från originalet till förmån 
för en målspråks- och målkulturanpassad översättning, är det enligt Toury 
(a.a.) ändå alltid målkulturens översättningsnormer som styr i det valet. Men 
vilken målkultur tillhör de översatta EU-rättsakterna? Från svenskt håll har 
man ansett dem vara svenska texter, hemmahörande i ett svenskt textsystem. 
Det framgår exempelvis av att Språklagens klarspråkskrav anses gälla även 
texter tillkomna inom EU (Språklagen i praktiken 2011). Mycket av det som 
framkommit i den här undersökningen pekar dock på att texterna visserligen 
översätts till svenska, men att någon överföring från käll- till målkultur 
egentligen aldrig blir aktuell. EU utgör såväl käll- som målkultur för 
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texterna, och denna kultur är gemensam för samtliga språkversioner. Snarare 
än den situation som illustrerades av figur 5, bör man alltså tänka sig en 
situation som i figur 6, där såväl original som översättningar återfinns inom 
en gemensam kultur. 

 

Figur 6. Relationen mellan käll-/målkultur samt källspråket och flera målspråk inom 
EU:s rättsaktsöversättning 

Att den kultur texterna hör hemma i utgörs av EU-kontexten, märks till 
exempel på kravet att inte använda nationella svenska termer när det är EU-
koncept som åsyftas, utan istället skapa nya, EU-specifika termer (se 8.1.3). 
Detta visar att det är EU och EU:s rättsliga system som utgör referensramen, 
inte en nationell, svensk målkultur eller det svenska rättsystemet. 

Något som också indikerar texternas hemmahörighet i en EU-kontext är 
att även om man på enheterna strävar efter att översättningarna ska överens-
stämma med terminologi och uttryckssätt i inhemska myndighetstexter, så 
anses det ännu viktigare att de överensstämmer med terminologi och uttrycks-
sätt i tidigare EU-rättsakter (8.1.3). Och detta gäller inte enbart enskilda 
termer ur primärlagstiftning utan också för texternas utformning i mer 
allmän bemärkelse, och på högre textuella nivåer än det enskilda ordet. Det 
är tydligt att de starkaste intertextuella banden inte finns mellan översätt-
ningarna och inhemska svenska texter, utan mellan översättningarna och andra 
EU-texter (såväl andra språkversioner som tidigare svenska översättningar). 

Ett tredje tecken på den här EU-tillhörigheten är att EU-organisationen så 
ofta förefaller vara den primära textmottagaren, snarare än medlemsstaterna 
och deras medborgare. Ett exempel på detta är när behov och önskemål hos 
institutionsinterna läsare går före behov och önskemål hos läsare i medlems-
staterna. Det gäller till exempel, som framkom i avsnitt 8.1.1.2, parlaments-
ledamöternas förväntningar om källtexttrogna översättningar.  
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Ett annat exempel är det faktum att även om översättningarnas kvalitet 
naturligtvis är mycket viktig så är det ännu viktigare att de är klara i tid, 
något som bland annat Kjell kommenterar i exempel 87 (se även exempel 
55). 

Exempel 87. Meningslöst om den är perfekt men inte klar i tid 

1 Kjell:   Ibland är det ju så att det viktigaste är att texten 
2          är klar i tid och det är det väl fortfarande. … Texten 
3          är ju … Det är meningslöst om den är perfekt, men inte 
4          klar i tid. 

När det gäller kravet att texterna ska vara klara i tid visar intervjumaterialet 
också att i den mån översättarna får positiv återkoppling på sitt arbete från 
den egna EU-institutionen (undantaget kolleger och chef på den egna 
enheten) så handlar det om att ha hållit tidsfristen (se avsnitt 7.2.3). Det är 
värt att påpeka att det alltså inte handlar om att översättningsenheterna 
placerar dokumenten i en EU-kontext, utan att detta är något som görs av 
hela EU-organisationen. Det är inte fråga om åsikter eller attityder hos 
enskilda anställda, utan om ett institutionellt system. 

8.6 Sammanfattning 
När det gäller vad som anses viktigt för rättsakternas textkvalitet väger den 
juridiska korrektheten, samt överensstämmelsen med andra språkversioner 
tungt. Även överensstämmelsen med tidigare svenska översättningar anses 
mycket viktig, liksom att texten dels är skriven på god svenska och inte låter 
översatt, dels är otvetydig. De två sistnämnda aspekterna är dock under-
ordnade de förstnämnda. 

Mottagaranpassning, enhetlighet, otvetydighet, ordval och syntax samt 
god svenska framhålls som viktiga faktorer för att åstadkomma begripliga 
texter. Men det framgår också att klarspråk och begriplighet är något som 
översättarna inte alltid anser sig kunna åstadkomma, bland annat på grund av 
de tidigare nämnda kraven på juridisk korrekthet och överensstämmelse med 
andra språkversioner. Det är heller inte alla deltagare som menar att klar-
språk är översättarens ansvar. Flera deltagare anser istället att detta är något 
som åligger originalförfattaren, medan översättarens uppgift är att återge 
texten så som den har utformats av författaren. Det finns också tecken på att 
klarspråksbegreppet ges en delvis annan innebörd på enheterna än det brukar 
ha i svenska sammanhang, främst genom att större fokus ges åt enhetlighetens 
och idiomaticitetens betydelse för begripligheten. Vad gäller idiomaticiteten 
kan detta tolkas på två sätt. Det kan tolkas så att ett oidiomatiskt språkbruk, 
som gör att texten inte låter svensk, i sig anses utgöra ett begriplighetshinder. 
Fokuset på idiomaticitet får då ses som en effekt av översättningssituationen. 
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Det kan också tolkas som att det svenska klarspråksarbetets framgångar har 
gjort att de textmönster och skrivsätt som brukar rekommenderas i klarspråks-
sammanhang också har kommit att uppfattas som typiskt svenska. 

I kapitlet har även redovisats vilken bild deltagarna har av texternas mot-
tagare. Denna genomgång visade på en tydlig uppdelning av texter i olika 
kategorier – där rättsakter huvudsakligen ansågs vända sig till jurister eller 
nationella myndigheter, medan broschyrer och andra informationstexter 
kategoriserades som ”texter riktade till allmänheten”. Det framkom också en 
skillnad mellan å ena sidan kommissionen och rådet, där mottagarna ofta 
finns i Sverige, och å andra sidan parlamentet, där mottagarna oftare före-
faller finnas inom den egna EU-institutionen. Flera deltagare upplevde också 
att texterna många gånger saknade mottagare, och endast översattes för att 
regelverket krävde det. 

Den bild som framkommit ger anledning att ifrågasätta om de översatta 
texterna bör betraktas som svenska texter. Lämpligare är kanske att se dem 
som EU-texter på svenska. Detta stöder i så fall vad bland annat Koskinen 
(2000, 2008) har hävdat, att EU utgör en egen interkultur och att EU-texter 
är hemmahörande i denna snarare än i kulturer som kan kopplas till enskilda 
medlemsländer. 
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9 Analys av granskade texter 

I detta kapitel presenteras en analys av de revideringar som görs i texterna i 
samband med den interna granskningen på enheterna. Denna granskning 
innebär att den färdiga översättningen kontrolläses av en översättarkollega 
vid enheten. (För en presentation av rutinerna kring detta vid respektive 
enhet, se avsnitt 2.2.1, 2.2.2 samt 2.2.3.) Översättarnas erfarenheter av, och 
uppfattningar om, den här interna granskningen har diskuterats i kapitel 7. 
Här utgörs materialet istället av de färdiggranskade texterna.  

Analysen av de granskade översättningarna är ett sätt att försöka identifiera 
de normer som gäller för översättningen, och de analyserade revideringarna 
har därför kategoriserats utifrån vilken eller vilka normer som respektive 
revidering kan relateras till. Frågan om vilka normer översättarna orienterar 
sig mot i intervjuerna har diskuterats i kapitel 8. Syftet här är att mer specifikt 
se på vilka normer som relevantgörs i samband med granskningen. 

En revidering visar att det finns en avvikelse mellan översättarens text och 
granskarens norm. Avvikelsen kan bero på att översättarens och granskarens 
normer skiljer sig åt, men det kan också vara så att texten avviker även från 
översättarens norm (vilket är fallet när översättaren har gjort ett oavsiktligt 
fel). I vissa fall, exempelvis revideringar som rör stavfel eller felöversätt-
ningar, kan man utgå från att det är den senare förklaringen som gäller. 
Översättaren har rimligen inte avsett att stava ”komissionen” med ett m, eller 
att översätta ”exceptions” med ”förväntningar”. I andra fall är det svårare att 
veta, om översättaren själv föredrar sitt eget uttryck, och alltså inte delar 
granskarens norm, eller om översättaren tvärtom håller med granskaren men 
inte själv kom på just den lösning som granskaren föreslår. Om jag hade haft 
tillgång till de textversioner där översättarna har fört in granskarnas 
revideringar (detta gäller alltså enbart på kommissionen och parlamentet) 
hade det varit möjligt att pröva detta för respektive revidering, genom att se 
vilka revideringar översättaren i sin tur valt att behålla. Eftersom jag inte har 
tillgång till denna version av texterna kan jag i dessa fall (där det alltså inte 
uppenbart handlar om att översättningen avviker även från översättarens 
norm) inte avgöra hur granskarens och översättarens normer förhåller sig till 
varandra, utan endast konstatera att texten avviker från granskarens norm. 

Men revideringarna visar också vilka normavvikelser granskarna har ansett 
det viktigt att markera. Att granskaren under sin läsning av texten registrerar 
en avvikelse måste inte leda till att granskaren också väljer att göra en 
revidering (dvs. skillnaden mellan reactions och responses, se avsnitt 3.5). 
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Tvärtom är strävan vid samtliga tre institutioner att granskarna ska undvika 
”onödiga” revideringar (jfr avsnitt 7.1.1). 

9.1 Normkategorisering av revideringarna 
Här presenteras de kategorier som har använts för att klassificera granskarnas 
revideringar. Utarbetandet av dessa kategorier har skett i växelverkan mellan 
å ena sidan den teoretiska förförståelsen, och å andra sidan det empiriska 
material som de granskade texterna utgör. En första uppsättning kategorier 
skapades dels utifrån tidigare forskning (Brunette, Gagnon & Hine 2001, 
Nordman 2009) dels utifrån enheternas skriftliga riktlinjer för översättning 
och granskning, samt de normer som lyftes fram i intervjuerna. Under 
analysen av det empiriska materialet har dessa kategorier reviderats och 
nyanserats, då målet varit att få en bild av vilka normkategorier som relevant-
görs i samband med granskningsarbetet. Det slutliga kategoriseringssystemet 
visar alltså vilka normkategorier som varit möjliga att identifiera i materialet. 
Den slutliga uppsättningen kategorier är följande: 
 
Språklig korrekthet 
Korrekt översättning 
-------------------------------------------------- 
Intertextuell konsekvens 
Originalkonsekvens 
Inomtextuell konsekvens 
Begriplighet 
Idiomatisk svenska 
Stil 
----------------------------------------------------- 
Övriga revideringar 

Bland dessa kategorier har de två översta en särställning i det avseendet att 
jag har ansett det rimligt att anta att dessa två har visst företräde före övriga 
kategorier. De relaterar båda till normer som finns tydligt kodifierade och 
som inte lämnar utrymme för tolkningar. De kan kallas för binära normer, då 
det i dessa fall inte finns någon gråskala utan endast rätt eller fel. De 
revideringar som faller inom någon av dessa kategorier är sådana där man 
måste utgå från att både översättare och granskare menar att revideringen 
korrigerar fel i översättningen. För varje revidering har jag därför först 
undersökt om den kan föras till någon av dessa två kategorier. Om så varit 
fallet har jag inte försökt att utöver detta föra den till någon av de övriga 
kategorierna. Det förekommer alltså ingen dubbelkategorisering mellan de 
två första kategorierna och resterande kategorier. Någon inbördes rang-
ordning mellan de två första kategorierna har inte varit nödvändig då det inte 
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i något fall varit aktuellt att föra en revidering till båda dessa. (Dubbel-
kategorisering mellan övriga kategorier behandlas i avsnitt 9.1.10.) 

Avslutningsvis kan påpekas att eftersom jag är ute efter vilka normer som 
framträder genom revideringarna, och inte efter vilken effekt de har på över-
sättningarnas kvalitet, har jag inte skiljt ut de fall där granskaren genom en 
revidering råkar införa fel i texten. Jag kan konstatera att det förekommer, 
men har inte tittat närmare på det utan behandlat dessa fall likadant som 
andra revideringar. I de följande avsnitten ges en närmare beskrivning av vad 
respektive kategori omfattar. I de exempel som ges är de ord som granskaren 
strukit över markerade med genomstrykning. Granskarens tillägg är inskrivna 
med upphöjda bokstäver. Text som granskaren strukit under (eller i vissa fall 
ringat in) har markerats med understrykning även i exemplen, och i de fall där 
granskaren visat med en pil att den understrukna texten ska flyttas inom 
meningen har jag skrivit texten inom hakparentes på dess nya plats. 

9.1.1 Språklig korrekthet 
Den första kategorin är språklig korrekthet. Till denna kategori har jag fört 
revideringar som korrigerar rena språkfel, alltså där översättaren har stavat 
fel, kommaterat fel, missat att kongruensböja ett ord etc. Ett exempel på en 
revidering som förts till kategorin språklig korrekthet är följande, där 
granskaren ersätter pronomenet ”de” med objektsformen ”dem”: 

Kommissionen ska ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 23a om fastställande av närmare bestämmelser som kompletterar dedem 
i punkt 2 i denna artikel, särskilt kriterier för att ingående undersöka de 
motsvarande krav som avses i dessa. (K2, s. 8) 

Översättarens version måste här betraktas som en lapsus och revideringen 
justerar texten så att den ansluter till allmänna grammatikkrav för svenskan. 

9.1.2 Korrekt översättning 
Den andra kategorin omfattar revideringar som syftar till att åstadkomma en 
korrekt översättning. Hit har jag fört revideringar som efter en kontroll mot 
källtexten visar sig vara rättelser av översättningsfel. Det handlar då om sådant 
som att översättaren har missat ett ord eller kanske en hel bisats (i något fall 
förekommer också att en bisats som inte finns i originalet har lagts till i 
översättningen, och att granskaren då stryker denna), gjort en felsyftning etc. 
Jag är fullt medveten om att en del av detta är sådant som i en annan typ av 
översättning inte alls hade behövt betraktas som fel. Uteslutande av viss 
information eller tillägg av information (explicitering) är naturliga strategier i 
många typer av översättningar. När jag säger korrekt översättning syftar jag 
därför bara på vad som är korrekt enligt de krav som gäller i den här miljön 
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och för de här texterna, och det rör sig därför om en genrespecifik norm. Ett 
exempel på en revidering som förts till denna kategori är följande: 

Befogenheterna att anta delegerade akter tilldelas rådet kommissionen på de 
villkor som fastställs i artiklarna 14 och 15. (R2, s.13) 

[Originalet:] The powers to adopt delegated acts are conferred on the 
Commission subject to the conditions laid down in Articles 14 and 15. 
(R2_EN, s. 13) 

Som framgår av originalet är det Europeiska kommissionen och ingen annan 
EU-institution som avses och granskarens revidering korrigerar därmed en 
felöversättning. 

9.1.3 Intertextuell konsekvens 
Till denna grupp har jag fört revideringar som lägger översättningen närmare 
tidigare svenska översättningar, eller närmare de formuleringar som finns 
fastslagna i Anvisningarna för hur vissa återkommande uttryck eller partier 
bör skrivas i de svenska översättningarna. Kategoriseringen är här naturligtvis 
beroende av jämförelser med såväl Anvisningarna som tidigare svenska texter. 
Då jag ofta inte haft tillgång till de bakgrundsdokument som översättarna 
eventuellt kan ha arbetat utifrån har jag istället använt mig av sökningar i 
IATE (för enskilda ord) och EUR-lex (för såväl ord som längre textpartier) för 
att avgöra om och i vilken utsträckning ett ord eller en viss formulering har 
använts tidigare. Det förekommer dock också att granskaren själv, i anslutning 
till revideringen, lämnat en kommentar om vilken tidigare text som använts 
som utgångspunkt för revideringen, som i nedanstående exempel. 

som antogs den 12 december 2002 [antogs] 
[Granskarens kommentar:] Se kom. förordn. 164/2010”. (K4, s. 12) 

I de fall där denna typ av kommentarer finns har jag kunnat ta fram den 
rättsakt som granskaren hänvisar till, och kontrollera ordalydelsen i denna. I 
den förordning som granskaren hänvisar till i detta exempel återfinns just 
formuleringen ”som den 12 december 2002 antogs”, alltså den ordföljd som 
granskaren vill se även här. 

9.1.4 Originalkonsekvens 
Kategorin originalkonsekvens omfattar revideringar som rör konsekvens och 
enhetlighet i förhållande till originalet, utan att det handlar om sådana 
ändringar som relaterats till korrekt översättning. Ett exempel är 
revideringen nedan, där översättaren har valt bestämd form medan originalet 
har obestämd, vilket granskaren ändrar. 
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Den olagliga avverkningen Olaglig avverkning är ett stort problem med 
internationell dimension. (R2, s.3) 

[Originalet:] Illegal logging is a pervasive problem of major international 
concern. (R2_EN, s.2) 

Det handlar här alltså om att översättningen läggs närmare originalet på 
ytspråklig nivå. 

9.1.5 Inomtextuell konsekvens 
Till kategorin inomtextuell konsevens har förts sådana revideringar som 
syftar till att den aktuella översättningen i sig ska vara enhetlig. 

Om Europaparlamentet eller rådet gör invändningar mot den delegerade akten 
ska den inte träda i kraft. [Granskarens kommentar:] Se ovan. (P3, s. 24) 

Vid den här revideringen har granskaren explicit hänvisat till en tidigare 
formulering i den aktuella översättningen, men även då det inte funnits 
sådana explicita kommentarer har revideringar ansetts relatera till inom-
textuell konsekvens om de går att motivera utifrån tidigare förekomster i 
texten. Återkommande revideringar har dock inte automatiskt förts till denna 
kategori. Om en revidering har ansetts relatera till normen stil, första gången 
den uppträder, förefaller det rimligt att anta att det är denna norm som slår 
igenom även vid efterföljande revideringar – snarare än att det då handlar 
om att ansluta till den redan genomförda revideringen. 

9.1.6 Begriplighet 
Den sjätte kategorin, begriplighet, omfattar revideringar som närmar texten 
till de riktlinjer för begriplighet som översättarna har att arbeta efter. Det 
gäller i första hand Anvisningarna eftersom det är de riktlinjer som har 
företräde, men också svenska riktlinjer som exempelvis Myndigheternas 
skrivregler och Myndigheternas föreskrifter. (Båda de två sistnämnda 
hänvisas också till i Anvisningarna). 44 Kategoriseringen baserar sig alltså 

                               
44 Som tidigare framgått (se avsnitt 5.4.3) är Anvisningarna avsett att vara en samlad fram-
ställning av de regler och rekommendationer som finns för rättsaktsöversättningen, och de 
innehåller därför inte enbart begriplighetsrelaterade punkter. Där berörs t.ex. också frågor om 
intertextuell konsekvens och språklig korrekthet. De partier av Anvisningarna som jag har 
utgått från här är dels det inledande avsnitt 1 (”Språk och stil i de svenska EU-rättsakterna”), 
dels delar av bilaga 1 (”Översättning från engelska och franska till svenska – kontrastiva 
aspekter”). I bilagan gäller det punkter där den rekommendation som ges motiveras av att 
detta uttryckssätt är ”tydligare” eller mindre tungt, eller där rekommendationen på annat sätt 
bidrar till att följa traditionella klarspråksriktlinjer som att skriva kortare meningar och 
undvika nominaliseringar. En del av de rekommendationer ur andra riktlinjer (framför allt 
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inte på en bedömning av om revideringen gör texten mer lättläst eller 
begriplig, utan enbart på om den följer de fastslagna riktlinjerna. Ett exempel 
på en revidering som har förts till kategorin begriplighet är nedanstående 
revidering, som innebär att granskaren ersätter ett passivt verb med ett aktivt. 

Sunda offentliga finanser och balanserade budgetar är en förutsättning för 
ekonomisk och finansiell stabilitet, något som tydligt framgår av 
statsskuldskrisen genom vilken som understryker behovet av starka och stabila 
finanspolitiska ramar understryks. (P8, s. 10) 

Denna förändring innebär också att verbet placeras tidigare i satsen, vilket 
även det ligger i linje med klarspråksrekommendationerna. 

9.1.7 Idiomatisk svenska 
Till kategorin idiomatisk svenska har jag fört revideringar som lägger 
översättningen närmare dagens svenska språkbruk. Denna kategori svarar 
mot den stora vikt som intervjudeltagarna lägger vid att texterna ska vara 
skrivna på god, idiomatisk svenska – men idiomaticitetens betydelse finns 
också formulerad i skrift i form av Anvisningarnas inledningsparagraf (1.1) 
som slår fast att ”[m]ålet för översättningen är att åstadkomma texter som 
stilmässigt avviker så litet som möjligt från moderna svenska författnings-
texter”. Av detta citat framgår också att det rör sig om en genrespecifik norm 
där det är språkbruket i just författningstexter man ska rätta sig efter (även om 
detta naturligtvis kan omfatta även många allmänspråkliga uttryck). 

Den här typen av kategori är förstås inte helt oproblematisk att avgränsa, 
eftersom frågan om vilket ord eller vilken formulering som är mest 
idiomatisk nästan oundvikligen blir en fråga om olika personers språkkänsla. 
Jag har här använt mig av sökningar i Språkbanken för att se vilket av två 
uttryck som tenderar att användas mest.45 I vissa fall har jag även gjort mot-
svarande sökningar på Google. Naturligtvis innehåller varken Språkbanken 
eller Google något representativt utsnitt av det svenska språket, men jag 
motiverar mitt användande av dem med att det i huvudsak är dessa som 
deltagarna själva använder (utöver sin egen eller kollegernas språkkänsla) 
när de vill veta vilket uttryckssätt som är vanligast i Sverige. I tveksamma 
fall har en revidering istället förts till övriga revideringar. Ett exempel på en 
revidering som förts till kategorin idiomatisk svenska är följande: 

För att kunna ta hänsyn till de erfarenheter som vunnits gjorts vid 
genomförandet av denna förordning […]. (R2, s. 13)  

                                                                                                                             
Myndigheternas skrivregler och Myndigheternas föreskrifter som jag ansett relatera till 
begriplighetsfrågan, finns också återgivna i Anvisningarna.  
45 Sökningar har gjorts i Korp, och varit begränsade till det moderna materialet. (Sökningar 
har alltså inte gjorts i parallellkorpusar, litteraturbanken, eller korpusar med historiska eller 
fornsvenska texter.) 
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Det är på svenska betydligt vanligare att göra erfarenheter än att, som i det 
engelska originalet, vinna dem och granskarens revidering kan därför här 
relateras till normen om idiomatisk svenska. 

9.1.8 Stil 
De revideringar som ansetts relatera till normkategorin stil, är revideringar 
där ett ord eller en formulering med hög stilnivå ersätts av ett ord eller en 
formulering med lägre stilnivå, eller tvärtom. Jag är medveten om att även 
faktorer på högre textnivåer kan påverka det som kan betecknas som stil, 
men eftersom revideringar av detta slag inte förekommer på högre nivåer i 
de här texterna, blir det i praktiken bara ord och avgränsade formuleringar 
som kommer i fråga. Nedan återges ett exempel på en revidering som förts 
till kategorin stil. 

[…] välkomnade kommissionens avsikt att påskynda lagstiftningsförslagen, 
så att det nya ramverket kan vara heltfullständigt infört år 2010. (R1, s.4) 

”Fullständigt”, som granskaren för in, kan sägas höra till en mer formell 
stilnivå än ”helt”, och revideringen kan därför relateras till normen stil. 

Liksom kategorin idiomatisk svenska har kategorin stil varit svår att 
avgränsa objektivt, då även stil är något som i hög grad handlar om 
språkkänsla. Mycket få revideringar har också förts till denna kategori. Jag 
menar dock att kategorins begränsade storlek inte är en effekt av att 
stilrelaterade revideringar istället skulle ha förts till övriga revideringar. Utan 
att ha fört statistik är det min bestämda uppfattning att antalet tveksamma fall 
vad gäller denna kategori har varit ytterst få. 

9.1.9 Övriga revideringar 
De revideringar som inte med säkerhet kunnat föras till en eller flera av 
ovanstående kategorier, har kategoriserats som övriga revideringar. Många 
gånger kan detta vara revideringar som grundas på granskarens personliga 
preferenser och uppfattningar om vilken formulering som är bäst. Men det är 
också möjligt att en del av dem i själva verket är ett resultat av att granskaren 
följer en för arbetsplatsen gemensam norm, men att det rör sig om en norm 
som jag inte känner till. Bland annat är det troligt att ett flertal revideringar 
som hamnat här, egentligen skulle förts till kategorin intertextuell konsekvens. 
Detta märks inte minst i de dokument där granskaren någonstans motiverat 
en revidering genom att hänvisa till ett tidigare dokument. Det ger mig 
nämligen möjlighet att jämföra granskarens resterande revideringar mot 
samma tidigare dokument, och jag har då ofta kunnat konstatera att även 
andra revideringar, där granskaren inte skrivit någon explicit hänvisning, 
förklaras av formuleringar i detta tidigare dokument. Ett exempel på en 
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revidering som förts till kategorin övriga revideringar, finns i nedanstående 
textutdrag, där granskaren strukit ordet ”kategori” och ersatt det med ”typ”. 

Medlemsstaterna får dock inte begränsa detta antal till mindre än två 
leverantörer för varje kategorityp av marktjänster … (K5, s. 19) 

Till kategorin övriga revideringar har också förts sådana revideringar där 
granskaren har markerat ett ord (det rör sig i dessa fall uteslutande om 
enskilda ord eller fraser), men utan att lämna något förslag på en alternativ 
formulering, som i nedanstående exempel där granskaren ringat in ”tredje-
partshantering” och skrivit ett frågetecken i marginalen. 

Användare som tillämpar tredjepartshantering eller som tillämpar egen-
hantering ska inte rådfrågas under upphandlingsförfarandet. [Granskarens 
kommentar:] ? (K5, s. 22) 

I fall som detta, där det inte finns någon indikation på vilket uttryck 
granskaren hade önskat istället, är det mycket svårt att uttala sig om vilken 
norm som kan ha legat bakom granskarens respons och denna typ av 
revideringar har därför alltid förts till övriga revideringar. Även de 
revideringar som innebär att ett fel införs i översättningen har många gånger 
förts hit, då det på grund av felet inte varit möjligt att sluta sig till vilken 
formulering granskaren önskade i texten. 

9.1.10 Dubbelkategoriseringar 
I flera fall följer en revidering två eller tre normer och har då förts till flera 
kategorier. (Det hade naturligtvis inte varit uteslutet att föra en revidering till 
fler än tre kategorier, men några sådana fall förekommer inte i materialet.) 
Exempelvis har granskaren, i nedanstående utdrag, skrivit in ett kommatecken 
efter den inledande bisatsen, där även originaltexten har ett kommatecken. Det 
lägger översättningen närmare källtexten, men följer samtidigt Anvisningarnas 
rekommendationer om tydlighets- och läsbarhetskommatering (paragraf 3.4.1 i 
Anvisningarnas andra bilaga), och revideringen har därför räknats både till 
kategorin originalkonsekvens och till kategorin begriplighet. 

Om vid utgångspunkten av denna period varken Europaparlamentet eller 
rådet har gjort några invändningar mot den delegerade akten eller om före 
denna tidpunkt Europaparlamentet och rådet båda har informerat 
kommissionen om att de har beslutat att inte göra invändningar, ska den 
delegerade akten träda i kraft vid den tidpunkt som anges i dess 
bestämmelser. (R2, s. 14) [min understrykning, inte granskarens] 

If, on expiry of that period, neither the European Parliament nor the Council 
has objected to the delegated act, or if, before that date, the European 
Parliament and the Council have both informed the Commission that they 
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have decided not to raise objections, the delegated act shall enter into force at 
the date stated in its provisions. (R2_EN, s. 13) [min understrykning, inte 
granskarens] 

Denna typ av dubbelkategorisering är alltså inget jag strävat efter att und-
vika. Det finns ingen anledning att anta att en revidering inte skulle kunna 
relatera till flera normer samtidigt. Det vore heller inte möjligt för mig att 
rangordna normkategorierna (utöver den begränsade rangordning jag gjort 
genom att skilja ut kategorierna korrekt översättning, språklig korrekthet och 
övriga revideringar) och avgöra vilken av dem som i så fall varit den 
primära grunden till granskarens revidering. 

9.2 Vad visar analysen av revideringarna? 
Analysen av revideringar ger en indikation på vilka normer som aktualiseras i 
samband med granskningen, men säger också något om den interinstitutionella 
textprocessen. Båda dessa aspekter är relevanta för avhandlingens över-
gripande syfte. I de följande avsnitten presenteras de resultat analysen har gett, 
vad gäller såväl arbetsprocessen som vilka normer som framträder. 

9.2.1 Ingen tydlig minskning av antalet revideringar 
Det hade kunnat väntas att antalet revideringar skulle sjunka under den inter-
institutionella processens gång. Om en text redan har granskats och bearbetats 
vid två av institutionerna bör många problem redan vara åtgärdade. En sådan 
tanke förefaller också finnas vid enheterna. Bland annat säger kommissionens 
enhetschef att kommissionens uppgift är att ”leverera en så bra och färdig 
produkt som möjligt som rådet och parlamentet egentligen bara behöver 
anpassa när de föreslår ändringar”. Det går dock inte att se någon tydlig 
tendens till att mängden revideringar, sett i relation till texternas längd, skulle 
sjunka under processens gång. Visserligen görs färre revideringar på rådet än 
på kommissionen, men ännu färre görs på parlamentet vilket tyder på att det är 
andra faktorer än den interinstitutionella textprocessen som ligger bakom 
detta. Vilka dessa faktorer är går dock inte att utläsa ur denna undersökning.  

Resultaten ligger i linje med Nordmans (2009) slutsatser. Inte heller i 
hennes undersökning, av lagöversättning i Finland, kunde någon tydlig 
minskning av antalet revideringar noteras mellan de olika leden i text-
processen. I likhet med Nordman kan jag därför konstatera att ”varje version 
förefaller upplevas som institutionernas egen produkt” (a.a. s. 232). Detta är 
måhända inte heller särskilt överraskande, åtminstone inte när det gäller de 
texter jag har studerat. Eftersom EU-institutionerna är självständiga enheter 
blir texterna de producerar också respektive institutions ansvar. Den färdig-
granskade översättningen från de olika översättningsenheterna ska ju (i alla 
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fall formellt) utgöra grund för beslut vid den aktuella EU-institutionen. Ett 
förslag från kommissionen, eller en omarbetad rättsakt från parlamentet kan 
därför inte enbart betraktas som en intern version, avsedd att bearbetas 
vidare i en längre textprocess, utan måste också ses som en officiell slut-
produkt. Detta bör försvåra en tydlig arbetsfördelning mellan institutionerna, 
eftersom det innebär att mindre revideringar eller detaljer inte kan sparas till 
sista instans utan att alla nivåer (förutsatt att de ligger inom översättarnas 
mandat) måste hanteras på samtliga enheter. 

9.2.2 Revideringarnas fördelning på skilda normkategorier 
Resultaten tyder på att det finns en hög grad av samstämmighet mellan de tre 
institutionerna. Överensstämmelsen är stor både när det gäller vilka norm-
kategorier som är vanligast och när det gäller vilka som är minst förekom-
mande. Av diagram 1, diagram 2 och diagram 3 framgår hur revideringarna 
fördelar sig på de olika normkategorierna vid kommissionen, parlamentet 
respektive rådet. De siffror som anges avser medelvärdet för samtliga texter 
från varje institution, räknat i procent.46 

 
Diagram 1. Revideringarnas fördelning på olika normkategorier vid kommissionen 

Som diagrammet visar är revideringar som relaterar till korrekt översättning, 
intertextuell konsekvens eller originalkonsekvens vanligast. Detta mönster 
återkommer i diagram 2, som visar normkategorifördelningen vid parlamentet. 

                               
46 Siffran anger hur många procent av det totala antalet revideringar som förts till respektive 
kategori. Eftersom vissa revideringar förts till fler än en kategori blir totalsumman mer än 100 
procent. 
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Diagram 2. Revideringarnas fördelning på olika normkategorier vid parlamentet 

Även i materialet från parlamentet ligger revideringar som relaterar till 
korrekt översättning, intertextuell konsekvens eller originalkonsekvens i 
toppen. Jag väljer här att bortse från restkategorin övriga revideringar, som 
behandlas särskilt i avsnitt 9.2.4. 

 
Diagram 3. Revideringarnas fördelning på olika normkategorier vid rådet 

Vid rådet hör revideringar som relaterar till intertextuell konsekvens och 
originalkonsekvens till de vanligaste, medan kategorin korrekt översättning 
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inte är lika vanlig som i kommissions- och parlamentsmaterialen – något 
som jag kommenterar mer utförligt nedan. Istället hör revideringar relaterade 
till kategorin begriplighet till de vanligaste i rådsmaterialet. Diagram 4 visar 
en sammanställning av revideringarnas fördelning, för att underlätta en 
jämförelse mellan de tre institutionerna. 

 
Diagram 4. Revideringarnas fördelning på olika normkategorier vid respektive 
institution 

Som diagrammen visar är det tre kategorier som har genomgående låga siffror 
vid samtliga institutioner: inomtextuell konsekvens, idiomatisk svenska samt 
stil. (Kategorin idiomatisk svenska har högre värden vid kommissionen än vid 
de övriga två institutionerna, men hör ändå till de minst vanliga kategorierna 
även vid kommissionen.) Revideringar som relaterar till någon av dessa 
normer förekommer alltså relativt sällan i de analyserade texterna. Det tyder 
på att dessa normer inte är de som får störst genomslag i granskningen. 

Vad gäller de vanligaste revideringskategorierna kan det alltså konstateras 
att revideringar som relaterar till intertextuell konsekvens och till original-
konsekvens är vanliga vid samtliga institutioner. Detta var inte heller oväntat 
med tanke på den bild som framkommer i intervju- och observations-
materialen. Mer överraskande är att kategorin korrekt översättning, som 
ligger i topp i materialet från kommissionen respektive parlamentet, kommer 
först på femte plats i rådsmaterialet – och då med avsevärt lägre siffror 
(drygt 9 procent för rådet jämfört med omkring 23 procent för de andra två 
institutionerna). Detta kan emellertid inte rimligen tolkas som att frågan om 
att de svenska texterna ska vara korrekt översatta betraktas som mindre 
viktig på rådet. Förklaringen måste ligga någon annanstans. En möjlig för-
klaring är förstås att översättarna vid kommissionen och parlamentet helt 

0 5 10 15 20 25 30

övriga revideringar

stil

idiomatisk svenska

begriplighet

inomtextuell konsekvens

originalkonsekvens

intertextuell konsekvens

korrekt översättning

språklig korrekthet

rådet

parlamentet

kommissionen



 195

enkelt gör fler fel, och att granskarna därför måste ingripa oftare där. Detta 
förefaller dock inte heller särskilt sannolikt. Om granskarna på rådet hade 
gjort fler revideringar per sida, hade man kunnat tänka sig att antalet rena 
felöversättningar tvärtom är ganska konstant mellan de tre institutionerna, 
men att rådet gör fler andra revideringar vilket minskar andelen för de 
revideringar som rör frågan om korrekt översättning. Men det är inte vid 
rådet som flest revideringar per sida görs, utan vid kommissionen.  

En mer sannolik förklaring är istället det faktum att rådet har granskat 
hela de analyserade texterna, men endast översatt delar av dem. Vid kom-
missionen, som är först i textkedjan, översätts hela texten och granskas 
sedan. Materialet från kommissionen består alltså av hela rättsakter, där all 
text är både översatt och granskad vid kommissionen (eller översatt av fri-
lansöversättare på uppdrag av kommissionen). Vid parlamentet översätts 
endast de ändringsförslag som läggs i samband med att förslaget behandlas 
av Europaparlamentet, och det är bara dessa översatta ändringsförslag som 
granskas. Materialet från parlamentet består alltså inte av fullständiga rätts-
akter, utan av långa listor med ändringsförslag. Dessa texter har dock i sin 
helhet såväl översatts som granskats vid parlamentet. Materialet från rådet 
består, precis som materialet från kommissionen, av fullständiga rättsakter. 
Skillnaden är dock att det vid rådet endast är eventuella ändringar (som har 
gjorts i texten under den politiska processens gång) som översätts, men hela 
texten granskas – även de delar som tidigare översatts av kommissionen och 
parlamentet. Revideringar görs också i hela texten, inte enbart i de partier 
som översatts av rådet. Man kan då tänka sig att i de textpartier som tidigare 
översatts av kommissionen och parlamentet, har rena översättnings- eller 
språkfel redan korrigerats (det kan naturligtvis kvarstå fel, men de bör vara 
färre än för ogranskade partier) och sådana revideringar behöver därför inte 
göras i dessa textpartier. Revideringar som relaterar till bedömningsnormer 
kan däremot antas bli aktuella att göra i hela texten, eftersom olika granskare 
kan göra olika prioriteringar. Sammantaget skulle detta kunna förklara den 
låga andelen revideringar som kan kopplas till korrekt översättning vid rådet. 
Detta kan då ses som en effekt av den interinstitutionella processen, och av 
det faktum att texterna bearbetas i flera steg vid de olika institutionerna.  

Denna förklaring motsägs delvis av resultaten för den andra binära norm-
kategorin – språklig korrekthet, som i så fall hade förväntats följa samma 
mönster. Och visserligen förekommer även denna kategori mer sällan i 
rådsmaterialet än i kommissionsmaterialet, men den är ännu mer sparsamt 
förekommande på parlamentet. Det skulle dock kunna förklaras med påverkan 
från en enskild granskare. Parlamentets medelvärde för kategorin språklig 
korrekthet dras nämligen ner kraftigt av att det i tre texter, P4, P6 och P7, 
inte förekommer några revideringar som relaterar till denna kategori. Samtliga 
dessa texter är granskade av granskare B. Förklaringen är inte helt tillfreds-
ställande, då det förefaller osannolikt att någon granskare skulle anse frågor 
om språklig korrekthet vara oviktiga – men det är ändå anmärkningsvärt att 
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just dessa tre texter är de enda i materialet (dvs. från alla tre institutionerna) 
som helt saknar revideringar relaterade till språklig korrekthet. Det skulle 
därför kunna vara så att just granskare B av någon anledning lagt mindre 
fokus vid denna typ av revideringar, och detta skulle i så fall kunna förklara 
varför mönstret för kategorin språklig korrekthet inte följer mönstret för 
normkategorin korrekt översättning. Jag bedömer att hypotesen om att rådets 
lägre andel revideringar relaterade till korrekt översättning beror på att denna 
typ av uppenbara fel delvis redan är åtgärdade, ändå förefaller rimlig. 

Samtidigt är det intressant att konstatera att detta – det faktum att sådana fel 
redan är åtgärdade – alltså ändå inte verkar innebära att mängden revideringar 
sjunker under processens gång (se avsnitt 9.2.1). Det kan förklaras så att om 
mängden nödvändiga revideringar (här syftande på revideringar som rör 
språklig korrekthet eller korrekt översättning) sjunker, kan det antas ge 
granskaren utrymme att istället göra fler revideringar som relaterar till 
bedömningsnormer. Det här skulle då också kunna tänkas vara en av de 
saker som ligger bakom rådets högre andel revideringar som relaterar till 
begriplighet. Om mindre tid behöver läggas på nödvändiga revideringar 
frigörs tid, som då kan läggas på begriplighetsrelaterade revideringar. Detta 
skulle i så fall innebära att en högre kvalitet (i betydelsen färre avvikelser 
från normerna om språklig korrekthet och korrekt översättning) på de över-
sättningar som kommer till textprocessens sista instans, faktiskt leder till att 
klarspråksinsatser får större utrymme (och inte enbart till att den sista 
granskningen förkortas). Det kan antas i förlängningen ha positiv inverkan 
på texterna i klarspråkshänseende. 

9.2.3 Fokuseras idiomaticitet och begriplighet? 
I intervjuerna talar många deltagare om att granskningen har stor betydelse 
för texternas kvalitet, inte minst i klarspråkshänseende. Det framhålls att 
många snåriga och alltför källspråksnära formuleringar rensas bort genom 
granskningen, och ersätts med begripligare och mer idiomatiska svenska 
varianter. Analysen av revideringarna visar att förändringar till ett mer 
idiomatiskt svenskt språkbruk görs, men att dessa utgör en förhållandevis 
liten del av den totala mängden revideringar (se avsnitt 9.2.2). Begriplighets-
revideringar är något vanligare, i synnerhet vid rådet, men är inte så 
framträdande som man hade kunnat vänta sig utifrån intervjumaterialet. Vad 
deltagarna uppger att granskningen fokuserar på och vad som i praktiken 
fokuseras överensstämmer alltså inte helt. Skillnaden kan bero på en önskan 
från intervjudeltagarnas sida att lyfta fram enheternas klarspråksarbete och 
betona att klarspråk är något de lägger stor vikt vid i sin verksamhet. Det kan 
också vara så att en del av de till synes omotiverade omformuleringar, som 
förts till kategorin övriga revideringar, har setts som begriplighets- eller 
idiomaticitetsrelaterade revideringar av granskarna själva. Eftersom de 
intervjuade översättarna också själva är granskare behöver deras uttalanden 



 197

om granskningen inte bara grunda sig på vad de upplever att kollegernas 
granskningar fokuserar på, utan kan också handla om vad de anser att de 
själva fokuserar på i sina granskningar. Om så är fallet blir slutsatsen att 
många av de revideringar som görs i syfte att öka textens begriplighet i 
praktiken inte kan knytas till de klarspråksrekommendationer som ges. Mitt 
intryck är att en del av de revideringar som gjorts, och som förts till kategorin 
övriga revideringar, kan vara av det här slaget och jag ser därför detta som 
en sannolik förklaring. (Vilket dock inte utesluter att intervjumaterialets större 
fokus på begriplighet också kan bero på en medveten eller omedveten önskan 
hos deltagarna att framhäva just klarspråksarbetet. Båda faktorerna kan sam-
verka.) Tanken får också visst stöd av resultaten från Nords undersökning av 
en språkgranskningsprocess, som visar att endast få av de ändringar som görs 
kan knytas specifikt till klarspråksnormerna (Nord 2011:182 f.), trots att 
klarspråksbearbetning då är huvuduppdraget. Pliktnormen att man bör skriva 
klarspråk skulle i så fall kunna vara något starkare än resultaten ger intryck av, 
men då utan att på ett tydligt sätt knyta an till den kodifierade kvalifikations-
norm som slår fast vad som utgör klarspråk. 

9.2.4 Informella eller personliga normer tycks vara vanliga 
Till kategorin övriga revideringar har förts de fall där det inte varit möjligt 
att knyta revideringen till någon av de andra normkategorierna. Som 
framgick av avsnitt 9.1.9 inkluderar denna kategori bland annat sådana 
revideringar som baserar sig på granskarens rent personliga uppfattning om 
vilken formulering som är bäst. I synnerhet i parlamentsmaterialet utgör 
gruppen övriga revideringar en relativt stor andel av revideringarna (drygt 21 
procent, jämfört med drygt 10 procent vid kommissionen och drygt 15 procent 
vid rådet). Att de övriga revideringarna i parlamentsmaterialet uppgår till så 
mycket som en femtedel, kan tyda på att revideringar baserade på granskarens 
personliga preferenser är vanligare vid parlamentet. Detta skulle kunna tala 
för en mindre styrd granskningskultur vid denna enhet. Intervjumaterialet 
ger dock inte något egentligt stöd för denna tolkning. Att det finns en stor 
individuell variation mellan granskare, och att många har sina personliga 
käpphästar, framkommer i intervjuerna, men det gäller vid samtliga enheter. 
Ingenting pekar på att det skulle gälla i större utsträckning på parlamentet. 
Samtidigt är det sannolikt att detta skulle vara svårt att fånga i ett intervju-
material, vilket gör att möjligheten att personliga preferenser får större 
genomslag vid parlamentet ändå kvarstår. 

Men det finns även en annan möjlig tolkning. Om man tar fasta på det 
faktum att vissa av dessa kategoriseringar kan bero på att jag som utom-
stående inte känner till alla de riktlinjer som gäller vid översättningen (se 
avsnitt 9.1.9), skulle skillnaden gentemot rådet och kommissionen istället 
kunna tyda på att man vid parlamentet har fler informella normer. Informella 
normer innebär här alltså normer som inte finns nedskrivna i samlade rikt-
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linjer, men som ändå kan vara gemensamma, eller delvis gemensamma, på 
arbetsplatsen. Att parlamentet i vissa avseenden skiljer sig från rådet och 
kommissionen, till exempel i det att de inte arbetar med löptexter utan 
ändringsförslag, och att de delvis har andra mottagare (se avsnitt 8.4.2), 
skulle i så fall kunna vara ett skäl till det. Det kan också vara så att det på 
kommissionen, där översättarna vid avdelningen är uppdelade på tre skilda 
enheter, skulle finnas ett större behov av att skriva ner normer och att de då 
kommer att ingå i de riktlinjer jag har tillgång till. På rådet finns istället en 
tradition av att arbeta med Anvisningarna och Språkrådet, vilket också 
skulle kunna leda till att normer i större utsträckning kodifieras i skrivna 
riktlinjer. Därigenom skulle möjligheten öka för mig som utomstående att få 
kännedom om dessa normer, och kunna kategorisera de revideringar jag ser. 
Samtidigt kan sådana kodifieringar av normer förstås också bidra till att 
sprida dem inom den egna institutionen, och de skulle därmed även kunna 
innebära just att andelen revideringar som görs utifrån personlig preferens 
faktiskt minskar – vilket i så fall skulle utgöra ett stöd för den först framlagda 
förklaringsmöjligheten. 

Eftersom kategorin övriga revideringar inte i sig utgör en normkategori, 
utan en restkategori för de revideringar som inte med tillräcklig säkerhet låtit 
sig föras till någon av de övriga kategorierna, har jag inte räknat med denna 
kategori när jag diskuterar vilka normkategorier som är vanligast respektive 
minst vanliga i undersökningen. 

9.2.5 Starkt krav på intertextualitet 
Revideringar som relaterar till intertextuell konsekvens är genomgående 
vanligare än revideringar som relaterar till originalkonsekvens. Det är intres-
sant med tanke på att bundenheten till originalen är det som i den svenska 
debatten ofta framhålls som det stora problemet – och skälet till att texterna 
inte når upp till svenska klarspråksideal. Resultatet stöder det som intervju-
materialet visat, nämligen att bundenheten till tidigare svenska texter är 
minst lika stark. Att de intertextuella revideringarna är fler kan förstås också 
tyda på att originalkonsekvens är något som får starkt genomslag redan i 
översättningsskedet. I intervjuerna lyfts flera faktorer fram som bidrar till 
originaltrogenhet, exempelvis tidsbrist och användningen av TWB, vilket 
talar för att översättningarna redan följer originalet nära. Men i materialet 
återfinns flera fall av revideringar som fjärmar översättningen från originalet, 
för att istället ansluta den till en tidigare svensk version – något som får ses 
som ett tydligt tecken på att överensstämmelsen med tidigare svenska översätt-
ningar kan vara överordnad överensstämmelsen med källtexten. Så är fallet 
exempelvis med den revidering som återges i avsnitt 9.1.3, där granskaren 
ändrar översättarens mer källtextnära översättning till en översättning som 
istället ansluter till formuleringen i en tidigare svensk text. Jag återger här, 
utöver den svenska texten, även originalet. 
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International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code som antogs den 12 
december [antogs] (K4, s. 12) 

[Granskarens kommentar:] Se kom. förordn. 164/2010”. (K4, s. 12) 

 [originalet] International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code 
adopted on 12 December 2002 (K4_EN, s. 13) 

Att revideringar som relaterar till intertextualitetsnormen är så pass många 
visar också att intertextualiteten i sig är en viktig norm. Att lägga sig nära 
tidigare texter är alltså inte enbart en effekt av tidsbrist eller av använd-
ningen av TWB utan också av en norm. Detsamma gäller förstås också de 
revideringar som relaterar till normen om originalkonsekvens som, även om 
de är färre än intertextualitetsrevideringarna, också är vanliga. Inte heller där 
kan närheten till originalet alltså helt förklaras av praktiska faktorer i 
arbetsprocessen. 

9.2.6 Revideringar på lokal nivå dominerar 
De analyserade revideringarna görs till övervägande delen på lokal nivå i 
texterna. Att övergripande textuella nivåer inte berörs är givet, eftersom 
översättningsenheterna inte har några befogenheter att bearbeta dessa nivåer 
i texterna. Men de revideringar som görs gäller mycket lokala nivåer – så 
gott som alltid inom en sats. Endast sällan berörs flera satser av en och 
samma revidering, och de revideringar som sträcker sig över meningsgränser 
är ännu färre. Detta gäller även i rättsakternas ingress, där punktregeln inte 
är styrande. (Satsomflyttningar inom meningen är tillåtet även i artikeldel 
och bilagor.) Med utgångspunkt i intervjumaterialet är det förvånande att 
denna typ av revideringar förekommer så sparsamt, då just omflyttning av 
satser inom meningens ram är något som många deltagare lyfter fram som 
något man kan göra, och gör, för att texterna ska bli mer lättlästa (och mer 
idiomatiska). Bland annat Rolf, i intervjuutdraget i exempel 88, säger att 
detta är något han anser att översättarna är duktiga på att göra. 

Exempel 88. Man vänder uppochner på hela meningen va 

1 Rolf:    Svårigheten, för oss, det är liksom att, strukturen på 
2          engelska eller franska original är ofta så att … 
3          Kanske meningen, en lång mening, inleds då med en 
4          bisats eller sådär va. … Men, de flesta är väldigt 
5          bra, en del som jag granskar en hel del så ser jag 
6          det, de är bra de vänder på kuttingen helt enkelt. Och 
7          tar liksom huvudsatsen, där liksom huvudbudskapet 
8          finns va. Och sen då utvikningarna som finns i 
9          bisatsen kommer efteråt. Man vänder uppochner på hela 
10          meningen va. Det är liksom ett önskemål va. … Att man 
11          ska faktiskt ta och … omstrukturera meningen. Och jag 
12          tycker folk verkar klara av det väldigt bra. De inser 
13          det där också. 
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Ett skäl till att den här typen av omstuvningar inte görs av granskarna skulle 
förstås kunna vara att översättarna redan har gjort sådana anpassningar av 
meningsstrukturen. Jag har dock kontrollerat översättningarna i förhållande 
till källtexterna, och kan konstatera att översättningarna genomgående följer 
källtexternas meningsstruktur, även i fall där omstuvningar hade varit möjliga 
att göra. Att omstuvningar inte förekommer i materialet betyder förstås inte 
att de aldrig görs. Det material som gåtts igenom bör dock vara stort nog för 
att kunna konstatera att det inte är en så vanlig åtgärd som man hade kunnat 
vänta sig utifrån intervjumaterialet. I det här avseendet förefaller det alltså 
finnas en klar diskrepans mellan vad deltagarna uppfattar att de gör, och vad 
de faktiskt gör. 

9.2.7 Revideringarna motiveras sällan 
Revideringarna motiveras sällan. I vissa fall är förstås motiveringar knappast 
nödvändiga, om revideringen rör till exempel ett stavfel eller en dubblerad 
preposition. Men det är överraskande att även mer omfattande och mer 
bedömningsberoende revideringar generellt saknar motivering från grans-
karens sida. I viss utsträckning kan det antas att revideringar som för en 
utomstående skulle kräva motivering, tvärtom kan tas för självklara av de 
inblandade själva, men det förefaller inte rimligt att detta skulle gälla i 
samtliga fall – i synnerhet inte med tanke på att många av de intervjuade 
lyfte fram just den stora individuella variationen mellan granskarna (se 
avsnitt 7.1.1). Att motiveringar förekommer så sparsamt kan förstås ha flera 
orsaker. Tidsbrist kan vara ett sådant skäl, eftersom det givetvis tar tid att 
skriva motiveringar och tid är en bristvara vid enheterna. Ett annat skäl kan 
vara att granskarna tar en enhetsgemensam norm för given, och utgår från att 
alla känner till, och delar, denna norm (något som alltså i viss mån kan antas 
vara fallet, men knappast vad gäller samtliga revideringar). 

   Man måste naturligtvis hålla i minnet att granskningarna i verkligheten 
inte är fristående, isolerade enheter utan ingår i en arbetsprocess som även 
innefattar muntlig kommunikation. Diskussioner omkring granskningar och 
olika översättningslösningar observerades regelbundet (se avsnitt 7.1.2) och 
även i intervjuerna framkommer att granskningar vid behov gås igenom 
muntligt av översättare och granskare gemensamt. Den låga andelen 
motiveringar kan därför bero på att granskarna räknar med denna möjlighet. 
Men det är då intressant att notera att motiveringar är sparsamt förekommande 
vid samtliga institutioner – även vid kommissionen och parlamentet, där 
översättaren är den som tar ställning till granskarens revideringar. I avsnitt 
7.1.2 diskuterades skillnaden mellan å ena sidan rådet och å andra sidan 
kommissionen och parlamentet i detta avseende. Behovet för granskarna att 
kunna motivera sina revideringar lades då fram som en tänkbar fördel med 
de två sistnämnda institutionernas system, då det antogs kunna innebära färre 
och mer välmotiverade revideringar. Utifrån detta hade det varit förväntat att 
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det skulle finnas en skillnad mellan institutionerna såtillvida att det i 
materialen från just kommissionen och parlamentet skulle finnas fler 
skriftliga motiveringar. Analysen av de granskade översättningarna ger dock 
inte stöd vare sig för att motiveringar skulle vara vanligare vid dessa 
institutioner, eller för att antalet revideringar skulle vara färre. I texterna från 
parlamentet görs visserligen färre revideringar än i texterna från rådet, men i 
texterna från kommissionen görs istället (som tidigare nämnts) fler 
revideringar än i rådets texter. 

9.2.8 Stor variation mellan granskningar och granskare 
Både hur många revideringar som görs, och vilka normer de relaterar till, 
varierar påtagligt mellan olika texter, något som också var väntat. Även 
Nordman, som primärt utgår från att variationen mellan granskningar och 
granskare ska vara begränsad (på grund av att det finns ”väletablerade och 
detaljerade rekommendationer och riktlinjer som utfärdats av starka norm-
auktoriteter” (2009:211) för den lagtextöversättning hon studerar), konstaterar 
att fördelningen av revideringar skiftar mycket mellan de studerade lag-
propositionerna. Hon menar att detta ”indikerar att det är den enskilda 
översättningen som styr revideringarnas antal och fördelning” (a.a. s. 213). 
Skillnader vad gäller såväl antal revideringar som vilka normer de relaterar 
till kan förstås också bero på sådana faktorer som till exempel över-
sättningens kvalitet. I min analys ingår inte någon kvalitetsbedömning, men i 
kommissionsmaterialet ingår granskningar av frilansöversatta texter, och 
dessa texter betygsätts av granskaren (som underlag för kommande upphand-
lingar av frilansöversättning).47 Utifrån dessa texter finns tecken på att sämre 
texter får fler revideringar. De två texter som fått sämst betyg, K4 som fått 
betyget acceptable och K7 som fått betyget below standard, hör till de texter 
som har högst snittantal revideringar per sida, medan de två texter, K3 och 
K6, som fått betyget very good har betydligt färre revideringar.48 Eftersom 
jag endast har dessa fyra texter att utgå ifrån kan några säkra slutsatser 
naturligtvis inte dras men det ger en fingervisning om att sämre texter 
tenderar att få fler revideringar, vilket ju också var väntat. (Om denna 
tendens gäller även för in-house-texter, där man granskar sin kollegas arbete 
istället för en frilansöversättares, vet jag inte.) En osäkerhetsfaktor är att 
betyget sätts av samma person som granskat texten, vilket gör att det inte är 
ett helt objektivt mått. Vilket betyg som sätts kan påverkas av hur många 
revideringar granskaren ansett sig behöva göra. 

Men i tillägg till Nordmans (2009:213) konstaterande att den enskilda 
översättningen styr revideringarnas antal och fördelning menar jag att också 

                               
47 Skalan är femgradig och innehåller betygen very good, good, acceptable, below standard 
och unacceptable. 
48 För K5 saknar jag tyvärr uppgift om vilket betyg texten fått. 
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den enskilda granskarens preferenser förefaller ha betydelse. Av de frilans-
översatta texter som analyserats har K3 och K6 båda fått betyget very good. 
Snittantalet revideringar i K6 är 0,5 per sida, medan snittantalet i K3 är 4,5 
per sida. Den sistnämnda översättningen är granskad av granskare A som 
också har granskat K4 och troligen K5, som är de texter som har överlägset 
flest revideringar per sida i hela materialet. Det förefaller alltså vara 
kännetecknande för granskare A att personen i fråga gör många revideringar, 
något som slår igenom även när den text som granskas är mycket bra. (För 
granskare B och C, som också har granskat mer än en text var, är det svårare 
att uttala sig om ett eventuellt genomslag för personliga preferenser eftersom 
jag här inte har tillgång till motsvarande kvalitetsbedömning.)  

Att olika granskares skilda normuppfattningar och normprioriteringar får 
genomslag i granskningarna är något som också framhålls i intervjuerna (se 
avsnitt 7.1.1), och även tidigare forskning har indikerat att skilda individers 
bedömning av texter kan variera avsevärt (även om det då ofta har gällt lärares 
bedömning av elevtexter, se bl.a. Hultman & Westman 1992 [1977]:24, 
Berge 1996:181 och Östlund-Stjärnegårdh 2002:59 f.). Att antalet revideringar 
som förefaller baseras på granskarens subjektiva språkkänsla är så pass stort 
(vilket även den höga andelen övriga revideringar kan antas indikera, se 
avsnitt 9.2.4) är alltså inte förvånande i ljuset av vad som tidigare fram-
kommit. Men det är intressant med tanke på att vikten av att undvika just 
personligt motiverade revideringar understryks i intervjumaterialet (se avsnitt 
7.1.1), och med tanke på att det ändå finns så pass detaljerade riktlinjer för just 
denna typ av översättning, och granskning (jfr även Nordman 2009). Denna 
variation kan tyda på att normgemenskapen vid enheterna ändå inte är så 
stark som hade kunnat förväntas med utgångspunkt i bland annat just de 
instruktioner som finns. 

9.3 Sammanfattning 
Detta kapitel baseras på en analys av totalt 1 318 revideringar som gjorts i 
samband med den interna granskningen på varje enhet. Analysen visar att 
någon tydlig minskning av revideringarna under den interinstitutionella 
processens gång inte tycks förekomma, något man annars eventuellt hade 
kunnat vänta sig baserat på de resultat som framkommit genom intervju-
analyserna. Det förefaller inte heller finnas någon tydlig arbetsfördelning, 
utan samma nivåer av texten bearbetas vid samtliga enheter. Detta resultat 
var däremot väntat utifrån intervjuanalysresultaten. 

Revideringarna har kategoriserats utifrån vilka olika normkategorier de 
relaterar till. Dessa kategorier är språklig korrekthet, korrekt översättning, 
intertextuell konsekvens, originalkonsekvens, inomtextuell konsekvens, 
begriplighet, idiomatisk svenska samt stil. I de fall då flera av dessa norm-
kategorier aktualiserats har revideringen i fråga förts till samtliga, två eller 
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tre, aktuella normkategorier. De revideringar som inte kunnat föras till någon 
av ovanstående kategorier har kategoriserats som övriga revideringar. Denna 
kategori omfattar därmed dels sådana revideringar som baseras på rent 
personliga preferenser hos granskaren, dels sådana revideringar där det inte 
gått att avgöra vilken norm revideringen relaterar till. Det sistnämnda gäller 
exempelvis ofta för de revideringar som råkar införa fel i texten. 

Revideringarna vid kommissionen och parlamentet relaterar framför allt 
till normkategorierna korrekt översättning, intertextuell konsekvens och 
originalkonsekvens. De två sistnämnda är vanliga även i materialet från 
rådet, medan kategorin korrekt översättning har avsevärt lägre siffror än i 
materialet från de övriga två institutionerna. Min tolkning är att detta beror 
på att rådet granskar hela texten, även de partier som tidigare har översatts 
och granskats vid kommissionen och parlamentet, och att rena felaktigheter 
därför ofta redan har korrigerats. På rådet är det istället en avsevärt större 
andel revideringar som relaterar till normkategorin begriplighet. Det skulle 
kunna bero just på att exempelvis rena felöversättningar redan är åtgärdade, 
och tyder i så fall på att detta inte får till effekt att revideringarna blir färre 
(jfr resonemanget ovan) utan att revideringarna fokuseras på andra saker – 
exempelvis bearbetningar i enlighet med de klarspråksrekommendationer 
som finns. 

Även om underlaget är för litet för att med säkerhet kunna uttala sig om 
enskilda personers ”granskningsprofil”, tycks analysen av revideringarna 
ändå bekräfta den bild som ges i intervjuerna av att skillnaderna mellan olika 
individers granskning är stor.  

Resultaten pekar också på att de flesta revideringar görs på lokal nivå i 
texten och omfattar enskilda ord eller omformuleringar inom en och samma 
sats. Omstuvning av satser inom meningen är ovanligt, och revideringar över 
meningsgränser mycket ovanligt. Revideringarna motiveras sällan i skrift, 
men detta kan sannolikt bero på att det också finns möjlighet till muntlig 
kommunikation mellan översättare och granskare, vilket också är en möjlig-
het som, att döma av intervju- och fältobservationsmaterialen, förefaller 
utnyttjas. 
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10 Lokala klarspråkspraktiker i multinationell 
översättningskontext 

Den här undersökningen har rört den interinstitutionella översättningsprocess 
som EU:s rättsakter genomgår. Det som studerats är vilka institutionella 
ramar som formar denna process, såväl på en övergripande, interinstitutionell 
nivå, som på lokal nivå inom de olika översättningsenheterna. I fokus har 
stått frågan om hur dessa ramar påverkar det klarspråksarbete som bedrivs. 
Resultaten har bland annat visat att både verktyg och lokala arbetsprocesser 
och -villkor har stor påverkan och bidrar till att binda översättningarna hårt 
inte bara till sin förlaga utan även till andra EU-texter. Den interinstitutionella 
processen bidrar till att texterna anpassas efter organisationsinterna mottagares 
behov, och resultaten visar också att det finns mycket starka enhetlighets-
normer, såväl på enheterna som inom andra delar av organisationen. 

Utifrån de resultat som presenterats framstår tre områden som särskilt 
intressanta att diskutera i detta avslutande kapitel. Det första är frågan om 
hur EU:s rättsaktsöversättning egentligen förhåller sig till klassiska översätt-
ningsteoretiska modeller, och vad det innebär ur ett klarspråksperspektiv. 
Det andra rör de bundenheter som genomsyrar hela tillkomstprocessen för de 
studerade texterna och därför har en nyckelroll om vi vill påverka utform-
ningen av de texter som produceras i den studerade verksamheten. Det tredje 
är den lokalisering av klarspråksbegreppet som förefaller ske på enheterna, 
och som väcker intressanta frågor om vad klarspråk egentligen innebär, och 
om klarspråkets villkor även i nationella miljöer. 

10.1 Hur förhåller sig rättsaktsöversättningen inom EU 
till traditionella översättningsteoretiska modeller? 

Ett grundantagande inom översättningsvetenskapen har varit att en översätt-
ning alltid med nödvändighet innebär en överföring såväl från ett språk till ett 
annat som från en kultur till en annan. Formerna för denna överföring har 
förstås diskuterats. Schleiermacher (2012 [1813]:49) talar om avståndet mellan 
text och läsare, och om valet mellan att då ta läsaren till texten eller texten till 
läsaren. Det första innebär att så lite ingrepp som möjligt görs i texten och 
uppgiften att överbrygga avståndet istället överlåts åt läsaren, medan det andra 
tvärtom innebär att avståndet överbryggas genom anpassning av texten. 
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Schleiermachers uppdelning motsvaras av det som i senare arbeten ofta har 
kallats för adekvans- respektive acceptansinriktad översättning (se kapitel 3). 
Översättningen har alltså ansetts kunna ligga mer eller mindre nära sin käll- 
eller målkultur, men utgångspunkten har alltid varit att det finns dels en 
källkultur, dels en målkultur, och att dessa är olika. 

Som nämndes i kapitel 3 har Mossop (1988:66) redan tidigare framhållit 
att ett av särdragen för institutionell översättning är att den översättande 
institutionen inte nödvändigtvis ingår i målkulturen (vilket annars normalt är 
fallet). När det gäller de rättsaktsöversättningar som studerats här är det dock 
inte självklart att det är relevant att tala om käll- respektive målkulturer. För 
det första måste man konstatera att det inte finns någon koppling mellan käll-
språk och källkultur. Samtliga texter, oavsett originalspråk, är hemmahörande 
i en EU-kultur49. Att EU utgör en egen så kallad ”interculture”, och att också 
översättningarna är riktade mot denna interkultur, har Koskinen (2008:147) 
tidigare hävdat. Hennes ståndpunkt har mött kritik (se avsnitt 3.3.2), men 
många av resultaten från föreliggande undersökning pekar även de på att den 
kultur texterna hör hemma i utgörs av EU-kontexten. Det innebär att texterna 
exempelvis följer EU-interna textmönster. (Inte franska textmönster bara för 
att texten råkar vara skriven på franska osv.) Även i övrigt är referensramen 
EU:s, och begrepp som hänför sig till samhällsinstitutioner i ett enskilt 
medlemsland (exempelvis ”departement”) eller till en nationell rättsordning 
(exempelvis ”god man”) ska inte användas. Källtexten är alltså hemma-
hörande i den interkultur som EU-organisationen utgör. 

För det andra måste man fundera över vad som sedan händer när texten 
översätts. Kommer den då att överföras från EU-källkulturen till en nationell 
målkultur? Som framgått (i avsnitt 8.5) finns det tecken på en strävan vid 
översättningsenheterna att göra en sådan överföring, men det finns också flera 
tecken på att det är just EU-kulturen som är den primära målkulturen för 
översättningarna. Det innebär att texten, även om den kommer att läsas såväl 
inom en EU-kontext som inom en nationell kontext, anpassas till EU-
kontexten. Och i detta skiljer sig översättningen heller inte från källtexten. 
Även den kommer ju att läsas i såväl EU-kontexten som i en nationell kontext, 
men är skriven primärt för den förstnämnda. Kanske är avståndet mellan 
textens referensram och den nationella referensramen snarast ännu tydligare 
för källtextens del, eftersom källtexterna mycket ofta skrivs av personer som 
inte har textens språk som modersmål. Till skillnad från översättarna har 
originalskribenten därför inte alltid någon kännedom om den nationella kultur 
där texten i fråga kommer att läsas. 

                               
49 ”Kultur” har getts många, tämligen vitt skilda, definitioner. Här används det i den betydelse 
det har i de översättningsvetenskapliga begreppen källkultur respektive målkultur, där kultur 
kan beskrivas som ”a totality of knowledge, proficiency and perception” (och dessutom som 
normstyrd och kopplad till beteende) (Trosborg 1997:146). 
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Det finns alltså mycket som tyder på att rättsaktsöversättningen inom EU 
inte helt låter sig inordnas i traditionella översättningsmodeller. Visserligen 
omfattar denna undersökning bara översättningsarbetet vid de svenska 
enheterna, men de resultat som framkommer ligger i linje med vad såväl 
Trosborg (1997) som Koskinen (2000, 2008) hävdat utifrån ett danskt 
respektive finländskt perspektiv, vilket tyder på att resultaten kan vara giltiga 
för rättsaktsöversättning inom EU mer generellt. Både Trosborg och 
Koskinen studerar dessutom texter som inte är rättsakter, vilket talar för att 
resultaten inte heller gäller enbart för den strikta rättsaktsöversättningen utan 
att sammanfallet mellan käll- och målkultur sker även inom andra genrer. 

Slutsatsen blir att de svenska översättningarna bör ses som EU-texter på 
svenska snarare än som svenska texter. Det får stora konsekvenser för 
klarspråksarbetet på enheterna, eftersom den kontext texten skrivs för har så 
stor påverkan på mottagaranpassningen, som ju är av central betydelse för 
klarspråksarbetet. Mottagaranpassning brukar innebära anpassning till mot-
tagarens förkunskaper och perspektiv. För de texter som studerats här är 
sådana anpassningar till svenska mottagares (eller mottagare i något annat 
medlemsland) referensram inte möjliga.50 Texternas mottagare är istället 
personer hemmahörande i EU-kulturen, även om det görs ansträngningar för 
att ta hänsyn till det faktum att de också ska läsas i en svensk kontext. 
Exempel på det sistnämnda är den omsorg som finns om att den terminologi 
som används, om möjligt, ska vara den som är etablerad i Sverige. Även om 
det inte alltid är möjligt att använda etablerade svenska termer (exempelvis 
god man), finns ändå en strävan att göra det i så stor utsträckning som möjligt. 
Det är här också skillnad mellan juridiska termer, som är knutna till en 
nationell rättsordning och ofta inte kan användas inom EU-rätten, och 
exempelvis tekniska termer, där det är betydligt lättare att ansluta till 
vedertagen nationell terminologi. 

Frågan om en texts hemmahörighet är relevant att ställa sig även när det 
gäller nationellt klarspråksarbete. Situationen inom EU är naturligtvis speciell, 
men distinktionen mellan om en text skrivs för den skrivande institutionen 
eller för mottagare utanför denna institution är relevant för allt klarspråks-
arbete. De studerade EU-texterna illustrerar därför på ett tydligt sätt en typ 
av klarspråksproblem som är aktuella även i många andra texter. Dels grundar 
sig dessa problem i diskrepansen mellan skribentens och läsarens kunskaper 
(jfr Becker Jensens kompetensproblem, se avsnitt 3.6.3), som en följd av att 
de har olika referensramar eller, med översättningsvetenskapens begrepp, 
befinner sig i två skilda kulturer (en käll- och en målkultur). Dels grundar 
problemen sig i det faktum att texten kan fylla helt olika syften för skribent 
respektive läsare. I grund och botten står EU-texterna alltså inför samma klar-

                               
50 Det är dock viktigt att påpeka att det skulle finnas svårigheter med anpassning till en svensk 
referensram, inte minst det faktum att de svenska texterna ju också ska läsas i Finland. 
Motsvarande situation gäller också för flera andra EU-språk. 
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språksproblem som inhemska texter, med den skillnaden att avståndet mellan 
skribentens respektive läsarens kontext är lättare att få syn på när det gäller 
EU-texterna, eftersom det då rör sig om tydligare identifierbara, nationella 
kontexter. Skillnaden mellan kontexterna understryks dessutom av att det 
även sker en språklig överföring. 

10.2 Bundenheten är en nyckel i klarspråksarbetet 
Ett av de stora hindren för klarspråksarbetet på enheterna är att texterna i så 
hög grad binds till andra texter, såväl original som tidigare översättningar. 
Undersökningen har visat att dessa bundenheter har flera olika orsaker. I det 
här avsnittet vill jag föra en mer samlad diskussion om dessa orsaker, och 
om vad resultatet innebär för det framtida arbetet med klarspråk i den här 
miljön. Vilka vägar tycks mest framkomliga när det gäller att förbättra 
texternas klarspråklighet? 

10.2.1 Källtextbundenhet 
Det har ofta framhållits att EU-översättarna har mycket stränga krav på sig 
att följa originalens utformning, och att de svenska texterna därför är väldigt 
bundna av hur originalen är skrivna. Detta har ansetts vara förklaringen till 
att texterna så ofta är skrivna på ett sätt som avviker från de klarspråks-
rekommendationer som gäller för andra svenska myndighetstexter. Även den 
här undersökningen visar att källtexten följs noga, och att originalens 
formuleringar därför har mycket stor påverkan. Detta beror till stor del på att 
det rör sig om översättning av autenticerade rättsakter, vilket ställer särskilda 
krav på juridisk ekvivalens. Juridisk ekvivalens innebär att samtliga språk-
versioner av en lagtext måste ha samma juridiska effekt (se avsnitt 3.2.4). 
Det får alltså inte vara möjligt att tolka dem på olika sätt. Det kanske mest 
påtagliga exemplet på detta krav i det studerade materialet är det åter-
kommande problemet med hur tvetydigheter i originalet ska översättas. För 
att uppnå juridisk ekvivalens krävs att tvetydigheten återges i samtliga språk-
versioner (något som många gånger är svårt att åstadkomma), vilket hindrar 
att denna typ av begriplighetshinder avhjälps i den svenska texten. Andra 
krav som följer av att texterna är EU-rättsakter är punktregeln, som också 
binder översättarna, och kravet på att använda EU-specifika termer för EU-
specifika företeelser. Bundenheten till originalet är alltså i hög grad en 
konsekvens av de genrespecifika, och i viss mån EU-organisationsspecifika, 
krav som ställs på rättsakter och på autenticerade rättsaktsöversättningar. 
Men utöver dessa formellt fastslagna restriktioner finns flera andra, mer 
outtalade institutionella faktorer, som bidrar till att binda översättningarna 
till källtexterna. Det handlar då inte heller enbart om en innehållslig och 
effektmässig överensstämmelse. Det finns också en ytspråklig bundenhet 
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som exempelvis innebär att satserna inom en mening bör komma i samma 
ordning på såväl käll- som målspråk. 

En av dessa outtalade institutionella faktorer är den stora respekt för 
juridiska texter som flera av deltagarna ger uttryck för (se avsnitt 8.1.1.1). 
Eftersom de inte anser sig ha förmågan att bedöma den juridiska valören av ett 
ord eller en formulering, undviker de (i större eller mindre utsträckning) att 
göra avsteg från källtexten även när de formella ramarna ger utrymme för 
sådana avsteg. Detta kan sannolikt även hänga ihop med att det inom juridiskt 
fackspråk inte är ovanligt att ord som finns i allmänspråket också har en 
specifik betydelse och används som juridiska termer (jfr Fjeld 1998:17), vilket 
kan skapa osäkerhet omkring vad som är en term eller inte. Själva begreppet 
lag är ett sådant exempel. Juridiskt sett skiljer man på lagar, förordningar och 
föreskrifter, medan begreppet lag i allmänspråket brukar omfatta alla dessa tre. 
Allmänspråkets användning av ordet lag motsvarar alltså snarare det juridiska 
begreppet författning. Inom juridiskt fackspråk är det därmed inte alltid 
självklart vad som är en term och inte. I översättningsarbetet innebär det att 
ord eller uttryck som inte är termer ändå kan komma att behandlas som om de 
vore det. Översättarnas osäkerhet i detta avseende kan knytas till vad Šarčević 
(2000a) och Schroth (1986) hävdar (se avsnitt 3.2.4): att översättning av lag-
texter kräver vissa juridiska kunskaper, just för att översättaren behöver kunna 
avgöra hur en viss juridisk effekt bäst uppnås på målspråket – något som i 
praktiken delvis likställer översättaren med lagtextförfattaren. Osäkerheten 
gällande eventuella juridiska effekter bidrar alltså till källtextnära översätt-
ningar, utöver de krav som lagtextgenren och organisationen ställer. 

En annan faktor som bidrar till källtrogenhet är att hänsyn ofta tas till 
andra mottagare än läsarna av den slutgiltiga, antagna lagtexten (oavsett om 
dessa anses vara allmänheten eller juridiska experter), nämligen de läsare 
som möter texten i olika skeden av lagstiftningsprocessen. Hänsyn tas till 
senare, externa mottagare också, men det är påtagligt att EU-interna mottagare 
är en viktig mottagargrupp – inte bara för översättarna utan även för original-
skribenterna. Det tydligaste (men inte det enda) exemplet på detta i materialet 
är hänsynen till de svenskspråkiga parlamentsledamöterna. Flera av deltagarna 
på parlamentet lyfter fram dem som texternas primära mottagare, och det 
framgår att detta på åtminstone två sätt innebär att källtrogenhet premieras: 
Dels kan källtrogenheten vara viktig för att ledamöterna ska känna förtroende 
för översättningens kvalitet (se avsnitt 8.1.1.4), dels underlättar källtrogen-
heten för ledamöterna vid omröstningar (se avsnitt 8.1.1.2). För deras behov 
är alltså en källtextnära översättning många gånger att föredra, vilket främjar 
valet av en sådan översättningsstrategi, även då det inte är ett formellt krav.  

Även arbetsprocessen inom EU-institutionerna, med omarbetningar och 
nya versioner, påverkar översättningsstrategierna (se avsnitt 8.1.1.3). När 
texter kommer tillbaka till enheten, med tillägg eller ändringar som ska föras 
in, underlättas översättarens arbete om den svenska översättningen ligger 
nära källtexten också på ett ytspråkligt plan. Vetskapen om detta påverkar 
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valet av översättningsstrategi och bidrar till att översättare väljer att göra en 
källtextnära översättning, för att underlätta för sig själv och kollegerna fram-
över. Detta krav på ”ändringsbarhet” tas även upp av Edgren (2000:94), som 
dock enbart berör översättningsarbetet vid kommissionen. Avhandlingen 
visar att denna faktor kvarstår, och att den inte enbart gäller vid kommis-
sionen utan också, i minst lika stor utsträckning, vid parlamentet och rådet. 
Till källtrogenheten bidrar naturligtvis också de ofta mycket pressade tids-
frister som gäller för översättningsarbetet. En källtextnära översättning går 
fortare att göra, eftersom översättaren inte behöver ägna tid åt att strukturera 
om informationen, och därför blir en källtextnära översättning ofta det enda 
möjliga alternativet. 

Alla dessa faktorer bidrar till att binda översättningarna till originalens 
formuleringar. Det förefaller finnas en generell försiktighetsnorm bland många 
deltagare, som innebär att en källtextnära översättning i tveksamma fall ses 
som ett säkert kort. Men samtidigt finns också mycket tydligt en norm som 
säger att det är fint och eftersträvansvärt att frigöra sig från källtexten, även 
om de faktorer som nämnts här ofta tas upp som hinder för att göra det. 
Helt uppenbart finns motstridiga faktorer, men analysen av de granskade 
översättningarna visar ändå att det, åtminstone i granskningsfasen, är de 
källtexttrogna strategierna som dominerar.  

Resultaten tyder på att ökade juridiska kunskaper hos översättarna skulle 
kunna ge en större säkerhet när den svenska språkversionen, dvs. den svenska 
översättningen, ska formuleras. Friheten kan naturligtvis inte bli obegränsad. 
På grund av kraven på juridisk ekvivalens mellan samtliga språkversioner 
kommer översättningarna alltid att vara starkt beroende av hur originalen är 
formulerade. Tvetydigheter, som i dessa texter inte sällan är avsiktliga och 
politiskt grundade, måste till exempel behållas. Arbetet med att förbättra 
originalens utformning bör alltså fortsätta. Men det som har framkommit 
genom denna undersökning indikerar ändå att en ökad säkerhet omkring 
juridiska aspekter kan vidga översättarnas handlingsutrymme. Därmed skulle 
större (ytspråkliga) avsteg än idag kunna tas från originalet, med bibehållen 
juridisk ekvivalens. Samtidigt vill jag dock understryka att översättnings-
kompetensen är mycket viktig. Det handlar alltså inte om att jurister skulle 
vara bättre lämpade att översätta rättsakter (jfr Šarčević 2000a:51, och även 
Tirkkonen-Condit 1997). Tvärtom skulle ökade juridiska kunskaper hos 
översättarna innebära att de i viss mening skulle kunna fungera som 
juristlingvister i ordets rätta bemärkelse, alltså lingvister med juridiska 
kunskaper (jfr avsnitt 6.3.1 där det konstateras att juristlingvisterna snarare är 
språkjurister, alltså jurister med kunskaper i språk). Detta tycks vara en 
funktion som behöver fyllas. Det förtjänar också att påpekas att översättarna 
redan idag producerar juridiskt fungerande svenska texter. Men detta bör inte 
hindra att insatser görs för att lyfta nivån på texterna ytterligare genom att 
kombinera översättningskompetens med vissa juridiska kunskaper. 
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10.2.2 Intertextuell bundenhet 
Undersökningen har också visat att texterna, utöver att vara bundna till 
originalen, i stor utsträckning binds av tidigare svenska översättningar. Det 
handlar alltså om det jag här har kallat intertextuell konsekvens. Delvis är 
detta en fråga om effektivitet (jfr exempel 4), och att en EU-institution inte 
ska behöva betala för översättning av meningar som redan finns översatta. 
Men denna typ av bundenhet till tidigare texter är också något som känne-
tecknar just juridiska texter, och kravet på intertextuell konsekvens kan därför 
ses som ett registerspecifikt krav, kopplat till rättsaktsöversättningarnas status 
som autenticerade lagtexter. (Följaktligen gäller strävan efter konsekvens 
inte heller enbart översättningarna, utan i lika hög grad när originaltexterna 
författas.) Vid enheterna finns en tydlig enhetlighetsnorm, där strävan efter 
intertextuell konsekvens framhålls som mycket viktig för översättningarnas 
kvalitet – ibland viktigare än källtexttrogenheten. 

Men även när det gäller den intertextuella konsekvensen finns flera andra, 
outtalade faktorer som bidrar. En sådan faktor är användningen av TWB. 
Samtidigt som användningen av TWB är ett sätt att hantera de ovan nämnda 
kraven på intertextuell enhetlighet, bidrar den nämligen också till att ytter-
ligare förstärka fokuset på denna enhetlighet (se avsnitt 5.5). Resursmässiga 
frågor, som korta tidsfrister, ökar också bundenheten till tidigare texter. Den 
osäkerhet omkring juridiska frågor som togs upp som en faktor som bidrar 
till källtexttrogenhet kan spela in även här, genom att formuleringar hämtade 
från tidigare texter (i synnerhet om dessa finns i EUR-Lex) ses som säkra 
kort. Om en redan etablerad översättning används riskerar inte översättaren 
att få kritik för formuleringen (jfr Larsson 1989).  

Ytterligare en tolkning är att det starka intertextualitetsfokuset handlar om 
att det är institutionens röst som ska framträda, snarare än de enskilda 
skribenternas. Detta kan knytas till diskussionen om institutionell över-
sättning (avsnitt 3.3.2), där det konstateras att ett av kännetecknen för denna 
typ av översättning är att det är institutionen och inte den enskilde tjänste-
mannen som uppfattas som textens avsändare (jfr Mosop 1990:352). Även 
när det gäller (enspråkigt) institutionellt skrivande har det visats att mallar, 
vid sidan av flera andra funktioner, också syftar till att organisationen i fråga 
ska ge ett sammanhållet intryck gentemot mottagarna (Söderlundh 2012:57). 
Det förefaller därför rimligt att hävda att denna aspekt kan ha relevans även 
här, och att den därför kan vara en av de faktorer som bidrar till den 
intertextuella bundenheten. 

Slutligen finns också en stark strävan efter inomtextuell enhetlighet, alltså 
att en text ska vara konsekvent inom sig själv, inte bara vad gäller 
terminologi utan även stilistiskt. Detta kan förstås tyckas vara en själv-
klarhet, men får konsekvenser i de fall då delar av en tidigare text citeras 
eller återanvänds i den nya (vilket inte är ovanligt). Strävan efter inom-
textuell enhetlighet kan då leda till att stilnivån i citatet blir styrande även för 
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den omkringliggande översättningen (av den nya texten) – för att den nya 
texten som helhet ska bli konsekvent. Hur vanligt detta är går inte att uttala 
sig om baserat på denna undersökning, men i de fall där det förekommer kan 
strävan efter inomtextuell enhetlighet alltså bidra även till den intertextuella 
bundenheten. 

10.2.3 Tre konkurrerande ideal 
Som framgått finns det vid enheterna en strävan efter att de svenska texterna 
ska vara källtexttrogna, och också ansluta nära till tidigare översättningar av 
EU-texter (primärt tidigare lagstiftning). Man skulle kunna tala om två olika 
konsekvensnormer: en källtrogenhetsnorm respektive en intertextualitets-
norm. Samtidigt finns vad som kan kallas för en klarspråksnorm – ett ideal 
som säger att EU:s rättsakter ska vara skrivna så, att medborgare i Sverige 
kan förstå dem. Denna norm finns kodifierad såväl från svenskt håll (se t.ex. 
Språklagen i praktiken 2011 som slår fast att språklagens krav på vårdat 
enkelt och begripligt gäller även EU-texter) som i EU-institutionernas 
formella språkpolicy (i det senare fallet förstås inte specificerad till 
medborgare i Sverige, utan till alla medborgare i unionens medlemsländer). 
Den finns uttalad vid översättningsenheterna både muntligt – i intervjuer och 
samtal –  och skriftligt – i exempelvis de översättningsriktlinjer som finns. 
(Klarspråksnormen märks även i enheternas kvalitetsarbete, men då gäller 
det främst texter som inte är rättsakter – något som jag återkommer till i 
avsnitt 10.4.) Analysen av revideringar visar att den åtminstone delvis också 
är en faktisk norm. De revideringar som relaterar till begriplighet är 
visserligen färre än för en del andra kategorier men de finns där.  

Klarspråksnormen har dock inte samma förankring eller stöd i systemet 
som de två konsekvensnormerna har. Som framgått är både källtrogenheten 
och intertextualiteten djupt förankrade i systemet, inte bara som formella krav 
utan också genom åtskilliga institutionella faktorer som påverkar texterna i 
denna riktning. Källtrogenheten och intertextualiteten i texterna är alltså inte 
enbart en effekt av det finns sådana normer på enheten, utan också av arbets-
rutiner, vanor, och delvis andras normer inom organisationen (jag tänker här 
på vad som framkommit om interna läsares förväntansnormer). För klarspråks-
normens del finns inte på motsvarande sätt institutionella faktorer som bidrar 
till att göra texterna medborgartillvända eller klarspråkliga. Dessutom ger 
konsekvensnormerna tydligare besked om vilken formulering som i varje 
enskilt fall är den önskvärda, medan att följa klarspråksnormen kräver 
betydligt större avvägning av den enskilde översättaren. I en enskild val-
situation som översättaren ställs inför i texten, är därför det rättesnöre som 
konsekvensnormerna erbjuder avsevärt enklare att följa än det som klarspråks-
normen utgör. 

De tre normerna behöver inte vara oförenliga med varandra. Det är fullt 
möjligt att en översättning exempelvis kan följa såväl källtrogenhetsnormen 
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som klarspråksnormen samtidigt. Bland de analyserade revideringarna finns 
flera exempel på detta (se avsnitt 9.1.10), även om det inte är något som 
studerats systematiskt. Men i de fall då klarspråksnormen står i motsättning 
till någon av de andra två har konsekvensnormerna ofta företräde. Detta blir 
slutsatsen både utifrån de prioriteringar deltagarna uppger och utifrån 
revideringsanalysen, som visar vilka prioriteringar som görs vid granskningen. 

Det förslag som framfördes i avsnitt 10.2.1, om att stärka översättarnas 
juridiska kunskaper, syftar till att i någon mån minska källtextbundenheten. 
Men i många avseenden är kraven på källtrogenhet och intertextualitet ofrån-
komliga. För att uppnå de klarspråksambitioner som finns för rättsakterna är 
det därför nödvändigt att försöka använda konsekvensnormerna till klar-
språksarbetets fördel. Det arbete som förespråkats och bedrivits under de 
senaste omkring 15 åren, med att påverka originaltexterna i klarspråklig 
riktning, kan sägas ha bottnat i en strävan att göra just detta. Eftersom 
källtrogenhetsnormen är så stark (och källtrogenheten alltså också understöds 
av andra institutionella faktorer) har man konstaterat att källtexterna måste 
bli mer klarspråkliga för att klarspråk ska kunna uppnås i översättningarna. 
Eftersom resultaten av denna undersökning har pekat på att intertextualitets-
normen har minst lika stark påverkan (och även den understöds av 
institutionella faktorer), finns det anledning att arbeta även med dessa 
aspekter. Det finns också flera exempel i materialet på att man gör just det. 

Ett exempel på försök att utnyttja intertextualitetskravet (med krav syftar 
jag här både på normen och de andra faktorer som bidrar till den 
intertextuella bundenheten) till klarspråkets fördel är utformningen av 
Anvisningarna. Där har man strävat efter att samla översättningar (av fasta, 
ofta återkommande fraser) som man bedömt uppfyller både de juridiska 
kraven och klarspråkskraven, för att översättarna ska använda dessa, genom-
arbetade, formuleringar istället för att under stor tidspress göra egna 
översättningar som då kanske blir sämre. Att tillhandahålla fastslagna över-
sättningar av dessa fraser är helt i enlighet med strävan efter intertextualitet, 
men genom att också lägga vikt vid de tillhandahållna översättningarnas 
klarspråklighet kan Anvisningarna samtidigt fungera som ett stöd i klar-
språksarbetet. 

Ett annat exempel på hur intertextualitets- och klarspråkskraven kan vävas 
samman är användningen av projektminnen (se avsnitt 5.1.3). Även om under-
sökningen inte ger säkra svar på hur vanligt det är att använda den här typen 
av minnen vid enheterna, framgår det att användningen har ökat. Genom att 
övergå till att använda specialskapade projektminnen (där vissa texter väljs ut 
för att utgöra TWB:s minne vid arbetet med en viss text) blir det möjligt att 
delvis hantera de nackdelar som användandet av minnen för med sig. Det 
gäller till exempel problemet med att mindre goda eller till och med helt 
felaktiga översättningar återanvänds om och om igen. Genom att utgå från 
texter man vet är bra kringgår man problemet med avsaknaden av kvalitets-
kontroll i de stora minnena. Om man i urvalet av texter till projektminnena 
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särskilt kan beakta hur väl texterna står sig i klarspråkshänseende kan dessa 
minnen bli ett stöd för klarspråksarbetet på liknande sätt som Anvisningarna. 
Vilka effekter projektminnesanvändningen har, för klarspråksarbetet eller för 
arbetet och texterna mer generellt, återstår dock för framtida forskning att ta 
reda på. 

10.3 Problematisering av klarspråksbegreppet 
Undersökningens resultat pekar på att vi behöver en mer nyanserad definition, 
eller kanske rättare sagt flera definitioner, av vad ”klarspråk” i en text 
egentligen innebär. Frågan om klarspråk är nära knuten till frågan om 
textkvalitet. Idag finns dock inte någon praktiskt fungerande definition av 
vad begreppet textkvalitet eller begreppet klarspråk innebär för den här 
typen av sakprosatexter. 51 Den så kallade klarspråksparagrafens formulering 
om ”vårdat, enkelt och begripligt språk” (§ 11, språklag 2009) kan eventuellt 
ses som en inofficiell definition, men fungerar inte som handfast vägledning. 
För klarspråkets del finns riktlinjer och rekommendationer. Dessa är 
baserade delvis på den tidiga läsbarhetsforskningen och delvis på allmänt 
sunt förnuft, men de är ofta inte konkreta nog att fungera som rättesnöre i det 
praktiska textarbetet, och jag kommer i detta avsnitt att argumentera för att 
de inte i tillräcklig utsträckning tar hänsyn till de kontexter som texter 
tillkommer och används inom.  

Vår avsaknad av kunskap om vad som utgör textkvalitet och klarspråk, 
för olika texter och i olika sammanhang, är ett problem för klarspråksarbetet. 
Genom den här undersökningen har jag försökt teckna en bild av vilka 
aspekter som anses centrala för textkvalitet och begriplighet i den här typen 
av texter och i de institutionella miljöer som EU-institutionerna utgör. Även 
om deltagarna själva generellt inte använder begreppet klarspråk (och i vissa 
fall närmast värjer sig mot eller tar avstånd från det, vilket i sig är intressant 
att notera) utan ser begripligheten som en av flera kvalitetsfaktorer, ser jag 
ändå en koppling mellan detta begrepp och deltagarnas beskrivningar av 
begriplighet. Den bild som ges här utgår alltså från deltagarnas egen 
bedömning, där begriplighet i hög grad tycks inkluderas i begreppet 
textkvalitet. Jag tror att ett sådant deskriptivt angreppssätt kan vara en väg 
framåt. Genom att lägga ihop många sådana bilder kan vi så småningom få 
en bättre helhetsbild av vad som utgör kvalitet och vad som är viktigt för 
klarspråklighet, i olika texter och i olika sammanhang. Det skulle innebära 

                               
51 En definition av klarspråk finns i Rikstermbanken. Där definieras klarspråk som ett ”språk 
som dels är tydligt, dels är begripligt för de avsedda mottagarna” (Rikstermbanken). Detta ger 
dock inte någon konkret vägledning när det gäller vad som krävs av en text för att den ska 
vara klarspråklig (vilket inte heller är definitionens syfte). 
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att klarspråksråden kan förankras mer i, och anpassas till, konkreta verksam-
heter. Avhandlingen kan utgöra ett av bidragen till detta. 

10.3.1 Lokalisering av klarspråksbegreppet 
Det som framkommit om villkoren för klarspråksarbetet i den studerade verk-
samheten berör också frågor som är relevanta för klarspråksarbete i andra 
verksamheter, även nationella sådana. De faktorer som i denna undersökning 
visat sig påverka klarspråksarbetet är i grund och botten inte kopplade till det 
faktum att de studerade rättsakterna är översättningar, utan är faktorer som är 
gemensamma med andra textproduktionsprocesser. Det har kunnat ses utifrån 
vad som redan diskuterats i avsnitt 10.1 och 10.2, men det finns också andra 
undersökningar att jämföra med. Inte minst finns stora likheter med den 
språkgranskning som beskrivits i Nord 2011, eftersom det i båda fallen finns 
ett original att förhålla sig till. Språkgranskarna i Nords undersökning gör 
naturligtvis ingen översättning, men ramarna för uppdraget är i många 
avseenden likartade. Exempelvis är översättarnas arbete, precis som språk-
granskarnas, begränsat till den ytspråkliga nivån, medan omstruktureringar 
eller innehållsliga ändringar ligger utanför deras mandat. Det innebär att det 
finns flera klarspråksrekommendationer som inte följs, eftersom de kräver 
ingrepp på högre textuella nivåer. För översättningsarbetets del är det dock 
inte begränsningen till lägre nivåer som är det intressanta, eftersom den 
begränsningen är given utifrån uppdraget och dessutom känd sedan tidigare. 
Det intressanta är istället att titta på de aspekter som av deltagarna framhålls 
som betydelsefulla för en texts begriplighet, men som traditionellt inte brukar 
förknippas med klarspråk. 

Den bild av klarspråksbegreppet som framträder visar att klarspråks-
principen överlag har stort stöd, men att de aspekter som framhålls som 
viktiga för begripligheten är delvis andra än de man ur ett svenskt perspektiv 
traditionellt associerar med klarspråk (se kapitel 8.) Framför allt utmärker sig 
här betoningen på intertextuell enhetlighet. (Även idiomaticitet betonas, se 
avsnitt 8.3.) Terminologin ges också en mer framträdande plats. Att andra 
aspekter framhålls indikerar att det på enheterna skett en lokalisering av klar-
språksbegreppet – en anpassning till de institutionella ramar och lokala villkor 
som råder i den egna verksamheten. Med Berges (1990) terminologi skulle 
vi alltså kunna säga att pliktnormen (ungefär ”man bör skriva klarspråk”) är 
densamma, men kvalifikationsnormen (ungefär ”det här är klarspråk”) är en 
annan. Det har alltså konstituterats en ny, lokal kvalifikationsnorm för klar-
språk. I de följande två avsnitten diskuteras vilka orsaker som kan ligga bakom 
detta. 
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10.3.2 Lokala möjligheter 
Den lokalisering som beskrivits kan tolkas som ett sätt att hantera den 
konflikt som uppstår mellan institutionella bundenhetskrav och svenska 
klarspråksprinciper. Att lyfta fram terminologi och enhetlighet som centrala 
begriplighetsaspekter blir ett sätt att överbrygga klyftan mellan dessa två, 
ibland motstridiga, krav. Detta kan också kopplas samman med frågan om 
vilken typ av klarspråksinsatser det går att få gehör för inom den egna verk-
samheten. De svenska klarspråksrekommendationerna har utvecklats under 
åtskilliga decennier och har, som tidigare nämnts, formats dels av läsbarhets-
forskningens resultat, dels av sunt förnuft. Men de har också påverkats av de 
verksamheter de utvecklats inom, och vilken typ av rekommendationer som 
det har varit möjligt att få stöd för där (samt av vilka behov som funnits 
inom dessa verksamheter, något som jag återkommer till i nästa avsnitt). På 
samma sätt påverkas klarspråksinsatserna inom EU-organisationen av vilken 
typ av insatser det där går att få stöd för. Principen för utvecklingen är alltså 
densamma, men utfallet blir olika – till följd av att utvecklingen sker inom 
verksamheter med skilda utgångspunkter och förutsättningar. Konflikten 
mellan institutionens krav och klarspråksprinciperna är alltså inte något jag 
menar behöver vara unikt för verksamhet inom EU. Tvärtom menar jag att 
det är sannolikt att denna balans alltid måste hanteras, även om avståndet 
mellan kraven naturligtvis kan variera. 

10.3.3 Lokala behov 
Ett annat skäl till lokaliseringen kan vara att man har ett behov av att 
operationalisera klarspråksrekommendationerna, eftersom de ofta saknar den 
konkretion som krävs för att fungera som hjälpmedel för skribenten i arbetet 
med en text. Rekommendationerna tenderar att antingen vara knutna till 
enstaka konkreta språkdrag (av typen ”undvik passiva verb”) eller mycket 
generella (av typen ”tänk på mottagaren”). I det första fallet finns ett grund-
antagande om att dessa råd är kontextoberoende, och gäller för alla texter och i 
alla lässituationer. Det är dock inte självklart att fler aktiva satser, eller andra 
ytspråkliga förändringar alltid gör texten begriplig (Nyström Höög 2012; jfr 
även Gunnarsson 1982 där det konstateras att sådana förändringar har mycket 
marginell påverkan på läsarens förståelse av texten). De mer generella råden 
utgår istället från en tanke om att texten just ska anpassas utifrån mottagaren 
och situationen, men dessa råd blir då istället så allmänt hållna att de inte ger 
så stor vägledning (jfr På väg mot ett bättre myndighetsspråk 2001:109). De 
måste därför omsättas i konkreta skrivsätt. Den anpassning som kunnat ses här 
tyder på att det inte är givet hur denna operationaliseringsprocess ska gå till, 
utan att den påverkas av faktorer i den institutionella miljön. Exempelvis kan 
betoningen på enhetlighet ses som en form av mottagaranpassning, givet att de 
mottagare man tänker sig är personer som regelbundet läser EU-rättsakter, 
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medan det sannolikt har mindre betydelse för den som bara kommer i kontakt 
med en specifik rättsakt.  

Men lokaliseringen gäller inte bara hur enskilda rekommendationer ska 
konkretiseras, utan också vilka rekommendationer som anses relevanta för en 
aktuell text. Som Nord (2011:184) påpekat finns en potentiell konflikt mellan 
övergripande råd som ”tänk på mottagaren” och konkreta skrivrekommen-
dationer. Hans undersökning av språkgranskning visade att det framför allt 
var mottagar- och funktionsanpassning som granskarna orienterade sig mot, 
och att detta i praktiken uteslöt tillämpningen av vissa klarspråksrekommen-
dationer. Den lokalisering som kan ses i föreliggande undersökning kan på 
samma sätt vara ett resultat av att det uppstår svårigheter när generella eller 
kontextoberoende råd ska tillämpas i en konkret skrivsituation i en verk-
samhet, och på texter som ska läsas i en viss kontext. 

Det här innebär att lokaliseringen också kan vara ett uttryck för att det 
faktiskt är andra aspekter som är avgörande för begripligheten, i dessa texter 
eller i denna miljö. (Och dessutom har man andra kvalitetsaspekter att ta 
hänsyn till, som att texten ska vara ett fungerande underlag vid omröstning, se 
avsnitt 8.1.1.2.) Enhetligheten kan, som framgått, vara av stor betydelse för 
vissa typer av läsare. För terminologins del går det även att dra paralleller till 
vad som framkommit i ett forskningsprojekt där samtal till CSN har 
analyserats.52 En av de slutsatser som dras där är att terminologin inte 
nödvändigtvis utgör ett begriplighetshinder i dessa samtal, utan att (fram-
förhandlandet av) en gemensam terminologi tvärtom ofta utgör grunden för 
att handläggaren och den uppringande ska kunna förstå varandra. Problemen 
uppstår istället när termen ligger för nära allmänspråket, eller när termen inte 
är en term utan snarast intern jargong (Karlsson 2012). I detta finns flera 
likheter med den situation som råder vid översättningsenheterna. 
Terminologin ses där som central för att mottagaren ska förstå texten. 
Terminologin framförhandlas ibland också gemensamt, i samarbete mellan 
översättningsenheterna och nationella experter. Skillnaden är naturligtvis att 
det i EU-fallet handlar om att gemensamt skapa ny terminologi, medan det i 
CSN-fallet handlar om att komma fram till vilken befintlig term som åsyftas. 
Rätt terminologi utgör en brygga mellan avsändaren (EU-institutionen) och 
mottagare i medlemsländerna. Precis som i fallet med CSN-samtalen handlar 
de problem som lyfts fram i avhandlingsmaterialet snarare om just vikten av 
att undvika jargong och undvika att termer förväxlas med allmänord eller 
med termer som har en annan betydelse. Det här talar för att lokaliseringen 
innebär att klarspråksarbetet anpassas utifrån vilka faktorer som avgör, eller 
åtminstone anses avgöra, begripligheten i de studerade texterna. För att 

                               
52 Projektet heter Samtalspraktiker i service och myndighetsutövning, och drivs av Mats 
Ekström (projektledare), Anna Lindström, Anders Bruhn och Susanna Karlsson. Det finns 
presenterat på http://www.jmg.gu.se/forskning/pagaende_projekt/talk-and-social-organization-/ 
(2014-05-22). 
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verkligen pröva vilka faktorer som har störst påverkan på begripligheten 
skulle dock en receptionsstudie behöva göras. Behovet av sådana studier 
gäller förstås inte heller enbart den typ av texter som undersökts här, utan 
receptionsstudier är överlag angeläget för att ta reda på hur olika mottagare 
uppfattar specifika texter. Vad (om något) orsakar störst svårigheter? Idealet 
vore att sådana undersökningar också förankrades i läsarnas kontext (till 
skillnad från experimentella upplägg), så att vi får svar på frågor som hur 
läsarna går tillväga för att hantera texten, vilka hjälpmedel de använder för 
att förstå den och så vidare. 

10.3.4 Lokalisering i nationella miljöer? 
Naturligtvis är det både möjligt och sannolikt att flera samverkande skäl 
bidrar till att klarspråksbegreppet omtolkas på enheterna. Oavsett skäl bör vi 
dock fråga oss om det inte är tänkbart att en motsvarande lokalisering av 
klarspråksbegreppet görs även i andra sammanhang. Den tidigare refererade 
undersökningen av Nord (2011:183) tyder på det, då han konstaterar att rikt-
linjerna och granskarnas praxis skiljer sig åt och att detta beror på anpassning 
till ramar som gäller specifikt för det aktuella granskningsuppdraget. (Även i 
Lind Palicki & Nord 2013 finns visst stöd för detta, då de visar att 
legitimeringen av klarspråk är nära knuten till den aktuella verksamhetens 
praktiska behov.) Detta talar för att resultaten från föreliggande under-
sökning inte behöver vara ett resultat av att den miljö som studerats är 
flerspråkig och internationell, utan att det här är principer som påverkar klar-
språksarbete i institutionella miljöer mer generellt.  

För klarspråksarbetets del innebär detta att vi måste fundera över om de 
klarspråksrekommendationer som ges är så kontextoberoende som de ofta 
har ansetts vara. Det praktiska klarspråksarbetet har i stor utsträckning varit 
inriktat på texter som beslutsbrev, broschyrer etc., men man har haft som 
grundidé att samma principer ska tillämpas på alla texter – inklusive lagtexter 
(se t.ex. Ehrenberg-Sundin 2000, eller några av de riktlinjer som finns för 
författningsspråket – t.ex. Myndigheternas föreskrifter). Resultaten från denna 
undersökning ger anledning att ifrågasätta om detta är fruktbart.  

En viktig skillnad mellan lagtexter och de olika genrer som klarspråks-
arbetet framför allt fokuserat på, är att de sistnämnda är informerande texter. 
Lagtexter å sin sida är inte enbart informerande utan har också en reglerande 
funktion (Šarčević 2000a:10). De måste därför anpassas till andra läsmål, 
vilket i sin tur påverkar vilka faktorer som blir viktiga för begripligheten. 
Snarare än att framhålla de nuvarande principerna som universalmedel för 
klarhet och begriplighet bör vi utveckla rekommendationer som tar hänsyn 
till de skilda kontexter olika texter förekommer i, och vilka läsmål som kan 
bli aktuella för olika typer av texter. Den undersökning som presenterats här 
kan, som tidigare framhållits, utgöra ett bidrag i den riktningen men 
naturligtvis krävs fortsatt forskning, inriktad på olika texter och olika miljöer 
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(även nationella), för att vi ska kunna få en mer heltäckande bild av vad 
klarspråk respektive kvalitet kan innebära. Allra bäst vore förstås om man då 
också kan inkludera receptionsstudier, för att ytterligare närma sig ett svar på 
vilka faktorer som avgör begripligheten i olika sammanhang. Sammantaget 
kan detta då ge oss en bild både av vad som gör en viss typ av text lätt- eller 
svårläst i ett givet sammanhang, och av vilka andra faktorer (utöver vad som 
de facto påverkar begripligheten) som påverkar hur klarspråksarbetet inom 
en given verksamhet utformas. Kunskap om båda dessa saker är förstås 
viktig för att kunna fortsätta utveckla klarspråksarbetet. 

10.4 Klarspråksarbetets gränser? 
Vi har också anledning att ställa frågan vad begreppet klarspråksarbete 
egentligen omfattar. Omfattar det alla insatser som görs för att få en text 
(vilken som helst) att bli begriplig för sin mottagare (vem denna mottagare 
än är), eller omfattar det endast insatser som görs för att en myndighets (eller 
annan offentlig verksamhets) externa kommunikation ska bli begriplig för 
allmänheten (som alltså är textens förgivettagna mottagare)? Jag vill hävda 
att den sistnämnda tolkningen är vanlig, och definitivt den som tycks dominera 
i det studerade materialet. När frågan om klarspråksarbete kommer upp är 
det exempelvis insatser som rör texter riktade till allmänheten som del-
tagarna refererar till. Detta väcker i sin tur frågan om huruvida rättsakterna 
ska betraktas som extern kommunikation riktad till allmänheten eller inte. 
Det svenska klarspråksarbetet, och även den här avhandlingen, har utgått 
från grundpremissen att de ska det. Denna grundpremiss, att allmänheten ska 
kunna läsa och förstå lagstiftningen, är ett politiskt, inte språkligt, motiverat 
ställningstagande, och jag är inte ute efter att ifrågasätta denna utgångspunkt. 
Däremot väcker resultaten frågor om huruvida det, för allmänheten, är den 
språkliga utformningen som är det huvudsakliga begriplighetshindret för dessa 
texter. Även om ingen receptionsstudie gjorts tyder resultaten ändå på att det 
till stor del är andra faktorer som gör texterna svårbegripliga, exempelvis att 
som läsare inte vara bekant med EU:s rättssystem (inklusive den i vissa fall 
specifika EU-terminologin – jfr exempel 69). Denna typ av hinder låter sig 
inte lösas genom att tillämpa klassiska klarspråksprinciper, eftersom hindren 
i grund och botten inte är språkliga eller textuella. Det finns visserligen klar-
språksråd av typen ”förklara allt som behöver förklaras” (Att skriva klar-
språk), men helt uppenbart finns gränser för hur långt en sådan uppmaning 
kan följas. I de texter det gäller handlar det inte bara om att förklara enstaka 
termer eller samband, utan om ett helt rättsystem och ett samhälleligt system 
(EU-organisationen, med dess instanser och beslutsprocesser) som är helt eller 
delvis okänt för många läsare ur allmänheten. Naturligtvis ska språket eller 
textens utformning inte lägga ytterligare hinder i vägen, och det finns därför 
all anledning att arbeta med detta, men även en exemplariskt klarspråks-
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bearbetad rättsakt skulle fortfarande vara delvis obegriplig för de flesta 
medborgare. Utifrån ovanstående grundpremiss kan detta ses som ett 
demokratiskt problem, men knappast som ett klarspråksproblem.  

Paralleller kan här dras till frågan om läsar- respektive skribentansvar 
(reader respektive writer responsibility). I Sverige tenderar vi att betona 
skribentansvaret starkt, och detta perspektiv ligger även till grund för vårt klar-
språksarbete, medan de nationella skrivtraditioner som finns på kontinenten 
ofta är mer orienterade mot läsaransvar (Connor 1996, Dahl 2004, se även 
Noor 2001 för en översikt över ett flertal studier). Skillnaden i skrivtraditioner 
kan ur ett svenskt perspektiv alltså också vara en del i klarspråksproblematiken 
för EU-texterna, då många EU-texter kan antas vara skrivna av personer som 
är vana vid att större ansvar läggs på läsaren, vilket i sin tur innebär att 
texterna följer ett annat textmönster än det vi är vana vid. Men vi kan även 
behöva ifrågasätta hur långt skribentansvaret kan sträckas. Skribentansvaret 
innebär ett ansvar för skribenten att vara medveten om vem som ska läsa 
texten, och anpassa sig efter denna mottagare. Men det finns i detta 
sammanhang anledning att fundera över hur den mottagaranpassning skulle se 
ut, som skulle ta hänsyn till en så varierad mottagargrupp som hela Europas 
befolkning, eftersom möjligheterna att göra anpassningar utifrån förhållanden i 
olika länder, som framgått, är mycket begränsade. (Jfr diskussionen i Rahm 
2012, där redan samtliga äldre personer i Malmö betraktas som en alltför 
mångfacetterad grupp för att verklig mottagaranpassning ska vara möjlig.) 

Vi kan alltså också betrakta undersökningens resultat ur ett läs- och skriv-
kompetensperspektiv, och ställa frågan vilken läsförmåga som krävs för att 
kunna ta till sig denna typ av texter. I förlängningen hamnar vi då i en fråga 
om var gränsen går mellan myndighetens respektive medborgarens (och 
därmed skolans) ansvar för en fungerande kommunikation. Gränsdragningen 
mellan vilka begriplighetshinder som kan relateras till texten (och därmed kan 
antas vara myndighetens ansvar att överkomma) och vilka begriplighetshinder 
som måste relateras till en textextern verklighet, kräver helt uppenbart vidare 
forskning – liksom förstås hur vi sedan ska hantera de hinder som visar sig 
falla utanför vad som kan åtgärdas med hjälp av klarspråksansträngningar. För 
att föra diskussionen om medborgarnas möjligheter att ta del av information 
och vara delaktiga i det demokratiska samtalet framåt, måste dock även denna 
fråga behandlas. 

10.5 Mångspråkig miljö framhäver komplexa 
klarspråksproblem 

Avhandlingen står med ett ben i översättningsvetenskapen och ett ben i 
klarspråksforskningen. Dess bidrag till den förstnämnda är att det är en under-
sökning av en viktig översättningsmiljö – de tre EU-institutionerna hör till de 
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största arbetsplatserna i världen för översättare. Det är också en undersökning 
av en unik översättningssituation, som till exempel visar hur översättnings-
situationen påverkas när inte bara källtexten utan även flera andra parallella 
textversioner måste tas hänsyn till, och på de oklarheter omkring textens 
hemmahörighet som uppstår då texten översätts i en multi- eller supranationell 
organisation, för bruk såväl i sagda organisation som i nationella kontexter. 
Dessutom lyfter undersökningen fram hur användningen av CAT-verktyg 
påverkar översättningsarbetet, vilket är ett område som forskningen annars 
ännu inte berört i någon större utsträckning. 

För klarspråksforskningens del har undersökningen pekat på att de hinder 
för klarspråk som uppstår i arbetet med texterna inte primärt är en 
konsekvens av att texterna är översättningar. Istället är dessa hinder i stor 
utsträckning desamma som de hinder både original som skrivs inom EU och 
inhemskt producerade svenska myndighetstexter ställs inför. Av under-
sökningen framgår också att de svårigheter EU-texterna brukar förknippas 
med ofta inte är av språklig eller textuell karaktär, vilket ger anledning att 
ifrågasätta om dessa begriplighetshinder alls kan hanteras med hjälp av 
klarspråksprinciper. Resultaten indikerar också att innebörden i begreppet 
klarspråk delvis formas lokalt, utifrån exempelvis vilka skrivtraditioner som 
finns inom den egna organisationen (vilka åtgärder och förändringar det är 
möjligt att driva igenom), vilken typ av texter som skrivs och vilka mot-
tagare texterna uppfattas ha – eftersom det påverkar vad som faktiskt utgör 
svårigheter i texterna och därmed vilka klarspråksåtgärder som blir relevanta. 
Denna lokalisering framträder tydligare i den mångspråkiga och inter-
nationella miljö EU utgör, men mycket tyder på att motsvarande processer 
sker även i nationellt klarspråksarbete. Klarspråk tycks alltså i den praktiska 
verksamheten vara ett betydligt mer mångfacetterat begrepp än det traditionellt 
har framställts som.  
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11 Summary 

The idea of plain language – that ordinary citizens should be able to read and 
understand texts from the authorities – has a long tradition in Sweden. It has 
been considered especially important to achieve plain language in legislative 
texts, given the influence they often have on how other texts are written 
(Ehrenberg-Sundin 1993). Since Sweden joined the European Union, demands 
for plain language apply to Swedish EU translations as well, including EU 
legislation. However, translations of EU legislative texts have generally been 
considered more difficult than texts from national authorities (see e.g. 
Svenskan i EU), and it has been shown that Swedish translations of EU legal 
texts do not meet the plain language standards (Parès 2002). The influence of 
poorly written source texts is often seen as the main cause. However, the 
process through which these translations are produced has not been studied 
in depth, so we know little about what the impediments really are for 
meeting plain language standards. The aim of this study is therefore to 
describe the inter-institutional translation process of Swedish translations of 
EU legislative acts, particularly focusing on explaining and understanding 
how the institutional setting affect plain language work within this process. 
Such a study may shed light on factors relevant to conditions for plain 
language work in other, national settings as well. 

The inter-institutional process studied, applies to legislation adopted 
through the European Union’s Ordinary Legislative Procedure. Chapter 2 
gives an outline of this procedure, in which three EU institutions take part. 
The European Commission writes a proposal for new legislation, and this 
proposal is then read by the European Parliament and the Council of the 
European Union separately. Both the latter institutions have to pass the Bill 
in order for it to enter into force. The proposal is often amended by either the 
Council or the Parliament, or by both of them, and it can be read up to three 
times before a compromise is reached or the proposal is rejected. The whole 
process is very complex, and can extend over years. During this process the 
document is translated by three different Swedish translation units – at the 
Commission, at the Parliament and at the Council – and all three units are 
hence involved in the creation of the final text. Chapter 2 also contains a 
presentation of these translation units, and an overview of multilingualism and 
plain language work in the union administration. 



 222 

11.1 Theoretical base and central definitions 
In the third chapter, I present the theoretical underpinnings of the study and 
define some central concepts. The main theoretical base of the thesis is the 
branch of Translation Studies known as the sociology of translation, in 
which translation is seen as an activity which always takes place in a social 
context – in contrast to a focus on texts, or on translation as a cognitive 
activity. Chesterman (2006, 2009) has further distinguished three branches 
of the sociology of translation. The present study places itself within what 
Chesterman calls the sociology of translating. This means that the focus is 
on the translation event (Toury, 1998:19), and on how the demands for plain 
language are managed in everyday work procedures. I take particular interest 
in how institutional factors, such as workflow, organization and norms, 
affect plain language work at the respective units. 

Since the thesis deals with institutional translation, “institution” and 
“institutional translation” are central concepts. Institutions are seen as taking 
place on three different levels in parallel: abstract institutions, formal 
institutions and concrete institutions (Koskinen 2008:17). The main focus of 
the thesis is the concrete institutions, i.e. the three Swedish translation units. 
But, the formal level, i.e. the three EU institutions (the Commission, the 
Parliament and the Council), has also been studied. (The abstract level could 
be seen as “translation” in a more general sense, and that level has not been 
systematically studied here.) Both levels are important since I consider the 
different levels to be interconnected. Therefore I seek to achieve a holistic 
view of the translation process, where both the local level and the inter-
institutional one are taken into account. Institution, then, has a wide definition. 
For something to be considered institutional translation, however, it is not 
enough that translation takes place in an institutional setting (I side here with 
Koskinen 2008:22). The institution is also required to be “the speaker”, i.e. to 
be perceived as the author or sender of the message.  

Within the institutional setting, the thesis concerns legislative texts and 
legal translation. Legal language is characterized by, among other things, a 
very strong demand for intertextuality. This means that a passage in one text 
is expected to be formulated the same way in other, related texts (Bhatia 
2004:35, Mattila 2013:83). Šarčević (2000a), among others, also establish that 
for authenticated legal translations (i.e. translated texts adopted by a 
legislative assembly and with the same legal status as the original) special 
demands are made on legal equivalence – i.e. that all language versions have 
the same legal effect. Šarčević (ibid) however points out that literal 
correspondence at the surface level of the text is not necessary for such legal 
equivalence. 

Chapter 3 also contains a presentation of Swedish plain language work, 
focused on work concerning legal texts and legal language. In this chapter I 
also give an overview of research on plain language and readability. This 
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research can be divided into four different perspectives (Josephson 2005b). 
The earliest research emanates from what may be called a grammatical-
stylistic perspective (comprising e.g. linguistic and syntactic choices). Later a 
textual-linguistic perspective (comprising e.g. choices of outline and 
cohesion) and a cognitive-pragmatic perspective (shifting focus from the text 
itself to its function, and to the goal of the reader) are developed. The fourth 
perspective added is the ethnographic perspective, where the contexts of the 
text and of the reader are taken into account. During the last few decades we 
have also seen a shift towards studying not only requirements for plain 
language texts, but also actual plain language interventions, in order to see if, 
and why, they succeed or not (Janssen 2001, Kjærgaard 2010). 

11.2 Material 
The methodological base of the thesis, as well as the material on which it the 
study is based, are presented in chapter 4. In terms of method, an 
ethnographic perspective has been used. With its focus on participants’ 
views, this perspective combines well with the sociology of translating and 
its focus on actors and social context. As described above, the aim of the 
study is to give a holistic view of the translation process from an institutional 
perspective. It is therefore necessary to draw on several different materials. 
The materials used are field studies (including participant observation), 
interviews and revised translations.  

For the field studies, I spent one week at each translation unit – observing 
workflow, co-operation within the unit etc. I also videotaped several 
translators (individually) as they were translating a document, in order to see 
e.g. work processes and what resources (translation tools, linguistic 
guidelines etc.) they used. During these visits I also conducted interviews, 
with both translators and other employees at the units. The other employees 
were heads of units, terminologists and persons with some form of special 
responsibility for language issues. In the thesis I refer to these other 
employees as the management. I also conducted a group interview with three 
Swedish lawyer linguists at the Council. In all, 24 interviews were 
conducted, with 27 participants. With the exception of the group interview 
with the lawyer linguists, all interviews were recorded. 

The interviews were semi-structured interviews around five themes: 1) 
work procedures at the unit, 2) plain language work at the unit, 3) feedback 
on translated documents, 4) co-operation and communication between the 
three translation units, and 5) co-operation and communication either with 
Sweden or with other parts of the EU institution to which each unit belongs. 
I have made sure that all themes have been covered in every interview, but 
apart from that I have let the interviews develop quite freely. 
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In my analysis I have used the interviews as a starting point, to narrow 
down factors that are relevant to plain language work. These factors can be at 
a local level, concerning e.g. workflow at the unit, or at an inter-institutional 
level, concerning e.g. communication between the units. Using an abductive 
method (Alvesson & Sköldberg 2008:55), I have tried to formulate 
hypotheses, which I have then tested on the rest of the interview material, and 
on the observations and field notes – in order to confirm, dismiss or elaborate 
the hypothesis. 

At all three units, translated documents are revised by another translator 
before they are delivered. Such revised translations were analysed here, in 
order to see towards what norms the translators orient themselves when 
revising the translation of a colleague. A total of 1 318 revisions, from 21 
texts, were analysed. The texts were legislative acts, covering a wide range 
of subjects. Of the 21 texts, six were from the Council, eight from the 
Parliament and seven from the Commission. 

11.3 Summary of the results 
Chapters 5 to 9 in the thesis present the results of the study – showing that 
factors at the local as well as the inter-institutional level influence plain 
language work during the process. In chapter 5 I discuss the impact of the 
resources used. Chapters 6 and 7 deal with co-operation and feedback 
respectively. In chapter 8 I account for the participants’ views on what 
constitutes text quality and plain language, and their views on who the 
recipients of the legislation are. Chapter 9 presents the results from the 
analysis of the revised translations, and these results are related to results 
from the previous chapters. 

11.3.1 Technical and non-technical resources 
The results show that technical as well as non-technical resources can be said 
to fill one of two purposes: to ensure uniformity within and between Swedish 
translations, and to ensure that they are written in an idiomatic Swedish. 

The first purpose is salient not least when it comes to one of the most 
central resources – the CAT tool TWB (Translators Workbench) and the text 
databases which constitutes the basis for its use. TWB is a computer 
program which allows the translator to re-use pieces of previous translations. 
Translated texts are segmented (a segment usually equalling a sentence) and 
stored in databases from which a memory can be created. When a new 
document is being worked on, the program can recognize sentences in the 
source text that are equal or similar to source language sentences in the 
memory. It then imports the target language translations of these sentences, 
from the previous translations in the memory into the new document. This 
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saves time for the translators and also helps them to create a text that is 
consistent with interrelated texts, if any. Such consistency is important due 
to the structure of the legislative text system. The drawback of TWB is 
considered to be that the previous translations, to which the program binds 
the new document, are not always good – either as translations or as texts. 
Thus, this constraint is an unwanted effect of using TWB, as well as a reason 
to use the program in the first place. 

Resources whose purpose is to ensure that the target text is written in an 
idiomatic Swedish are mainly Internet based resources. Participants for 
example google words or expressions to see how common they are in 
Swedish contexts. Using the Internet in order to maintain contact with 
language development in Sweden is also considered important. 

Both uniformity and idiomaticity are considered very important in order for 
the texts to be easy to read. The strong focus on re-use of previous documents, 
further enhanced by the use of TWB, however, can impede changes in the 
wording of texts, and might have a negative impact on the scope for plain 
language work. 

11.3.2 Co-operation and feedback 
There is no formal division of labour between the three units. When the 
document leaves a unit, it is not only a working document in a longer 
process, but also a final, official document from that EU institution. This 
means that each EU institution expects the translation unit to deliver a final 
version, which of course makes dividing labour difficult. However, it is 
stressed, particularly by the participants belonging to the management, that 
co-operation between the units is important to ensure text quality. They also 
emphasize that the Swedish units have well-established co-operation, and see 
the Swedish texts as their joint responsibility. But the picture given from the 
translators, i.e. participants not belonging to the management, is somewhat 
different. From their point of view, contacts between the units are limited. 
For some translators this constitutes a problem, for others not. The difference 
between the translators’ and the managements’ views may be due to the 
natural fact that the management to a greater extent is responsible for 
external contacts. But the results also indicate that translators want co-
operation about specific documents, rather than co-operation about 
terminology and writing policies in general – which is the focus of current 
co-operation. So although the conception that the units are jointly 
responsible for the texts is widely spread, there also seem to be difficulties in 
co-producing the legislative acts. Not least translators at the Commission, 
who are the first unit in the legislative process, wish for more feedback from 
translators who deal with the text in later stages. 

The units seem to be quite isolated from other work in their respective EU 
institution, and they are seldom involved in the textual process until the 
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source text is almost finished. Although there are some indications that this 
is changing, the overall picture is that translation is not seen as an integrated 
part of text production within the EU institution. Rather, it is seen as a 
formality to be dealt with once the source text is finished.  

The feedback to translators from other officials at their respective EU 
institutions is also limited, especially at the Commission and the Council. 
When feedback is received, it tends to concern meeting deadlines rather than 
the text itself (this is natural, since few officials know Swedish). At these two 
institutions, external response comes mainly from Swedish public authorities. 
This feedback, which is not frequent either, is to a large extent focused on 
terminology. At the Parliament, response from officials within the EU 
institution is a little more frequent (while contacts with Sweden are fewer). 
Here, feedback tends to concern terminology or deadlines, i.e. the same as 
for the Commission and the Council. Promptness clearly has a high priority 
at all three institutions. 

The translators also receive feedback from their colleagues, through the 
internal revision procedure. Legislative texts are supposed always to be 
revised by a translator other than the one who did the translation. This internal 
revision is considered very important, not least for readability and plain 
language. Participants point out that since the revisers can look at the target 
text as a text in its own right, they can more easily detect complicated passages 
and suggest how to rewrite these. The analysis of revised translations show 
that revisions related to plain language are made, but that other types of 
revisions dominate. 

The analysis of revised translations furthermore shows that there is no 
decrease in the number of revisions made at different steps of the process. 
However, the results point to a shift regarding what norms the revisions can 
be related to. The revisions were classified among one or several of eight 
norm categories: 1) linguistic correctness, 2) correct translation, 3) 
intertextual uniformity, 4) intra textual uniformity, 5) correspondence to the 
source text, 6) comprehensibility, 7) idiomatic Swedish, and 8) style. 
(Uncertain cases were classified as “other revisions”.) The results show that 
revisions relating to correct translation are less frequent at the Council, 
calculated as a percentage, while norms relating to comprehensibility are more 
frequent. Since large parts of the documents revised at the Council have 
already been revised by translators at the Commission or the Parliament, this 
change indicates that translation errors have already been corrected – leaving 
more room for translators at the Council to perform other revisions, such as 
revisions concerning comprehensibility. From this point of view the units do 
contribute jointly to improving the final text, although without any explicit 
division of labour. 
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11.3.3 Participants views on quality, plain language and readers 
When participants talk about quality factors, they highlight the importance of 
the text being legally correct and equivalent to other language versions. The 
text being in agreement with previous Swedish translations is also considered 
to be of key importance. Idiomaticity and unambiguousness are other factors 
that are pointed out, but they are given less prominence than the previously 
mentioned factors. 

Idiomaticity, unambiguousness and intertextual correspondence 
(between a current translation and previously translated Swedish 
documents) are considered important in order to bring about readable texts, 
along with lexical choices and syntax. The importance given to 
idiomaticity and intertextual correspondence indicates that plain language 
is given a partially different meaning at the units than it usually has in a 
Swedish context. But it is also clear that plain language is not always 
considered possible to achieve, nor always seen to be part of the 
translators’ responsibility. Some participants see plain language rather as 
an issue for the writer of the original to deal with, while the translator’s 
task is to render the text as it was drawn up by the writer.  

Concerning whom the participants see as the recipient of the translated 
texts, it was clear that different texts are considered to target different 
recipients. Legislative acts are considered to be directed mainly to jurists or 
national authorities, while brochures or other informative texts are deemed to 
be “texts directed to the public”. A difference could be noticed between the 
Parliament, on the one hand, and the Council and the Commission, on the 
other hand. At the Parliament, participants more often perceived that the 
reader belonged to their own EU institution, while at the latter institutions 
the conceived recipients were in Sweden. Several participants also claimed 
that the texts often do not have any actual recipients, but are translated only 
because the regulations require it. 

11.4 Demands for correspondence as a key to plain 
language 

The need for the translation to correspond closely to its source text, due to 
the fact that we are dealing with legal translation, has been pointed out for 
nearly twenty years as a major obstacle to plain language. The results of this 
study show that there is indeed a strong demand for such source text 
correspondence, but that several factors, other than merely formal 
restrictions for legal translation, contribute to this demand. Such factors are 
short deadlines, the adjustment of the text to other recipients than the end 
recipients (e.g. officials, or politicians who are to vote on the proposal), and 
the need for the translators themselves to be able to insert new changes in 
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future versions of the proposal. Another factor is the apparent respect for 
legal texts several participants demonstrate, which makes them adhere more 
strictly to the source text than might always be necessary. The study 
therefore indicates that increased knowledge, and thereby increased 
confidence, among the participants regarding legal aspects could widen their 
scope of action – allowing them to distance themselves more from the source 
text and yet maintain legal equivalence. It should be noted, however, that 
this should not be at the expense of translation competence. 

But the results also show that correspondence is demanded not only with 
the source text, but also with previous Swedish translations. In the thesis I 
have called this intertextual correspondence. Intertextual uniformity is a 
distinctive trait of many legal genres, but here, too, we can see that other 
institutional factors contribute to such demand. One such factor is the use of 
TWB. TWB offers a way to deal with the requirements for intertextual 
correspondence, but at the same time use of the program contributes to an 
enhanced focus on this correspondence. Short deadlines contribute to source 
text correspondence as well as to intertextual correspondence, as does the 
participants’ insecurity regarding legal texts. 

Thus, the results point to both a source text correspondence norm and a 
norm of intertextual correspondence. But they also point to a plain language 
norm – noticeable in interviews and the revisions made. Still, the plain 
language norm is not supported by institutional factors, the way the norms of 
consistency are. When the plain language norm is in conflict with any of the 
norms of consistency, the latter ones are therefore likely to prevail (which is 
also supported by the analysis of the revised translations). In order to meet 
the plain language requirements it is therefore necessary to ensure that the 
quest for consistency also results in plain language improvements. Such 
attempts are made at the units. One example is the compilation of the writing 
instructions Anvisningarna, where the decreed formulations have been 
evaluated also from a plain language perspective. 

11.5 Problematizing “source” and “target” culture 
Within Translation Studies, translation is generally seen as a transfer not 
only from source to target language, but also from source to target culture. 
When looking at the translation of the legislative texts studied here, this 
picture must be questioned. Firstly, it can be noted that there is really no 
connection between source language and source culture. All texts belong to 
what we may call an EU interculture (Koskinen 2008:147), a culture that is 
not rooted in the culture of one particular member state. A text will therefore 
follow internal, EU-specific, textual patterns, no matter what language it is 
drawn up in. The frame of reference is also that of the EU institutions, not 
that of a specific member state, and writers are urged not to use words 
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referring to national concepts (e.g. from a national social apparatus, or a 
national legal system). 

Secondly, the question arises as to what happens when the text is 
translated. Will it undergo transfer from the EU source culture, to a 
national target culture? The results have shown that there is an endeavour 
to do so at the units, but also that there are several impediments to such a 
transfer. Thus, although the text will be read within a national context as 
well as within an EU context, consideration is taken primarily for readers 
within the latter context. But this is not particular to the translated texts; it 
is just as true for the originals. Perhaps it is even truer for the originals, 
since these are often written by non-native speakers, who therefore do not 
have the same chance as the translators to even try to adapt the text to the 
national context. 

The conclusion is that translation of legislative texts within the EU 
institutions cannot fully be fit into traditional models of translation. This 
result is also consistent with what Trosborg (1997) and Koskinen (2000, 
2008) have previously argued. The Swedish translations should therefore be 
considered EU texts in Swedish, rather than Swedish texts. This has 
consequences for plain language work at the units, since adaptation to the 
recipients is of such central importance to plain language. From the point of 
view of readers within a Swedish context, the fact that the texts are not (and 
cannot be) adapted to a Swedish context and a Swedish frame of reference is 
one of the main plain language obstacles. 

11.6 Localizing “plain language” 
It is pointed out in chapter 8 that the plain language principle seems to have 
strong support at the units studied, but that the aspects emphasized as 
important for achieving plain language are partially different that the aspects 
traditionally associated with plain language, at least from a Swedish 
perspective. Such aspects are idiomaticity and intertextual uniformity. 
Stronger focus is also placed on terminology. The highlighting of other 
aspects indicates that the concept of plain language has been adapted to the 
institutional conditions of the setting in question. A new, local norm for what 
plain language is has been developed.  

This can be connected to what kind of plain language efforts one is able to 
get support for within a given organization, as well as to the needs perceived 
within that organization. Swedish recommendations have developed over 
decades, partly in interplay with the organizations within which they have 
developed. In the same way plain language efforts within the EU institutions 
are shaped by the needs and constraints in question there. The principle is 
the same, but the outcome may be different due to varying conditions. 
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But the emergence of a local plain language norm need not be unique for 
the translation units. When comparing the thesis results with a study by Nord 
(2011:183), it can be concluded that a corresponding localization may occur 
in other, national, settings as well. Nord studies professional language 
consultants revising a report from a plain language perspective, and states 
that their practice differs from plain language recommendations – due to 
adaptation to conditions specific to their current commission. This indicates 
that the localization seen in the present study does not necessarily result 
from the fact that the study is conducted in a multilingual and international 
setting, but that the same principle affects plain language work in 
institutional settings in general. 

11.7  Problematizing the concept of plain language 
Despite the long tradition of plain language work in Sweden, we still lack a 
definition – concrete enough to serve as a guideline – of what the concept 
involves for this kind of factual prose. In the thesis I have tried to outline 
what aspects are considered central for plain language in these legislative 
texts and in this institutional setting. I believe that such a descriptive 
approach is the way forward. By adding several such descriptions, we can 
eventually construct a more complete definition of what constitutes plain 
language in different kinds of texts and in different settings. That could help 
us develop recommendations which take text type and setting into 
consideration to a greater extent than the present ones do, while still being 
concrete enough to serve as guidelines. The thesis can be one contribution to 
such a development. 

But the results also raise the question of whether, for the general public, it 
is linguistic or textual factors which constitute the impediments for 
comprehending these documents. Although this is not a reception study, 
there are still several indications that what make the texts difficult is to a 
great extent other factors, for example not being familiar with the EU legal 
system – including the sometimes specific EU terminology (see e.g. example 
69). Such impediments cannot be overcome by using plain language, as they 
are not linguistic or textual. Accordingly, we can look at the thesis results 
from a literacy perspective, asking what competence is required to 
understand these kinds of texts. This brings us to questions about where to 
draw the line between the authorities’ and the citizens’ responsibility for 
their mutual communication. 
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11.8 Concluding words 
In this thesis I study the conditions for plain language work within the 
translation process of EU legislative texts, showing that important factors 
are, for example, demands for strict intertextual correlations and a difficulty 
in determining whether the texts belong to national text culture or an EU text 
culture. The results also show that the Swedish plain language 
recommendations are not always considered applicable, while, on the other 
hand, aspects are highlighted which are not usually part of these 
recommendations. This indicates that plain language recommendations need 
to be adjusted to different settings to a much larger extent than they are 
today. The study also raises questions about the limits of plain language, due 
to the fact that many of the aspects making the texts difficult have little to do 
with the wording or the structure of the text, and more with the distance 
between the readers’ knowledge and the information that the text provides, 
and may provide. 
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Bilaga 

Insamlade texter från kommissionen 

text sidantal  ämne 

K1 17  ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter 
K2 10  regler för batterier som innehåller kadmium 
K3 10  åtgärder mot länder som tillåter ohållbart fiske 
K4 43  utbildning för sjöfolk 
K5 47  marktjänster på flygplatser 
K6 46  utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet 
K7 6  stöd och bidrag för jordbruksprodukter 
totalt 179   

Insamlade texter från parlamentet 

text sidantal  ämne 

P1 37  passagerares rättigheter vid resor till sjöss 
P2 21  utsläppsnormer för lätta nyttofordon 
P3 27  transportabla tryckbärande anordningar 
P4 48  gemensamma bestämmelser för vissa EU-fonder 
P5 13  förslag till yttrande om stöd inför anslutningen (av nya medlemsländer) 
P6 17  yttrande om stöd inför anslutningen (av nya medlemsländer) 
P7 55  inrättandet av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde 
P8 51  övervakning och bedömning av medlemsstaters budgetplaner 
totalt 269   

Insamlade texter från rådet 

text sidantal  ämne 

R1 24  makrotillsyn över det finansiella systemet på EU-nivå 
R2 17  skyldigheter för den som säljer timmer och trävaror 
R3 21  utredning och förebyggande av olyckor inom civil luftfart 
R4 48  befogenheter för tre EU-myndigheter som sysslar med 

ekonomiska frågor 
R5 41  inrättandet av en byrå för förvaltningen av stora it-system 
R6 118  regler för försäljning och användning av biocidprodukter 
totalt 269   
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