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I den här uppsatsen studeras begripligheten i svenska översättningar av en av EU-
kommissionens texttyper som kallas grönböcker. Begripligheten sätts i relation till 
EU-kommissionens riktlinjer för översättning. Analysmetoden är textanalys. 
Resultatet visar att det finns brister i begripligheten, både på makronivå och 
mikronivå.  

 



 

 

Förord 
Sommaren 1998 fick jag chansen att jobba på Svenska översättningsavdelningen i Bryssel under 

två veckor. Jag var 22 år, hade bara läst en termin på Stockholms Universitet och var allmänt 

förvirrad över vad det skulle bli av mig. De där två veckorna skulle visa sig ge svar på den 

frågan. Det var speciellt en person som tog mig under sina vingar – den språkliga samordnaren 

Kenneth Larsson. När jag anförtrodde honom mitt nyfödda intresse för översättning sade han: 

det finns egentligen ingen anledning till att utbilda sig till översättare, det räcker med att vara 

språkkonsult. Så för säkerhets skull åkte jag hem och utbildade mig till båda. Tretton år senare 

är det dags för mig att skriva mitt examensarbete på Språkkonsultprogrammet och vad passar 

bättre än att knyta ihop säcken genom att åka tillbaka dit där allting började – till Svenska 

översättningsavdelningen i Bryssel.  

 

Jag vill tacka alla som har hjälpt mig att få ihop den här uppsatsen: Ingemar Strandvik, Maria 

Sandberg och Gun Söderlund-Merila i Bryssel, Sara Gunnerud och Anna Hass på Expressiva 

och sist men inte minst mina fantastiskt intelligenta och klarsynta medstudenter på 

Språkkonsultprogrammet, Stockholms Universitet 2010. 
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1. Inledning 
På Svenska översättningsavdelningen (hädanefter förkortar jag det till SÖ), Directorat Général 

de Traduction (DGT), vid EU-kommissionen i Bryssel bedriver man sedan flera år tillbaka 

klarspråksarbete. Kenneth Larsson flaggade redan 1997 för behovet av enklare och mer 

begripliga EU-texter i sitt betänkande Svenskan i EU. Hur vi kan främja de svenska EU-texterna 

(SOU, 1998:114), och drev sedan frågor om klarspråk och begriplighet under många år i sitt 

arbete som språklig samordnare på SÖ.  Ändå beskylls EU-texter ofta för att vara krångliga och 

svårbegripliga (se till exempel Ehrenberg-Sundin, 2000a och 2000b). I en enkätundersökning år 

1999 frågade Björn Melander 103 svenska statstjänstemän vad de ansåg om språket i EU-texter 

jämfört med liknande texter som inte är översatta, utan skrivna på svenska från början. 

Resultatet visade att  81 av tjänstemännen tyckte att språket var svårare att förstå, 21 tyckte att 

det var ungefär likadant och bara en tyckte att det var lättare.  

 

I den här uppsatsen intresserar jag mig för de svenska översättningarna av en av EU-

kommissionens texttyper (på SÖ kallar man den för en texttyp, och jag väljer att göra samma 

sak) som kallas grönböcker (eng. green paper, fra. livre vert). En grönbok är ett dokument från 

EU-kommissionen som fungerar som diskussionsunderlag inför ett eventuellt lagförslag. Ämnet 

kan vara till exempel fiske, transport, miljö, utbildning eller annat som rör medlemsstaterna. 

Grönböckerna skrivs på engelska och översätts sedan till de officiella språken i berörda 

medlemsstater. De skickas sedan på remiss till ett stort antal myndigheter, organisationer, 

föreningar och andra berörda parter i medlemsstaterna (Sourander, 1995). Även allmänheten har 

rätt att uttrycka sina åsikter om innehållet. Grönböckernas utformning är viktig huvudsakligen 

av två skäl: de ska läsas av många människor från vitt skilda yrkesgrupper och de ligger till 

grund för framtida texter som till exempel lagförslag. Om språket i de översatta grönböckerna är 

svårbegripligt finns det risk för vad Melander (2000:7) kallar ”textuell smitta”, vilket innebär att 

de mindre goda dragen skulle kunna sprida sig som ringar på vattnet till inhemska texter som till 

exempel svensk lagstiftning.  

 

På SÖ har man som uttalat mål att de översatta texterna ska vara begripliga och kunna stå för 

sig själva. Men att översätta kan aldrig jämföras med att skriva originaltexter, eftersom 

översättarna begränsas av riktlinjer för hur de ska förhålla sig till källtexterna och därmed inte 

har full frihet att skapa så bra texter som de skulle vilja. En komplicerande faktor vid 
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översättningsarbetet är att källtexterna ofta är av mycket dålig kvalitet (se till exempel Wagner 

m.fl. (2002: 70)).  

 

Jag kommer inte att fokusera grönböckernas egenskap av översättningsprodukter genom att 

jämföra dem med deras originaltexter och peka på eventuella skillnader och brister. Jag kommer 

i stället att rikta in mig på de svenska texterna och analysera dem som fristående texter. När jag 

använder mig av begreppet begriplighet i denna uppsats menar jag begriplighetsfaktorer som 

kan mätas genom textanalys. Jag intresserar mig därmed inte för mottagarens förkunskaper, 

perspektiv och lässyften. 

 

 

2. Bakgrund 
På SÖ har man alltså arbetat aktivt med klarspråk och begriplighet i princip ända sedan Sveriges 

inträde i EU 1995. Men det är inte bara på den svenska avdelningen som man bedriver 

klarspråksarbete. Inom EU-kommissionen finns sedan ett antal år sedan rörelsen Fight the fog 

som syftar till att samtliga texter som skrivs av EU-kommissionens medarbetare ska bli mer 

begripliga och mottagaranpassade. Inom ramen för Fight the fog har skrivhandledningen How 

to write clearly (EU-kommissionen, 2009) tagits fram. Den riktar sig till både 

originaltextskribenter och översättare. Råden i skrivhandledningen gäller främst medvetenhet 

om läsaren och ord-, fras- och meningsnivå. Man uppmuntrar till exempel skribenterna att 

skriva verbalt i stället för nominalt, att använda aktiva i stället för passiva verb och att hålla 

utkik efter så kallade falska vänner. Däremot nämns ingenting om hur man kan hjälpa sin läsare 

att få överblick över texten med hjälp av till exempel inledande sammanfattning, tydliga 

rubriker och innehållsförteckning. Hur stort genomslag Fight the fog har fått finns inte 

dokumenterat, men mina informanter på SÖ vittnar om att källtexterna även idag ofta är av 

mycket dålig kvalitet. 

 

Den språkliga samordnaren på SÖ säger att översättarna ibland har svårt att frigöra sig från 

källtexten. Bakgrunden till det antas vara den så kallade punktregeln som gäller vid översättning 

av rättsakter (Rådets svenska språkenhet, EU-kommissionens generaldirektorat för översättning, 

Europaparlamentets översättningsenhet, 2009). Punktregeln innebär att översättarna måste följa 

källtextens meningsindelning, och alltså inte har rätt att dela upp långa meningar i flera korta. 

Punktregeln finns till på grund av den hänvisningsteknik som används i samband med EU-

texter, och kan ibland leda till att de översatta texterna innehåller förhållandevis långa meningar 

som man normalt försöker undvika i modernt svenskt författningsspråk. När översättarna sedan 



 

 5 

ska översätta texter som inte är rättsakter (som till exempel grönböcker), tror den språkliga 

samordnaren att det kan vara svårt att koppla bort ”punktregelsautopiloten”, och att meningarna 

därför tenderar att bli längre än de i själva verket behöver vara. Den språkliga samordnaren tror 

också att dålig textbindning kan vara ett problem i de översatta texterna.  

3. Syfte, hypotes och 
frågeställningar 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka begripligheten hos grönböckerna och föreslå 

eventuella förbättringar.  Min hypotes är att grönböckerna har brister när det gäller 

begripligheten, men att de översättare som översätter dem begränsas av EU-kommissionens 

riktlinjer för översättning. SÖ säger att de strävar efter att skriva begripliga texter, men i vilken 

mån syns det i de färdiga översättningarna? Och hur förhåller sig egentligen översättarna till de 

riktlinjer som finns för översättningsarbetet? 

4.Teoretisk bakgrund 
Här berättar jag först om tidigare forskning om begriplighet och sedan om de teoretiska 

utgångspunkter som ligger till grund för min analys. 

4.1 Tidigare forskning om begriplighet 
Egentligen har det inte forskats särskilt mycket om begriplighet, och den forskning som finns är 

huvudsakligen från 1970- och 1980-talen.  

 

Till en början var begriplighetsforskningen ateoretisk, och byggde varken på psykologiska eller 

lingvistiska teorier (Gunnarsson, 1982:76). I stället försökte man ta fram praktiska instrument 

för att mäta texters svårighetsgrad (till exempel LIX – läsbarhetsindex).  

 

Senare bedrevs forskning som grundades i den generativa lingvistiken. Generativisterna 

intresserade sig enbart för språket som system, och brydde sig inte om vare sig bruket eller 

brukarna. Detta kom sig av att generativisterna såg den språkliga kompetensen som medfödd. 

En av företrädarna för denna forskning är Platzack. Han inriktade sin forskning främst på 
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textinterna faktorer som syntaktiska strukturer, ordfrekvens och meningslängd (se till exempel 

Platzack (1973)) och vilken betydelse de har för texters begriplighet.  

 

Kognitivismen, som föddes på 1970-talet,  kontrasterade mot den generativa lingvistiken genom 

att hävda att det språkliga systemet förankras hos oss via bruket. De såg alltså inte den språkliga 

kompetensen som medfödd, utan menade att varje brukshändelse påverkar systemet. 

 

Gunnarssons (1982) forskning på 1980-talet var nytänkande genom att den, förutom att ta 

hänsyn till textuella faktorer, även fokuserade läsaren. Hon menade att man inte kan bedöma 

texters begriplighet utan att ta hänsyn till vilket mål läsaren har med sitt läsande i en speciell 

situation. Hon kallade detta de fem läsmålen: 1. Memorering av textytan 2. Registrering av 

textinnehållet 3. Förståelse av sändarens verklighetsbeskrivning 4. Integrering i egen 

omvärldsuppfattning (indirekt handlingsinriktad förståelse) 5. Direkt handlingsinriktad 

förståelse. Gunnarsson skiljde mellan läsbarhet och begriplighet. Hon såg inte de två begreppen 

som synonyma, utan menade att läsbarhet handlar om ytförståelse (vilket är relaterat till läsmål 

1 och 2) medan begriplighet handlar om djupförståelse (vilket är relaterat till läsmål 3, 4 och 5). 

Gunnarsson lade även stor vikt vid texters perspektiv vid bedömningen av deras begriplighet. 

Perspektiv handlar om urval och strukturering av fakta samt om faktorer som gör texten 

överskådlig. 

 

Reichenberg (2000) har forskat om begriplighet i lärobokstexter. Hon beskriver hur strävan efter 

att få med så mycket fakta som möjligt på ett begränsat textutrymme har lett till att texterna 

blivit svårbegripiga. Läroboksförfattarna har till exempel undvikit att använda konnektiver. På 

så sätt blir meningarna kortare, men läsaren får svårt att se hur saker och ting hänger ihop i 

texten. Strävan efter att få med mycket fakta på lite utrymme har också gjort att mycket måste 

lämnas outsagt, vilket ställer höga krav på läsarens förmåga att  dra egna slutsatser (så kallad 

inferens). Reichenberg beskriver att de svårbegripliga lärobokstexterna även karaktäriseras av 

passiveringar, abstrakthet och satsförkortningar.  

4.2 Teoretiska utgångspunkter för analysen 
Gunnarsson (1989a:10) beskriver att vi människor lagrar kunskaper om omvärlden i vårt 

långtidsminne.  En grund för lagring utgörs av våra tidigare upplevelser. När vi upplevt en 

situation flera gånger bildar vi i vårt minne ett så kallat normalmönster för hur den situationen 

brukar se ut. På så vis har vi en förutfattad mening om hur till exempel ett normalt läkarbesök 

brukar gå till. Vi vet ungefär hur läkaren kommer att bete sig, vad som kommer att hända och 

också vad som förväntas av oss som patienter. Dessa lagrade normalmönster gäller även 
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texttyper. Josephson (1991) kallar fenomenet för textscheman (en annan benämning är scheman 

(Blåsjö, 2006)).  Josephson menar att vi har förutfattade meningar om hur till exempel en 

tidningsartikel, en forskningsrapport och ett recept brukar vara konstruerade. Det innebär att vi 

har särskilda förväntningar på hur en text av från viss texttyp kommer att vara uppbyggd när vi 

sätter igång och läser den. Om textens uppbyggnad sedan motsvarar våra förväntningar, 

kommer vi att ha lättare att ta texten till oss. Uppfylls inte förväntningarna blir vi förvirrade, och 

i värsta fall vägrar vi att erkänna tidningsartikeln som en tidningsartikel eller forskningrapporten 

som en forskningsrapport.  

 

Gunnarsson (1989b:119) beskriver också att vi under läsningen försöker bilda oss en 

uppfattning om vad som är huvudteman respektive biteman och försöker skilja det väsentliga 

från det oväsentliga. Inom ramen för en mening finns en tendens att vi uppfattar det som står 

först som det väsentliga. På samma sätt uppfattar vi den första meningen i ett stycke som 

huvudtema för stycket, och rubriker som huvudtema för kapitlet eller avsnittet. Utifrån detta 

resonemang kan man dra slutsatsen att rubriksättningen är väsentlig för att läsaren ska slippa 

lägga energi på att göra egna tolkningar om vad som är en texts eller ett styckes huvudtema.  

 

Gunnarsson (1989b:116) talar också om abstrakthets inverkan på vår förståelse av texter. Hon 

beskriver att abstrakta texter endast ger vaga signaler om vilka omvärldskunskaper vi ska 

aktivera när vi läser en text för att kunna forma en konkret representation av texten. Abstrakta 

texter är svårare och mer ansträngande att ta till sig eftersom vi som läsare måste lägga mycket 

tankearbete på att förvandla textens ord till konkreta situationer. Ju mer tankearbete vi måste 

lägga ner på att omformulera och tolka texten, desto svårare blir texten att få grepp om. Enligt 

Hellspong och Ledin (1997:79) kännetecknas abstrakthet av många abstrakta substantiv (till 

exempel verbalsubstantiv och adjektivsubstantiv), få tids- och rumsadverbial, få dynamiska verb 

och aktiva verb samt av att första och andra personens pronomen saknas. 

 

Ett sätt att mäta texters begriplighet är att räkna ut deras genomsnittliga meningslängd.  

 
Tabell 1. Genomsnittlig meningslängd för några olika texttyper (Melin & Lange, 1995:158)  

Texttyp Antal ord per mening Tolkning 

Barn- och ungdomslitteratur 12 Mycket lätt 

Skönlitteratur 15 Lätt 

Dags- och veckopress 14 (?) Medelsvår 

Saklitteratur 18 Svår 

Facklitteratur 20 Mycket svår 
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Det är dock viktigt att påpeka att en text är lättast att läsa om den består av både långa och korta 

meningar. Med enbart långa meningar blir texten tung, och med enbart korta meningar blir den 

lätt stackatoartad och hackig (se till exempel Reichenberg (2000) om hur korta meningar 

försämrar begripligheten). 

 

Inom psykolingvistiken har det forskats en del om vårt korttidsminnes betydelse för vår 

förståelse av texter (Harley, 2008:472). Korttidsminnet används för att lagra korta, snabba 

signaler. Signalerna, till exempel ord, stannar i korttidsminnet tills vi fått något begripligt att 

hänga upp dem på – något som skapar mening. Först då kan vi skicka vi dem vidare för tryggt 

förvar i långtidsminnet. Melin (2004) förklarar att korttidsminnet har två viktiga begränsningar: 

det klarar bara mellan fem och nio enheter och det varar i högst trettio sekunder1

 

. Det innebär 

att om vi belastar korttidsminnet med alltför många signaler under för lång tid, så faller de bort. 

I en lässituation betyder det att om vi belastar korttidsminnet med mycket obegriplig 

information så kan två saker hända: antingen glömmer vi vad vi har läst eller så börjar vi läsa 

mindre fokuserat i väntan på ett ord som gör informationen begriplig.   

Melin (2004:68) beskriver att språklig komplexitet är belastande för vårt korttidsminne. På så 

vis är långa fraser, som till exempel utbyggda nominalfraser, extra krävande att ta till sig. En 

text som har många meningar med utbyggda nominalfraser blir informationstät och tungläst 

(Hellspong & Ledin, 1997:74).  

 

5. Metod och material 
Här beskriver jag mitt material och mina metoder för att samla in och sedan analysera det. 

Kapitlet avslutas med ett avsnitt där jag berättar om SÖ:s arbete med begriplighet och om hur 

översättarna själva ser på det.  

5.1 Metod för insamling av material 
För att samla material och för att få en förståelse för kontexten valde jag en 

kommunikationsetnografisk metod (se till exempel Saville-Troike (2002)). Jag vistades på SÖ 

under två veckor i mars 2010. Redan när jag kom dit hade jag bestämt mig för att min studie 

                                                      
1 Melin skriver att siffran är en sekund, vilket inte stämmer. 
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skulle handla om begriplighet, eftersom jag visste att det var en av SÖ:s verkliga hjärtefrågor. 

Jag hade dock inte bestämt vilken analysmetod jag skulle använda eller vilka texter jag skulle 

undersöka. Inom ramen för den kommunikationsetnografiska metoden intervjuade jag fyra 

översättare, en enhetschef och två ställföreträdande enhetschefer (som även arbetar som 

översättare), den språkliga samordnaren, kvalitetschefen och avdelningschefen. Jag använde en 

semistrukturerad intervjumetod med delvis förberedda frågor. Till översättarna ställde jag frågor 

om deras bakgrund och hur deras översättningsprocess brukar se ut. Jag frågade också hur de 

tänker om texternas syfte och mottagare samt om hur de förhåller sig till EU-kommissionens 

riktlinjer för översättning och om de upplever dem som relevanta eller eventuellt begränsande. 

Till cheferna ställde jag bland annat frågor om hur man arbetar med begriplighet på SÖ. 

Intervjusvaren presenteras inte separat, utan är integrerade i hela uppsatsen. Jag fick också en 

hel del information om kontexten och materialet genom informella samtal med översättare och 

chefer på avdelningen. 

 

Under min tid på SÖ läste jag även texter som styr översättarnas arbete. Dessa texter består dels 

av EU-kommissionens riktlinjer för översättning, dels av ett antal broschyrer om skrivande och 

översättning, dels av SÖ:s interna webbplats med språkråd och länkar till olika termbaser osv.  

 

Vid mina första samtal med kvalitetschefen och språkliga samordnaren framkom att man var 

angelägen om att arbeta med begriplighet och mottagaranpassning. En texttyp som beskrevs 

som extra viktig var  grönböckerna, och därför bestämde jag mig för att min studie skulle handla 

om dem.  

5.2 Metod för analys av material 
Det finns två möjliga vägar att ta när man analyserar texters begriplighet: antingen kan man låta 

testpersoner läsa texterna och sedan undersöka i vilken mån de tagit till sig innehållet, eller så 

kan man analysera själva texterna. Eftersom jag är intresserad av att få konkreta svar på hur 

texternas eventuella brister ser ut för att sedan kunna föreslå förbättringar, har jag valt 

textanalys. 

5.2.1 Analysvariabler 

Det finns en mängd olika variabler man kan studera när man analyserar texters begriplighet. Jag 

har valt ut ett antal variabler på makro- och mikronivå som jag fann relevanta efter att ha läst 

igenom grönböckerna noga (med makronivå menar jag textens övergripande struktur – 

textnivån, och med mikronivå menar jag textens inre struktur – meningsnivån och frasnivån).  
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SÖ:s språkliga samordnare framhöll att två av de ”problem” som texterna antas ha är att 

meningarna är för långa (på grund av ”Punktregelsautopiloten”, se under rubriken Bakgrund) 

och att textbindningen brister (särskilt konnektivbindningen, det vill säga textbindning med 

hjälp av additiva, temporala, adversativa och kausala sambandsord, se till exempel Hellspong & 

Ledin (1997:88)).  Men enligt min bedömning har texterna inga särskilda brister när det gäller 

textbindningen. När jag läste igenom texterna hade jag inga svårigheter med att följa med i 

argumentationen, och texterna är förhållandevis välförsedda med sambandsord. Därför är 

textbindningen inte en av mina analysvariabler. Däremot stötte jag flera gånger på ovanligt 

långa meningar, och därför har jag valt att undersöka meningslängd.  Det är alltså min 

personliga bedömning som ligger till grund för valet av analysvariabler.   

 

På makronivån undersöker jag faktorer som rör texternas överskådlighet och rubriksättning. Jag 

analyserar huvudbudskap, innehållsförteckning, sammanfattning, läsanvisningar, 

punktuppställningar och rubriker genom att svara på ett antal frågor ur Klarspråkstestet2

 

 för 

rapporter och andra längre texter.  

På mikronivån undersöker jag variablerna meningslängd, utbyggda nominalfraser (både med 

framförställda och efterställda bestämningar) och abstrakthet. Med abstrakthet menar jag ett 

abstrakt framställningssätt enligt Hellspong och Ledins definition (1997:79), och inte ett 

abstrakt innehåll. Analysen av meningslängd är kvantitativ, då jag räknar ut genomsnittlig 

meningslängd och andelen korta respektive långa meningar för var och en av grönböckerna. 

Analysen av utbyggda nominalfraser och abstrakthet är kvalitativ, då jag ger exempel på sådana 

inslag i var och en av grönböckerna.  

5.3 Material 
Här presenterar jag mitt analysmaterial som består av fem grönböcker.  Jag presenterar också  

EU-kommissionens riktlinjer för översättning, vilka är två styrdokument för översättarnas 

arbete.  

5.3.1 Analysmaterial: Grönböcker 

• Grönbok om ett europeiskt medborgarinitiativ, november 2009  

(i fortsättningen GB 1) (omfång: 14 sidor) 

                                                      
2 Klarspråkstestet skapades av Klarspråksgruppen på regeringskansliet 2003. Det är framtaget för 

att skribenter själva ska kunna avgöra begripligheten i sina texter och finns i två versioner: en för 

beslut och kortare texter och en för rapporter och längre texter. Testet finns tillgängligt på 

www.sprakradet.se/testet 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0622:FIN:SV:PDF�
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• Grönbok - Att främja ungdomars rörlighet i utbildningssyfte, juli 2009  

(i fortsättningen GB 2) (omfång: 21 sidor)   

• Grönbok om översyn av rådets förordning (EG) nr 44/2001 om domstols 
behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens 
område, april 2009  

(i fortsättningen GB 3) (omfång: 12 sidor)  

• Grönbok - Reform av den gemensamma fiskeripolitiken, april 2009  

(i fortsättningen GB 4) (omfång: 28 sidor)  

• Grönbok - Transeuropeiska transportnät (TEN-T): En översyn av strategin - Bättre 
integrering av de transeuropeiska transportnäten för att främja den gemensamma 
transportpolitiken, februari 2009  

(i fortsättningen GB 5) (omfång: 19 sidor)  

 
Jag har valt att analysera samtliga fem grönböcker från år 2009.  Jag valde år 2009 för att 

materialet är någorlunda aktuellt och min undersökning på så vis kan tänkas komma SÖ till 

nytta i deras framtida arbete. Jag ville också använda ett förhållandevis omfångsrikt 

material för att kunna göra rimliga generaliseringar. Ett alternativt urval hade kunnat vara 

samtliga grönböcker som översatts efter den svenska språklagens inträde i juli 2009. Då 

hade jag kunnat undersöka om texterna levde upp till lagens krav att offentlig svenska ska 

vara vårdad, enkel och begriplig. Under mina intervjuer visade det sig dock råda stor 

oklarhet bland både översättare och chefer om huruvida språklagen gäller EU-

kommissionens texter.  

5.3.1.1 Grönböckernas målgrupp och syfte 

Grönböckerna riktar sig till myndigheter, organisationer och allmänheten i medlemsländerna. 

Syftet är att väcka debatt om en aktuell fråga, och läsarna uppmanas att lämna ett så kallat 

remissvar där de uttrycker sina åsikter om grönbokens innehåll och svarar på frågor som EU-

kommissionen ställt i grönboken. Frågorna är av typen ”Vad har ni för erfarenhet av XXX”  och 

”Har ni några förslag på hur man kan lösa XXX” osv. Innehållet i grönböckerna kan komma att 

rekontextualiseras3

5.3.1.2 Grönböckerna som produkt av en intertextuell kedja 

 i en mängd andra texter, som till exempel i lagförslag och sedermera i 

svensk lagstiftning. 

För att säga något om villkoren för grönböckernas tillkomst kan man beskriva dem som 

produkten av en intertextuell kedja. Det är många olika skribenter som lägger sin hand vid dem 

innan de når sin slutliga mottagare. Ingemar Strandvik, kvalitetschef på direktorat A på DGT 

                                                      
3 Begreppet rekontextualisering fokuserar hur texter vandrar mellan olika kontexter i samhället och 

drar på sig nya innebörder (Ajagán-Lester m.fl., 2003:230). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0329:FIN:SV:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0175:FIN:SV:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0175:FIN:SV:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0175:FIN:SV:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0163:FIN:SV:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0044:FIN:SV:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0044:FIN:SV:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0044:FIN:SV:PDF�
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(Strandvik, 2010), berättar att en första råversion skrivs av en handläggare på någon av EU-

kommissionens generaldirektorat. Handläggaren är sällan expert på ämnet som tas upp i 

grönboken. Texten skrivs på engelska, men handläggaren har sällan engelska som modersmål 

utan modersmålet kan vara vilket språk som helst (oftast är det något av de officiella EU-

språken). Råversionen faktagranskas sedan av handläggarens kolleger och närmsta chef. Den 

granskade versionen granskas sedan ytterligare en gång av nästa chef i hierarkin. I det här 

skedet görs sällan någon språklig granskning. Däremot görs en del terminologiska ändringar. 

Slutligen går texten ut på så kallad Interservice Consultation. Det innebär att den läggs ut för 

allmän beskådan och att vem som helst på alla EU-kommissionens generaldirektorat har rätt att 

komma med synpunkter på innehållet. Ibland skickas texten för slutgranskning hos den 

handläggare som skrev den från början, men inte alltid. 

 

Sedan är det dags för texten att skickas för översättning. Ibland skickas den först till DGT:s 

avdelning Editing Service för språkgranskning. Editing Service är en engelskspråkig avdelning 

där man arbetar med att förbättra kvaliteten i texter skrivna på engelska. Editing Service ska i 

första hand fungera som ett stöd för handläggarna, men det händer även att översättare skickar 

undermåliga källtexter dit innan de börjar arbeta. 

 

När översättarna översätter grönböckerna använder de sig av översättningsverktyget Trados 

Translator’s Workbench (TWB).  TWB är en programvara som lagarar översättningar i en 

databas. EU-institutionerna har en enorm databas där tidigare översättningar finns lagrade. När 

översättaren arbetar lägger han eller hon in den text som ska översättas i verktyget. Databasen 

baserar sig på textsegment av en längd som motsvarar en mening.Om översättningsverktyget 

känner av att det aktuella segmentet redan har översatts, föreslår det att den tidigare 

översättningen ska infogas. De allra flesta översättare berättade vid intervjuerna att de gärna 

använder TWB för att spara tid – tid som de i stället ägnar åt att granska texten extra noga. 

Genom att TWB hjälper översättaren att återanvända text från tidigare översättningar, kan man 

säga att även TWB bidrar till den intertextuella kedjan. 

 

Efter det att texten översatts språkgranskas den av en annan översättare på avdelningen.  

Sedan levereras översättningen till det generaldirektorat som beställt den. 

5.3.2 Styrdokument: EU-kommissionens riktlinjer för översättning 

EU-kommissionen har tagit fram en hel del råd och riktlinjer som översättarna ska följa i sitt 

arbete. Dels finns det generella riktlinjer som tagits fram gemensamt av de tre institutionerna 

(EU-kommissionen, Rådet och Parlamentet) och som främst gäller översättning av rättsakter: 

Att översätta EU-rättsakter. Anvisningar  (Rådets svenska språkenhet, EU-kommissionens 
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generaldirektorat för översättning, Europaparlamentets översättningsenhet, 2009) (i 

fortsättningen (RKP, 2009)), dels finns det riktlinjer som gäller andra texter än rättsakter och 

som tagits fram av SÖ: Råd om översättning och granskning av meddelanden (EU-

kommissionen. Generaldirektoratet för översättning. Svenska översättningsavdelningen, 2009) 

(i fortsättningen (SÖ, 2009)). Skillnaden mellan de två styrdokumenten är alltså att den första 

bara gäller rättsakter, och att den andra gäller meddelanden4

5.3.2.1 Att översätta EU-rättsakter. Anvisningar (RKP, 2009) 

. Jag kommer bara att referera de 

riktlinjer som är relevanta för mina analysvariabler. Dessa sätts sedan i relation till analysen i 

kapitlet Resultat och diskussion. 

Rent generellt uppmanas översättaren att eftersträva en idiomatisk svenska utan tunga och 

komplicerade konstruktioner som eventuellt kan förekomma i källtexten (sid 7). 

Makronivå:  

Översättningen ska följa källtextens grundstruktur när det gäller den allmänna dispositionen och 

indelningen i kapitel, artiklar, punkter och stycken. Inom meningens ram får översättaren fritt 

använda den ordföljd och de syntaktiska konstruktioner som en god svenska kräver (sid 7).  Det 

påpekas att översättaren måste tänka sig för noga innan han eller hon ändrar 

argumentationsstrukturen, gör tillägg eller tar bort nyanser som kan tyckas onödiga eller 

självklara.  

 Mikronivå: 

Vid översättning av rättsakter ska översättningen följa källtextens meningsindelning enligt 

punktregeln (se definition under rubriken Bakgrund) (sid 7). Vid översättning av andra texttyper 

får översättaren däremot fritt dela upp alltför långa meningar i flera (sid 138). Översättaren 

uppmanas dock att i de allra flesta fall följa meningens grundstruktur. Det underlättar 

granskningsarbetet och gör det också lättare att i den svenska översättningen föra in senare 

ändringar som görs i källtexten. Ibland är det emellertid nödvändigt att avvika från källtextens 

meningsbyggnad för att få en smidig och idiomatisk svenska (sid 7). 

 

Översättaren uppmanas att vara sparsam med nominaliseringar, och i stället välja till exempel 

infinitivfraser eller bisatser när det är möjligt (sid 136). Vidare uppmanas översättaren att 

utelämna substantiv som i sammanhanget bara har lite informationsvärde (sid 138).  

                                                      
4 EU-kommissionens meddelanden är texter som inte är rättsakter utan snarare resonerande 

sakprosa. Grönböcker är en sorts meddelanden.  
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5.3.2.2 Råd om översättning och granskning av meddelanden (SÖ, 
2009) 

Generellt uppmanas översättarna att frigöra sig från källtexten och skriva tydliga texter som är 

lättfattliga och övertygande. Man beskriver att den rent formella överensstämmelsen med 

källtexten är av underordnad betydelse, och att det är viktigare att läsaren får förtroende för 

texten och tar till sig budskapet. 

Makronivå: 

Översättaren uppmanas att vara extra noga med textbindningen och gärna lägga till 

sambandsord som klargör argumentationen och hjälper läsaren att förstå hur olika delar av 

texten hänger ihop (sid 3). 

 Mikronivå: 

Punktregeln gäller inte vid översättning av meddelanden, utan översättaren uppmanas i stället 

explicit att dela upp långa meningar till flera kortare. Det påpekas dock att kortare meningar inte 

automatiskt ger texten bättre flyt, utan tvärtom kan bidra till sämre textbindning. Översättaren 

uppmanas också att använda aktiva konstruktioner i stället för passiva (sid 5). 

5.4 Begriplighet på SÖ 
Som tidigare nämnt finns på SÖ en tradition av arbete med klarspråk och begriplighet. Sedan 

något år tillbaka finns en kvalitetscirkel där den språkliga samordnaren och ett antal översättare 

sitter med. I kvalitetscirkeln diskuterar man frågor som rör texters begriplighet. Det är 

kvalitetscirkeln som har tagit fram Råd om översättning och granskning av meddelanden (SÖ, 

2009). De har även tagit fram riktlinjer för översättning av andra texttyper.  

 

När jag intervjuade översättarna sade samtliga att de ser strävan efter begriplighet som en 

självklar del av deras arbete. Flera av dem sade att de ofta skulle vilja göra ändringar som de 

desvärre inte har rätt att göra. Ofta handlar det om att de skulle vilja stryka upprepningar. En 

översättare nämnde att han ibland skulle vilja ändra långa uppräkningar till punktlistor. En 

annan berättade att hon ofta skulle vilja göra något åt dispositionen. Flera sade att de skulle vilja 

skriva om rubriker som är för långa eller helt enkelt inte stämmer med innehållet.  

 

Några av översättarna nämnde dock att de inte vill göra alltför omfattande ändringar i 

meningsstruktuen på grund av att det sedan blir mycket svårare att granska översättningen om 

den skiljer sig för mycket från källtexten. Någon sade också att det inte alltid tjänar någonting 
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till att lägga tid på att bearbeta texten för mycket, eftersom det finns en risk för att någon annan 

”ändrar tillbaka” i ett senare skede. Så gott som alla nämnde också tidspress som en orsak till att 

översättningarna ibland inte blir så bra som de skulle kunna bli. 

 

När jag frågade översättarna om hur de upplever att översätta meddelanden (som tidigare nämnt 

tillhör grönböckerna en sorts EU-texter som kallas meddelanden) i jämförelse med rättsakter, 

sade de allra flesta att det ofta är svårare. Svårigheten består i att meddelanden är politiska 

texter, vilket ställer höga krav på att argumentationen är effektiv. Däremot sade de sig inte ha 

några problem med att stänga av ”punktregelsautopiloten”, det vill säga att inte följa 

meningarnas struktur på samma sätt som när de översätter rättsakter.  

 

På frågan om hur översättarna förhåller sig till riktlinjerna var svaret varierande. Någon sade att 

de är mycket bra och att hon ofta tittar i dem. En annan sade att han har läst igenom dem en 

gång, men att det mesta sitter i ryggmärgen eftersom han jobbat så länge som översättare. 

Ytterligare en person hade inte ens läst dem. 

6. Analys 

6.1 Makronivå 
Här analyserar jag grönböckerna utifrån Klarspråkstestets frågor under rubrikerna  

Överskådlighet och Rubrikerna.  

6.1.1 Överskådlighet 

Fråga 1: Är huvudbudskapet framhävt i texten? 

GB 1: Ja, huvudbudskapet är att EU-kommissionen vill veta hur intressenterna tycker att 

medborgarinitiativet ska fungera (inledningen). Huvudbudskapet är dock integrerat i texten och 

inte framhävt i den bemärkelsen att det presenteras allra först. 

GB 2: Ja, huvudbudskapet är att EU-kommissionen tycker att rörlighet i utbildningssyfte är bra 

och måste främjas. De vill veta hur intressenterna tycker att detta ska gå till (inledningen). 

Huvudbudskapet är dock integrerat i texten och inte framhävt i den bemärkelsen att det 

presenteras allra först. 

GB 3: Nej, huvudbudskapet är luddigt formulerat: ”Eftersom ansökningar om 

verkställighetsförklaring nästan alltid beviljas och erkännande och verkställighet av utländska 

avgöranden mycket sällan vägras, torde det vara realistiskt att sikta på att avskaffa 

exekvaturförfarandet i alla mål på privaträttensområde.” (sid 2) Luddigheten består av 
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modaliseringen ”torde det vara realistiskt att sikta på att avskaffa” som hade kunnat uttryckas 

”bör man avskaffa” för att bli tydligare.  

GB 4: Ja, huvudbudskapet är att den gemensamma fiskepolitiken inte fungerat bra, utan att en 

reform av fiskerisektorn behövs (inledningen). Huvudbudskapet är dock integrerat i texten och 

inte framhävt i den bemärkelsen att det presenteras allra först. 

GB 5: Nej, huvudbudskapet är väl dolt. Först i inledningens sista stycke skriver man ”Allt detta 

pekar på att man bör göra en genomgripande översyn av TEN-T strategin (...)”. Att detta är 

textens huvudbudskap explicitgörs dock inte. 

 

Fråga 2: Har rapporten en innehållsförteckning som ger läsaren bra överblick över vad som 

står i rapporten? 

GB 1: Ja, det finns en innehållsförteckning vars rubriker är makroteman för sina respektive 

avsnitt. 

GB 2: Nej, det finns ingen innehållsförteckning. 

GB 3: Nej, det finns ingen innehållsförteckning. 

GB 4: Det finns en innehållsförteckning, men rubrikerna är ofta intetsägande. 

GB 5: Ja, det finns en innehållsförteckning, men den visar bara den översta rubriknivån så den 

säger inte särskilt mycket. 

 

Fråga 3: Finns läsanvisningar som presenterar textens uppläggning? 

GB 1: Ja, det finns ett kortare stycke med läsanvisningar (sid 4, första stycket): ” (...) rättsliga, 

administrativa och praktiska spörsmål. Dessa spörsmål behandlas nedan tillsammans med ett 

antal frågor som medborgarna och övriga berörda parter inbjuds att besvara.” 

GB 2: Ja, dock inte förrän på sid 5: ”Grönboken är uppdelad i tre avsnitt. I avsnitt 1 behandlas 

(...). I avsnitt 2 behandlas (..., osv). 

GB 3: Nej, det finns inga läsanvisningar. 

GB 4: Nej, det finns inga läsanvisningar. 

GB 5: Nej, det finns inga läsanvisningar. På sid. 7 kommer plötsligt texten ”F1 Bör EU-

kommissionens utvärderingen (sic!) av den aktuella utvecklingen av TEN-T omfatta andra 

faktorer?”. F1 betyder sannolikt ”Fråga 1”, vilket signalerar att detta är en av de frågor som 

remissinstanserna förväntas svara på. Detta förklaras dock inte någonstans i texten, utan läsaren 

tvingas dra den slutsatsen själv.  

 

Fråga 4: Finns det en sammanfattning i början av rapporten? 

GB 1: Nej 

GB 2: Nej 

GB 3: Nej 
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GB 4: Nej, däremot finns det en lång inledande ”vision” som är tidskrävande att läsa och inte 

säger något om vad den övriga texten handlar om. 

GB 5: Nej 

 

Fråga 5: Sammanfattas också viktiga avsnitt i rapporten? 

GB 1: Nej 

GB 2: Nej 

GB 3: Nej 

GB 4: Nej 

GB 5: Nej 

 

Fråga 6: Har du använt punktuppställningar, faktarutor etc. Där sådana är befogade? 

GB 1: Nej, men några sådana är inte befogade. 

GB 2: Ja, det finns punktlistor (sid 6, sid 13). 

GB 3: Nej, det finns flera ställen där punktlistor vore befogade (till exempel under rubriken Val 

av domstol hade de olika alternativförslag som räknas upp kunnat presenteras i form av en 

punktlista). Faktarutor hade varit bra för att förklara juridiska fakta och definiera termer. 

GB 4: Ja, det finns många bra punktlistor. Det finns också en lista med förkortningar som 

kommer först på sista sidan. Den hade kunnat placeras i textens början, eller så hade man 

åtminstone kunnat hänvisa till den i inledningen.  

GB 5: Nej, det finns flera ställen där punktlistor vore befogade (till exempel under rubriken 

Tidigare resultat). 

6.1.2 Rubriker 

Fråga 7: Finns det informativa rubriker och underrubriker i texten? 

GB 1: Ja 

GB 2: Nej. Vissa rubriker är utformade som frågor (till exempel Varför en grönbok? och Vad 

för slags rörlighet?). Dessa hade varit mer informativa om de utformats som informativa 

påståendesatser. Andra rubriker är utformade som nominalfraser. De saknar oftast 

bestämningar, och är alltför korta för att vara informativa (till exempel Språk och kultur och 

Främjande och motivation) 

GB 3: Nej, de rubriker som finns är ofta intetsägande som till exempel Behörighet. Det finns 

också rubriker som är alldeles för långa för att vara begripliga, som till exempel Avskaffande av 

alla mellanliggande åtgärder för erkännande och verkställighet av domar (exevatur) 

GB 4: Blandat. Vissa rubriker är informativa, andra är det inte. 

GB 5: Nej. De rubriker som finns är ofta intetsägande som till exempel Särskilda kännetecken 

och Nätgenomförande. 
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Fråga 8: Är rubrikerna symmetriskt utformade? 

GB 1: Ja, de är alla nominalfraser med bestämningar. 

GB 2: Nej, det finns både som är utformade som nominalfraser (till exempel Rörlighet till och 

från Europeiska unionen),  rubriker som är utformade som verbfraser (till exempel Att 

mobilisera aktörer och medel) och rubriker som är utformade som frågor (till exempel Vad för 

slags rörlighet?). 

GB 3: Nej, vissa är mycket långa, andra är mycket korta. De flesta är nominalfraser, men det 

finns också ett exempel på en prepositionsfras (titeln). 

GB 4: Nej. Vissa är mycket långa, andra är mycket korta. Det finns både nominalfraser som till 

exempel Relativ stabilitet och tillträde till kustfisken och verbfraser som till exempel Delta i 

debatterna. 

GB 5: Ja, de är alla nominalfraser. 

 

Fråga 9: Överensstämmer rubrikerna med innehållet? 

GB 1: Ja, och de är logiskt kopplade till en fråga som remissinstanserna förväntas svara på i 

slutet av varje kapitel. 

GB 2: Ja 

GB 3: Ja, i princip, men de har inte alltid en tydlig koppling till de frågor som remissinstanserna 

förväntas svara på i slutet av varje kapitel. 

GB 4: Ja, i princip, men de har inte alltid en tydlig koppling till de frågor som remissinstanserna 

förväntas svara på i slutet av varje kapitel 

GB 5: Nej, inte alltid. Under rubriken Särskilda kännetecken berättar man till exempel om målet 

med TEN-T och om projekt av gemensamt intresse som ingår i TEN-T, vilket inte har med 

rubriken att göra. 

 

Fråga 10: Har texten lagom många rubriknivåer och är dessa tydliga för läsaren? 

GB 1: Ja 

GB 2: Nej, rubrikerna är inte konsekvent utformade. Rubrik 2 står i normal medan rubrik 3 står i 

fetstil. Rubrik 2.1. står gement medan rubrik 3.1. står versalt. Det finns också frågor till 

remissinstanserna som står i kursiv fetstil. Frågorna är inte tydligt markerade och har inte alltid 

någon tydlig semantisk koppling till rubrikerna, vilket gör att det är svårt att förstå vilken 

funktion de har. 

GB 3: Ja 

GB 4: Texten har lagom många rubriknivåer, men eftersom det saknas metatext är det inte 

tydligt att rubriknivå 2 är kopplad till frågorna.  
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GB 5: Texten har lagom många rubriknivåer. Rubriknivåerna är dock inte tydliga för läsaren. 

Det finns numrerade huvudrubriker i versal fetstil, numrerade mellanrubriker i gemen fetstil, 

onumrerade mellanrubriker i gemen kursiv med punkt och onumrerade mellanrubriker i gemen 

kursiv utan punkt. Hur dessa nivåer förhåller sig till varandra är oklart. 

6.2. Mikronivå 

6.2.1 Meningslängd 

 
Tabell 2. Meningslängden räknad på två slumpmässigt utvalda sidor löptext/grönbok. 

Grönbok Antal 

ord/mening 

Andel långa 

meningar (+20 

ord/mening) 

Andel korta 

meningar (-12 

ord/mening) 

GB 1: 30 56 % 3 % 

GB 2: 29 76 % 2, 5 % 

GB 3: 30 73 % 6 % 

GB 4: 22 50 % 13 % 

GB 5: 25 56 % 13 % 

Medeltal: 27 62 % 7, 5 % 

 

6.2.2 Utbyggda nominalfraser 

Här visar jag ett antal exempel på meningar med utbyggda nominalfraser som är tagna från 

grönböckernas första 5–8 sidor. Av utrymmesskäl har jag inte tagit med samtliga exempel från 

dessa sidor, utan presenterar här ett urval av representativa meningar. 

 

GB 1: Det finns många exempel på utbyggda nominalfraser.  

 

Exempel (nominalfraserna i kursiv):  

 

(sid 3) ”Syftet med Lissabonfördraget, som undertecknades i Lissabon den 13 december och 

genom vilket fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska 

gemenskapen ändras, är framför allt att stärka demokratin i EU.” 

 

(sid 3) ”Med tanke på det kommande förslagets betydelse för medborgarna, det organiserade 

civila samhället, övriga berörda parter och de offentliga myndigheterna i medlemsstaterna, 
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måste medborgarna och alla andra intressenter ha möjlighet att ge sin syn på hur 

medborgarinitiativet ska fungera.” 

 

(sid 4) ”En trejdedel används också som gräns för hur många nationella departement som 

behövs för att utlösa subsidarietetsprincipen i artikel 7.2 i protokollet om subsidarietets- och 

proportionalitetsprinciperna, som fogats till fördragen.” 

 

(sid 5) ”Ett krav på minsta antal medborgare per medlemsstat skulle förstås endast gälla det 

minsta antal medlemsstater som de medborgare som lägger fram medborgarinitiativet måste 

komma ifrån.” 

 

(sid 7) ”För att garantera att ett medborgarinitiativ är legitimt och tillförlitligt behövs det 

bestämmelser om kontroll och autentisering av underskrifter, i enlighet med relevant nationell, 

europeisk och internationell lagstiftning om grundläggande rättigheter, mänskliga rättigheter 

och skydd av personuppgifter.” 

 

(sid 8) ” Ett mer rationellt alternativ skulle därför vara att införa vissa grundläggande 

bestämmelser på EU-nivå, bland annat vissa minimikrav för kontroll och autentisering av 

underskrifter och en skyldighet för medlemsstaterna att underlätta insamlingen och avskaffa 

onödigt stränga krav.” 

 

GB 2: Även i denna text finns många exempel på utbyggda nominalfraser.  

 

Exempel (nominalfraserna i kursiv): 

 

(sid 2) ”Rörlighet i utbildningssyfte, dvs. att bege sig till ett annat land för att skaffa sig nya 

färdigheter, är ett av de viktigaste sätt på vilka individer, särskilt ungdomar, kan bli mer 

anställbara och utvecklas som människor.” 

 

(sid 2) ”Den kan till exempel bidra till att bekämpa den risk för isolationism, protektionism och 

främlingsfientlighet som uppstår vid ekonomiska kriser.” 

 

(sid 3) ”I Leuven-komminikén (sic!), som ministrarna med ansvar för högre utbildning i de 

länder som deltar i Bolognaprocessen antog den 29 april 2009, fastsälls att år 2020 bör minst 20 

% av dem som avslutar en universitetsutbildning inom det europeiska området för högre 

utbilbning ha tillbringat en studie- eller yrkesutbildningsperiod utomlands.” 
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(sid 4) ”Grönboken är tänkt att vara så omfattande som möjligt, eftersom syftet är att se på läget 

för alla ungdomar i alla olika lärmiljöer, det vill säga i skolan, på kandidat-, master- och 

doktorandnivån på universiteten, inom ungdomsutbyten, volontärarbete eller yrkesutbildning 

samt situationen för praktikanter och lärlingar, både inom och utanför Europeiska unionen.” 

 

(sid 5) ”Rörlighet och utbyte av högskolepersonal och studenter mellan universitet i och utanför 

Europa får stöd ur programmen Erasmus Mundus och Tempus.” 

 

GB 3: Även i denna text finns många exempel på utbyggda nominalfraser.  

 

Exempel (nominalfraserna i kursiv): 

 

(sid 2) ”Denna grönbok åtföljer kommissionens rapport om tillämpningen av rådets förordning 

(EG) nr 44/2001 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på 

privaträttens område.” 

 

(sid 2) ”När det gäller obestridda fordringar har de mellanliggande åtgärderna ersatts av en 

kontroll i ursprungsmedlemsstaten av att både delgivningen av stämningsansökan eller 

motsvarande handling och tillhandahållandet av information om kravet och förfarandet till 

svaranden uppfyller vissa minimikrav.” 

 

(sid 3) ”En väl fungerande inre marknad och gemenskapens handelspolitik på såväl nationell 

som internationell nivå förutsätter lika tillgång till rättslig prövning på grundval av klara och 

precisa bestämmelser om internationell behörighet inte bara för svarande, utan även för 

kärande med hemvist i gemenskapen.” 

 

(sid 4) ”Om det införs enhetliga bestämmelser om krav mot svarande i tredjeländer, kommer 

dessutom risken för parallella förfaranden i domstolar i medlemsstaterna och tredjeländer att 

öka.” 

 

(sid 6) ”Möjligheten att på ett effektivt sätt genomdriva eller ifrågasätta industriell äganderätt i 

gemenskapen är av grundläggande betydelse för en väl fungerande inre marknad.” 

 

(sid 6) ”Dessutom antog kommissionen den 20 mars 2009 en rekommendation till rådet med 

förhandlingsdirektiv inför ingåendet av ett internationellt avtal mellan gemenskapen, dess 

medlemsstater och andra avtalsslutande parter i Europeiska patentkonventionen.” 
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GB 4: I den här texten finns inte lika många exempel på utbyggda nominalfraser som i övriga 

texter.  

 

Exempel (nominalfraserna i kursiv): 

 

(sid 4) ”Den här visionen ligger långt från dagens verklighet med överfiske, överdimensionerade 

fiskeflottor, stora subventioner, svag ekonomisk återhämtningsförmåga och minskade fångster 

för Europas yrkesfiskare.” 

 

(sid 5) ”Kommissionen anser dock att en fullständig och genomgripande reform av den 

gemensamma fiskepolitiken och en ny mobilisering av fiskesektorn kan ge de dramatiska 

förändringar som krävs för att vända den nuvarande situationen.” 

 

(sid 5) ”Den här reformen får inte bli ännu ett lappverk utan måste leda till en grundägande 

omvandling där man angriper själva kärnorsakerna till den onda cirkel som det europeiska 

fisket dragits in i de senaste årtiondena.”  

 

GB 5: Även i denna text finns många exempel på utbyggda nominalfraser. 

 

Exempel (nominalfraserna i kursiv): 

 

(sid 2) ” Strategin för de transeuropeiska transportnäten (TEN-T) syftar till att skapa den 

infrastruktur som krävs för att den inre marknaden ska fungera väl och för att 

Lissabonagendans mål för tillväxt och sysselsättning ska kunna förverkligas.”  

 

(sid 3) ”Strategin ska i större utsträckning än hittills återspegla de fastställda EU-målen inte 

bara inom transportsektorn utan även i ett bredare politiskt, sammhällsekonomiskt, 

miljömässigt och intstiutionellt sammanhang.” 

 

(sid 3) ”Europas tillväxt och möjligheterna att skapa sysselsättningstillfällen är också beroende 

av Europas internationella konkurrenskraft som måste understödjas genom bra 

transportförbindelser till andra delar av världen.” 

 

(sid 3) ”Med tanke på de politiska, samhällsekonomiska, miljömässiga, institutionella, 

geografiska och tekniska aspekterna av denna fråga avser kommissionen att engagera så många 

berörda aktörer som möjligt för att se till att tillgänglig sakkunskap, erfarenhet och relevanta 

synpunkter tillvaratas.” 
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(sid 4) ”TEN-T har börjat ge resultat i fråga om godstransporter (en ökning med 34 procent 

mellan 2005 och 2020) där den förväntade ökningen påvisar nödvändigheten av att hitta verkligt 

sammodala lösningar för att lösa problem som överbelastning, ökade koldioxidutsläp, 

infrastruktur- och organisatoriska brister.”  

 

(sid 6) ”Gemenskapen har därigenom kunnat utarbeta en praktiskt (sic!) tillämpningsmetod för 

sammodala transportlösningar som syftar till att förbättra tillgängligheten och minska 

utsläppen från vägtransport av gods.” 

 

6.2.3 Abstrakthet 

GB 1:  

Den här grönboken handlar om det europeiska medborgarinitiativet som ska ge EU-

medborgarna större möjligheter att göra sina röster hörda genom att de får vända sig direkt till 

kommissionen och begära nya politiska initiativ. Huvudtemana i texten är konkreta företeelser 

som insamling av underskrifter, registrering av initiativ osv. vilket innebär att många konkreta 

konstruktioner förekommer. Det finns även exempel på abstrakta konstruktioner (som till 

exempel ett initiativ (...) representerar unionsintresset (sid 4) och att ett europeiskt 

medborgarinitiativ verkligen har en europeisk prägel (sid 5)). Det finns också en rad exempel 

på abstrakta substantiv (speciellt verbalsubstantiv) (till exempel genomförandet, insamlandet  

och autentisering (sid 8)). Dessa konstruktioner är dock förhållandevis få och ger inte texten en 

abstrakt prägel. 

 

Kommissionen framträder som explicit aktör vid flera tillfällen (till exempel Europeiska 

kommissionen välkomnar och Kommissionen anser (sid 3)). Däremot används inte första 

personens pronomen. Andra personens pronomen används i de frågor som riktar sig till 

remissinstanserna (till exempel Anser ni (sid 5) och har ni några andra förslag (sid 6)).  I 

huvudsak används pronomen ”man” vilket innebär att de flesta vebformer är aktiva, trots att 

aktören förblir osynlig (till exempel Man bör inte bara fastställa (sid 10) och Man skulle därför 

kunna föreskriva (sid 12)).   

 

 

GB 2:  

Den här grönboken handlar om rörlighet i utbildningssyfte, dvs. att studera utomlands. 

”Rörlighet” fungerar som en term i EU-sammanhang: man talar om fri rörlighet för varor och 

tjänster osv. och så även för utbildning. I texten använder man begreppet rörlighet både när man 
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refererar till företeelsen på ett generellt plan och när man talar om konkreta händelser som rör 

enskilda personer. Så länge man talar om rörlighet på ett generellt plan (till exempel Att 

förespråka rörlighet inte bara över gränserna (sid 4) är användningen av ordet rörlighet 

befogad, men när man talar om konkreta händelser blir begreppet genast abstrakt (till exempel , 

Varje ung människa borde ha rätt att delta i någon form av rörlighet (sid 5),  När unga 

människor undersöker möjligheter till rörlighet (sid 6)). I texten talar man även om virtuell 

respektive fysisk rörlighet (sid 5), vilket  är ett abstrakt sätt att tala om vänskoleverksamhet via 

IKT respektive verkliga utlandsstudier.  

 

Texten präglas av många abstrakta substantiv (både verbalsubstantiv och adjektivsubstantiv): 

skapandet av arbetstillfällen (sid 4),  främjande och motivation (sid 7), anställbarhet (sid 8), 

bristande klarhet (sid 9), ekonomisk förberedelse (sid 9), sammanförandet av deltagare (sid 11), 

förstärkning av den sociala sammanhållningen (sid 12), erkännande och validering (sid 14) och 

såklart rörlighet.  

 

När det gäller aktörerna i texten nämns kommissionen vid enstaka tillfällen (till exempel har 

kommissionen betonat och Kommissionen har också påpekat (sid 2)). Den allra vanligaste 

aktören är dock man (till exempel Man skulle kunna uppmana europeiska nätverk (sid 8)) och 

Man måste nå ut till mindre gynnade grupper (sid 12)). Man-konstruktionen gör det möjligt att 

använda aktiva verbformer, trots att aktören förblir osynlig. Men det finns också några exempel 

på passiva verbformer: I grönboken diskuteras och rörlighet över gränserna förklaras (sid 4). 

 

Första personens pronomen förekommer på ett ställe i texten: Vi har redan förtecknat 

Europeiska unionens program (sid 6). Jag tolkar det som ett slags ”text-vi” som varken gör från 

eller till eftersom det inte används konsekvent i texten. Andra personens pronomen används i de 

frågor som riktar sig till remissinstanserna: Vad anser ni vara de största hindren (sid 8),  Kan ni 

ge exempel på bra lösningar (sid 9) och Vad för slags hinder har ni stött på (sid 10). 

 

Det finns även många andra inslag av abstrakta uttryck, som till exempel Europas 

kunskapsbaserade framtid (sid 3) och Rörlighet med lärande som mål bidrar till humankapitalet 

(sid 2). 

 

 

GB 3:  

Den här grönboken handlar om de abstrakta företeelserna domstolars behörighet och 

erkännande och verkställighet av domar, och därför präglas texten med nödvändighet en mängd 

abstrakta substantiv av termkaraktär (till exempel exekvaturförfarande, fordringar, 
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verkställighetsförklaring, osv. (sid 2)). Men texten innehåller också många abstrakta substantiv 

som inte är absolut nödvändiga.  Det finns många exempel på verbalsubstantiv (till exempel 

avskaffandet (sid 2), tillhandahållandet (sid 2), utövandet (sid 3), tillnärmning (sid 6), 

ingåendet (sid 6) och inrättande (sid 6)).  

 

Till min upplevelse av att framställningssättet är abstrakt bidrar också den i princip totala 

avsaknaden av aktörer. Den enda aktören som nämns är kommissionen, vilket förekommer 

enstaka gånger (till exempel  Kommissionen uppmanar (sid 2)) och  har kommissionen 

föreslagit.) 

Första och andra personens pronomen förekommer inte i brödtexten, utan bara i de frågor som 

riktar sig till remissinstanserna: Hur anser ni att (sid 8) och Vilka åtgärder anser ni (sid 10). 

Avsaknaden av aktörer återspeglas i en mängd passiva verbformer: Det bör därför övervägas 

(sid 2), Om det införs (sid 4),  Avtal om val av domstol bör tillmätas (sid 5), Om denna väg 

valdes (sid 5), osv.  

 

GB 4:  

Den här grönboken handlar om hur man kan genomföra en reform av den europeiska 

fiskepolitiken. Texten skiljer sig från de andra genom att ha förhållandevis få abstrakta inslag. 

Den inleds med ett kapitel med rubriken En vision för det europeiska fisket 2020 (sid 4) där man 

ger en rad konkreta exempel på vad fisket innebär för medlemsstaterna och deras invånare (till 

exempel Konsumenterna betraktar fisk som fångats eller producerats i Europa som en 

kvalitetsprodukt). Det finns även ett flertal exempel på illustrativa konkretiseringar som till 

exempel Enkelt uttryckt innebär det här att de europeiska medborgarna nästan betalar två 

gånger för sin fisk: en gång i affären och sen en gång till via skattsedeln (sid 8). 

 

Det finns dock även exempel på abstrakta substantiv (till exempel ekonomisk och social 

hållbarhet (sid 9) och resultatbaserad förvaltning (sid 13)). Det finns även en rad exempel på 

verbalsubstantiv (till exempel inrättandet av regionala rådgivande nämnder (sid 6),  

fastställandet av de årliga fiskemöjligheterna (sid 11) och fokusering på kortsiktiga 

överväganden (sid 11)). Verbalsubstantivet genomförande används genomgående i texten när 

man talar om hur fiskepolitiken ska tillämpas i praktiken (se till exempel sid 11 och sid 12).  

 

Karaktäristiskt för texten är också dess uttalade aktörer. Kommissionen nämns ett flertal gånger 

(till exempel Kommissionen anser (sid 5). Man använder också första personens pronomen vi ett 

flertal gånger. Detta vi representerar då ett slags ”vi EU-medborgare” (till exempel En 

omformulering av den gemensamma fiskepolitiken kräver därför att vi alla tar en ny titt och Vi 

måste vara medvetna om (sid 5) samt Att göra det bästa av vårt fiske (sid 16)). Andra personens 
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pronomen ni förekommer i de frågor som riktar sig till remissinstanserna (till exempel Anser ni 

att (sid 12) och Skulle ni stödja (sid 15)).  

 

GB 5:  

Den här grönboken handlar om hur man kan integrera de transeuropeiska transportnäten för att 

främja den gemensamma transportpolitiken. Texten karaktäriseras av många abstrakta inslag.  

 

Det finns en mängd exempel på abstrakta konstruktioner  som till exempel det nät som 

fastställdes i Europaparlamentets och rådets beslut (sid 2) där man kan fråga sig vilket slags nät 

som avses (hur gör man när man fastställer ett nät?). Andra exempel är sammodala effektiva 

frakter och passagerartjänster (sid 3), nätgenomförande (hur genomför man ett nät?) (sid 6) 

och begreppsbaserad metod (sid 5).  

 

Det finns också en rad exempel på verbal- och adjektivsubstantiv (till exempel utarbetandet (sid 

3), genomförandet, tillämpningen och nödvändigheten (sid 4)). 

 

Texten präglas också av en i det närmaste total avsaknad av aktörer. Det finns bara ett exempel 

på att kommissionen gör sig synlig i texten (Kommissionen anser (sid 2)). Avsaknaden av 

aktörer leder till många förekomster av passiva verbformer (till exempel Strategin har även 

bidragit till att intelligenta transportsystem utvecklats (sid 4), målen för hållbar utveckling 

beslutades (sid 5) och Ett sådant nät ska byggas (sid 8)).  

 

Första och andra personens pronomen förekommer över huvud taget inte i texten, inte ens i de 

frågor som riktar sig till remissinstanserna. 
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7. Resultat och diskussion 
Här presenterar jag resultatet av min analys och sätter det i relation de teoretiska 

utgångspunkterna och till EU-kommissionens riktlinjer för översättning (alltså (SÖ, 2009) och 

(RKP, 2009)). Jag ger även förslag på hur begripligheten kan förbättras. 

7.1 Makronivå 

7.1.1 Resultat 

Här presentetar jag resultatet av den del av analysen som rör överskådlighet och rubriker. 

Analysen bygger på ett antal frågor ur Klarspråkstestet för rapporter och längre texter.  

7.1.1.1 Överskådlighet  

Fråga 1: Är huvudbudskapet framhävt i texten? 

På frågan om huvudbudskapet är framhävt i texten är svaret ja för tre av de fem texterna. För 

dessa texter gäller dock att huvudbudskapet är integrerat i texten, och inte framhävs genom att 

placeras omdelbart i textens början.  

 

Fråga 2: Har rapporten en innehållsförteckning som ger läsaren bra överblick över vad som 

står i rapporten? 

På frågan om rapporten (alltså grönboken) har en innehållsförteckning som ger läsaren bra 

överblick över vad som står i rapporten (alltså i grönboken) är svaret ja endast för en av de fem 

texterna. Två av dem saknar innehållsförteckning och resterande två har innehållsförteckningar 

som inte ger läsaren bra överblick över vad som står i grönboken. 

 

Fråga 3: Finns läsanvisningar som presenterar textens uppläggning? 

På frågan om det finns läsanvisningar som presenterar textens uppläggning är svaret ja för två 

av texterna och nej för tre av texterna.  

 

Fråga 4: Finns det en sammanfattning i början av rapporten? 

På frågan om det finns en sammanfattning i början är svaret nej för samtliga fem texter. 
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Fråga 5: Sammanfattas också viktiga avsnitt i rapporten? 

På frågan om viktiga avsnitt sammanfattas i är svaret nej för samtliga fem texter.  

 

Fråga 6: Har du använt punktuppställningar, faktarutor etc. där sådana är befogade? 

På frågan om punktlistor, faktarutor etc. har använts där sådana är befogade är svaret ja för två 

av texterna och nej för tre av texterna. 

7.1.1.2 Rubriker 

Fråga 7: Finns det informativa rubriker och underrubriker i texten? 

På frågan om det finns informativa rubriker och underrubriker är svaret ja för en text och nej för 

tre texter. För en text är svaret att vissa rubriker är informativa och andra inte. 

 

Fråga 8: Är rubrikerna symmetriskt utformade? 

På frågan om rubrikerna är symmetriskt utformade är svaret ja för två av texterna och nej för 

övriga tre texter. 

 

Fråga 9: Överensstämmer rubrikerna med innehållet? 

På frågan om rubrikerna överensstämmer med innehållet är svaret ja för fyra av texterna och nej 

för en text. 

 

Fråga 10: Har texten lagom många rubriknivåer och är dessa tydliga för läsaren? 

På frågan om texten har lagom många rubriknivåer och om dessa är tydliga för läsaren är svaret 

ja för två texter och nej för en text.  

7.1.2 Diskussion 

Analysen visar alltså att grönböckerna har stora brister när det gäller överskådlighet och 

rubriksättning. Dels finns det individuella brister i var och en av texterna, dels brister de i 

egenskap av texttyp eftersom det finns få gemensamma drag som får läsaren att känna igen sig. 

De är alltså inte utformade efter ett givet mönster med till exempel innehållsförteckning, 

inledande sammanfattning osv.  

 

Gunnarsson (1989b:119) beskriver att vi instinktivt försöker bilda oss en uppfattning om vad 

som är textens huvudtema när vi läser. Det finns risk för att vi inte fäster uppmärksamhet på vad 
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vi läser förrän vi har fått grepp om vad textens huvudtema är, och därför är det viktigt att detta 

presenteras på ett tidigt stadium.  

 

Om grönböckerna hade informativa rubriker och innehållsförteckningar (där rubrikerna var 

formulerade som makroteman5 eller makropropositioner6

 

 för sina respektive avsnitt i texten) 

skulle läsaren snabbt kunna skapa sig en uppfattning om innehållet utan att behöva bläddra 

igenom texten. Det skulle inte bara spara tid åt läsaren, utan skulle även ge en snabb bild av 

textens huvudteman. På samma sätt skulle läsaren få hjälp att snabbt skapa sig en uppfattning 

om textens huvudbudskap om det presenterades i form av en inledande makroproposition i 

inledningskapitlet. 

Gunnarsson (1989a:10) beskriver vidare hur vi lagrar kunskaper om vår omvärld i vårt 

långtidsminne. När vi upplevt en situation flera gånger bildar vi i vårt minne ett så kallat 

normalmönster. När vi sedan upplever en liknande situation igen har vi en förutfattad mening 

om hur den situationen kommer att se ut. Dessa lagrade normalmönster gäller även texttyper. 

Fenomenet kallas textscheman (Josephsson, 1991) eller scheman  (Blåsjö, 2006). Om våra 

förutfattade meningar besvaras i texten genom att texten håller det textschema vi förväntat oss 

har vi lättare att ta texten till oss. Om förväntningarna inte uppfylls blir vi förvirrade och kan i 

värsta fall vägra att acceptera texten. 

 

Mot bakgrund av teorin om textscheman skulle grönböckerna skulle tjäna på att bli mer 

likriktade i fråga om sin utformning. Om alla grönböcker följde en given struktur med 

innehållsförteckning, inledande sammanfattning, inledande makroproposition där textens 

huvudtema presenteras, läsanvisningar, kontinuerliga sammanfattningar i texten och 

punktlistor/faktarutor skulle läsaren omedelbart känna igen sig och ha lättare att ta till sig texten.  

 

Vad har då översättarna för möjligheter att förbättra begripligheten i texterna när det gäller 

överskådlighet och rubriker? RKP (2009) och SÖ (2009) säger ingenting om vad 

översättningarna får göra på denna nivå, men vid intervjuerna framkom att man inte har rätt att 

göra några tillägg eller ändringar utanför meningsnivån. Översättarna får därmed inte lägga till 

innehållsförteckningar, sammanfattningar, läsanvisningar eller inledande makropropositioner, 

och de får heller inte göra några större ändringar eller tillägg när det gäller rubrikerna.   

                                                      
5 Ett makrotema är en nominalfras som sammanfattar vad texten/stycket handlar om 

6 En makroproposition är en påståendesats som sammanfattar vad stycket/texten säger om temat 
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7.2 Mikronivå 

7.2.1 Resultat och diskussion 

Här presenterar jag resultatet av den del av analysen som rör meningslängd, utbyggda 

nominalfraser och abstrakthet. Diskussionen presenteras inte separat, utan är integrerad i 

resultatet. 

7.2.1.1 Meningslängd 

Tabell 2. Meningslängden räknad på två slumpmässigt utvalda sidor löptext/grönbok.  
Grönbok Antal 

ord/mening 
Andel långa 
meningar (+20 
ord/mening) 

Andel korta 
meningar (-12 
ord/mening) 

GB 1: 30 56 % 3 % 

GB 2: 29 76 % 2, 5 % 

GB 3: 30 73 % 6 % 

GB 4: 22 50 % 13 % 

GB 5: 25 56 % 13 % 

Medeltal: 27 62 % 7, 5 % 

 

Som framgår av tabellen är den genomsnittliga meningslängden för grönböckerna 27 ord per 

mening. De grönböcker som har högst värde är GB 1 och GB 3 som har en genomsnittlig 

meningslängd på 30 ord per mening. GB 2 har ett värde på 29 ord per mening, men 

anmärkningsvärt för denna grönbok är den sneda fördelningen mellan långa och korta meningar: 

76 procent av meningarna innehåller fler än 20 ord, och endast 2,5 procent innehåller färre än 12 

ord. Både för GB 4 och GB 5 gäller att de förutom att ha lägst genomsnittlig meningslängd även 

har den största variationen mellan korta och långa meningar. 

 

Enligt Melin och Lange (1995:158) representerar en genomsnittlig meningslängd på 20 ord per 

mening normalvärdet för facklitteratur. Texter med ett så högt värde bedöms av dem som 

”mycket svårlästa”.  I relation till Melin och Langes definition har grönböckerna därmed en 

meningslängd som långt överskrider gränsen för mycket svårlästa texter.  

 

Man kan anta att den långa meningslängden kommer sig av långa meningar i källtexterna. Vilka 

möjligheter har då översättarna att korta ner värdet? I både (RKP, 2009) och (SÖ, 2009) står 

uttryckligen att punktregeln inte gäller för den här typen av texter, utan att översättarna ska 

sträva efter att dela upp långa meningar i flera kortare. Översättarna bör inte bara sträva efter att 
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korta ner meningslängden överlag, utan även efter att öka variationen mellan korta och långa 

meningar. På så vis skulle texterna bli mindra svårlästa.  

 

Här följer ett exempel på en mycket lång mening och förslag på hur den kan delas upp i flera 

kortare meningar: 

 (GB 5:3) ”Utöver att definiera projekt av gemensamt intresse genom deras plats i 

översiktsplaner och utifrån om de är förtecknade som prioriterade projekt fastställs det i 

riktlinjerna ’kännetecken’ och det definieras särskilda mål och kriterier för att kunna precisera 

vilka projekt som är av gemensamt intresse.” 

Meningen skulle kunna ändras till: I riktlinjerna definieras projekt av gemensamt intresse.  De 

definieras genom sin plats i översiktsplaner och utifrån om de är förtecknade som prioriterade 

projekt. I riktlinjerna fastställs också ”kännetecken” och det definieras särskilda mål och 

kriterier för att kunna precisera vilka projekt som är av gemensamt intresse. 

7.2.1.2 Utbyggda nominalfraser 

I samtliga grönböcker finns många exempel på utbyggda nominalfraser, både med 

framförställda och efterställda bestämningar.  

 

Melin (2004) beskriver att långa fraser, som till exempel utbyggda nominalfraser med långa 

bestämningar, bidrar till språklig komplexitet vilket är belastande för vårt korttidsminne. På så 

vis är meningar med långa nominalfraser extra krävande att ta till sig. Långa nominalfraser 

bidrar också sannolikt till långa meningar, vilket ytterligare försämrar begripligheten hos en 

text. 

 

I (RKP, 2009:136) uppmanas översättaren att undvika nominaliseringar och i stället försöka 

använda infinitivfraser eller bisatser. SÖ (2009) säger inget uttryckligen om att översättarna ska 

undvika långa nominalfraser. Däremot står det att man ska se till att led som hör ihop ska stå 

nära varandra, även om de inte gör det i källtexten. Det öppnar upp för att en lång efterställd 

bestämning, till exempel en som-sats, med fördel kan flyttas någon annanstans. Man 

exemplifierar med följande mening: ”Denna grönbok, som är en uppföljning av slutsatserna 

från det informella rådsmötet för ministrarna [...] utgör utgångspunkten för en diskussion [...]”. 

Här uppmanar man översättaren att i stället skriva ”Denna grönbok utgör utgångspunkten för en 

diskussion [...] Den är en uppföljning av slutsatserna från det informella rådsmötet för 
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ministrarna [...]”. Här uppmanar man alltså implicit översättarna att bryta upp långa 

nominalfraser. 

 

Här följer några exempel på utbyggda nominalfraser ur texterna samt förslag på hur de kan 

skrivas om till mindre komplexa konstruktioner: 

(GB 1:3) ”Syftet med Lissabonfördraget, som undertecknades i Lissabon den 13 december och 

genom vilket fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska 

gemenskapen ändras, är framför allt att stärka demokratin i EU.” 

Meningen skulle kunna skrivas om till: Den 13 maj undertecknades Lissabonfördraget. Genom 

Lissabonfördraget ändras fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av 

Europeiska gemenskapen. Syftet är framförallt att stärka demokratin i EU. På så vis minskar 

komplexiteten och på köpet delas den långa meningen i i tre kortare meningar. 

 

(GB 3:6) ”Möjligheten att på ett effektivt sätt genomdriva eller ifrågasätta industriell äganderätt 

i gemenskapen är av grundläggande betydelse för en väl fungerande inre marknad.” 

Meningen skulle kunna skrivas om till: För att den inre marknaden ska fungera väl är det 

viktigt att det finns en möjlighet att på ett effektivt sätt genomdriva eller ifrågasätta industriell 

äganderätt. På så vis minskar komplexiteten och på köpet blir meningen mindre nominal. 

7.2.1.3 Abstrakthet 

I GB 2, GB 3 och GB 5 finns många inslag av abstrakthet.  GB 1 och GB 4 avviker genom att 

inte har så många sådana inslag. 

 

När vi läser abstrakta texter försöker vi omvandla de abstrakta inslagen till konkret information. 

Detta är en mycket krävande process för vår tankeverksamhet. Ju mer tankearbete vi måste 

lägga ner på att tolka texten, desto svårare blir texten att få grepp om (Gunnarsson 1989b:119). 

Ett abstrakt framställningssätt gör med andra ord att texter blir mer svårlästa och mindre 

begripliga. 

 

Karaktäristiskt för samtliga grönböcker är en frekvent användning av verbalsubstantiv av typen 

genomförande, tillhandahållande, utövande och utarbetande. Det finns också en del exempel på 

adjektivsubstantiv.  I GB 2 används adjektivsubstantivet rörlighet frekvent genom hela texten. 

Rörlighet fungerar som en term i EU-sammanhang: man talar om rörlighet för varor och tjänster 

osv. I den här texten handlar det om rörlighet i utbildningssyfte. När man talar om rörlighet på 

ur EU-kommissionens perspektiv, dvs. om rörlighet på ett generellt plan, fungerar termen 

rörlighet utmärkt. Men här finns också exempel på meningar som ”När unga människor 
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undersöker möjligheter till rörlighet [...]” och ”Varje ung människa borde ha rätt att delta i 

någon form av rörlighet”. Nu handlar det om konkreta situationer för vanliga människor, det 

handlar helt enkelt om att studera utomlands. Plötsligt blir termen rörlighet ett mycket abstrakt 

sätt att referera till en synnerligen konkret händelse.  

 

I riktlinjerna finns det inget som talar emot att översättarna formulerar om verbal- och 

adjektivsubstantiv till verbkonstruktioner eller andra konstruktioner. RKP (2009) uppmanar 

uttryckligen översättarna att undvika nominaliseringar och i stället använda verbkonstruktioner. 

För att göra framställningssättet mindre abstrakt och mer konkret kan verbalsubstantiv 

lämpligen omformuleras till bisatser med passande subjekt (under förutsättning att det framgår 

av kontexten vilket subjekt som passar).  ”Vid genomförandet” kan exempel skrivas om till när 

XX genomför, ”tillhandahållandet underlättas av [...]” till det är lättare att tillhandahålla osv. I 

stället för att använda adjektivsubstantivet rörlighet skulle man kunna konstruera meningen på 

ett annat sätt: När unga människor undersöker sina möjligheter att studera eller praktisera 

utomlands och  Varje ung människa borde ha rätt att studera eller praktisera utomlands. 

 

När det gäller första och andra personens pronomen varierar antalet förekomster i de olika 

texterna. Alla utom GB 5 använder andra personens pronomen i de frågor som 

remissinstanserna uppmanas att svara på. Första personens pronomen förekommer i princip inte. 

I regel präglas grönböckerna av avsaknad av aktörer. Detta återspeglas i en mängd passiva 

verbformer. SÖ (2009:5) säger att översättaren bör undvika passiva konstruktioner och i stället 

använda aktiva.  Det borgar alltså för att översättarna får omvandla passiva verbformer till 

aktiva. Ett problem är dock att när man använder ett aktivt verb måste man skriva ut subjektet, 

och det är inte alltid uppenbart vem som är subjekt i den passiva satsen. Detta innebär att 

översättaren tvingas dra egna slutsatser, något som kan vara riskabelt. 

 

Det finns även en mängd andra typer av abstrakta konstruktioner, framför allt på lexikal nivå, 

som gör texterna svårtolkade. Det finns exempel som ”sammodala effektiva frakter och 

passagerartjänster” (GB 5:3), som troligen betyder att man underlättar för resor på vägar och 

järnvägar över medlemsstaternas gränser och ”Rörlighet med lärande som mål bidrar till 

humankapitalet” (GB 2:2), som lär betyda att man lättare får arbete om man har studerat 

utomlands. Översättarna har inte rätt att lägga till illustrativa konkretiseringar av abstrakta 

företeelser.  



 

 34 

8. Slutsatser 
Syftet med den här uppsatsen var att undersöka begripligheten i fem grönböcker och att föreslå 

eventuella förbättringar. Jag utgick från hypoteserna att det skulle finnas brister i begripligheten, 

men att översättarna begränsas av EU-kommissionens riktlinjer för översättningsarbetet.  

 

Jag har analyserat texterna utifrån variablerna överskådlighet, rubriker, meningslängd, utbyggda 

nominalfraser och abstrakthet, och kommit fram till att det finns brister när det gäller 

begripligheten. Det visade sig alltså att min hypotes om brister i begripligheten stämde. Min 

andra hypotes, att översättarna begränsas av EU-kommissionens riktlinjer för 

översättningsarbetet, visade sig stämma till viss del; å ena sidan finns det brister i begripligheten 

(de brister som rör överskådlighet och rubriker) som översättarna säger att de ofta skulle vilja 

åtgärda men inte får, å andra sidan finns det brister (de brister som rör meningslängd, utbyggda 

nominalfraser och abstrakthet) som översättarna får åtgärda men inte gör.  

 

De enda som kan förbättra texterna beträffande överskådlighet och rubriker är de som skriver 

dem från början – nämligen handläggarna. Ett första steg skulle kunna vara att EU-

kommissionen utarbetade en mall för hur grönböckerna ska vara utformade. När det gäller de 

brister som översättarna får åtgärda men inte gör kan åtskilligt göras för att förbättra 

riktlinjernas utformning och relevans. Om riktlinjerna var mer överskådliga och lättare att slå i 

skulle översättarna sannolikt ha större användning för dem. SÖ behöver dessutom arbeta aktivt 

för att förankra både riktlinjerna och begriplighetsfrågan bland samtliga medarbetare på 

avdelningen. 

  

8.1 Metodreflektion och förslag på vidare 
forskning 
Att analysera texters begriplighet genom textanalys har både fördelar och nackdelar. En fördel 

är att man kan få mätbara resultat som går att jämföra med siffror som tagits fram genom 

forskning. Den stora nackdelen är dock att man kan ifrågasätta om det är möjligt att säga 

någonting om huruvida en text är begriplig eller inte utan att fråga den som ska använda texten 

– nämligen läsaren. För att skapa sig en fullständig bild av begripligheten i grönböckerna vore 

det intressant att kombinera de två metoderna. Då skulle man kunna låta testpersoner läsa 
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texterna och sedan låta dem svara på ett antal frågor om innehållet. Det vore också rimligt att 

fråga dem om vilka mål de har med läsningen, och utföra undersökningen med utgångspunkt i 

Gunnarssons (1982) forskning om läsmål.  

 

Inom ramen för textanalysen hade det också varit intressant att gå till botten med vad det är som 

orsakar den långa genomsnittliga meningslängden i grönböckerna. Det kanske helt enkelt är så 

att meningsbyggnaden är så komplex (exempelvis på grund av så kallad hypotax – underordning 

av satser och fraser) att det nästan är omöjligt för översättarna att korta av långa meningar utan 

att tvingas dra egna slutsatser och göra tillägg de inte har rätt att göra?   

 

Vidare vore det intressant att studera hur begripligheten i grönböckerna påverkas av 

intertextuella faktorer. Som tidigare nämnt är det ju många personer som lägger sin hand vid 

texterna innan de når sin slutliga mottagare. Vad händer med en text när alla som vill får göra 

ändringar och ingen har det egentliga huvudansvaret? Och i vilken utsträckning påverkas 

begripligheten av användningen av översättningsverktyget TWB?  Även TWB kan ju sägas 

bidra till intertextualiteten eftersom den återanvänder textsegment från tidigare översättningar. 

När textsegmenten rekontextualiseras i helt andra texter, som i detta fall i grönböckerna, skulle 

det i princip kunna leda till att textsegmentet drar på sig en annan innebörd en den som avsågs i 

den första texten. TWB kan sannolikt också bidra till den textuella smitta som nämndes tidigare, 

det vill säga att mindre goda drag överförs från en text till en annan.  
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