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Sammanfattning 
Uppsatsen beskriver hur översatta texter inom Sjöfartsverket kan se ut och hur de tas emot av sina mottagare. De 
översatta texterna är alla av informativ karaktär, de skiljer sig dock åt i omfattning. Texterna är producerade av 
olika skribenter. Utgångspunkten är att undersöka om översättningarna är gjorda med källtexten i fokus eller om 
de i första hand är målgruppsanpassade. 
 
Texterna har analyserats på kognitiv och pragmatisk nivå. De har också genomgått en grundläggande över-
sättningsgranskning. Med hjälp av intervjuer har jag undersökt hur de tas emot av sina tänkta mottagare samt 
vilka tankar skribenterna har kring dessa översättningar.  
 
Analysen visade att de översättningar som är gjorda med mål, syfte och mottagare i fokus är de som tas bäst 
emot av mottagarna. Analysen har också visat att en viktig del i mottagandet är hur mottagaren upplever textens 
kognitiva nätverk. Om texten rör sig i en kunskapsvärld som känns främmande för mottagaren (i sammanhanget) 
når den ett sämre resultat. Resultaten har lett fram till ett antal riktlinjer för översättning av facktexter. 
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1 Inledning 
En av grundstenarna i språkkonsultutbildningen är att värna det tydliga, lättfattliga svenska 
språket, ett språk som ska kännas naturligt för läsaren. På många företag och myndigheter 
runt om i Sverige översätter personer med god fackkunskap texter inom sina specialområden. 
Dessa sakkunniga (fackmän) har ofta ingen eller liten utbildning i språk och skrivande. Detta 
kan i värsta fall leda till översättningar som är korrekta på det faktamässiga planet men som 
trots detta inte går hem hos läsaren. För att en text ska vara riktigt bra bör den vara anpassad 
för sin mottagare, även när den är en översättning.  

En översatt text riskerar att bära med sig formuleringar som kändes naturliga på ur-
sprungsspråket men som blir aviga på målspråket (i detta fall svenska). När texten översätts 
av en person med goda fackkunskaper men med mindre goda kunskaper om vad som gör en 
text bra finns alltid risken att man blir så trogen originalet att den översatta texten känns 
främmande för läsaren. Risken finns också att läsaren inte tar texten på allvar om den känns 
alltför främmande eller innehåller alltför många uppenbara språkfel. 

I denna undersökning har ett antal texter från Sjöfartsverket granskats för att närmare 
beskriva hur översättningen går till, hur texten kan beskrivas utifrån ett begriplighetspers-
pektiv samt hur resultatet tas emot. 

1.1 Företaget 
Sjöfartsverket är ett affärsverk inom transportsektorn, med huvudsäte i Norrköping. De an-
svarar exempelvis för: lotsning och farleder, isbrytning, sjökartläggning, sjöräddning och 
sjöfartsinspektion. Verksamheten är i första hand inriktad mot handelssjöfarten men man tar 
också hänsyn till fritidsbåtstrafiken, fisket och marinen. De tillhandahåller också en hel del 
produkter så som exempelvis sjökort och andra nautiska publikationer. 

Sjöfartsverket föddes (som de själva säger på sin hemsida) den 1 januari 1956 och fick då 
namnet Kungliga Sjöfartsstyrelsen. Detta skedde genom att man slog samman Kungliga Lots-
verket, Kungliga Sjökarteverket, statens isbrytarverksamhet, hamnbyrån samt delar av sjö-
fartsbyrån och Kungliga Väg- och Vattenbyggnadsverket till en myndighet. 1969 bytte man 
namn till Sjöfartsverket och sedan 1987 är man ett affärsverk. Sjöfartsverket samarbetar 
mycket med bland annat International Maritime Organization (IMO) och med sjöfartsverk i 
andra länder, inom och utom EU.  

På Sjöfartsverket arbetar 1253 personer varav 330 i Norrköping. Övriga anställda är 
spridda över kuststräckans sju sjötrafikområden samt på tre sjöfartsinspektionsområden. 
Sjöfartsverket är uppdelat i sex avdelningar (Planering och Normering, Produktion, Rederi 
och Isbrytning, Sjöfart och Samhälle, Ekonomi/Controller samt Service och Utveckling) och 
leds av en generaldirektör.  

Inom Sjöfartsverket finns även Sjöfartsinspektionen som arbetar med frågor om fartygens 
säkerhet. De utarbetar normer för fartygs- och miljösäkerhet, tillhandahåller kunskap om 
dessa, utför fartygskontroller och analyserar olyckor.  

2 Syfte och mål 
Det övergripande syftet med denna undersökning är att belysa den översatta texten och 
processen ur olika perspektiv. Den ska också ge en bild av översättningens väg genom 
Sjöfartsverket fram till mottagaren.  

Undersökningen granskar översättningsprocessen och skribenternas tankar om över-
sättning. Den granskar också tre olika aspekter av de översatta texterna. I ett första steg 
granskar jag vilka språkliga problem och fel som kan förekomma i denna typ av texter, in-
formativa facktexter. I ett andra steg granskar jag texternas kognitiva innehåll, med utgångs-
punkt i de kunskapsvärldar texterna innehåller. I detta steg granskar jag också vilket syfte 
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skribenten synes ha med det han skrivit, denna granskning sker genom en illokutionsanalys. 
Jag återkommer till dessa begrepp i avsnitt 5.3. Slutligen ska undersökningen ge en bild av 
vad några utvalda mottagare tycker om dessa texter och om mottagaranpassning. 

Då jag utifrån mitt språkkonsultperspektiv kommit att anta att översättningar som är 
gjorda med översättningens mål, syfte och mottagare i centrum är att föredra framför 
översättningar som sätter ursprungstexten i centrum vill jag testa om detta stämmer. Skulle 
det visa sig att så är fallet blir slutmålet med denna undersökning att ange övergripande 
riktlinjer för enkel målgruppsanpassning av informativa facktexter översatta till svenska.  

3 Material  
Materialet består av ett antal deltexter av varierande längd från Sjöfartsverket, samt åtta 
intervjuer med skribenter och läsare. Dessutom har jag ställt korta frågor om bearbetningen av 
den längsta texten till ytterligare två personer inom verket, en språkvårdare och en fackman. I 
avsnitt 3.1 – 3.3 beskrivs de olika deltexterna och deras bakgrund.  

Materialet har valts ut av mina kontaktpersoner på Sjöfartsverket. Grunden för urvalet har 
varit att få texter med varierande längd. Skillnaden i längd kan tänkas påverka arbetet med 
översättningen och kan därför vara av stort intresse för en undersökning av detta slag.  

3.1 Kort 1 
De kortaste deltexterna finns i Kort 1 och består av allt från ett ord till en (mer eller mindre) 
fullständig mening. Kort 1 innehåller beskrivningar till alla de symboler man kan stöta på i ett 
sjökort. Den innehåller även symboler som inte är aktuella i svenska sjökort men som är flitigt 
förekommande i andra länder. Publikationen ska fungera var man än befinner sig i världen. 
Dessa deltexter finns som bilaga 1. 

Texterna i Kort 1 har en brokig bakgrund. Initiativet till publikationen kommer från IHO 
(International Hydrographic Organization) och det första uppdraget att sammanställa Kort 1 
gavs till dåvarande Västtyskland. Arbetet har sedan spritt sig till andra länder och nu har de 
flesta sjöfartsnationer en liknande samling. Den första utgåvan av Kort 1 på svenska kom 
1995. 

När man översatte dessa texter använde man sig av flera olika källor. Den viktigaste är 
M4, en tjock pärm med utförliga symbolbeskrivningar som innehåller mer eller mindre om-
fattande definitioner av alla symboler som kan förekomma i ett sjökort. M4 är skriven på 
engelska och har arbetats fram inom IHO. En text i M4 kan exempelvis vara formulerad så 
här: 

 
475.7 Direction lights of several types are in use but all have in common a very narrow sector 

intended to mark a direction to be followed. The narrow sector may be flanked by (a) 
darkness or unintensified light, or (b) sectors of different colour or character. […] (M4, 
punkt 475.7) 

 
Denna text har sedan legat till grund för tre olika punkter i en deltext i Kort 1, punkterna 30.1, 
30.2 och 30.3 under rubriken Fyrar (Bilaga 1). Övriga källor var en äldre svensk kortfattad 
symbolsamling, kallad Kort A. Kort A fanns även den på många språk, men den var inte på 
långt när lika omfattande som Kort 1. Man har även använt Kort 1 från Västtyskland, Finland 
och i viss mån Storbritannien. Översättningen är alltså en sammanfattning av alla dessa källor.  

Materialet från Kort 1 består av tre deltexter och behandlar symboler inom olika områden. 
När jag refererar till dem enskilt kommer jag att kalla dem för ”Fyrar”, ”Service” och ”Tid-
vatten”. Detta utifrån de rubriker de har i publikationen. När jag refererar till dem i klump 
använder jag benämningen Kort 1. 
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3.2 Ufs A 
De medellånga deltexterna är på motsvarande ca en A4-sida. De är hämtade från Ufs A, 
Underrättelser för sjöfarande A. Detta häfte kommer ut en gång per år och innehåller allmän 
information för yrkestrafik i svenska farvatten, min avskrift av dessa texter finns i bilaga 2. 

När skribenten väljer att använda översatta texter i Ufs A har de ofta sitt ursprung i någon 
skrift som givits ut av IMO (International Maritime Organisation). De kan också vara hämt-
ade från IHO eller Brittiska sjöfartsverket (British Admiralty). Dessa texter är så gott som 
alltid på engelska. De blir översatta därför att den ansvarige bedömer att de innehåller in-
formation som bör vara av intresse för svenska yrkessjöfarare. Den ansvarige finner dessa 
texter då han själv läser publikationer från ovanstående organisationer, eller genom att han får 
tips om att de finns från andra personer med liknande ansvar. 

I undersökningen analyseras två deltexter från Ufs A 2002. De heter ”Information om 
skillnaderna mellan RCDS och ECDIS (IMO SN/Circ. 207)” och ”Goda råd för bättre 
utnyttjande av NAVTEX”. I korthet kommer jag att referera till dem som ECDIS och Navtex. 
När jag syftar till båda texterna kallar jag dem Ufs A. 

3.3 Handboken 
Den långa texten är på totalt 103 sidor, med bilagor. Den heter i första versionen ”Hand-
ledning för att minska och hantera trötthet”, i korthet ”Handboken”. Den ska utgöra en hand-
bok som kan användas vid utbildning om uttröttningssymtom för alla yrkeskategorier som 
arbetar på en båt.  

Texten är hämtad från IMO. De flesta texter av denna omfattning som översätts hos Sjö-
fartsinspektionen kommer från IMO. IMO producerar bland annat mängder av föreskrifter för 
sjöfarten vilka ska översättas till svenska. Dessa texter skiljer sig något från den text jag 
granskat då det rör sig om texter av mer juridisk karaktär. Den text som ligger till grund för 
min analys är inte i första hand juridisk, den är tänkt som ett informations- och utbildnings-
material. 

Jag har analyserat en råöversättning av texten, den finns idag i omarbetad form och är klar 
för användning inom verket. Med råöversättning menas i detta sammanhang en text som i 
översatt skick ligger mycket nära språk och ordval i originaltexten. I omarbetad form heter 
texten ”Riktlinjer för att minska och hantera uttröttning”. I samband med analys och slutsatser 
återkommer jag till en jämförelse av dessa två versioner. Orsaken till att jag analyserat råöver-
sättningen och inte den färdiga produkten är att det var den text som fanns tillgänglig när jag 
först samlade in mitt material. Riktlinjerna blev klara i samband med slutfasen av mitt arbete 
och jag genomförde då en översiktlig granskning av dem.  

Jag har valt att låta två delar av texten ligga till grund för mina intervjuer och analyser. 
Som underlag för intervjun använde jag en text om lotsar (i handboken även kallad modul 8) 
och som underlag för analysen valde jag en text om utbildning (i handboken även kallad 
modul 5). Dessa val bygger på att informanten arbetar som lots och på att texten om utbild-
ning gav ett snårigt intryck vid min första genomläsning av hela dokumentet. Mina avskrifter 
av den ursprungliga versionen och den omarbetade versionen av modul 5 finns som bilaga 3. 

4 Forskningsbakgrund 
De texter jag har valt att granska har jag klassificerat som informativa facktexter. Facktext är 
inte ett otvetydigt begrepp och jag vill därför inleda min forskningsbakgrund med att kort 
beskriva de aspekter på begreppet som varit viktiga för mig i mitt arbete. 

Jag fortsätter sedan i avsnitt 4.2 med att presentera de tankar kring översättning som varit 
grundläggande i min studie. Avslutningsvis presenterar jag de två olika skolor (metoder) som 
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ofta ställs mot varandra när man diskuterar översättning och hur man bör göra, den ekvi-
valensbaserade översättningen (4.3) och den funktionsbaserade översättningen (4.4). 

4.1 Facktext och fackspråk 
 

När familjen levde samman dag och natt och alla familjemedlemmar kunde deltaga i 
familjens alla aktiviteter för deras försörjning, talade alla samma språk. (Laurén & 
Nordman, 1987:9) 
 

Så inleder Laurén och Nordman sin bok ”Från kunskapens frukt till Babels Torn – En bok om 
fackspråk”. Detta lilla samhälle med små behov av specialiserat språk har sedan utvecklats till 
ett samhälle med många olika behov och många olika sätt att uttrycka dessa. Dessa varierande 
behov tar sig uttryck i fackspråk som kan vara mer eller mindre specialiserade: det finns en 
”glidande skala från det rena fackspråket till det vardagliga språket” (Laurén 1993:13). 
Uttrycket fackspråk används vanligen i svenskan för att beteckna allt specialiserat språkbruk.  

Laurén menar att man också kan se skillnaden mellan fackspråk och allmänspråk ur en 
annan synvinkel, ur kommunikationens. Då är fackspråk det språk specialister inom samma 
område använder för att tala om detta område med varandra. Allmänspråk använder vi för att 
umgås, utan att förutsätta specialisering (1987:31). Övergången är inte tydlig och klar, det 
finns många situationer som kräver både allmänspråk och fackspråk. Ett sådant exempel är 
när fackmän ska informera lekmän. Här kan det vara nödvändigt för precisionen att använda 
facktermer, men för förståelsen ligger allmänspråket närmare till hands (1987:32). Det är 
alltså viktigt att tänka på mottagaren när vi konstruerar vårt budskap. 

Laurén diskuterar även frågan om översättning av facktext. Han menar då att ”både den 
som producerar text i original och den som översätter måste känna till texttypernas känne-
tecken för att kunna uttrycka sig acceptabelt” (1993:15). Lauren menar vidare att ”en tekno-
lekt i ett språk ständigt påverkas av teknolekter på andra språk” (1993:70) samt att det har 
konstaterats ”att de svenska vetenskapliga teknolekterna är mycket beroende av påverkan från 
andra språk” (1993:169). Han menar att vi måste vara uppmärksamma på detta när vi arbetar 
med facktexter på flera språk. 

Sorvali har i sin uppsats ”On translating LSP – An investigation based on interviews with 
translators” (1991) undersökt hur översättare av facktext arbetar. I sin inledning definierar hon 
skillnaden mellan översättning av fackspråk och skönlitteratur (eller vad Sorvali kallar belles 
lettres) på följande sätt: 

  
The translating of LSP is considered as a process to be somewhat different from the 
translating of belles lettres. Invariance of informational content is the main goal, 
whereas translators of belles letters must attempt to preserve the style of the original 
text with all its features, to the extent that major changes in the language are allowed, 
even quite radical ones on occasions. Stylistic factors are not regarded as crucial in the 
translating of LSP, although the features characteristic of the “special purpose” in 
question must be reproduced in the translation. (1991:12) 

 
Sorvali menar alltså att vi när vi översätter facktext kan bortse från många språkliga faktorer 
till förmån för innehållet och budskapet. 

Slutligen kan vi alltså, precis som Ingemar Strandvik (1998), konstatera att för att klara 
balansgången mellan målspråksanpassning och källspråkets form kan översättaren ha hjälp av 
viss kunskap i översättningsteori, kunskap om vad fackspråk är samt medvetenhet om olika 
teknolekter och textmönster. Eftersom ”sammanhangen i fackspråklig översättning är komp-
licerade är det viktigt att man för läsbarhetens och kommunikationens skull rent över-

 7 



sättningstekniskt utnyttjar möjligheterna till målspråksanpassning, eller snarare omvänt, att 
man undviker onödiga källspråksinterferenser” (1998:304). 

De texter jag analyserat är i grunden skrivna av fackmän som ska informera lekmän, jag 
ser dem alltså i första hand ur kommunikationens synvinkel. Jag har dock valt att klassificera 
språket i dessa texter som fackspråk, främst för att de innehåller ett relativt stort antal mer 
eller mindre sjöfartsspecifika facktermer. När jag klassificerar dessa texter som facktexter 
utgår jag från att texter som innehåller ett visst mått av fackspråk kan kallas för facktexter. 

4.2 Översättning 
I boken ”Från källspråk till målspråk – Introduktion i översättningsvetenskap” (1991) be-
skriver Ingo översättningsprocessen och översättaren. Han resonerar en del kring påståendet 
att översättning är en ren omöjlighet. Han menar att svaret beror på hur vi definierar över-
sättning och vilka krav vi ställer på översättningar.  

 
Om man kategoriskt hävdar kravet på att bevara både form och betydelse, om man 
kräver att en översättning inte får medföra någon som helst formförändring, 
informationsförlust eller tilläggsinformation, då är det onekligen sant att översättning är 
en omöjlighet. Till all lycka ställer man i allmänhet inte sådana krav på översättning. 
(Ingo, 1991:16) 
 
Om vi nöjer oss med att med översättning avse – […] – överföring av information eller 
semantiskt innehåll från ett källspråk […] till ett målspråk […], då är översättning 
möjlig. (Ingo, 1991:20) 
 

 
Vilka krav man ställer på översättningen beror, enligt Ingo, i mångt och mycket på vilken typ 
av text man arbetar med; det är skillnad på språket i dikter och språket i informativa texter. 
Ingo menar att fackspråkstexter kräver ”stor semantisk exakthet” men att kraven på språkets 
form inte är särskilt stränga (1991:36) 

Den ideala översättaren är tvåspråkig och översätter från ett främmande språk till sitt 
modersmål. Detta är inte alltid möjligt, men om översättaren uppfyller nedanstående egen-
skaper (sammanfattade efter Ingo, 1991:26-29) bör han ha god möjlighet att producera en bra 
och felfri översättning som samtidigt uppfyller beställarens krav. 
 

1. Översättaren bör ha bättre språkkunskaper än genomsnittet och en säker stilkänsla. Han ska 
också vara förtrogen med respektive språks textsortskonventioner. 

2. En bra översättare är insatt i terminologiska forskningsprinciper och han kan konsten att 
använda ordböcker, specialordlistor, språkvårdsartiklar och i allt högre grad även termbanker. 

3. Översättaren bör ha god allmänbildning och encyklopedisk kunskap om det område som 
originaltexten behandlar. 

4. Översättaren bör ha lätt att uttrycka sig i skrift och han bör ha en god litterär kännedom. Han 
bör också ha förmåga att ändra sin stil enligt varje enskild originaltext. 

5. Översättaren bör vara självständig, omsorgsfull och noggrann. 
6. Översättaren bör ha en opartisk inställning till texten för att originalverkets anda ska bevaras 

oförändrad.  
7. Översättaren bör ha en kreativ fantasi och en fördomsfri attityd till sitt arbete, för att han ska 

kunna frigöra sig från originaltexten och få nya idéer och komma på nya lösningar. 
 
Översättaren ska alltså vara en person med många kunskaper. Framförallt ska han kunna 
mycket om språk och språkanvändning. Därutöver är det en stor fördel om översättaren också 
är fackkunnig. Ju bättre kunskaper översättaren har på fackområdet, desto större är möjlig-
heten att han kan lämna ifrån sig en översättning som behöver mycket liten bearbetning av 
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beställaren. Dessa slutsatser om översättande är allmängiltiga. De gäller, vilken metod man än 
väljer att använda för sin översättning. 

Ingo menar slutligen att man kan definiera översättningen utifrån dess syfte, i enlighet 
med J. B. Casagrande. De talar då bland annat om pragmatisk översättning där ”tyngdpunkten 
skall ligga på en riktig och entydig överföring av information, alltså inte på språkformen” 
(1991:55). Casagrande avser (enligt Ingo) ”en så entydig och effektiv översättning som möj-
ligt av ett budskap från källspråk till målspråk” (s. 55). Om vi jämför detta med hans resone-
mang kring facköversättning kan vi finna stöd för tanken att facköversättningar är pragma-
tiska översättningar, det viktigaste är budskapet, inte formen. Vi kan också jämföra detta med 
vad Strandvik skriver om översättning; man bör utnyttja möjligheterna till målspråks-
anpassning. 

4.2.1 Ekvivalensbaserad översättning 
I den tidiga forskningen om översättning fokuseras på begreppet ”equivalence” (ung. likhet). 
Man tar avstamp i källtexten och menar att den är mer eller mindre helig och att det vilar ett 
stort ansvar på översättaren för att allt som finns i källtexten på något sätt ska finna sin väg in 
i målspråkstexten. Detta innebär ofta en relativt källspråkstrogen översättning. Översättaren 
har dock möjlighet att förklara eller välja bort information. Detta ska han alltid göra med käll-
texten och dess syfte i åtanke.  

Newmark beskriver i sin bok ”A Textbook of Translation” (2001) de fyra nivåer som 
översättaren ständigt ska ha i åtanke när han översätter: 
 

1. The SL text level [SL = Source Language], the level of language […] 
2. The referential level, the level of objects and events […] 
3. The cohesive level, […], which traces the train of thought […] 
4. The level of naturalness, of common language appropriate to the writer or the speaker in a 

certain situation. (2001:19) 
 
Med dessa fyra nivåer, och källtexten, i åtanke skrider så översättaren till verket. Han ska 
naturligtvis producera en översättning som känns naturlig på målspråket. Det är dock hela 
tiden källtexten som är hans utgångspunkt, det som finns där ska finnas, i någon form, i 
måltexten.  

Newmark presenterar olika modeller för översättning, alla med källtexten som grund 
(2001:45-47). Han pekar också på att översättning har två huvudsakliga mål: ”first, accuracy, 
and second, economy” (s. 47). Han menar att endast, vad han kallar, semantisk översättning 
och kommunikativ översättning kan uppfylla dessa mål. Dessa metoder tillåter en viss frihet 
för översättaren, men han måste alltid ha källtexten i åtanke. De förändringar översättaren kan 
tillåta sig bygger enbart på målspråkets möjligheter att beskriva det som finns i källtexten. 
Finns inte begreppet på målspråket kan man förklara det eller ersätta det med motsvarande 
begrepp från målkulturen, förutsatt att källtextens budskap går fram.  

Vad gäller terminologi menar man inom den ekvivalensbaserade översättningsteorin att 
det är mycket viktigt att välja termer som befinner sig på samma nivå som de som används i 
källtexten. Dessa termer kan vända sig till en av tre mottagare: ”expert”, ”educated generalist” 
eller ”the ignorant” (s. 141) och det är viktigt att måltexten befinner sig på samma nivå. Ter-
minologins tre nivåer kan också kallas ”academic”, ”professional” och ”popular” (s. 153). Om 
termen inte motsvaras av en term på samma nivå i målspråket bör man inte byta nivå, då bör 
man ersätta den med ”a brief functional or descriptive term” (s. 142). 
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4.2.2 Funktionsbaserad översättning 
På senare år har det vuxit fram ett annat sätt att se på översättning bland vissa översättnings-
teoretiker. Man har mer och mer kommit att inrikta sig på måltextens funktion. Detta har lett 
till översättningsteorier som bygger på att man i första hand tar hänsyn till måltextens syfte 
och dess tänkta mottagare redan när man analyserar den text man ska översätta. Här present-
eras den funktionsbaserade översättningen i korta drag. 

”Skopos is a Greek word for ’purpose’”, så inleder Nord sin presentation av Skoposteorin 
i ”Translation as a Purposeful Activity” (1997:27). Skoposteorin tar, till skillnad från den 
ekvivalensbaserade översättningen, sitt avstamp i måltexten med dess syfte och mottagare. 
Enligt Nord kan det beskrivas så här: 
  

It claims that the overall frame of reference for the translator should not be the original 
and its function, as equivalence-based translation theory would have it, but the function 
(or set of functions) the target text is to achieve in the target culture. (1992:39) 

 
Nord menar alltså att det viktigaste för översättningen inte är originalet och dess funktion utan 
istället den funktion måltexten ska uppnå i målkulturen.  

Nord pekar vidare på att översättningens Skopos (dvs. syfte) “is primarily determined by 
the addressees of the translation” (1992:39). I sin bok ”Text Analysis in Translation” (1991) 
skriver hon att ”written texts can exist outside their original situation and can therefore be 
applied to new situations – a procedure which may change their function(s) altogether.” 
(1991:6). I vilken situation texten befinner sig och vilken mottagare den har är alltså av stor 
vikt för översättningen och hur översättaren väljer att hantera informationen från källtexten. 

Nords resonemang har sitt ursprung i Skoposteorin som byggts upp av Reiss & Vermeer 
(för utförligare resonemang kring Reiss & Vermeer, se exempelvis Nord 1992). Nord har 
sedan utvecklat en modell som hon kallar ”the general funcionalist theory”. Denna teori tar 
större hänsyn till kulturella faktorer än vad Reiss & Vermeers ursprungliga modell gjorde. 
Teorin bygger på att översättaren (helst tillsammans med uppdragsgivaren) gör en analys av 
källtexten samt måltextens syfte och mottagare. Denna analys leder till översättningens Sko-
pos som ligger till grund för översättarens arbete. Skopos är ”a more or less explicit descrip-
tion of the prospective target situation” (1991:8). Kunskaper om mottagaren och hans kultur-
ella och sociala situation är alltså viktiga för översättaren.  

Nords modell kan beskrivas så här, då ST står för ”source text” (källtext) och TT står för 
”target text” (måltext): 
 
SOURCE TEXT-in-SIT TRANSFER SKOPOS 
ST sender’s intention ---------------------------------  Sender’s intention 
Place of ST production ---------------------------------  Place of TT production 
Time of ST reception ---------------------------------  Time of TT reception 
Source-text function ---------------------------------  Target-text function 
Source-text lexis ---------------------------------  Target-text lexis 
ST sentence structure ---------------------------------  TT sentence structure 
(Figuren hämtad från Nord, 1992:45) 
 
Att jämföra källtexten med måltextens funktion ger översättaren all nödvändig information för 
att hantera eventuella översättningsproblem. Dessa problem kan vara av fyra slag: pragma-
tiska översättningsproblem, kulturella översättningsproblem, lingvistiska översättnings-
problem och textspecifika översättningsproblem (1992:46-47). Om man definierat funktionen 
tillräckligt väl ska dessa problem inte utgöra något hinder för en bra översättning som når sitt 
syfte och sin mottagare. 
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En översättning som bygger på måltextens funktion kan vara en ordagrann översättning, 
den kan också vara mycket ”fri” gentemot sin källtext. Allt är i princip översättning så länge 
funktionen är uppfylld. Det faller sig då också naturligt att konstatera att all terminologi ska 
vara anpassad till måltextens läsare. Det finns alltså all möjlighet att använda enklare (eller 
svårare) termer, om det är i enlighet med måltextens funktion. Christiane Nord beskriver 
funktionsbaserad översättning på följande sätt: 
  

It means that the Skopos of a particular translation task may require a ‘free’ or a 
‘faithful’ translation, or anything between these two extremes, depending on the 
purpose for which the translation is needed. What it does not mean is that good 
translation should ipso facto conform or adapt to target-culture behaviour or 
expectations, although the concept is often misunderstood in this way. (1997:29) 

 
Då min undersökning utgår från en språkkonsults tankar om vikten av mottagaranpassning när 
man översätter facktext är det naturligt att den funktionsbaserade metoden har legat närmast 
till hands. Det har varit av intresse att undersöka om översättningar gjorda utifrån måltextens 
funktion och mottagare tas emot bättre av mottagarna än översättningar gjorda med ekviva-
lensen och källtexten i fokus.  

5 Metod 
Texterna har analyserats på olika sätt och på olika plan för att ge en heltäckande bild av både 
texten och processen bakom den.  

Det första steget bestod av något som jag valt att kalla för en översättningsgranskning. 
Metoden presenteras nedan under avsnitt 5.2. 

Det andra steget bestod av två analyser från Gunnarsson (1989) och Levin (1997). Jag har 
då analyserat texternas kognitiva innehåll med utgångspunkt i dess kunskapsvärldar. Vidare 
har jag med en illokutionsanalys granskat vilken avsikt skribenten synes ha med meningen, 
dessa analyser presenteras i avsnitt 5.3. Båda dessa analyser har i första hand utgått från den 
grafiska meningen som analysenhet. Detta innebär att allt mellan den inledande stora bok-
staven och den avslutande punkten räknas till meningen. I vissa texter (framför allt i Kort 1) 
har man dock varit sparsam med punkterna då många meningar står ensamma i sin ruta. Då 
har jag valt att utgå från rutan som avgränsning för den grafiska meningen eller textens pla-
cering i sitt sammanhang i en större ruta (dvs. om den är tydligt avgränsad från övriga texter).  

En viktig del i metoden har varit intervjuerna med de textansvariga och med mottagarna. 
Dessa presenteras nedan, i avsnitt 5.1. 

5.1 Intervjuer och frågor 
Bakom de olika texter jag presenterat ovan finns i första hand tre personer, de är skribenter/-
översättare eller ansvariga för upphandlingen av översättningen. Dessa personer har jag 
intervjuat för att få en bild av översättningsprocessen, deras tankar kring översatta texter samt 
vilka krav de själva ställer på översättningarna. 

Intervjuerna har i första hand skett i samtalsform och de har spelats in för att samtalet ska 
flyta naturligt, utan avbrott för anteckningar. Intervjuerna skedde utifrån en övergripande mall 
med frågor om dessa texter och om språk i allmänhet. Mallarna finns i bilaga 4. I ett fall före-
kom tekniska problem och intervjun är ohörbar på bandet. Det var dock möjligt att med stöd 
av mallen och minnet sammanfatta vad personen svarade, vissa detaljer har sedan komplet-
terats via e-post.  

För att få bättre grepp om arbetet med en av texterna har jag också ställt frågor till Sjö-
fartsinspektionens enhetschef och till språkvårdaren. Dessa frågor har ställts via telefon och e-
post.  
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Texterna har naturligtvis också en mottagare. För att få veta vad dessa anser om de över-
satta texterna intervjuade jag fem användare. De fem befinner sig på olika stadier i sitt 
kunnande om sjöfart och är valda utifrån vilken mottagare de ansvariga på Sjöfartsverket 
menar att texten bör ha. Intervjuerna med dessa skedde efter samma mönster som intervjuerna 
med de ansvariga. Mallen för dessa intervjuer finns i bilaga 4. Resultaten av samtliga 
intervjuer presenteras i avsnitt 6.1. 

5.2 Språklig översättningsgranskning 
Det första steget i analysen innebar en jämförelse mellan original och översättning. Analysen 
är inriktad mot att granska om där finns många fel av den typ man normalt förknippar med 
översatta texter dvs. direktöversättningar utan språklig anpassning och tveksamma val av 
fackspecifika termer. 

När analysen avslöjade tveksamheter eller felaktigheter använde jag min egen språk-
känsla för att bedöma om detta skulle kunna leda till att budskapet fick svårare att nå fram till 
läsaren, vilket också bekräftats av mina informanter. För att kontrollera terminologin har jag 
tagit hjälp av ett antal fackordlistor samt en av mina informanter, den fackkunnige lotsen. Jag 
har även diskuterat vissa termval med en annan fackkunnig person som arbetar som naviga-
tionslärare och har stor kunskap på området. 

Analysen är i första hand inriktad på rena felaktigheter eller fall där det råder stor tvek-
samhet kring terminologi eller ordval. Jag har i möjligaste mån försökt att inte granska sådant 
som endast är en fråga om stil.  

5.3 Kognitiv analys och illokutionsanalys 
Dessa analyser utgår från en metod som byggts upp av Gunnarsson inom projektet Facktexter 
under 1900-talet. Metoden presenteras i Gunnarsson 1989. Metoden har sedan använts av 
Levin (1997) för att granska ”Kognitiva och pragmatiska mönster i professionella texter från 
svenska, engelska och tyska skrivmiljöer”. 

5.3.1 Analys på kognitiv nivå  
Vid analysen av textens kognitiva nivå klassificeras texterna i olika kunskapsvärldar. Syftet 
med detta är enligt Levin att ge en beskrivning av innehållet i texterna (1997:11). Gunnarsson 
menar att syftet är att ”beskriva texternas kognitiva nätverk, dvs. deras kunskapsinnehåll” 
(1989:13).  

Kunskapsvärldsbegreppet har, enligt Gunnarsson, inspirerats av psykologins schema-
begrepp. Kunskapsvärldarna är scheman. De innehåller prototypisk kunskap om det möjliga 
kunskapsinnehållet i en viss typ av facktext. Att dela in texten i dessa världar gör att man tyd-
ligare kan se samband mellan text och kultur. Man menar att människor placerar in kunskap i 
redan befintliga mallar eller scheman för att underlätta inlärning. Dessa scheman är utformade 
enligt kulturella mönster och samhälleliga faktorer (Levin, 1997:10). 

I ursprungsmodellen som utvecklades av Gunnarsson användes fem kunskapsvärldar: 
vetenskapsvärld, objektvärld, praktikvärld, privatvärld och externvärld. Levin kompletterade 
med ytterligare en värld i sin analys: metapraktikvärlden. I samband med min analys har jag 
sedan lagt till ytterligare två världar: praktisk objektsvärld och teknikvärld. Dessa värdar har 
tillkommit av två skäl. Teknikvärlden har tillkommit då den inte var aktuell i den typ av texter 
som Gunnarsson och Levin analyserade, men mycket aktuell i mina texter. Den praktiska 
objektsvärlden har tillkommit då det i mina texter finns ett antal meningar som inte utan prob-
lem kan föras till någon av de två världar den är en blandning av (praktikvärld och objekts-
värld). Därför skapade jag ännu en värld som kunde ta hand om alla dessa gränsfall. 
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Nedan presenteras de kategorier jag använt för min analys. Först presenteras de kategorier 
som bygger på Levins analys, därefter följer de två kategorier som lagts till för denna analys. 
Beskrivningarna av de olika världarna bygger på vad som är aktuellt i de texter från Sjöfarts-
verket jag analyserat. 

 
 Vetenskapsvärlden innefattar klassifikationer och beskrivningar med mer eller 

mindre tydligt vetenskaplig bakgrund. 
 Objektsvärlden beskriver verksamheten, exempelvis service och tjänster man 

erbjuder. Den innefattar också information om vad en viss del av verksamheten 
kan innehålla, exempelvis en utbildning. 

 Metapraktikvärlden beskriver sådant som organisation, här har jag valt att inne-
fatta även IMO (International Maritime Organisation). Sjöfartsverkets verksamhet 
hänger ofta tätt samman med IMO:s verksamhet och det skulle därför vara främ-
mande att klassificera IMO som något externt.  

 Praktikvärlden innefattar kontakten mellan Sjöfartsverket/IMO och sjöfararen. 
Till denna kategori har jag också räknat kontakten mellan Sjöfartsverkets för-
längda arm (exempelvis en instruktör) och sjöfararen. 

 Privatvärlden behandlar individens handlingar och direkta uppmaningar till 
sådana. 

 Externvärlden berör yttre förhållanden som kan påverka. Hit har jag bland annat 
räknat förhållanden som ligger utanför Sjöfartsverkets, IMO:s eller sjöfararens 
makt.  

 Praktisk objektsvärld behandlar frågor om vad servicen konkret kan innebära för 
sjöfararen och vilket resultat den kan få. 

 Teknikvärlden behandlar information om utrustning och system och eventuella 
begränsningar för dessa. 

 
Den kognitiva analysen genomfördes för att ge mig en bild av vilka kunskapsvärldar dessa 
informativa facktexter rör sig i. Resultaten kommer att jämföras med vad skribenterna och 
mottagarna sagt för att se om det finns världar som finner sin plats mer eller mindre bra i detta 
sammanhang. Analysen visar också vilka världar som oftast förekommer i de olika texterna 
och hur de olika texterna skiljer sig åt. 

5.3.2 Illokutionsanalys  
Även denna analys är hämtad från Gunnarsson (1989) och Levin (1997). Utgångspunkten är 
här Austins resonemang om ”speech acts”, vilket innebär att man antar att författaren har en 
avsikt med texten. Utifrån detta resonemang utvecklade Gunnarsson fem kategorier som 
sedan har använts av Levin (1997).  

De fem illokutionstyperna är: informativt syfte, explikativt syfte, expressivt syfte, argu-
menterande syfte och handlingsinriktat syfte. Dessa benämningar talar i princip för sig själva. 
För tydlighetens skull har jag dock valt att skriva egna definitioner för dessa kategorier. Mina 
definitioner bygger på de underkategorier som presenteras av Levin (1997:21). De kan då 
beskrivas på följande sätt: 
 

 Informativt syfte, avsändaren beskriver eller förmodar något i informativt syfte. 
 Explikativt syfte, avsändaren förklarar, förtydligar eller jämför något. 
 Expressivt syfte, avsändaren kritiserar eller ifrågasätter något. 
 Argumenterande syfte, avsändaren antar eller hävdar något. 
 Handlingsinriktat syfte, avsändaren vill få sjöfararen att göra något. 
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Syftet med illokutionsanalysen är att komma åt skribentens syfte med texten. Vissa av skri-
bentens syften kan kännas naturliga och andra främmande, därför måste resultatet av denna 
analys ses i ljuset av vad mottagarna säger om texterna. 

5.3.3 Kognitiv analys och illokutionsanalys 
Resultaten från den kognitiva analysen och illokutionsanalysen har slagits samman. Analysen 
ger då en bild av vilka världar och illokutioner som vanligen förekommer tillsammans. Den 
ger också en bild av om det finns distinkta skillnader i resultaten mellan texter av olika längd, 
eller med olika mottagare.  

Det är möjligt att det i texterna finns meningar som på ett eller annat sätt sticker ut. Att 
granska vilken kunskapsvärld denna mening tillhör och vilket syfte skribenten tycks ha kan då 
ge svar på frågan om det finns världar och illokutioner som vanligtvis inte förekommer till-
sammans och som därigenom känns främmande för mottagaren. Det bör också vara möjligt 
att granska om det finns världar och illokutioner som uppenbart fungerar sämre tillsammans.  

Detta blir förvisso synligt redan i resultaten av de enskilda analyserna men resultaten 
förstärks och blir tydligare om man jämför dem och diskuterar dem i ljuset av varandra. 

6 Resultat 
6.1 Intervjuer 
För att skaffa mig en heltäckande bild av hur översättningen av dessa texter går till har jag 
intervjuat avsändare och mottagare. Jag har ställt frågor om vilka krav översättarna själva 
ställer på sina översättningar och hur översättningarna tas emot av mottagarna.  

Nedan redogör jag för resultaten av intervjuerna. I avsnitt 6.1.1 finns resultaten av 
intervjuerna med de textansvariga och i avsnitt 6.1.2 kommer mottagarna till tals. 

6.1.1 Textansvariga 
Jag har intervjuat två informanter som arbetar på Sjöfartsverket och som bland annat har som 
uppgift att översätta texter till olika publikationer. Jag har även intervjuat den person som var 
ansvarig för upphandlingen av översättningen av den längsta texten. Eftersom den texten 
sedan bearbetats internt har jag också ställt frågor till de som är ansvariga för bearbetningen.  

6.1.1.1 Kort 1 
Den ansvariga för texterna i Kort 1 är kartograf. Hon har gymnasieutbildning i svenska, 
engelska och tyska och har dessutom läst en distanskurs i engelska. Engelska är till viss del 
hennes arbetsspråk då hon har många internationella kontakter. A jobbar med nyframställning 
av sjökort och uppdateringar av Kort 1. 

A har inga riktlinjer för sina översättningar men menar att de måste vara korta och kon-
cisa, det finns inte så mycket utrymme. Det viktiga är att få fram andemeningen av det som 
står i M4 och att (om nödvändigt) förklara hur detta ska tillämpas på svenska förhållanden. 
Arbetet med att uppdatera texterna sker i grupp. Gruppen innehåller personer med olika bak-
grund (dock ingen med språklig bakgrund). A ser arbetet i grupp som en fördel då hon be-
dömer att formuleringarna blir bättre och tydligare om fler slår sina kloka huvuden ihop. 

A ser både fördelar och nackdelar i texterna. När arbetet lyckats tycker hon att man på ett 
bra sätt sammanfattat det som står i M4. Man använder då ett officiellt språk som hon menar 
kännetecknas av ett visst ordval och att det är korrekt. Det är viktigt att inte använda det 
interna fackspråket när man har mottagare som inte behärskar det. 

Nackdelarna blir synliga när man inte nått ända fram. Då kan det bli brister i språket. A 
menar att språket lätt kan bli avigt och kännas bakvänt när man försöker klämma in mesta 
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möjliga information på minsta möjliga yta. Formatet begränsar, varje text har sin anpassade 
ruta som den ska finnas i. En nackdel är också att originalen kan ha språkliga brister. De är 
ofta skrivna på engelska av personer som inte har engelska som modersmål. Då försöker hon 
snygga till språket i översättningen, men det är inte alltid hon känner att hon lyckas.  

A tycker personligen sämst om texten Tidvatten. Hon menar att den har brister i språk och 
innehåll. Detta beror på att texten i princip är direktöversatt. Man har inte ägnat den någon tid 
då fenomenet inte är märkbart i svenska farvatten. A bedömer att läsaren har svårt att förstå 
texten, hon tror dock att det i första hand beror på att läsaren saknar kunskap om fenomenet.  

Texterna har många mottagare med ytterst skiftande kunskaper och bakgrund. Detta kan 
ställa till problem när man ska översätta och skriva. A har valt att inte skriva för någon sär-
skild mottagare. Hon utgår i stället från att om hon skriver så tydligt och korrekt som möjligt 
bör alla ha möjlighet att förstå. Det är viktigt att använda rätt uttryck, ibland måste man därför 
använda till synes krångliga facktermer. I samband med detta kan hon ibland önska att det 
skulle finnas utrymme för förklaringar, men hon ser inte hur det skulle vara möjligt.  

6.1.1.2 Ufs A 
S ansvarar för texterna i Ufs A. Han har sjökaptensexamen och har tjänstgjort i handelsflottan 
som styrman. S har gymnasiekunskaper i svenska och engelska, men ingen ytterligare 
språkutbildning. Han ansvarar bland annat för texterna i Ufs A och Ufs. 

S har stor frihet i sin översättning, han har inga riktlinjer att följa. Hans erfarenhet säger 
dock att det viktiga är att den som ska läsa texten snabbt kan ta den till sig och förstå dess 
innehåll. Ufs finns som publikation därför att Sjöfartsverket bestämt så. Det är upp till S och 
hans arbetskamrater att fylla den med innehåll, vad som hamnar i häftet styrs i mångt och 
mycket av vad som händer på sjön.  

S tycker att fördelen med texterna är att de har ett enkelt språk med det innehåll som be-
hövs. Ibland kan det dock vara svårt att förklara eller att vara säker på vad mottagaren vill ha. 
Det händer att han skriver och översätter under tidspress och då blir resultatet inte lika bra, 
oftast blir texten sämre mottagaranpassad.  

De texter S skriver vänder sig i första hand till yrkessjöfarten. Det innebär att han kan an-
vända en hel del fackuttryck som han vet att mottagaren ska kunna. Men språket runt omkring 
får inte bli krångligare. Fackuttrycken använder han för precisionens skull. 

S tycker att det är viktigt med mottagaranpassning både i språket och i layouten, bra lay-
out gör att det går fortare att läsa texten. S översätter fritt och sammanfattande. Han tycker 
själv att detta känns naturligt men vet inte om det är ett bra sätt att arbeta. Det är viktigt för S 
att mottagaren ska förstå, när han väljer information från originaltexten är det alltid mottag-
arens behov som styr. S bygger sitt val på sin erfarenhet från branschen, han har själv varit 
mottagare för den här typen av texter.  

S uttrycker gång på gång att det viktigaste med skrivande är att mottagaren ska förstå. 
Han tycker att vissa texter från Sjöfartsverket är dåliga på att uppfylla detta. Han menar att det 
är skillnad på vilket språk man ska använda i formella texter av juridisk karaktär och i in-
formativa texter. Vissa föreskrifter kräver ett mycket formellt (och ibland krångligt) språk 
men det finns enligt S ingen anledning att använda detta språk när man ska informera.  

6.1.1.3 Handbok 
Den upphandlingsansvarige 
Den person jag intervjuade för att få veta mer om denna text har inte själv skrivit något av 
den. Han har varit ansvarig för upphandlingen av dess råöversättning och är relativt väl insatt 
i hur man tänker om språk och översättning på hans enhet (Sjöfartsinspektionen). R är civil-
ingenjör och var tidigare enhetschef på inspektionen.  
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Efter upphandling lämnar man texten till en översättare för råöversättning. Det material 
man sedan får tillbaka ligger mycket nära ursprungstexten och är endast användbart efter 
bearbetning. Bearbetningen görs av enhetens språkvetare i samarbete med en lämplig fack-
man. Översättarens riktlinjer innebär att vara trogen originalet, om översättaren besitter vissa 
fackkunskaper kan han dock få något större frihet. Vid bearbetningen är mottagaren viktigast. 
Han eller hon ska kunna förstå och använda texten. R vet inte exakt vad som har ändrats vid 
bearbetningen av denna text. Han förutsätter dock att man gjort språket enklare och ändrat de 
facktermer som var fel. Han menar att råöversättningen ofta har brister både i språk och i 
terminologi. 

R har inga synpunkter på denna text då han inte läst den. Men grundförutsättningen för 
allt skrivande och översättande är att göra språket så lättläst som möjligt. Inom inspektionen 
har man tagit del av klarspråksarbetet och haft seminarier om bättre skrivande. De har lärt sig 
mycket om vikten av tydlighet och klarhet när de tittar tillbaka på gamla texter. När de då inte 
själva förstår vad de menat inser de att mottagaren nog har haft problem. R anser att det är 
viktigt att Sjöfartsverket uttrycker sig klart och enkelt så att mottagaren förstår. 
 
Enhetschefen och språkvårdaren 
För enhetschefen O är det viktigaste i bearbetningen att se till att alla facktermer blir korrekta. 
I övrigt har han fullt förtroende för att språkvårdaren ser till att språket blir acceptabelt. 

An är språkvårdare på Sjöfartsinspektionen sedan knappt ett år tillbaka. Hon har fyra års 
latinlinje från gymnasiet i botten, där hon läste svenska, engelska, tyska, franska och latin. 
Hon har tidigare arbetat som sekreterare/assistent i ett internationellt företag som lades ned. I 
samband med detta började hon som språkvårdare/redigerare på Sjöfartsverket. I hennes 
tidigare arbete var engelska huvudspråket. 

På inspektionen arbetar hon till 90-95 % med föreskriftstexter. Dessa texter ligger mycket 
nära lagtext och ger inget utrymme för utsvävningar. Översättningarna ska hållas strikt efter 
innehåll och disposition i förlagan. Hon har ibland en avvikande åsikt, men den finns inte ut-
rymme för. Däremot kan hon alltid diskutera valet av enstaka ord, med utgångspunkt i att 
texten ska bli så bra och informativ som möjligt. Hon kan anpassa vissa ordval till svenska 
förhållanden och modernisera ålderdomligt ordval i råöversättningarna.  

Som regel är de föreskriftstexter hon arbetar med redan översatta externt. Hon granskar 
dem språkligt och fackmännen granskar terminologin samt hur texten ska anpassas till 
svenska förhållanden. Hon kan i dag inte se något alternativ till denna arbetsgång. An anser 
att det skulle ta för mycket av hennes tid att själv översätta. Samarbetet mellan fackmän, 
jurister och den språkkunniga fungerar väl och är enligt henne givande för processen. 

När An bearbetade texten följde hon de riktlinjer om trogenhet till originalet som hon 
tycker sig ha. Det innebar att hon i mångt och mycket följde råöversättningen men tog bort de 
värsta grodorna. Hon tittade på det engelska originalet när hon gjorde bearbetningen och an-
passade den till svenska förhållanden på några punkter.  

6.1.1.4 Sammanfattning intervjuer textansvariga 
De textansvariga har mycket olika bakgrund språkligt. De ansvariga för texterna i Kort 1 och 
Ufs A uttrycker båda att det är viktigt med mottagaranpassning. Hur denna mottagar-
anpassning ska ske rent praktiskt kan dock se olika ut. För den textansvarige för Ufs A inne-
bär det att man väljer både innehåll och ord utifrån den tänkte mottagaren. Den ansvariga för 
Kort 1 ser vissa problem med mottagaranpassningen av sina texter. Texterna har många olika 
mottagare. Hon löser detta genom att försöka skriva klart, tydligt och korrekt, allt för att mot-
tagaren ska förstå så mycket som möjligt. De anser båda att en text är mindre bra om språket 
inte är anpassat för läsaren. 
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Den ansvarige för upphandlingen av handbokstexten pekar på att det är mycket viktigt 
med ett klart och enkelt språk som mottagaren kan förstå. Den språkvårdare som bearbetade 
texten ser dock mer till ursprungstexten än till vem som ska läsa översättningen. Hennes rikt-
linjer säger henne att översättningar ska ligga nära originalet, detta hänger samman med att 
hon normalt arbetar med juridisk text där troheten onekligen är viktig. 

Intervjuerna pekar på att det finns tre olika sätt att översätta inom verket. Det första kan vi 
kalla sammanfattande översättning. Översättningen kan då nästan sägas vara en egen text som 
hämtat inspiration och material från flera olika källor, ofta på andra språk än svenska. Till 
dessa översättningar hör många texter i Kort 1.  

Det andra kan vi kalla mottagarorienterad översättning. Det liknar sammanfattande över-
sättning i det att allt material från källan inte finner sin väg in i den översatta texten. Skillna-
den är dock att dessa översättningar normalt endast har en text som källa och att översättaren, 
om han finner det lämpligt, kan lägga till information. Urval och tillägg sker hela tiden med 
mottagaren för ögonen. Till dessa översättningar kan vi föra de flesta texter i Ufs A.  

Slutligen finns en översättningstyp som vi, för enkelhetens skull, kan kalla den traditio-
nella. Det är den typ som bär störst likhet med den ekvinalensbaserade översättningen. Över-
sättarens mål är att redogöra för allt som står i källtexten, varken mer eller mindre. Texten ska 
också följa språk och upplägg i källtexten så troget som är möjligt, det får dock inte bli några 
löjliga språkfel. Till dessa översättningar kan vi föra texten Tidvatten från Kort 1 samt 
Handboken. 

6.1.2 Användare 
För att få svar på hur mottagarna tar emot dessa texter och vad de tycker om dem har jag 
intervjuat fem personer som befinner sig på mycket olika stadier i sitt kunnande på sjöfarts-
området. 

6.1.2.1 Kort 1 
För att få en mer heltäckande bild av hur väl denna publikation fungerar för den tänkte mot-
agaren har två personer intervjuats. De går båda på utbildning för att ta förarintyg för fritids-
båt. Texten har många mottagare och de som läser förarintygsutbildningen är de som kan 
förväntas ha lägst förkunskaper. Detta är bakgrunden till att jag valt att intervjua dem. 

K är van språkanvändare, hon skriver mycket i sitt arbete. Hon skriver i första hand på 
svenska. K tänker mycket på mottagaren när hon skriver, det är viktigt att använda ord på rätt 
nivå och med rätt valör. 

K tycker att språket i texten är tungt och att hon tvingas läsa flera gånger för att förstå. 
Hon återkommer främst till texten Tidvatten som hon tycker är mycket knepig. Men hon 
tycker att grafiken är mycket tydlig och tillför information. K menar att hon nog inte förstått 
så mycket mer om hon haft mer bakgrundskunskap, texten är helt enkelt för krånglig. När hon 
inte förstår tittar hon gärna på den engelska texten som hon tycker är mer precis och lättfattlig. 

K menar att textens krånglighet beror på att den är dåligt disponerad. Det behöver inte 
vara hela meningar, det hade varit bättre att rada upp fakta i punktform. Hon menar också att 
man mycket väl kan variera disposition och språk mellan olika texter i boken. 

K tycker att det är naturligt att använda fackuttryck i texten, då den har många mottagare. 
Hon menar dock att det kanske skulle vara på sin plats med lättillgängliga förklaringar på 
annan plats, exempelvis längre bak i boken. 

H arbetar som marknadschef på ett läkemedelsföretag. Han läser mycket på både svenska 
och engelska i sitt arbete. Han skriver informativa texter på svenska om läkemedel, utifrån 
engelska original. H menar att det kan vara svårt att hitta rätt uttryck när han vänder sig till 
både läkare och patienter. 
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H har svårt att se några fördelar med texten, men det är bra att den engelska texten finns 
med. Även H tycker att texten om tidvatten är krånglig, han tycker dock även att grafiken är 
dålig. H tycker överhuvudtaget att mycket i bokens upplägg känns förvillande. På en del 
ställen finns två symboler för samma fenomen, något som han har svårt att förstå. (Det rör sig 
om internationella och nationella symboler som ännu inte jämkats samman, min anmärkning.)  

H tycker att ordvalet i de svenska texterna känns främmande. Språket känns avigt, men H 
är mer inriktad på dispositionen och mängden text. Han anser att den svenska texten egent-
ligen är onödig. Det blir rörigt att ha med båda texterna och de flesta kan enligt H så mycket 
engelska i dag att det hade räckt med den engelska texten. Man hade möjligen kunnat fylla på 
med svenska, genomarbetade, förklaringar där det är nödvändigt.  

6.1.2.2 Ufs A 
Även för denna text har två personer intervjuats. De går båda på utbildning för Fartygsbefäl 
Klass VIII, för att få köra båt i yrkestrafik. 

Ka är civilingenjör, doktorand och en van språkanvändare. Han läser och skriver mycket 
på både svenska och engelska. Han menar att det är viktigt att vi alltid får tillgång till infor-
mation på vårt modersmål (där det är möjligt). Vi kan då både läsa snabbare och ta till oss 
informationen på ett bättre sätt. 

Ka tycker att båda texterna är lätta att förstå även om det finns en del frågetecken. Han 
saknar också information på vissa ställen. Texterna kräver viss bakgrundskunskap men Ka 
bedömer att om man har den kunskapen är texterna lätta att använda. Ka menar att texterna i 
det stora hela når det mål som läsaren förväntar sig.  

Om man granskar texterna närmare tycker han dock att ECDIS-texten är rörig och svår att 
få grepp om. Navtex-texten är som helhet mycket bra. I båda texterna finns dock några formu-
leringar som lämnar en del övrigt att önska. I ECDIS-texten är det svårt att få grepp om alla 
förkortningar och det finns ett resonemang om färger som Ka har svårt att förstå. Han tror inte 
att detta hade varit glasklart även om han varit mer insatt i systemet. I Navtex-texten menar 
han att valet av begreppen B1 och B2 är olyckligt då de används på flera olika sätt. B1 kan 
troligen syfta på ett område som även det kallas B1, vilket han menar kan missuppfattas. 

Ka tycker även att syftningen i ECDIS-texten känns en smula bakvänd eller krånglig. 
Texten hade mått bra av en språklig finputsning och kanske en något annorlunda disposition, 
Navtex-texten fungerar bra.  

J är snickare med egen firma. Han vill kunna ta uppdrag i skärgården och går därför även 
han utbildning till Fartygsbefäl Klass VIII. Han skriver och läser mycket lite i sitt arbete men 
läser en del psykologi och tränarböcker på sin fritid.  

J tycker att ECDIS-texten är svår. Han tror att det delvis beror på att han saknar bak-
grundskunskaper men tycker samtidigt att det känns som om det saknas information i texten. 
Vissa meningar känns rumphuggna och ofullständiga. Han tycker dessutom att texten är rörig. 
Han tror att texten hade vunnit på om man kort förklarat vad de olika systemen (RCDS och 
ECDIS) går ut på, men texten hade också behövt en språklig bearbetning för att bli riktigt bra. 
Varje mening borde vara tydligare och klarare visa vilken information den innehåller. Det är 
dock inte språket i sig som är krångligt, texten blir krånglig för att det känns som om det 
saknas ord och information.  

Navtex-texten är bra. J har bakgrundskunskap men menar att han hade förstått och kunnat 
använda texten även utan den. Texten innehåller allt man behöver veta och fungerar väl språk-
ligt. Den är mycket väl anpassad till sin mottagare och sitt syfte. J lyfter särskilt fram delen 
med goda råd som han tycker är mycket bra. Visserligen saknar han en faktauppgift, men det 
är inget som stör helhetsintrycket.  
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6.1.2.3 Handbok 
Då handbokstexten är längre och vänder sig till personer med större yrkeskunskaper valde jag 
att endast intervjua en person. Den person jag intervjuat har läst och kommenterat råöver-
sättningen.  

D är sjöman sedan 1960, han har arbetat som allt från jungman till befälhavare. Sedan 20 
år tillbaka är han lots. Som lots har han varit anställd av Sjöfartsverket, nu jobbar han som 
linjelots och är anställd av ett rederi. Han arbetar även som examinator för Nämnden för Båt-
livsutbildning och gör en del konsultjobb inom marina verksamheter.  

D anser att språk är viktigt och intressant. Det viktigaste är att språket är tydligt och fyller 
sin funktion. För att en text ska bli bra behöver man fila på den och gärna låta någon annan 
läsa. D menar också att språket kan vara olika i olika situationer och texter. D har läst många 
texter från Sjöfartsverket och generellt brukar de vara bra, även de texter som är översatta. 
Dock tycker han att de texter som skrivs för internt bruk inom verket ofta är onödigt 
krångliga. 

Handbokstexten har enligt D fler nackdelar än fördelar. Dess fördelar är att den håller sig 
på en lämplig nivå. Man verkar ha valt en nivå som vänder sig till de som inte har erfarenhet 
av att arbeta under de förhållanden som råder på sjön. Eftersom texten ska användas för ut-
bildning tycker D att det är bra. 

Textens stora nackdel är att den tycks vara skriven av och säkerligen är översatt av en 
person som inte har tillräcklig sakkunskap. Ordval och uttryck avslöjar direkt att texten inte är 
skriven av en sjöman. Som exempel nämner D uttrycken IMO (International Maritime 
Organization) och fartygslots. Han menar att alla vet vad IMO är och att man vanligen inte 
översätter det. Däremot tycker han att man naturligtvis ska skriva ut hela namnet första 
gången det förekommer i texten. Man kallar aldrig en lots för fartygslots, i Sverige används 
uttrycket lots i de flesta sammanhang. 

D saknar delar i texten, han menar också att annat hade kunnat beskrivas annorlunda. Om 
texten vänder sig till folk under utbildning bör den innehålla en beskrivning av hur själva 
lotsningen går till. Man bör också beskriva lotsens sociala situation (privat) bättre och tyd-
ligare. Många lotsars familjer har dålig kunskap om hur det är att arbeta som lots, om det 
fanns bättre beskrivet i denna text skulle lotsen lättare kunna förklara detta för sin familj. D 
har under sin utbildning stött på annat material som han tycker borde finnas med för att ge en 
heltäckande bild. Ett exempel är en vakenhetskurva (grafisk uppställning) som han tycker var 
bra och som borde finnas med i förenklad form. D menar också att de fallstudier man an-
vänder är ofullständiga eller ger ett felaktigt intryck av arbetet som lots, de behöver skrivas 
om och förtydligas. Som helhet uppfattar han texten som en smula rörig. 

D menar att språket har dåligt flyt och innehåller många svengelska språkfel. Han tycker 
inte att språket är problematiskt men det är pinsamt. Dock menar han att språket skulle kunna 
vara ett problem om man inte har tillräcklig bakgrundskunskap eller tillräckliga kunskaper i 
engelska. Textens språk innebär också att det blir lättare att minnas ytan än innehållet. 

D ger många exempel på facktermer som inte är korrekt översatta. Han anser att det är 
mycket viktigt att använda rätt ord, annars blir inte texten tagen på allvar. Han ger exempel 
som djuphavs-, hamn- och flodlotsar som på svenska normalt kallas för distanslots, hamnlots 
och farledslots. Han menar också att man inte skulle tala om sunda navigeringsprinciper när 
man menar det som på engelska kallas ”sound navigational principles”. Man skulle snarare 
använda uttryck som vanligt sjömansbruk eller gott sjömanskap. Dessa uttryck är väl defini-
erade genom år av användning. 

Texten innehåller också exempel på fackord från andra områden. Dessa krånglar enligt D 
till texten och borde ha bytts ut mot allmänord med samma innebörd. Exempelvis talar man 
om kardio-vaskulära och gastrointestinala sjukdomar. 
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6.1.2.4 Sammanfattning intervjuer med användare 
Användarna är mycket eniga om en sak, de vill ha en text som är anpassad för läsaren. Det 
kan uttryckas som att man vill ha en välskriven mottagaranpassad text då det underlättar det 
dagliga arbetet. Men hur denna mottagaranpassning ska se ut råder delade meningar om. De 
flesta av användarna är eniga om att det innebär en text som inte är krånglig i språket men 
som mycket väl kan innehålla facktermer, om de är korrekta. Man menar dock att fackterm-
erna ibland kan behöva förklaras.  

En användare ställer sig frågande till vitsen med översättningen av Kort 1. Han menar att 
de flesta i dag kan så mycket engelska att det i princip räcker med den engelska texten. Detta 
påstående motsägs av en av användarna till Ufs A som menar att det är viktigt med översätt-
ningar då vi alltid läser och förstår bättre på vårt modersmål, oavsett läsvana och språk-
kunnighet. 

Om vi tittar närmare på vad användarna tycker om texterna kan vi konstatera att de texter 
som blir bäst mottagna är texterna från Ufs A. De anses generellt fungera bra, även om de har 
några små brister. Vissa texter i Kort 1 tas också emot bra, det handlar då om de texter som 
översatts sammanfattande (fyrar och service). Texten från Handboken och texten om tidvatten 
tas emot sämst. Det är de texter som ligger närmast respektive källtext. Här pekar användarna 
på svårigheter att förstå, att texten har ett språk som gör det lättare att minnas ytan än inne-
hållet och att texterna innehåller felaktigt eller slarvigt översatta facktermer som kan krångla 
till läsningen ytterligare. 

6.2 Översättningsgranskning 
För att närma mig de språkliga problem som kan finnas i texterna gjorde jag en översätt-
ningsgranskning. Hur denna gick till beskrivs närmare under avsnitt 5.1. De resultat som 
presenteras här är ett urval, det består av de exempel som jag anser tydligast belyser 
problemen.  

6.2.1 Kort 1 
Dessa deltexter består av mindre texter i form av enstaka ord, meningsfragment eller hela 
meningar. De oklarheter som finns beror troligen i första hand inte på översättningsfel utan på 
att man haft problem att sammanfatta alla källor på ett kort och kärnfullt sätt. Jag har dock 
funnit några tveksamma ordval och konstruktioner. I tabell 1 presenteras de ord och fraser 
som tydligast sticker ut ur helheten för en person med goda kunskaper i både svenska och 
engelska och med viss fackkunskap på sjöfartsområdet.  
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Tabell 1: Resultat översättningsgranskning Kort 1 
Text  Engelsk text Svensk översättning Min kommentar  
Tidvatten 
(Bilaga 1) 

Chartered vertical 
clearance 
(Punkt 20) 

I sjökortet angiven 
höjd 

Den svenska över-
sättningen är otydlig, 
höjd över vad? 

 Sea surface at any 
time 
(Punkt 20) 

Vattenytan vid visst 
tillfälle 

Det är mycket sällan 
man översätter any 
med visst. Det betyder 
normalt inte samma 
sak. 

 Spring 
Neap 
(Punkt 20) 

Spring 
Nip 

Orden är mycket 
ovanliga, här hade det 
möjligen varit på sin 
plats med en för-
klaring. 

Fyrar 
(Bilaga 1) 

Standard charts 
(Punkt 30.1) 

Äldre sjökort Två informanter, 
däribland naviga-
tionsläraren ställer sig 
tveksamma till detta 
ordval. Det kan 
dessutom lätt miss-
tolkas. 

Service 
(Bilaga 1) 

Tide scale 
(Punkt 32.1) 

Vattenståndsskala Tide och vattenstånd 
är inte samma sak. 
Den korrekta över-
sättningen bör vara 
tidvattenskala. Ord-
valet kan dock möjli-
gen motiveras med att 
det är anpassat till 
svenska förhållanden. 

 
I deltexterna finns också ett flertal exempel på ogenomskinliga förkortningar som inte för-
klaras. De är vanligast i texten om tidvatten. Exempel är CD, MHWS, MHWN. Om man läser 
noga och tolkar grafiken rätt kan man troligen hitta rätt tolkning till de flesta, men det kräver 
mycket av användaren.  

6.2.2 Ufs A 
Texterna från Ufs A innehåller inte heller de några uppenbara översättningsfel. Jag har dock 
hittat några tveksamheter i översättningen av ECDIS-texten, dessa presenteras i tabell 2. 
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Tabell 2: Resultat översättningsgranskning Ufs A 
Text Engelsk text Svensk översättning Kommentar  
ECDIS 
(Bilaga 2) 

Mode 
(Punkt 2) 

- Ordet är inte översatt 
trots att det finns flera 
svenska uttryck som 
kan fungera. Ett 
exempel som skulle 
fungera utmärkt här är 
läge. 

 Automatic alarms 
(Punkt 3.2) 

Automatiska alarm Översättaren av denna 
text eftersträvar en 
ledig svenska. I 
sådant språk skulle vi 
generellt använda 
larm (utan a). 

 it may not be 
possible… 
(Punkt 3.8) 

det kanske inte går 
att… 

Ordföljden ligger 
onödigt nära 
engelskans. I ett 
ledigare språk hade 
man valt att skriva 
något i stil med att ta 
fram information… 
går eventuellt inte. 

 
I Navtex-texten finns inga tveksamheter kring ordvalet eller översättningen som helhet. Det 
enda som saknas i den svenska texten är viss information från den engelska texten. Som 
nämndes i intervjun med den textansvarige har han valt ut vilken information som ska vara 
med och mottagarna bekräftade i stort att han tänkt rätt. 

6.2.3 Handbok 
Eftersom jag har analyserat råöversättningen är det inte förvånande att texten innehåller 
många språkfel och direktöversättningar. Jag kommer här att ge några exempel på vilken typ 
av fel jag hittat. I avsnitt 6.2.3.1 ”Den omarbetade texten” finns mer att läsa om vilka fel och 
problem som eventuellt smugit sig in i slutversionen. 

I texten finns ett antal facktermer som översatts på ett felaktigt eller tveksamt sätt. Dessa 
facktermer behandlas exempelvis i resultatet av intervjun med lotsen D (avsnitt 6.1.2.3). Även 
i det avsnitt jag valt att arbeta med för min kognitiva analys och illokutionsanalysen (modul 5) 
finns flera exempel på tveksamheter i ordvalet, se tabell 3. 
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Tabell 3: Resultat översättningsgranskning Handbok 
Text  Engelsk text Svensk översättning Kommentar  
Handbok 
(Bilaga 3) 

Personalization 
(Punkt 1, stycke 3) 

Personalisering Mycket klumpigt 
svenskt ordval. Andra 
ord med samma ur-
sprung får liknande 
översättningar. 

 IMO 
(Punkt 5, stycke 2) 

Mellanstatliga 
rådgivande 
sjöfartsorganisationen 
(IMO) 

IMO översätts normalt 
inte. Däremot skriver 
man ut hela namnet 
(på engelska) första 
gången det används 
och använder sedan 
förkortningen. 

 However, there are 
unique aspects… 
(Sidan 4, punkt 3, 
stycke 1) 

Emellertid, finns det 
specifika aspekter… 

Ett exempel på när 
översättningen hamnat 
för nära det engelska 
originalet vad gäller 
kommateringen. 

 Firstly, the average 
seafarer spends 
(Sidan 5, första 
raden) 

För det första, 
tillbringar en… 

Ytterligare ett 
kommateringsexempel. 
Man har generellt valt 
att ligga nära det 
engelska originalets 
ordföljd, den osvenska 
kommateringen är det 
tydligaste exemplet på 
detta. 

 
Kommateringsexemplen (de två sista exemplen i tabellen) är hämtade från andra delar av 
texten, sidnumreringen syftar här till aktuell sida i originaltexten. 

6.2.3.1 Den omarbetade texten 
Texten har bearbetats av språkvårdaren och fackmännen. Språkvårdaren har följt de riktlinjer 
hon har för sitt arbete och har då gjort en bra produkt. Om man granskar texten utifrån en 
språkkonsults perspektiv om enkel och lättfattlig svenska lämnar dock texten en hel del övrigt 
att önska. Många långa och krångliga meningar finns kvar. Ett exempel är: 
 

Det första målet är att utveckla både medvetenhet om de principiella dimensionerna av 
uttröttning och att ingjuta en acceptans att alla människor upplever uttröttning – 
uttröttning är inte ett personligt misslyckande eller en svaghet utan en mänsklig 
funktion. (Bilaga 3, punkt 1, stycke 2) 

 
Denna mening hade utan problem gått att dela upp i två eller kanske till och med tre 
meningar, utan att budskapet gått förlorat. Det finns också exempel på i sammanhanget 
onödigt formellt språk:  
 

Möjliga förebyggande och mildrande metoder bör framläggas bara sedan acceptans av 
företeelsen uttröttning erhållits i rimlig omfattning på individnivå. (Bilaga 3, punkt 1, 
stycke 3) 
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Denna mening upplevs som krånglig då den innehåller onödigt opersonliga passiva verb-
former (exempelvis: framläggas – vem är det som ska framlägga). Ordvalet är också formellt 
i överkant, erhållits, individnivå.  

Texten blir också lidande av att råöversättningen var så pass dåligt anpassad till god 
svenska. Det gör att språkvårdarens bearbetning inte får det genomslag den borde ha. Alla 
grava språkfel (som t.ex. kommateringsfelen) är dock bortplockade. De ändringar som gjorts 
är gjorda på ordnivå och i vissa fall på meningsnivå. 

Som en jämförelse har jag gjort en översiktlig analys av avsnittet om lotsar och kan då se 
att i princip alla facktermer är utbytta mot de (enligt lotsen) korrekta svenska. Man har dock 
valt att hålla fast vid formuleringen sunda navigeringsprinciper som lotsen D ställde sig tvek-
sam till. Man har inte heller ändrat på benämningarna på de olika typerna av lotsar (man 
använder djuphavslots i stället för distanslots osv.). Bakgrunden till dessa val är inte känd.  

De riktlinjer språkvårdaren arbetar efter säger att texten bör ligga så nära originalet som 
möjligt och därför har inget innehåll lagts till. Man har dock arbetat om fallbeskrivningarna så 
att de blivit tydligare och i större utsträckning visar hur verkligheten ser ut. 

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att bearbetningen lämnar en hel del övrigt att 
önska vad gäller mottagaranpassningen. D (lotsen) bedömde att språket i råöversättningen 
kunde sätta käppar i hjulen om man ville nå mottagare med mindre bakgrundskunskap. Efter-
som man ändrat så lite kvarstår, enligt min bedömning, detta problem. Det är dock viktigt att 
konstatera att bearbetningen skett helt utifrån de riktlinjer som finns. Det är inte själva be-
arbetningen som är problemet i detta fall, utan det faktum att riktlinjerna inte tar hänsyn till att 
detta är en text av mindre juridisk karaktär. Här hade det nog varit på sin plats med ett språk 
och en disposition som tog mindre hänsyn till originaltexten och mer till mottagaren och 
syftet med den översatta texten. 

6.3 Kognitiv analys 
Den kognitiva analysen bygger på Gunnarsson och Levins modell med kunskapsvärldar som 
presenterades under avsnitt 5.3.1. Jag har utvecklat modellen något, då jag ansåg att de kate-
gorier som används i Levins undersökning inte räckte till för mina ändamål. I tabell 4 presen-
teras resultaten för respektive textkategori. Siffrorna inom parentes syftar på antalet grafiska 
meningar som förts till respektive kategori. Därefter följer en presentation av hur olika kate-
gorier kan ta sig uttryck i de olika deltexterna, med konkreta exempel. Resultaten för de en-
skilda texterna finns i bilaga 5.  

Min tolkning av resultaten bygger på att världar som är vanliga kan antas fungera väl i 
detta sammanhang. Jag dock haft i bakhuvudet vad mina mottagarinformanter har sagt om 
texterna och kommer att väga dessa resultat mot deras åsikter. Att en värld får ett lågt resultat 
behöver inte nödvändigtvis betyda att den skulle fungera mindre väl, men det kan vara så. 
Detta är dock inte något jag kommer att gå närmare in på i denna undersökning. 
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Tabell 4: Resultat kognitiv analys 
Kunskapsvärld Kort 1 Ufs A Handbok 
 
Vetenskapsvärld 24,1 % (14) - - 
 
Objektsvärld 25,9 % (15) 9,8 % (5) 4,2 % (3) 
 
Metapraktikvärld - 3,9 % (2) 5,4 % (4) 
 
Praktikvärld - 5,9 % (3) 42,5 % (31) 
 
Privatvärld 1,7 % (1) 49,0 % (25) 16,5 % (12) 
 
Externvärld - - 6,8 % (5) 
 
Praktisk objektsvärld 34,5 % (20) 5,9 % (3) 24,6 % (18) 
 
Teknikvärld 12,1 % (7) 25,5 % (13) - 
 
Icke klassad 1,7 % (1) - - 
Summa 100 % (58) 100 % (51) 100 % (73) 

6.3.1 Kort 1 
Texterna från Kort 1 är i första hand inriktade mot vetenskapsvärlden, objektsvärlden och den 
praktiska objektsvärlden. Även teknikvärlden är förhållandevis vanlig.  

Vid närmare granskning av dessa ses att objektsvärlden finns representerad i samtliga 
texter och att den praktiska objektsvärlden får stort genomslag genom att den ges stort ut-
rymme i texterna om fyrar och framförallt i texten om service (85,7 %). Ett exempel hämtat 
från den praktiska objektsvärlden: 

 
 Vattenståndssignalstation (Bilaga 1, Service, punkt 33) 
 
Detta enstaka ord säger allt om vilken typ av service sjöfararen kan förvänta sig från denna 
signalstation, han kan få veta något om vattenståndet. Vidare ges vetenskapsvärlden stort 
utrymme (63,3 %) i texten om tidvatten:  
 
 Referensnivå för djupangivelser (Bilaga 1, Tidvatten, punkt 20) 
 
Denna mening förs till vetenskapsvärlden då den i första hand bygger på en vetenskaplig 
beräkning, någon har räknat ut den angivna referensnivån med hjälp av vetenskapliga 
metoder. De flesta meningar i denna text bygger i någon mån på vetenskapliga beräkningar 
eller resonemang och har därför förts till denna kunskapsvärld. Slutligen har teknikvärlden 
givits stort utrymme i texten om fyrar (46,7 %). Ett exempel: 
 
 Moaréfyrar (dag och natt). (Bilaga 1, Fyrar, punkt 31) 
 
Meningen beskriver en teknisk funktion hos just denna typ av fyr, vilket är vanligt hos många 
av meningarna i texten. 
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Texten om tidvatten innehåller även en mening som inte är möjlig att klassificera, MHWS 
eller MHHW. (Bilaga 1, Tidvatten, punkt 20). Meningen har varit omöjlig att klassificera då 
den saknar sammanhang.  

6.3.2 Ufs A 
Texterna från Ufs är i första hand inriktade mot privatvärlden (49,0 %) och teknikvärlden 
(25,5 %). Detta hänger samman med att de innehåller många meningar som rör kontakten 
mellan Sjöfartsverket och sjöfararen. Ett tydligt exempel på hur man använder sig av men-
ingar som hör hemma i privatvärlden finns som underrubrik i ECDIS-texten: 
 

3 Följande begränsningar i RCDS mode måste uppmärksammas av navigatörerna 
ombord: (Bilaga 2, ECDIS, stycke 3) 

 
Denna mening uppmanar sjöfararen till direkt handling (måste uppmärksammas), något som 
är mycket vanligt i meningar från privatvärlden. I övrigt är innehållet i mångt och mycket, 
främst i ECDIS-texten inriktat på att beskriva tekniska förhållanden och utrustning (39,1 %). 
Ett tydligt exempel finns redan i textens inledning där man försöker förklara skillnaden 
mellan de olika systemen: 
 
 2 Förändringarna tillåter ECDIS utrustningen att arbeta enligt två olika system: 
 .1 ECDIS mode, när ENC-data används och 
 .2 RCDS mode, när ENC-data inte finns tillgänglig 
 (Bilaga 2, ECDIS, stycke 2) 
 
Navtex-texten, å sin sida, är något mer varierad och innehåller även meningar från praktik-
världen, objektsvärlden och den praktiska objektsvärlden. Objektvärlden beskriver verksam-
heten eller den service som ges och kan exempelvis bli synlig i meningar som: 
 
 Goda råd för bättre utnyttjande av NAVTEX (Bilaga 2, Navtex, rubriken) 
 
Här blir det klart för sjöfararen vad han kan förvänta sig av texten, texten är i sig den service 
Sjöfartsverket ger i detta fall. 

6.3.3 Handbok 
Den kognitiva analysen har genomförts på modul 5 i handboken ”Trötthetsfaktorn och utbild-
ningsinstitutioner och ansvarig utbildningspersonal”. Handbokens text är i första hand inriktad 
mot praktikvärlden (42,5 %), man beskriver här kontakten mellan Sjöfartsverkets förlängda 
arm, instruktören, och eleven. Vi kan finna många exempel på detta i avsnitt två som handlar 
om lämpliga metoder och tekniker: 
 

Gruppdiskussioner skall inledas genom att bjuda in eleverna att definiera trötthet med 
egna ord. (Bilaga 3, Avsnitt 2, stycke 2, mening 2) 

 
Här vänder man sig (trots den passiva formen) till instruktören och säger något om hur han 
ska bedriva utbildningen. Hade meningen i stället varit skriven i aktiv form skulle den ha 
klassats som privatvärld, då hade den varit en direkt uppmaning till handling. Det finns också 
betydande inslag av praktisk objektsvärld (24,6 %) och privatvärld (16,5 %). Den praktiska 
objektsvärlden, som handlar om vad utbildningen kan innebära för eleven, blir synlig i 
meningar som: 
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Målet för utbildningen om trötthet är att hjälpa eleverna förstå det generella begreppet 
trötthet och kunna relatera personligen till det. (Bilaga 3, avsnitt 1, stycke 1, mening 2) 

 
Meningen beskriver vad kärnan i utbildningen är för eleven och den hör därigenom tydligt 
hemma i den praktiska objektsvärlden. Till privatvärlden, slutligen, hör meningar som: 
 

Det idealiska är att dessa nya kunskaper tas med tillbaka till arbetsplatsen och tillämpas. 
(Bilaga 3, avsnitt 3, stycke 1, mening 2) 

 
Här vänder man sig (trots den passiva formen) i princip direkt till eleven och pekar på vad han 
bör göra med det han har lärt sig på utbildningen. 

6.3.4 En jämförelse 
Texterna är varierade och har olika mottagare. Detta speglar också av sig i vilka kunskaps-
världar man rör sig i. Ingen kunskapsvärld får liknande värden i samtliga texter.  

I Ufs A och i handboken får privatvärlden visst utrymme, den är mycket vanlig i Ufs A 
men finner även sin plats i handboken. I handboken får både praktikvärlden och den praktiska 
objektsvärlden stort utrymme. Detta resultat hänger samman med att handboken i detta avsnitt 
(modul 5) beskriver hur utbildningen ska genomföras (praktikvärld) och vilket resultat den 
bör få för sjöfararen (praktisk objektsvärld). Den praktiska objektsvärlden får även stort ut-
rymme i Kort 1. Detta beror främst på texten Service som innehåller ett antal korta beskriv-
ningar av vad en viss signalstation kan ge för service. Beskrivningarna är i första hand gjorda 
utifrån sjöfararens perspektiv, vad sjöfararen kan få veta, och har därför förts till kategorin 
praktisk objektsvärld. 

I texterna från Ufs A och även i viss mån i Kort 1 har teknikvärlden funnit sin plats. I 
texterna från Ufs A finns många beskrivningar av tekniska system. I texten om fyrar (Kort 1) 
finns flera meningar som beskriver funktionen hos en viss typ av fyr (teknikvärld). 

Ett resultat sticker ut en smula, det rör sig om vetenskapsvärlden som får stort utrymme i 
Kort 1 men som inte finns representerad i de övriga texterna. Detta hänger samman med att en 
av texterna i Kort 1 ger vetenskapsvärlden stort utrymme. Jag återkommer till detta i samman-
fattningen. 

Den kognitiva analysen kompletterades med två världar, den praktiska objektsvärlden och 
teknikvärlden. Detta för att texterna i större utsträckning än texterna hos Gunnarsson och 
Levin handlar om det resultat en viss typ av service (eller utbildning) kan få för sjöfararen. Ett 
fåtal sådana meningar kan möjligen föras till exempelvis praktikvärlden men när de blir så 
många som de är här blir det tydligare med en egen kategori. I Gunnarssons och Levins texter 
finns inga meningar som berör teknik och tekniska funktioner, det gör det däremot i vissa av 
texterna i min undersökning. Därför var det helt naturligt att denna kategori måste tillkomma.  

6.4 Illokutionsanalys 
För denna analys har jag enbart använt mig av de kategorier som beskrivits under avsnitt 
5.3.2. I tabell 5 presenteras de sammantagna resultaten för de olika textkategorierna. Siffrorna 
inom parentes anger antalet grafiska meningar som förts till denna kategori. Efter tabellen 
tolkar jag resultaten och ger exempel på meningar från de vanligaste kategorierna. Resultaten 
för varje enskild text finns i bilaga 6. 
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Tabell 5: Resultat Illokutionsanalys 
Illokutionskategori 
 

Kort 1 Ufs A Handbok 

Informativt  
syfte 13,8 % (8) 19,6 % (10) 9,6 % (7) 
Explikativt  
syfte 82,8 % (48) 37,2 % (19) 28,9 % (21) 
Expressivt  
syfte - 2,0 % (1) 2,6 % (2) 
Argumenterande  
syfte - 2,0 % (1) 23,3 % (17) 
Handlingsinriktat 
syfte 1,7 % (1) 39,2 % (20) 35,6 % (26) 
Icke klassad 
 1,7 % (1) - - 
Summa 100 % (58) 100 % (51) 100 % (73) 

6.4.1 Kort 1 
Texterna i Kort 1 domineras helt av ett syfte, de är explikativa (82,8 %). Detta syns även när 
man granskar resultaten för de tre deltexterna närmare. I texterna om tidvatten och service 
dominerar detta syfte synbart, resultatet blir 90,8 % respektive 90,5 %. Detta blir synligt i 
meningar som: 
 

De redovisade referensnivåerna gäller inte för alla sjökort. (Bilaga 1, Tidvatten, punkt 
20) 

 
Meningen förklarar och förtydligar hur ett fenomen (referensnivåerna) redovisas. I texten om 
fyrar får det explikativa syftet också högt resultat, 60 %: 
 

Riktningsfyr med smal sektor och kursangivelse, flankerad av mörker eller oförstärkt 
ljus (Bilaga 1, Fyrar, punkt 30.1) 

 
Meningar som denna är tydligt förklarande, de visar på fyrens egenskaper (smal sektor …, 
flankerad av mörker eller oförstärkt ljus). I denna text är även det informativa syftet relativt 
vanligt, 33,3 %.  
 
 Riktingsfyr med kursangivelse (Bilaga 1, Fyrar, punkt 30.2) 
 
Denna mening beskriver kort fyrens syfte, här finns inga specifika egenskaper angivna. Vissa 
punkter i texten inleds inte med en förklaring, de inleds i stället med en kort beskrivning. 
Denna beskrivning förtydligas sedan med en förklaring, exempelvis hur man ska kunna se vad 
som är kursangivelsen (vi är då tillbaka i det explikativa syftet): 
 

Den icke redovisade sektorn är omgiven av mörker eller oförstärkt ljus (Bilaga 1, Fyrar, 
punkt 30.2) 

 
I texten följer de två senaste exemplen direkt på varandra. Texten om tidvatten innehåller 
också en mening som är omöjlig att klassificera, MHWS eller MHHW. (Bilaga 1, Tidvatten, 
punkt 20). Detta på grund av att den saknar sammanhang. 
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6.4.2 Ufs A 
Texterna i Ufs A har tre syften. De är informativa, explikativa eller handlingsinriktade. Fram-
för allt är de inriktade mot att förklara (explikativt syfte, 37,2 %) eller mana till handling (39,2 
%). Det explikativa syftet blir synligt i meningar som: 
 

NAVTEX är en viktig del av GMDSS och är avsett att sända MSI (Maritime Safety 
Information) i skriven form till sjöfart i kustfarvatten ut till ca 250 M från kusten. 
(Bilaga 2, Navtex, stycke 2, mening 1) 

 
Här placeras systemet i ett sammanhang och man förtydligar dess syfte. Vidare blir det hand-
lingsinriktade syftet synligt i meningar som: 
 

1 Se till att det finns tilläckligt med Navtexrullar ombord. (Bilaga 2, Navtex, stycke 4, 
punkt 1) 

 
Detta är en mycket uppenbar maning till handling från sjöfararens sida.  

Navtex-texten uppnår ett mer varierat resultat som spänner över flera kategorier. Resul-
taten mellan de tre vanliga kategorierna informativt syfte, explikativt syfte och handlings-
inriktat syfte är jämnt fördelat (respektive 28,6 %, 32,1 % och 35,7 %). I ECDIS-texten domi-
nerar det explikativa syftet och det handlingsinriktade syftet, båda nådde 43,5 %.  

I Navtex-texten finns även ett mycket tydligt exempel på expressivt syfte: 
 

Det har visat sig att NAVTEX-mottagaren ombord ofta är felaktigt inställd och att 
besättningen ibland har bristande kunskaper om systemet. (Bilaga 2, Navtex, mening 1) 

 
Här ser vi exempel på att avsändaren ger uttryck för en åsikt. Denna mening är kritisk, även 
om den använder milda ordalag för att inte irritera eller skrämma bort en presumtiv mottagare. 

6.4.3 Handbok 
Handbokens texter är förhållandevis varierade. Här dominerar det handlingsinriktade syftet 
(35,6 %), man vill få eleven eller instruktören att göra något. Eftersom många meningar är i 
passiv form kan det vara svårt att ta ställning till vem det är som ska handla, men meningens 
handlingsinriktade syfte är oftast mycket tydligt: 
 

Eleverna skall sedan erbjudas att berätta om sina egna erfarenheter. (Bilaga 3, avsnitt 2, 
stycke 2, mening 4) 

 
Även det explikativa syftet och det argumenterande syftet når relativt höga resultat (28,9 % 
och 23,3 %). Det explikativa syftet blir synligt i förklaringar och förtydliganden som:  
 

Det andra målet är att eleverna skall förstå kort- och långsiktiga symtom på trötthet, 
inklusive effekterna och möjliga förebyggande och mildrande åtgärder, speciellt när det 
gäller sjöfart. (Bilaga 3, avsnitt 1, stycke 3, mening 1). 

 
Slutligen finns en del argumenterande meningar i texten: 
 

Kunskaperna kan vara ett medel för att utarbeta användbara strategier för att förebygga 
eller minimera trötthet. (Bilaga 3, avsnitt 3, stycke 2, mening 1) 
 

Dessa meningar argumenterar för nyttan med utbildningen som helhet eller med delar av den. 
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6.4.4 En jämförelse 
Samtliga texter innehåller ett stort mått av explikativa meningar, speciellt synbart blir detta i 
texterna från Kort 1. Eftersom samtliga texter skulle kunna beskrivas som någon form av 
handledning är detta resultat inte förvånande. De vill alla hjälpa läsaren att förstå något bättre. 

Ufs A och handboken är båda förhållandevis handlingsinriktade. Kort 1 ska inte, i första 
hand, uppmana till handling, den ska förklara vad symbolen betyder. De avsnitt som analys-
erats i Ufs A och i handboken vänder sig tydligt till en person som man vill utbilda eller in-
formera. Det är därför naturligt att många meningar på olika sätt försöker mana sjöfararen 
(eller den som ska utbilda sjöfararen) till handling.  

I övrigt syns att texten från Ufs A är mer inriktad på information medan texten från 
Handboken är mer argumentativ. I Ufs finns endast ett exempel på en mening med argumen-
tativt syfte, medan det informativa syftet är förhållandevis vanligt. När man inte förklarar eller 
manar till handling vill man ge sjöfararen bakgrundsinformation. Handboken har en relativt 
stor andel argumentativa meningar (23,3 %). Som jag tidigare nämnt är de i första hand till för 
att argumentera för nyttan med en utbildning i hur man ska undvika uttröttning, eller för 
nyttan av vissa inslag i utbildningen. Jag återkommer även till de argumentativa meningarna 
under avsnitt 6.5.3. 

6.5 Kognitiv analys och illokutionsanalys  
Den kognitiva analysen har givit en god bild av vilka kunskapsvärldar som förekommer i 
texterna. Illokutionsanalysen har visat på vilka olika syften avsändaren har signalerat i texten. 
I detta avsnitt presenteras en sammanslagen analys av dessa faktorer. Den sammanslagna ana-
lysen har genomförts i syfte att se vilka världar och illokutioner som vanligen förekommer 
tillsammans. Resultaten av analyserna blir tydligare då jag presenterar och diskuterar dem i 
ljuset av varandra.. 

Jag har valt att tolka världar och illokutioner som förekommer ofta tillsammans som väl 
fungerande, så vitt mina mottagare inte har givit signaler om att något inte fungerar i ett visst 
sammanhang. Vid en genomläsning av texterna finner man meningar som på ett eller annat 
sätt sticker ut. Denna analys har även givit svar på om det finns världar och illokutioner som 
vanligtvis inte förekommer tillsammans. Därifrån kan man dra vissa slutsatser om att det möj-
ligen finns världar och illokutioner som uppenbart fungerar sämre tillsammans. Resultatet av 
denna analys diskuteras även vidare i avsnitt 7. 

Nedan presenteras resultaten för var texttyp. Sifforna inom parentes anger antalet grafiska 
meningar som förts till respektive kategori. Det totala antalet grafiska meningar i de olika 
texterna framgår av resultaten för de enskilda analyserna. Resultaten för de enskilda texterna 
finns i bilaga 7. 
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6.5.1 Kort 1 
Tabell 6: Resultat kombinerad analys Kort 1 
Illokution/ 
Värld 

Informativ Explikativ Expressiv Argumenter- 
ande 

Handlings- 
inriktad 

Vetenskaps- 
värld - 24,1 % (14) - - - 
Objekts- 
värld 6,9 % (4) 19,0 % (11) - - - 
Metapraktik- 
värld - - - - - 
Praktik- 
värld - - - - - 
Privat- 
värld - - - - 1,7 % (1) 
Extern- 
värld - - - - - 
Praktisk 
objektsvärld - 34,5 % (20) - - - 
Teknik- 
värld 6,9 % (3) 5,2 % (3) - - - 
 
Det explikativa syftet är som synbart vanligast, vilket konstaterades redan i samband med 
illokutionsanalysen. Detta hänger samman med att det övergripande syftet för boken är att 
förklara och förtydliga vad symbolerna innebär. Här kan vi se att det fördelar sig förhållande-
vis jämnt mellan kunskapsvärldarna. Det fungerar, enligt min tolkning, väl tillsammans med 
den praktiska objektsvärlden som når högst resultat (34,5 %). Här finns närmare förklaringar 
om hur en ett visst fenomen kan vara av nytta för sjöfararen: 
 
 Den vita sektorn markerar farleden (Bilaga 1, Fyrar, punkt 41.1) 
 
Det explikativa syftet fungerar, enligt min tolkning, även väl tillsammans med objektsvärlden. 
Här hittar vi exempel som: 
 
 Nivåer mm i sjökort över områden med tidvatten (Bilaga 1, Tidvatten, rubriken) 
 
Här förklaras hur en viss service eller tjänst (i detta fall texten) kan vara till hjälp. Det expli-
kativa syftet är också vanligt tillsammans med vetenskapsvärlden. Vi möter det i meningar 
som: 
 
 I sjökortet angiven höjd (Bilaga 1, Tidvatten, punkt 20) 
 
Även här blir det övergripande syftet för boken, att förklara symboler eller funktioner, synligt. 
Denna text (Tidvatten) uppfattas dock som svår av mina informanter vilket troligen beror på 
att de upplever att textens vetenskapliga kunskapsvärld inte fungerar tillsammans med det 
explikativa syftet. Det vetenskapliga sättet att uttrycka sig främjar inte det förklarande syftet. 
Denna typ av meningar kan alltså inte anses som funktionella, trots att de är vanligt före-
kommande. 

I deltexten om tidvatten finns dessutom en mening som på grund av bristande samman-
hang varit omöjlig att klassificera, den motsvarar 1,7 %. 
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6.5.2 Ufs A 
Tabell 7: Resultat kombinerad analys Ufs A 
Illokution/ 
Värld 

Informativ Explikativ Expressiv Argumenter- 
ande 

Handlings- 
inriktad 

Vetenskaps- 
värld - - - - - 
Objekts- 
värld 9,8 % (5) - - - - 
Metapraktik- 
värld 3,9 % (2) - - - - 
Praktik- 
värld 3,9 % (2) 2,0 % (1) - - - 
Privat- 
värld - 7,8 % (4) 2,0 % (1) - 39,2 % (20) 
Extern- 
värld - - - - - 
Praktisk 
objektsvärld - 5,8 % (3) - - - 
Teknik- 
värld 2,0 % (1) 21,6 % (11) - 2,0 % (1) - 
 
Texterna i Ufs A fördelas över fler vetenskapsvärldar och fler illokutionstyper. Det står dock 
klart att de två vanligaste meningstyperna är de handlinginriktade från privatvärlden (39,2 %) 
och de explikativa från teknikvärlden (21,6 %). Exempel på den första typen hittar vi i 
meningar som: 
 

Se till att du vet var bruksanvisningen finns. (Bilaga 2, Navtex, punkt 4,  
mening 3) 

 
Denna mening finns bland de goda råd om Navtex som avslutar texten. Den vänder sig direkt 
till sjöfararen (privatvärlden) och talar om vad han bör göra (handling). Meningarna i denna 
del av texten blev mycket väl mottagna av mina informanter, de har alltså träffat rätt i ton och 
tilltal. Texten inleds med en mer förklarande del som beskriver olika tekniska funktioner. Här 
finner vi meningar som: 
 

Utrustningen ombord består i princip av antenn, radiomottagare, processor och printer. 
(Bilaga 2, Navtex, stycke 3, mening 1) 

 
När mottagaren läst denna mening har han helt klart för sig vilka delar han behöver för att 
kunna använda systemet (explikativ/teknik).  
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6.5.3 Handbok 
Tabell 8: Resultat kombinerad analys Handbok 
Illokution/ 
Värld 

Informativ Explikativ Expressiv Argumenter- 
ande 

Handlings- 
inriktad 

Vetenskaps- 
värld - - - - - 
Objekts- 
värld 2,7 % (2) 1,4 % (1) - - - 
Metapraktik- 
värld 1,4 % (1) 1,4 % (1) - 2,7 % (2) - 
Praktik- 
värld - 8,2 % (6) 1,4 % (1) 2,7 % (2) 30,2 % (22) 
Privat- 
värld 2,7 % (2) 1,4 % (1) 1,4 % (1) 8,2 % (6) 2,7 % (2) 
Extern- 
värld 1,4 % (1) 1,4 % (1) - 2,7 % (2) 1,4 % (1) 
Praktisk 
objektsvärld 2,7 % (2) 13,7 % (10) - 6,8 % (5) 1,4 % (1) 
Teknik- 
värld - - - - - 
 
Texten är mycket varierad och de flesta kunskapsvärldar och illokutionstyper finns represent-
erade i olika kombinationer. Det finns dock inga exempel på meningar från vetenskapsvärlden 
eller teknikvärlden. Den kategori som uppnår högst resultat är de handlingsinriktade från 
praktikvärlden. Dessa meningar vänder sig i första hand till instruktören och manar honom att 
bedriva utbildningen på ett visst sätt. Ett sådant exempel finner vi i:  
 

Instruktören skall framhålla att många människor förnekar sina personliga erfarenheter 
av trötthet eller kanske inte vill påminnas om dem offentligt. (Bilaga 3, avsnitt 2, stycke 
2, mening 6) 

 
Denna mening vänder sig tydligt till instruktören, men samtidigt i viss mån till eleven, man 
manar till handling och meningen rör kontakten mellan verkets förlängda arm och eleven 
(praktikvärld). 

Eftersom texten innehåller många kombinationer av kunskapsvärldar och illokutioner 
finns här stora möjligheter att hitta exempel på sådana kombinationer som är mindre väl an-
passade till mottagaren. Detta blir oftast synligt genom att de inte riktigt finner sin plats i 
texten och kan upplevas som malplacerade. Ett sådant exempel finner vi i: 

 
Försäkringsbolag (speciellt P and I Clubs) skall uppmanas att dela med sig av sina data 
om trötthetsrelaterade skador, inklusive kostnaden för sådana skador. (Bilaga 3, avsnitt 
5, stycke 2, mening 2) 

 
Denna mening rör externvärlden och är argumentativ. Tagen ur sitt sammanhang upplevs inte 
kombinationen som misslyckad. Men att ha med en argumentativ mening som vänder sig till 
någon annan än mottagaren för denna text kan dock upplevas som malplacerat av den faktiska 
mottagaren (i detta fall instruktören och eleven). Vi kan jämföra denna mening med det sista 
exemplet under punkt 6.4.3. De argumenterande meningarna kan finna sin plats i texten, för-
utsatt att de kombineras med en kunskapsvärld där det känns naturligt (i exempelfallet 
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praktisk objektsvärld). Det finns flera exempel på denna typ av kombinationer som inte 
krockar med varandra men som genom att de kombinerar de kunskapsvärldar och illokutioner 
de gör, inte riktigt förmår finna sin plats i texten.  

6.5.4 En jämförelse 
Både handbokstexten och texterna från Ufs A är inriktade mot handling men i två olika 
kunskapsvärldar, praktikvärlden respektive privatvärlden. Att de rör sig i två olika världar 
men med samma syfte hänger samman med att texterna i handboken uppmanar till handling 
genom Sjöfartsverkets förlängda arm, instruktören, medan texterna i Ufs A vänder sig direkt 
till sjöfararen. Kort 1 är däremot inte handlingsinriktad, texternas syfte är att förklara. 

Kort 1 är i stort explikativ fördelat på tre olika kunskapsvärldar. Återigen blir det synligt 
att vetenskapsvärlden endast finns representerad i Kort 1, jämför avsnitt 6.5.1. Handboks-
texten och Kort 1 har vissa likheter i det att den praktiska objektsvärlden kombinerat med ett 
explikativt syfte är relativt vanliga (i Kort 1 den vanligaste kombinationen). Här förtydligar 
man vad olika symboler kan innebära för sjöfararen eller vad utbildningen bör ge för resultat 
för eleven.  

I Ufs A är den explikativa teknikvärlden vanlig. Detta då man vill förklara för sjöfararen 
hur han ska hantera ett visst system. I Kort 1 finns ett visst mått av teknikvärld, både i in-
formativt och explikativt syfte. I handboken är inte teknikvärlden representerad, vilket inte är 
så konstigt då den inte beskriver några tekniska frågor i samband med uttröttning. Om jag i 
stället hade valt att granska den del av handboken som vänder sig till konstruktörer och 
skeppsbyggare är det mycket möjligt att resultatet blivit ett annat.  

7 Slutsatser och diskussion  
Det övergripande syftet med denna undersökning har varit att belysa den översatta texten och 
processen ur olika perspektiv. Genom de analyser och intervjuer jag genomfört har vi nu fått 
en heltäckande bild av texterna. Vi vet mer om vilka språkliga problem som kan förekomma i 
denna typ av informativa facktexter. Vi har också fått en god bild av texternas kognitiva inne-
håll samt vilket syfte skribenterna synes ha med texterna. Genom intervjuerna vet vi också en 
del om översättningsarbetet inom Sjöfartsverket och vad de textansvariga tycker om översätt-
ningarna och översättningsarbetet. Intervjuerna har också givit oss svar på vår undran om vad 
mottagarna tycker om de analyserade texterna och om mottagaranpassning.  

Resultaten för de olika analyserna har jag presenterat och i någon mån diskuterat under 
respektive analys. När vi nu tittar närmare på samtliga resultat kan vi finna några punkter som 
är värda att nämna: 

För det första kunde vi redan i översättningsanalysen se att den text som var mest prob-
lematisk är handbokstexten. Detta hänger naturligtvis samman med att det är en råöver-
sättning. Min analys av den bearbetade texten visade dock att en hel del problem tyvärr följt 
med till slutversionen, riktlinjerna. Jag återkommer till detta längre fram i denna samman-
fattning. I övrigt fann jag relativt få klara översättningsfel, det mesta kan nog sägas vara en 
fråga om stil snarare än om fel. 

För det andra är texten om tidvatten den enda text som klassificerats som tillhörande 
vetenskapsvärlden. Denna värld känns uppenbarligen främmande för användarna då de har 
synpunkter på att texten är svår att förstå och ta till sig. Översättaren är inte heller helt nöjd. 
Det verkar alltså som om vetenskapsvärlden har svårt att finna sin plats i denna typ av in-
formativa facktexter. Att texten är mer eller mindre direktöversatt har inte heller underlättat 
för mottagarnas förståelse. 

För det tredje kan vi se att handbokstexten uppnår det mest varierade resultatet i den 
sammanslagna analysen. Detta kan vara ett tecken på att den är väl varierad. Men det kan 
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också tolkas som en orsak till att användaren uppfattade den som rörig. Vissa partier är väl 
sammanhållna vad gäller illokutionstyp och kunskapsvärld, andra är mycket varierade. Vidare 
forskning skulle kunna ge intressanta resultat exempelvis genom att man jämför texter om 
samma ämne men med olika karaktär vad gäller upplägget av kunskapsvärldar och illo-
kutioner. Dessa texter skulle sedan också värderas av mottagare. 

Resultaten från den kognitiva analysen och illokutionsanalysen har visat på skillnader 
mellan de olika texterna. Om vi tittar närmare på den kognitiva analysen ser vi att vissa texter 
innehåller världar som inte finns (eller som finns mindre av) i andra texter. Ett exempel är 
vetenskapsvärlden som jag redan nämnt. Ett annat är teknikvärlden som endast finns i Ufs A 
samt i viss mån i texten om fyrar från Kort 1. De meningar som inte var möjliga att klassi-
ficera som praktikvärld eller objektsvärld har placerats i den nya kategorin, praktisk objekts-
värld. Texterna innehåller många meningar som kombinerar dessa två världar genom att be-
skriva vad en viss service innebär för kunden. Utan denna värld hade resultaten från min 
analys blivit mer godtyckliga, jag hade då tvingats föra dessa meningar till kategorier där de 
egentligen inte riktigt hör hemma.  

I handbokstexten kan vi finna exempel på att kategoriseringen kan påverkas av sättet 
skribenten valt att skriva på. Genom att använda passiv eller aktiv form för verbet kan man ge 
olika signaler och därigenom kommer meningen att föras till olika kategorier. (Se avsnitt 
6.3.3). 

Illokutionsanalysen visade att de översatta texterna innehåller ett stort mått av explikativa 
meningar. Detta resultat är inte förvånande i ljuset av att samtliga texter kan beskrivas som 
handledningar av någon form. Det som skiljer de olika texterna åt är att Ufs A är informativ 
och handlingsinriktad medan Handboken är argumentativ och handlingsinriktad. Kort 1 
däremot är i första hand explikativ, den ska inte heller vara handlingsinriktad eller argu-
mentativ. 

Den kombinerade analysen har inte visat exempel på meningar som kombinerar världar 
och illokutioner på ett direkt onaturligt sätt. Däremot finns exempel på meningar som genom 
att de kombinerar en viss värld med en viss illokution kommer att sticka ut och upplevas som 
malplacerade i sammanhanget. I övrigt har analysen givit en god bild av hur de olika värld-
arna kan kombineras med olika syften. Den har exempelvis visat att både handbokstexten och 
Ufs A är tydligt handlingsinriktade men utnyttjar olika kunskapsvärldar. Handbokstexten rör 
sig ofta i praktikvärlden medan Ufs A rör sig i privatvärlden. Detta hänger samman med att 
Ufs A i större utsträckning manar till direkt handling. Detta kan även kopplas till mitt resone-
mang om aktiv och passiv verbform ovan. Väljer man passiv form blir det svårt att direkt 
mana till handling, då beskriver man mer vad som skulle kunna ske eller göras.  

Jag har inte haft möjlighet att jämföra mina resultat med resultaten från Gunnarssons 
undersökning eller Levins undersökning. De arbetar med betydligt fler parametrar och för att 
jämföra mina resultat med deras hade jag varit tvungen att bryta ner deras resultat i sina 
beståndsdelar. Ett arbete som om det ens hade varit möjligt åtminstone hade varit alltför 
tidskrävande för denna studie. 

Intervjuerna och analyserna har givit svar på många frågor. Huvudbudskapet från de 
användare jag intervjuade tycks vara att en funktionsbaserad översättning har störst chans till 
ett bra mottagande. Mottagarna vill ha mottagaranpassning och en av den funktionsbaserade 
översättningens huvudpunkter är ju just analysen av måltextens syfte och mottagare.  

Av de översättare och språkansvariga jag intervjuade pekade de flesta på att mottagar-
anpassning var viktigt för dem när de översatte. De menade också att det kan finnas konkreta 
problem med hur man ska nå dit. En av informanterna tog dock inte upp frågan om mottaga-
anpassning. När hon följer sina riktlinjer för översättning och bearbetning av översatta texter 
tycks källtexten och trogenheten mot den vara av större vikt. Därmed inte sagt att hon anser 
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att mottagaranpassning skulle vara oviktigt, men den finner inte sin plats i det bearbetnings-
arbete hon bedriver. 

Om vi tittar närmare på de två översättare från Sjöfartsverket som ingår i undersökningen 
kan vi konstatera att de båda har goda kunskaper i både svenska och engelska, men att deras 
modersmål är starkare än det främmande språket. Detta tycks dock inte vara ett hinder vid den 
typ av texter de översätter, de besitter tillräckliga språk- och fackkunskaper för att kunna göra 
korrekta översättningar. Vi kan också konstatera att de definitivt uppfyller Ingos punkt om 
god allmänbildning och encyklopedisk kunskap om ämnet (jämför avsnitt 4.2). De är också 
självständiga och noggranna och har en fördomsfri attityd till sitt arbete. De är inte så insatta i 
terminologiska forskningsprinciper men eftersom de besitter stor fackkunskap om termino-
login på området är detta inte ett problem.  

Den externa översättare som översatt texten till Handboken brister dock på två av Ingos 
punkter. Utifrån Lotsen kommentarer om terminologin i texten kan vi konstatera att över-
sättaren inte tycks ha encyklopedisk kunskap om ämnet och inte heller tycks utnyttja eventuell 
kunskap om terminologiska frågor. Sjöfartsverket kräver förvisso inte detta i sin upphandling, 
de vill ha en text som ligger så nära originalet som möjligt. Ett annat problem är språket och 
stilen i texten. Det skulle vara mig främmande att lämna ifrån mig ens en råöversättning som 
ligger så långt från en väl fungerande svenska som detta dokument gör. Även detta kan dock 
vara ett utslag av uppdraget att ligga så nära originalet som möjligt. Dessa brister leder främst 
till att språkvårdarens bearbetning inte får det genomslag som skulle behövas för att texten 
skulle bli riktigt bra, utifrån ett mottagarperspektiv. För ett riktigt bra resultat skulle det krä-
vas att språkvårdaren gjorde en grundligare bearbetning än vad som gjorts här eller att över-
sättaren producerade en mer genomarbetad råöversättning. 

När vi granskar de texter som legat till grund för min analys kan vi se att det finns exem-
pel på översättningar som bygger på ekvivalensbaserad översättning och på sådana som 
bygger på en analys där mottagarens behov får styra.  

Vi kan se att det inom verket tycks finnas tre sätt att översätta. Jag har valt att kalla dem 
sammanfattande översättning, mottagarorienterad översättning och traditionell översättning. 
Den sammanfattande översättningen kännetecknas av att man utifrån flera olika källor (på 
annat språk) sammanställer en text på svenska. Hit hör de flesta texter ur Kort 1. Det är för-
visso möjligt att det här inte ens rör sig om översättning längre, men jag har valt att se det som 
översättning just därför att man arbetar med källmaterial på andra språk. Det faktum att man 
gärna återanvänder de formuleringar ur dessa dokument som man finner lämpliga har också 
spelat in i min tolkning.  

Den mottagarorienterade översättningen kännetecknas av att man utifrån en enstaka källa 
skapar en text på svenska. Hit hör texterna ur Ufs A. Här handlar det i första hand om att välja 
bort information som inte bedöms vara intressant för läsaren och att formulera sig på ett lämp-
ligt sätt för mottagaren. Vissa förändringar i innehåll, stil och terminologi kan förekomma 
men det är ändå lätt att se kopplingen mellan källtext och måltext. 

Den traditionella översättningen kännetecknas i detta fall av ett språk och en disposition 
som ligger mycket nära originaltexten. Översättarens mål är att redogöra för allt som står i 
källtexten. Hit hör texten tidvatten ur Kort 1 samt handbokstexten. 

Dessa tre sätt att översätta kan via de texter jag granskat kopplas till de olika ”skolor” jag 
beskrev under min forskningsbakgrund. De texter som ligger närmast den ekvivalensbaserade 
översättningen är handbokstexten och texten om tidvatten. Råöversättningen av handboks-
texten ligger mycket nära originalet. Även den bearbetade versionen följer originalet i stort. 
Min intervju med språkvårdaren som gjort bearbetningen visade också att hennes riktlinjer var 
att vara trogen originalet. Detta då hon normalt arbetar med lagtext som kräver denna trohet. 
Som jag tidigare konstaterade kan man förvisso översätta ordagrant även enligt den funktions-
baserade översättningsteorin. Det är inte översättningens trogenhet som gör att jag bedömer 
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att den gjorts med ekvivalensen i fokus, det är översättarens uppdrag och språkgranskarens 
svar. 

Den användare jag intervjuade pekade på ett antal saker som kunde förbättras i hand-
bokstexten, både innehållsmässiga och språkliga. D (lotsen) menade vidare att ett lättfattligare 
språk och ett mer anpassat innehåll borde leda till att ändamålet med texten uppfylls på ett 
bättre sätt. Min intervju med den ansvarige för upphandlingen (R) visade att det finns en stor 
medvetenhet om mottagaranpassning på avdelningen. Det finns alltså en god grogrund för att 
aktivt resonera kring texternas syfte och mottagarens behov vid bearbetning av översättningar. 
En sådan diskussion skulle med all sannolikhet leda till att framtida översättningar blir bättre 
anpassade till sina mottagare och därigenom mer lättlästa, kompetensen för detta finns helt 
klart inom organisationen. 

Att texten om tidvatten ligger nära originalet är enligt översättaren en fråga om tid och 
intresse. Eftersom fenomenet inte finns i svenska farvatten valde man en källtexttrogen över-
sättning. Det är dock oklart om detta val har skett med mottagarens bästa för ögonen.  

Bland texterna finns också exempel på funktionsbaserade översättningar (även om över-
sättaren själv inte är medveten om att det är det han sysslar med). Detta blir framför allt 
synligt i Navtex-texten som helt är skriven utifrån de behov översättaren bedömt att mottag-
aren har. Denna text blir också mycket väl mottagen av mottagarna, de har inga eller mycket 
få invändningar mot både språk och innehåll.  

Övriga texter befinner sig i gränslandet mellan att vara källtexttrogna och målgrupps-
anpassade om man ser till resultatet av översättningarna. Mina intervjuer ger dock vid handen 
att samtliga dessa texter är översatta med mottagarens behov i fokus, de brister som använd-
arna pekar på beror troligen i första hand på tidsbrist eller svårigheter att komprimera 
budskapet.  

Jag funderade inledningsvis över om texternas längd kunde påverka översättnings-
processen och resultaten. Det har visat sig stämma till viss del. Den arbetsgång man valt för 
handbokstexten bör i sig också leda till en ekvivalensbaserad översättning. När fler är in-
blandade blir det troligen lättare att överblicka översättningsarbetet om man sätter källtexten i 
första rummet. För kortare texter tycks det vara lättare att ta till sig en metod som arbetar mer 
eller mindre efter den funktionsbaserade översättningsmetoden. Längden tycks alltså spela 
roll, ju kortare text, desto större frihet. Detta kan nog hänga samman med att det är lättare att 
behålla helhetsperspektivet när man översätter kortare texter. Kortare texter tycks alltså leda 
till mer mottagaranpassning. 

Slutligen vill jag återknyta till min forskningsbakgrund. Ur mitt språkkonsultperspektiv 
har det känts naturligt att hävda att en funktionsbaserad översättning med mål, syfte och mot-
tagare i fokus är att föredra framför en ekvivalensbaserad med källtexten i fokus. Som synes i 
denna undersökning har jag fått medhåll av de flesta av mina informanter i denna fråga. När 
jag diskuterade facktext och fackspråk i avsnitt 4.1 pekade jag på att det råder relativt stor 
enighet bland forskarna inom detta område kring att det viktigaste vid översättning av facktext 
inte är ursprungstexten och dess språk. Vi kan enligt dessa forskare, och enligt mina inform-
anter, bortse från många språkliga faktorer till förmån för innehållet och budskapet. Det 
enklaste sättet att uppfylla detta tycks vara att översätta med mottagaren och dennes behov i 
centrum.  

I mitt syfte antog jag att översättningar som är gjorda med översättningens mål, syfte och 
mottagare i fokus är att föredra framför sådana som sätter ursprungstexten i fokus. Jag ska 
därför uppfylla slutmålet med denna undersökning: att ange övergripande riktlinjer för enkel 
målgruppsanpassning av informativa facktexter översatta till svenska. Riktlinjerna presenteras 
i avsnitt 8. 

 37 



8 Riktlinjer för mottagaranpassade översättningar 
Med utgångspunkt i mina resultat kan jag alltså konstatera att en funktionsbaserad översätt-
ning tycks ha störst möjlighet att nå ända fram till läsaren. En funktionsbaserad översättning 
tar avstamp i syftet med den översatta texten och vilken mottagare texten har.  

Dessa riktlinjer ska vara ett stöd för översättaren för att analysera vad han bör tänka på 
om han vill göra en funktionsbaserad. De ska också vara en checklista för att granska hur den 
översatta texten fungerar.  

8.1 Innan du översätter 
Vem ska läsa texten när du har översatt den? 
Tänk på att anpassa ordval och facktermer till din tänkta läsare. 
Vad vill mottagaren veta? 
Disponera texten utifrån mottagarens behov. 
Vilket syfte har du med texten? 
Lagtexter och informationstexter har inte samma språk eller upplägg. 
Behöver jag förändra något i språk eller upplägg i förhållande till källtexten? 
Din översättning har kanske andra mottagare eller ett annat syfte än vad originalet har. Den ska 
kanske vara en sammanfattning, eller en ordagrann översättning. 
Saknar du någon information i källtexten, eller finns det något som inte är 
intressant för din mottagare? 
Lägg till sådant som du tror att din mottagare behöver veta, ta bort det du bedömer är 
ovidkommande för mottagaren. 

8.2 När översättningen är klar 
Kommer läsarna att förstå syftet med texten rätt? 
Kommer det viktigaste först? 
Lockar inledningen till vidare läsning? 
Framhävs det väsentliga? 
Är sambandet inom styckena klart? 
Är sambandet mellan styckena klart? 
Finns informativa rubriker som underlättar läsningen? 
Bra layout med tydliga rubriker gör att texten går snabbare att läsa. 
Är meningsbyggnaden okonstlad och varierad? 
Var noga med att kontrollera att det inte slunkit med några formuleringar som känns osvenska. 
Är texten konsekvent i tilltalet? 
Använd helst ett du-tilltal. 
Har du kontrollerat att orden är rätt stavade och böjda? 
Lita inte på stavningskontrollen, den missar många fel. 

 38 



9 Litteratur och källor 
9.1 Undersökningsmaterial 
International Maritime Organization, 2001: Guidance on Fatigue Mitigation and 
Management, MSC/Circ.1014. www.imo.org 
International Maritime Organization, 2001: Handledning för att minska och hantera trötthet 
(Råöversättning av Sjöfartsverkets externa översättare, ej publ.) 
Sjöfartsverket och Sjöfartens Arbetsmiljönämnd, 2002: Riktlinjer för att minska och hantera 
trötthet. Breakwater Publishing, Göteborg 
International Hydrographic Organization: M4, MP-004 
Sjöfartsverket (International Hydrographic Organization), 2001: Kort 1 – Symboler, 
förkortningar, begrepp i svenska sjökort. 
British Admiralty Charts and Publications: Practical Instructions for the Use of a Navtex 
Receiver 
International Maritime Organization, 1999: Differences between RCDS and ECDIS. 
SN/Circ.207. www.imo.org 
Sjöfartsverket, 2002: Ufs A – Underrättelser för sjöfarande 2002. Allmänna upplysningar. 
www.sjofartsverket.se eller i tryck från Sjöfartsverkets tryckeri i Norrköping 2002. Sid 12-13 
samt 42. 

9.2 Tryckta källor 
Gunnarsson, Britt-Louise , 1989: Facktexter under 1900-talet 2. Metoder för textanalys på 
makro- och mikronivå. FUMS-rapport nr 145. Uppsala universitet. 
Ingo, Rune, 1991: Från källspråk till målspråk – Introduktion i översättningsvetenskap. Lund, 
Studentlitteratur. 
Laurén, Christer & Norman, Marianne, 1987: Från kunskapens frukt till Babels Torn – En bok 
om fackspråk. Stockholm, Liber. 
Laurén, Christer, 1993: Fackspråk. Form, innehåll, funktion. Lund, Studentlitteratur 
Levin, Anna, 1997: Kognitiva och pragmatiska mönster i professionella texter från svenska, 
engelska och tyska skrivmiljöer, TEFA nr 20. Uppsala, Institutionen för Nordiska språk, 
Uppsala Universitet 
Newmark, Peter, 1988: A Textbook of Translation. 6:e upplagan 2001. Longman 
Nord, Christiane, 1991: Text Analysis in Translation. Theory, Methodology, and Didactic 
Application of a Model for Translation-Oriented Text Analysis. Amsterdam – Atlanta, GA, 
Rodopi. 
Nord Christiane, 1992: Text analysis in translator training. I: Dollerup & Loddegaard (ed): 
Teaching Translation and Interpreting. Training, Talent and Experience. Papers from the first 
Language International Conference, Elsinore, Denmark, 31 May – 2 June, 1991. Amsterdam 
& Philadelphia, John Benjamin Publishing Company. 
Nord, Christiane, 1997: Translating as a Purposeful Activity. Fundamentionalist Approaches 
Explained. St Jerome Publishing, Manchester UK & Northampton, MA. 
Sorvali, Irma (1991): On translating LSP - an investigation based on interviews with 
translators. I: Unesco Alsed-LSP Newsletter. Vol. 13, nr 4 (32). S. 11-20.  
Strandvik, Ingemar, 1998: Översättningsteorin och översättarna. Om nyttan med 
översättningsteori. I: Englund Dimitrova (Utg.): Översättning och tolkning. Rapport från 
ASLA:s höstsymposium Stockholm, 5-6 november 1998. Uppsala: ASLA, Svenska 
föreningen för tillämpad språkvetenskap. S. 299-309 

 39 

http://www.sjofartsverket.se/


9.3 Webbplatser 
Sjöfartsverkets hemsida www.sjofartsverket.se Informationen hämtad 021115.  

9.4 Intervjuer 
Förkortning Intervju 
A Intervju med Anita Bodin, ansvarig för texterna i Kort 1. 021112 
S Intervju med Svante Håkansson, ansvarig för texterna i Ufs A. 021112 
R Intervju med Roger Sundström, ansvarig för upphandlingen av 

råöversättningen av ”Handledning för att minska och hantera trötthet”. 021112 
An E-postintervju med Annette Lindström, språkvårdare Sjöfartsinspektionen. 

Ansvarig för den språkliga bearbetningen av ”Handledning för att minska och 
hantera trötthet”.  

O Telefonfråga till Olle Wadmark, avdelningschef Sjöfartsinspektionen. 021122 
D Intervju med Dorje Hellgren, lots. 021111 
Ka Intervju med Kalle Garme, elev utbildning Fartygsbefäl Klass VIII. 021124 
J Intervju med Joachim Larsson, elev utbildning Fartygsbefäl Klass VIII. 021124 
K Intervju med Karin Ljung, elev utbildning Förarintyg. 021117 
H Intervju med Hans Berg, elev utbildning Förarintyg. 021117. 
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  Bilaga 1 Fyrar, Service och Tidvatten 
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   Bilaga 2 Navtex och ECDIS 
Goda råd för bättre utnyttjande av NAVTEX 
Det har visat sig att NAVTEX-mottagaren ombord ofta är felaktigt inställd och att 
besättningen ibland har bristande kunskaper om systemet. Vi ger därför här en kortfattad 
beskrivning av systemet samt några ”goda råd”. 
NAVTEX i korthet 
NAVTEX är en viktig del av GMDSS och är avsett att sända MSI (Maritime Safety 
Information) i skriven form till sjöfart i kustfarvatten ut till ca 250 M från kusten. MSI som 
berör vattnen utanför detta område sänds via det satellitbaserade systemet SafetyNET medan 
MSI som berör hamn- och skärgårdsområden sänds på VHF eller nationell Navtex. När det 
gäller navigationsvarningar är det endast varningar som klassificeras som COSTAL 
WARNINGS som sänds på Navtex. 
Utrustningen ombord består i princip av antenn, radiomottagare, processor och printer. 
Antennen och mottagaren är konstruerade för en enda frekvens, nämligen 518 kHz. Det finns 
dock mottagare som även kan ta emot Navtex på frekvensen 490 kHz, vilken är avsedd för 
lokala varningar eller varningar på andra språk än engelska. 
GODA RÅD OM NAVTEX 
1. Se till att det finns tillräckligt med Navtexrullar ombord. 
2. Kontrollera regelbundet att det finns tillräckligt med papper i mottagaren. 
3. Om motagaren [sic!] stängs av vid längre hamnbesök ska den startas minst 12 timmar före 
avgång. 
4. Handhavandet av Navtexmottagaren kan skilja mycket mellan olika fabrikat. Förvissa dig 
om att du snabbt kan byta papper och ställa in önskat Navtex-område (B1-bokstav). Se till att 
du vet var bruksanvisningen finns.  
5. Gör gärna en förkortad instruktion för de viktigaste inställningarna och sätt upp intill 
mottagaren. 
6. Placera en ”NAVTEX-karta” intill mottagaren. Kartan ska visa Navtexområden med B1-
bokstav för de farvatten fartyget besöker. Karta över Östersjöområdet finns i Ufs och över 
resten av världen i BA List of Radio Signals. 
7. Mottagaren bör endast vara inställd på den sändare (B1-bokstav) som täcker aktuellt 
område samt det område som fartyget kommer till härnäst. 
8. Välj bort sådan information (B2-bokstav) som du ej har behov av, t.ex. israpporten om 
fartyget ej är på väg mot farvatten med is. 
9. Var försiktig så att inte B1 (geografiskt område) sammanblandas med B2 (typ av 
meddelande) när mottagaren ställs in. 
10. BALTICO på Sjöfartsverket i Norrköping är samordnare för Navtex inom Öster-
sjöområdet. Meddela BALTICO om sändningarna inte mottages tillfredsställande eller om ni 
har synpunkter på eller frågor om Navigationsvarningar och Navtex. Tel: +46 (0)11 19 10 45. 
Fax +46(0)11 23 89 45. 
e-post: ntm.baltico@sjofartsverket.se 
Meddelande kan även lämnas via Stockholm Radio. 
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A7 Information om skillnaderna mellan RCDS och ECDIS (IMO SN/Circ. 
207) 
1 Vid det 70:e mötet med IMOs Maritime Safety Committee antogs förändringar av 
standarden för ECDIS1), som innebär att RCDS2) nu omfattas av denna standard.  
2 Förändringarna tillåter ECDIS utrustningen att arbeta enligt två olika system: 
.1 ECDIS mode, när ENC-data används och  
.2 RCDS mode, när ENC-data inte finns tillgänglig 
RCDS mode har emellertid inte alla de funktioner som finns i ECDIS och får endast användas 
tillsammans med aktuella papperssjökort. 
3 Följande begränsningar i RCDS mode måste uppmärksammas av navigatörerna 
ombord: 
.1 till skillnad från ECDIS, där det inte förekommer några sjökortsgränser, är RCDS baserat 
på vanliga sjökort och kan liknas vid en uppsättning papperssjökort på bildskärmen. 
.2 rastersjökorten RNC 3) kan inte själva generera automatiska alarm (t.ex. grund 
stötningslarm). Användaren kan emellertid själv lägga in vissa larmfunktioner i RCDS-
systemet, t.ex.: 

- säkerhetslinjer av olika slag 
- speciella djupkurvor anpassade till fartygets djupgående 
- säkerhetszon kring friliggande hinder och andra farliga områden 

.3 kartdatum och projektion kan variera mellan olika RNC. Navigatören måste därför känna 
till eventuella skillnader i positioner mellan den RNC som används och de som erhålles från 
positionsbestämnings systemet. 
.4 symboler och företeelser på sjökortet kan inte anpassas eller göras osynliga för att passa de 
speciella behov som kan finnas vid viss navigering. Detta kan påverka överlagringen av 
radar/ARPA. 
.5 möjligheten att blicka framåt kan vara begränsad. Detta kan leda till besvär vid identifiering 
av avlägsna föremål samt bestämning av avstånd och bäring till dessa. 
.6 om RCDS bilden är orienterad på annat sätt än nord upp kan läsbarheten av sjökortets 
texter och symboler påverkas. 
.7 det kanske inte går att ta fram tilläggsinformation om de objekt som visas på skärmen. 
.8 det går inte att göra fartygets säkerhetsdjupkurva mera framträdande på skärmen, såvida 
den inte läggs in manuellt i samband med planeringen av resan. 
.9 olika färger kan användas för samma typ av information beroende på vilket källmaterial 
som använts vid framställningen av RNC. Det kan också förekomma olikheter i färgerna 
mellan dagsljus och mörker. 
.10 ett RNC ska visas med samma skala som motsvarande papperssjökort. Kraftig förstoring 
eller förminskning kan allvarligt försämra användbarheten av RCDS, t.ex. kan läsbarheten av 
sjökortsbilden försämras. 
.11 navigatören måste vara medveten om att sjökortets positionsnoggrannhet kan var sämre än 
noggrannheten hos använt positionsbestämningssystem. Detta kan gälla såväl papperssjökort 
som ENC 4) och RNC. Hos ECDIS-system finns en indikation som gör det möjligt att 
bestämma kvaliteten på använda sjökortsdata. 
1) ECDIS = Electronic Chart Display and Informations System 
2) RCDS = Raster Chart Display Systems 
3) RNC = Raster Navigational Chart 
4) ENC = Electronic Navigational Chart 
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Bilaga 3 Handbok modul 5, 
råöversättning och 
omarbetad version 

 
Riktlinjer avseende trötthetsfaktorn 

Modul 5 
 

[…] 

TRÖTTHETSFAKTORN OCH UTBILDNINGSINSTITUTIONER OCH 
ANSVARIG UTBILDNINGSPERSONAL 

1 VILKA ÄR MÅLEN VID UTBILDNING AV ELEVER OM 
TRÖTTHETSFAKTORN? 
Trötthetsfaktorn kan definieras och beskrivas. Målet för utbildningen om trötthet är att hjälpa 
eleverna förstå det generella begreppet trötthet och kunna relatera personligen till det. Genom 
att uppnå detta mål skapas en grund på vilken de mer specifika frågorna för sjöfarares trötthet 
kan behandlas. 
 
Det första målet är att utveckla både medvetenhet om de principiella dimensionerna av 
trötthet och ingjuta en acceptans att alla människor upplever trötthet – trötthet är inte ett 
personligt misslyckande eller en svaghet utan i stället en del av den mänskliga funktionen. Det 
är oundvikligt att en del elever kommer att motsätta sig eller förneka möjligheten att de själva 
kan lida av trötthet, men det är nödvändigt att de blir medvetna om den risk de själva löper att 
bli trötta för att utbildningen skall få full och önskad effekt. 
 
Det andra målet är att eleverna skall förstå kort- och långsiktiga symtom på trötthet, inklusive 
effekterna och möjliga förebyggande och mildrande åtgärder, speciellt när det gäller sjöfart. 
Möjliga förebyggande och mildrande metoder skall bara introduceras sedan en skälig nivå av 
personalisering och acceptans av trötthet har uppnåtts. 
 
Många kända förebyggande åtgärder/mildrande metoder för trötthet inom fartygsmiljön ligger 
utanför den enskilda individens kontroll eller verkar omöjliga att motverka (såsom 
omläggning av fyra på/åtta av vakter, ändra fartygskonstruktionen eller modifiera resplaner). 
Denna insikt kan avskräcka och skrämma elever för vilka trötthet är ett nytt begrepp. Av 
denna anledning rekommenderas att instruktörerna undviker att använda just dessa lösningar 
som exempel vid den första introduktionen till trötthet. Just dessa lösningar kan naturligtvis 
vara mycket väl lämpade för fartygsägare eller utbildningssessioner i fartygsledning.  
 
Det tredje målet är att eleverna skall utarbeta strategier för att förebygga eller minska trötthet 
på sin arbetsplats. Alla punkter och frågor som tagits upp under tidigare diskussioner skall 
inbegripas. 

2 VILKA METODER OCH TEKNIKER ÄR FRAMGÅNGSRIKA FÖR ATT 
UNDERVISA OM TRÖTTHETSFAKTORN? 
En mängd olika undervisningsmetoder kan användas för att nå ovanstående mål. Samtidigt 
som begreppen trötthet och förebyggande av trötthet måste betonas lika mycket, är det mycket 

 46 



viktigt att eleverna personaliserar eller ”äger” dessa begrepp. Annars kommer de önskade 
resultaten att bli nästan omöjliga att uppnå. 
 
Det är oundgängligt att instruktörerna personaliserar begreppet trötthet genom att engagera 
eleverna direkt (det första målet). Gruppdiskussioner skall inledas genom att bjuda in eleverna 
att definiera trötthet med sina egna ord. När olika beskrivningar har framförts, skall en 
överenskommelse nås om förekomsten och definitionen av trötthetsfaktorn. Eleverna skall 
sedan erbjudas att berätta om sina egna erfarenheter. I det här stadiet skall ingen verklig 
ansträngning göras att styra konversationen mot en specifik arbetsplats eller till sjöfart. 
Instruktören skall framhålla att många människor förnekar sina personliga erfarenheter av 
trötthet eller kanske inte vill påminnas om dem offentligt. Klassen skall erinras om det faktum 
att alla människor upplever trötthet, vilket kan bidra till att uppmuntra elever som tidigare 
förnekat sin egen upplevelse att erkänna sin egen. Slutligen är det mycket viktigt att varje 
individ accepterar begreppet trötthetsfaktor och kan relatera till det personligen. 
 
Sedan det står klart att eleverna har accepterat begreppet, skall instruktören inrikta 
utbildningen mot området sjöfart och förebyggande åtgärder / mildrande metoder (det andra 
målet). I detta skede kan modulerna 2, 3 och 4 användas för att specifikt anpassa utbildningen 
till åhörarna (såsom manskap, befäl eller kaptener). Specifika punkter som skall tas upp och 
diskuteras innefattar orsaker, effekter, mildrande och förebyggande faktorer, regler och 
förordningar rörande trötthetsfaktorn inom sjöfarten och så vidare. 
 
Utbildningens framgång står i direkt relation till huruvida eleverna personaliserar begreppet 
eller ej. Instruktörens professionella uppfattning är det bästa sättet att mäta elevernas 
framgång. Likaså, är det instruktören som bäst kan ge den tonvikt som behövs för att nå varje 
elev. Computer Based Training (CBT) kan vara en bra metod för att lyckas men det skulle 
kräva noggrann utformning för att säkerställa att varje elev ”personaliserar” begreppet innan 
han/hon går vidare till det andra och tredje målet. Visserligen är varje ökning av 
medvetenheten bättre än ingen medvetenhet alls men en verkligt lyckad utbildningssession 
måste involvera feedback från eleverna och deras framsteg mätas. Oavsett vilken pedagogisk 
metod som väljs, kan syftet med denna utbildning förstärkas betydligt med hjälp av 
videopresentationer och liknande audiovisuella hjälpmedel. 

3 VAD KAN VI LÄRA AV ERFARENHETERNA? 
Slutsammanfattningen av utbildningen innefattar det första och andra målet och fokuseras på 
vad eleven kommer att göra efter utbildningen (det tredje målet). Det idealiska är att dessa 
nya kunskaper tas med tillbaka till arbetsplatsen och tillämpas. Förebyggande åtgärder och 
mildrande metoder kan bli ett sätt att leva för eleven som förstå begreppet trötthetsfaktor och 
dess effekter på sjöfarten. 
 
Kunskaperna kan vara ett medel för att utarbeta användbara strategier för att förebygga eller 
minimera trötthet. Instruktören skall gå igenom tidigare berättade erfarenheter och inrikta 
konversationen mot ”lärdomar som gjorts” eller strategier, som eleverna ser dem. Fokus skall 
sedan vändas mot specifika upplevelser (fallstudier) på sjöfarares arbetsplatser. Denna gång 
skall också utvalda elever hjälpa till att visa vad varje elev ska försöka göra när han/hon 
återkommer till arbetsplatsen.  
 
De generella inlärningsmålen med sina resultat ligger sedan till grund för en klassbeskrivning 
eller kursplan: 
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Mål ett: De som lyckats uppfylla det första målet i kursen skall kunna definiera trötthet, 
relatera till trötthet på ett personligt plan och känna igen tecken på trötthet. 
 
Mål två: De som lyckats uppfylla det andra målet i kursen skall kunna förstå och känna igen 
tecknen på kortsiktig och långsiktig trötthet inklusive effekterna och konsekvenserna av dessa 
effekter på sjöfarare. De skall kunna förstå vilka metoder som för närvarande är kända och 
kan förebygga trötthet och förstå de metoder och åtgärder som kan användas för att mildra 
trötthet. 
 
Mål tre: De som lyckats uppfylla det tredje målet i kursen skall kunna integrera sina 
kunskaper om trötthet och förebyggande åtgärder / mildrande metoder på arbetsplatsen. Dessa 
strategier kommer att leda till en reducering av personalens trötthet och dess konsekvenser. 

4 HUR KAN VI FÖRMEDLA DE KUNSKAPER VI INHÄMTAT? 
Kunskaperna kan spela en nyckelroll i att hjälpa eleverna att utarbeta sina egna strategier för 
arbetsplatsen. De är också användbara för att stärka medvetenheten om trötthet hos sjöfarare, 
ägare, redare och fartygsarkitekter. En periodisk sammanställning av de kunskaper som 
inhämtats kan distribueras från fartyg till fartyg eller från företag till företag eller t.o.m. av 
myndighetsorgan till berörda befolkningsgrupper. Olika ideella organisationer (som t.ex. 
Sjömanskyrkan) kan också vara behjälpliga i spridningen av kunskaperna. 
 
Ämnet trötthet passar också väl in hos företag, hamnmyndigheter och myndighetsorgan som 
trycker och distribuerar publikationer med säkerhetsinriktning. CD-ROM skivor, videofilmer 
och Internet webbsidor är andra användbara verktyg för spridning. Vidare, kan exempel som 
visar hur trötthet påverkar andra transportindustrier förbättra sjöfarares förståelse av hur 
genomgripande och långtgående detta problem är. Genom att distribuera dessa kunskaper kan 
regeringar, ägare/redare eller kaptener demonstrera sitt engagemang för medvetenhet och 
förebyggande av trötthet hos sjöfarare. 

5 VARFÖR TA MED FALLSTUDIER / EXEMPEL? 
Såsom framgår av det tredje målet är utvecklingen av strategier för ”livet efter utbildningen” 
av avgörande betydelse. I detta avseende är det nödvändigt att ta med fallstudier / exempel i 
utbildningen. Dessa fall tjänar som stöd för de ”läxor vi lärt oss” under utbildningen. 
Fallstudier från alla transportindustrier är användbara men majoriteten skall fokuseras på 
sjöfartssektorn och helst den sektor inom vilken eleven arbetar (fartyg, pråm, besättning, befäl 
etc.). Fallen kan användas för att ge en bild av vad som händer, troliga orsaker och vad som 
kan göras annorlunda för att förhindra ett upprepande. 
 
Fallstudier kan hämtas från många källor. Försäkringsbolag (speciellt P and I Clubs) skall 
uppmanas att dela med sig av sina data om trötthetsrelaterade skador, inklusive kostnaden för 
sådana skador. Mellanstatliga rådgivande sjöfartsorganisationen (IMO)s arbete med 
olycksstatistik och undersökningar skall ökas och deras resultat skall distribueras. Nyligen 
skapade rapporteringsplaner för olyckor och tillbud kan generera en mängd information inom 
detta område. Slutligen skall IMOs harmoniserade rapporteringsprocedurer (MSC/Circ. 827) 
diskuteras under utbildningssessionerna. Det förväntas att resultatet av en del av rapporterna 
kan diskuteras som en ”fallstudie”. 
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Omarbetad version 
Riktlinjer gällande uttröttning 

 
MODUL 5 

UTTRÖTTNING, UTBILDNINGSINSTITUTIONERNA 
OCH ANSVARIG UTBILDNINGSPERSONAL 

 
[…] 

 
1. VILKA ÄR MÅLEN VID ELEVUTBILDNING OM UTTRÖTTNING? 
Uttröttning kan definieras och beskrivas. Målet för utbildningen om uttröttning är att hjälpa 
eleverna förstå det generella begreppet uttröttning och kunna relatera personligen till det. 
Härigenom skapas en grund på vilken de mer specifika frågorna för sjömäns uttröttning kan 
behandlas. 

Det första målet är att utveckla både medvetenhet om de principiella dimensionerna av 
uttröttning och att ingjuta en acceptans att alla människor upplever uttröttning – uttröttning är 
inte ett personligt misslyckande eller en svaghet utan en mänsklig funktion. Det är oundvikligt 
att en del elever kommer att motsätta sig eller förneka möjligheten att de själva kan lida av 
uttröttning, men det är nödvändigt att de blir medvetna om den risk de själva löper att bli 
trötta, för att utbildningen skall få önskad effekt. 

Det andra målet är att eleverna skall förstå kortsiktiga och långsiktiga symtom på 
uttröttning, inklusive effekterna och möjliga förebyggande och mildrande åtgärder, som 
särskilt gäller sjöfart. Möjliga förebyggande och mildrande metoder bör framläggas bara 
sedan acceptans av företeelsen uttröttning erhållits i rimlig omfattning på individnivå. 

Många kända åtgärder för förebyggande/mildrande av uttröttning inom ombordmiljön på 
fartyg ligger utom kontroll för den enskilda individen eller verkar omöjliga att motverka 
(såsom omläggning av ”fyra-åtta-vakter”, ändring av fartygskonstruktion eller modifiering av 
tidtabeller för resor). Denna insikt kan avskräcka och skrämma elever för vilka uttröttning är 
ett nytt begrepp. Av denna anledning rekommenderas att lärarna undviker att använda just 
dessa lösningar som exempel vid den inledande introduktionen i ämnet. Dessa lösningar kan 
emellertid vara mycket väl lämpade vid utbildning på rederi- eller managementnivå.  

Det tredje målet är att eleverna skall utarbeta strategier för att förebygga eller minska 
uttröttning på sin arbetsplats. Alla punkter och frågor som tagits upp under tidigare 
diskussioner skall inbegripas. 

 
2. VILKA METODER OCH TEKNIKER ÄR FRAMGÅNGSRIKA VID 
UNDERVISNING OM UTTRÖTTNING? 
En mängd olika undervisningsmetoder kan användas för att ovanstående mål skall nås. 
Samtidigt som begreppen uttröttning och förebyggande av uttröttning måste betonas lika 
mycket, är det mycket viktigt att eleverna personligen förstår eller ”tillstår” dessa begrepp. 
Annars kommer de önskade resultaten att bli nästan omöjliga att uppnå. 

Det är av största vikt att läraren får eleverna att personligen förstå begreppet uttröttning 
genom att engagera dem direkt (det första målet). Gruppdiskussioner skall inledas genom att 
eleverna får definiera uttröttning egna ord. När olika beskrivningar har framförts, skall man nå 
en enighet om förekomsten och definitionen av uttröttning. Eleverna skall sedan ges möjlighet 
att berätta om sina egna erfarenheter. På detta stadium skall ingen stor ansträngning göras att 
styra konversationen mot en specifik arbetsplats eller till sjöfart. Läraren skall framhålla att 
många människor förnekar sina personliga erfarenheter av uttröttning eller kanske inte vill 
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påminnas om dem offentligt. Genom att erinra klassen om det faktum att alla människor 
upplever uttröttning kan elever, som tidigare förnekat sina egna erfarenheter inom området, 
uppmuntras till att erkänna dem. Slutligen är det mycket viktigt att varje individ accepterar 
begreppet uttröttning och kan relatera till det personligen. 

Sedan det står klart att eleverna har accepterat begreppet skall läraren inrikta utbildningen 
mot området sjöfart och förebyggande åtgärder/mildrande metoder (det andra målet). I detta 
skede kan modulerna 2, 3 och 4 användas för att specifikt anpassa utbildningen till åhörarna 
(såsom manskap, befäl eller befälhavare). Specifika punkter som skall tas upp och diskuteras 
innefattar orsaker, effekter, mildrande och förebyggande faktorer, regler och förordningar 
rörande uttröttning inom sjöfarten, osv. 

Framgången med utbildningen står i direkt relation till huruvida eleverna personligen kan 
förstå begreppet eller ej. Instruktörens professionella uppfattning är det bästa sättet att mäta 
elevernas framsteg. Likaså är det instruktören som bäst kan det som är nödvändigt för att nå 
varje elev. Computer Based Training (CBT) kan vara en bra metod för att lyckas, men det 
skulle kräva noggrann utformning för att säkerställa varje elevs personliga förståelse innan 
han/hon går vidare till det andra och tredje målet. Visserligen är varje ökning av 
medvetenheten bättre än ingen medvetenhet alls, men ett verkligt lyckat utbildningsavsnitt 
måste inkludera feedback från eleverna och deras framsteg mätas. Oavsett vilken pedagogisk 
metod som väljs, kan syftet med utbildningen förstärkas avsevärt med hjälp av 
videopresentationer och liknande audiovisuella hjälpmedel. 

 
3. VAD KAN VI LÄRA AV ERFARENHETERNA? 
Slutsummeringen av utbildningen innefattar det första och andra målet och fokuserar på vad 
eleven kommer att göra efter utbildningen (det tredje målet). Det idealiska är att dessa nya 
kunskaper tas med tillbaka till arbetsplatsen och tillämpas. Förebyggande åtgärder och 
mildrande metoder kan bli en livsstil för den elev som förstår begreppet uttröttning och dess 
effekter inom sjöfarten. 

Kunskaperna kan vara ett medel för att utarbeta användbara strategier för att förebygga 
eller minimera uttröttning. Läraren skall gå igenom tidigare berättade erfarenheter och inrikta 
samtalet mot ”lärdomar som gjorts” eller strategier, som eleverna ser dem. Fokus skall sedan 
riktas mot specifika upplevelser (fallstudier) på arbetsplatser till sjöss. Denna gång skall också 
utvalda elever hjälpa till att visa vad varje elev bör försöka göra när han/hon återkommer till 
arbetsplatsen.  
 
De generella inlärningsmålen med eftersträvade resultat ligger sedan till grund för en 
beskrivning eller kursplan för klassen: 
 
Mål ett  
De som lyckats nå det första målet i kursen skall kunna definiera uttröttning, relatera till 
uttröttning på ett personligt plan och känna igen tecken på uttröttning. 
 
Mål två 
De som lyckats nå det andra målet i kursen skall kunna förstå och känna igen tecknen på 
kortsiktig och långsiktig uttröttning inklusive effekterna och konsekvenserna av dessa på 
sjöfarare. De skall kunna förstå vilka metoder som för närvarande är kända för att förebygga 
uttröttning och förstå de metoder och åtgärder som kan användas för att mildra uttröttning. 
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Mål tre  
De som lyckats nå det tredje målet i kursen skall kunna överföra sina kunskaper om 
uttröttning och förebyggande åtgärder/mildrande metoder på arbetsplatsen. Dessa strategier 
skall leda till en reducering av personalens uttröttning och dess konsekvenser. 
 
4 HUR SKA VI FÖRMEDLA DE KUNSKAPER VI INHÄMTAT? 
De inhämtade kunskaperna spelar en nyckelroll för att hjälpa eleverna utarbeta sina egna 
strategier för arbetsplatsen. De är också användbara för att stärka medvetenheten om 
uttröttning hos sjömän, rederier, ledning och skeppsbyggare. En periodisk sammanställning av 
de kunskaper som inhämtats kan distribueras från fartyg till fartyg eller från företag till 
företag eller t.o.m. av myndighetsorgan till berörda befolkningsgrupper. Olika ideella 
organisationer kan också hjälpa till att sprida kunskaperna. 

Ämnet uttröttning passar också väl in hos företag, hamnmyndigheter och 
myndighetsorgan som trycker och distribuerar publikationer med sjösäkerhetsinriktning. CD-
ROM skivor, videofilmer och hemsidor på Internet är andra användbara verktyg för spridning. 
Dessutom kan exempel som visar hur uttröttning påverkar andra transportföretag förbättra 
sjömäns förståelse för hur genomgripande och stort detta problem är. Genom att sprida dessa 
kunskaper kan regeringar, rederier eller befälhavare visa sitt engagemang för medvetenhet om 
och förebyggande av uttröttning hos sjömän. 

 
5 VARFÖR TA MED FALLSTUDIER/EXEMPEL? 
Som framgår av det tredje målet är utvecklingen av strategier för ”livet efter utbildningen” av 
avgörande betydelse. I detta avseende är det nödvändigt att ta med fallstudier/exempel i 
utbildningen. Dessa fall tjänar som stöd för de ”läxor vi lärt” under utbildningen.  

Fallstudier från alla transportföretag är användbara, men majoriteten skall fokuseras på 
sjöfartssektorn och helst den sektor inom vilken eleven arbetar (fartyg, pråm, manskap, befäl 
etc.). Fallen kan användas för att ge en bild av vad som händer, troliga orsaker och vad som 
kan göras annorlunda för att förhindra en upprepning. 

Fallstudier kan hämtas från många källor. Försäkringsbolag (speciellt P&I Clubs) skall 
uppmanas att dela med sig av sina data om uttröttningsrelaterade skador, inklusive kostnaden 
för sådana skador. Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) arbete med olycksstatistik 
och undersökningar skall ökas och resultat av dem skall distribueras. Nyskapade 
rapporteringsplaner för olyckor och tillbud kan generera en mängd information inom detta 
område. Slutligen skall IMOs harmoniserade rapporteringsrutiner (MSC/Circ. 827) diskuteras 
under utbildningssessionerna. Förhoppningsvis kan resultaten av några av rapporterna 
användas för fallstudier. 
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   Bilaga 4 Intervjuunderlag 
Frågor Kort 1     
Introduktion 
Vem är du (bakgrund och erfarenhet)? 

Texten 
Vilka fördelar/nackdelar ser du med texten? 
Tycker du att du förstår det som står i texten? 
Är det något som skulle kunna beskrivas annorlunda? 
Är det lätt att minnas det som står i texten? 

Språket 
Vad tycker du om språket i texten? 
Finns det särskilda uttryck i texten som du tycker är lätta/svåra? På vilket sätt? 

Övrigt 
Har du några tankar om språk i allmänhet? 
Är det något mer du vill nämna? 

Frågor om ”Handledning för att minska och hantera 
trötthet” och texter ur Ufs A 
Introduktion 
Vem är du (bakgrund och erfarenhet)? 

Texten 
Vilka fördelar/nackdelar ser du med texten? 
Tycker du att du förstår det som står i texten? 
Är det något som skulle kunna beskrivas annorlunda? 
Är det något du saknar? 
Finns det något som är malplacerat? 
Är det lätt att minnas det som står i texten? 

Språket 
Vad tycker du om språket i texten? 
Tycker du att språket flödar eller känns det kanske stolpigt? 
Finns det särskilda uttryck i texten som du tycker är lätta/svåra? På vilket sätt? 

Övrigt 
Har du några tankar om språk i allmänhet? 
Har du några tankar om texter från Sjöfartsverket i övrigt? 
Är det något mer du vill nämna? 
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Frågor till intervjuer vid Sjöfartsverket 11/11-02 
Introduktion 
Vem är du? (Bakgrund och erfarenheter) 

Texternas bakgrund 
Vem översätter (fackmän eller översättare)? 
Var hittar man texterna (ursprung)? 
Finns det riktlinjer för översättning (t.ex. trogenhet till originalet)? 
Finns det skrivregler/riktlinjer för verkets texter i allmänhet? 

Översättningssituationen 
Vem initierade? 
Vem gjorde? 
Var det bråttom? 
Var kom just denna texten från? 

Texten 
Vilka fördelar och/eller nackdelar ser du i: 
 Språket 
 Dispositionen 
 Innehållet (har något tagits bort eller lagts till, saknar du något) 
Har du funderat särskilt över något parti i texten som du tycker fungerar bra/dåligt? 
Vem vänder sig texten till i första hand? 
Vilka andra kan komma att läsa den? 
Har man tänkt på mottagaren i produktionen? 
Har du fått några reaktioner på texten från läsare? 
Har du fått reaktioner från andra (ex. chef, kollega)? 

Har du några funderingar över språk och skrivande: 
 På verket 
 I allmänhet? 

Är det något mer du vill ta upp? 

Specifika frågor 

Svante (Ufs A) 
Beskriv Sjöfartsverket 
Hur tänkte du när du sammanfattade/valde information? 

Anita (Kort 1) 
Hur bunden är du av formatet (kan du bre ut dig om du vill förklara)? 

Roger (Handboken) 
Är detta slutversionen? 
Varför skiljer sig delarna åt (både i utseende och upplägg)? 
Är det olika översättare? (Lite olika ordval för samma ursprungsord/konstruktion). 
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  Bilaga 5 Resultat kognitiv analys 
Kort 1 
Kunskaps- 
värld 

Fyrar Fyrar 
Procent 

Service  Service 
Procent 

Tidvatten, 
strömmar 

Tidvatten 
Procent 

Vetenskaps- 
värld 0 0 0 0 14 63,6 % 
Objekts- 
värld 5 33,3 % 3 14,3 % 7 31,8 % 
Metapraktik- 
värld 0 0 0 0 0 0 
Praktik- 
värld 0 0 0 0 0 0 
Privat- 
värld 1 6,7 % 0 0 0 0 
Extern- 
värld 0 0 0 0 0 0 
Praktisk 
objektsvärld 2 13,3 % 18 85,7 % 0 0 
Teknik- 
värld 7 46,7 % 0 0 0 0 
Icke  
klassad 0 0 0 0 1 4,6 % 
Summa 15 100 % 21 100 % 22 100 % 

Ufs A 
Kunskapsvärld Navtex Navtex 

Procent 
ECDIS ECDIS 

Procent 
Vetenskaps- 
värld 0 0 0 0 
Objekts- 
värld 4 14,3 % 1 4,2 % 
Metapraktik- 
värld 1 3,6 % 1 4,2 % 
Praktik- 
värld 3 10,7 % 0 0 
Privat- 
värld 13 46,4 % 12 52,5 % 
Extern- 
värld 0 0 0 0 
Praktisk objekts- 
värld 3 10,7 % 0 0 
Teknik- 
värld 4 14,3 % 9 39,1 % 
Summa 28 100 % 23 100 % 
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Handbok 
Kunskapsvärld Antal grafiska meningar Procent av totalt antal 
 
Vetenskapsvärld 0 0 
 
Objektsvärld 3 4,2 % 
 
Metapraktikvärld 4 5,4 % 
 
Praktikvärld 31 42,5 % 
 
Privatvärld 12 16,5 % 
 
Externvärld 5 6,8 % 
 
Praktisk objektsvärld 18 24,6 % 
 
Teknikvärld 0 0 
Summa 73 100 % 

Jämförelse i procent 
Kunskapsvärld 
 

Kort 1 Ufs A Handbok 

 
Vetenskapsvärld 24,1 % - - 
 
Objektsvärld 25,9 % 9,8 % 4,2 % 
 
Metapraktikvärld - 3,9 % 5,4 % 
 
Praktikvärld - 5,9 % 42,5 % 
 
Privatvärld 1,7 % 49,0 %  16,5 % 
 
Externvärld - - 6,8 % 
 
Praktisk objektsvärld 34,5 % 5,9 % 24,6 % 
 
Teknikvärld 12,1 % 25,5 % - 
 
Icke klassad 1,7 % - - 
 
Summa 100 % 100 % 100 % 
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  Bilaga 6 Resultat illokutionsanalys 
Kort 1 
Illokutions- 
kategori 

Fyrar  Fyrar 
Procent 

Service Service  
Procent 

Tidvatten, 
strömmar 

Tidvatten 
Procent 

Informativt 
syfte 5 33,3 % 2 9,5 % 1 4,6 % 
Explikativt 
syfte 9 60 % 19 90,5 % 20 90,8 % 
Expressivt 
syfte 0 0 0 0 0 0 
Argument-
erande syfte 0 0 0 0 0 0 
Handlings- 
inriktat syf 1 6,7 % 0 0 0 0 
Icke  
klassad 0 0 0 0 1 4,6 % 
 
Summa 15 100 % 21 100 % 22 100 % 

Ufs A 
Illokutions- 
kategori 

Navtex Navtex 
Procent 

ECDIS ECDIS 
Procent 

Informativt 
Syfte 8 28,6 % 2 8,8 % 
Explikativt 
syfte 9 32,1 % 10 43,5 % 
Expressivt  
syfte 1 3,6 % 0 0 
Argumenterande 
syfte 0 0 1 4,2 % 
Handlingsinriktat 
syfte 10 35,7 % 10 43,5 % 
 
Summa 28 100 % 23 100 % 
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Handbok 
 
Illokutionskategori Antal grafiska meningar 

Procent av grafiska 
meningar 

 
Informativt syfte 7 9,6 % 
 
Explikativt syfte 21 28,9 % 
 
Expressivt syfte 2 2,6 % 
 
Argumenterande syfte 17 23,3 % 
 
Handlingsinriktat syfte 26 35,6 % 
 
Summa 73 100 % 

Jämförelse i procent 
Illokutionskategori 
 

Kort 1 Ufs A Handbok 

Informativt  
syfte 13,8 % 19,6 % 9,6 % 
Explikativt  
syfte 82,8 % 37,2 % 28,9 % 
Expressivt  
syfte - 2,0 % 2,6 % 
Argumenterande  
syfte - 2,0 % 23,3 % 
Handlingsinriktat 
syfte 1,7 % 39,2 % 35,6 % 
Icke klassad 
 1,7 % - - 
 
Summa 100 % 100 % 100 % 
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Bilaga 7 Resultat kognitiv analys och illokutions-
analys 
Kort 1 
Fyrar 
Illokution/ 
Värld 

Informativ Explikativ Expressiv Argumenter- 
ande 

Handlings- 
inriktad 

Vetenskaps- 
värld - - - - - 
Objekts- 
värld 1 4 - - - 
Metapraktik- 
värld - - - - - 
Praktik- 
värld - - - - - 
Privat- 
värld - - - - 1 
Extern- 
värld - - - - - 
Praktisk 
objektsvärld - 2 - - - 
Teknik- 
värld 3 4 - - - 

Signaler 
Illokution/ 
Värld 

Informativ Explikativ Expressiv Argumenter- 
ande 

Handlings- 
inriktad 

Vetenskaps- 
värld - - - - - 
Objekts- 
värld 2 1 - - - 
Metapraktik- 
värld - - - - - 
Praktik- 
värld - - - - - 
Privat- 
värld - - - - - 
Extern- 
värld - - - - - 
Praktisk 
objektsvärld - 18 - - - 
Teknik- 
värld - - - - - 
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Tidvatten 
Illokution/ 
Värld 

Informativ Explikativ Expressiv Argumenter- 
ande 

Handlings- 
inriktad 

Vetenskaps- 
värld - 14 - - - 
Objekts- 
värld 1 6 - - - 
Metapraktik- 
värld - - - - - 
Praktik- 
värld - - - - - 
Privat- 
värld - - - - - 
Extern- 
värld - - - - - 
Praktisk 
objektsvärld - - - - - 
Teknik- 
värld - - - - - 
Anmärkning: I denna text finns en mening som inte varit möjlig att klassificera. 

Sammanslaget resultat 
Illokution/ 
Värld 

Informativ Explikativ Expressiv Argumenter- 
ande 

Handlings- 
inriktad 

Vetenskaps- 
värld - 14 - - - 
Objekts- 
värld 4 11 - - - 
Metapraktik- 
värld - - - - - 
Praktik- 
värld - - - - - 
Privat- 
värld - - - - 1 
Extern- 
värld - - - - - 
Praktisk 
objektsvärld - 20 - - - 
Teknik- 
värld 4 3 - - - 
Anmärkning: I texterna finns en mening som varit omöjlig att klassificera 
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Sammanslaget resultat i procent 
Illokution/ 
Värld 

Informativ Explikativ Expressiv Argumenter- 
ande 

Handlings- 
inriktad 

Vetenskaps 
värld - 24,1 % - - - 
Objekts- 
värld 6,9 % 19,0 % - - - 
Metapraktik- 
värld - - - - - 
Praktik- 
värld - - - - - 
Privat- 
värld - - - - 1,7 % 
Extern- 
värld - - - - - 
Praktisk 
objektsvärld - 34,5 % - - - 
Teknik- 
värld 6,9 % 5,2 % - - - 
Anmärkning: I texterna finns en mening som varit omöjlig att klassificera, den motsvarar 1,7 %. 
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Ufs A 
Navtex 
Illokution/ 
Värld 

Informativ Explikativ Expressiv Argumenter- 
ande 

Handlings- 
inriktad 

Vetenskaps- 
värld - - - - - 
Objekts- 
värld 4 - - - - 
Metapraktik- 
värld 1 - - - - 
Praktik- 
värld 2 1 - - - 
Privat- 
värld 2 1 - - 10 
Extern- 
värld - - - - - 
Praktisk 
objektsvärld - 3 - - - 
Teknik- 
värld 1 3 - - - 

ECDIS 
Illokution/ 
Värld 

Informativ Explikativ Expressiv Argumenter- 
ande 

Handlings- 
inriktad 

Vetenskaps- 
värld - - - - - 
Objekts- 
värld 1 - - - - 
Metapraktik- 
värld 1 - - - - 
Praktik- 
värld - - - - - 
Privat- 
värld 2 - - - 10 
Extern- 
värld - - - - - 
Praktisk 
objektsvärld - 3 - - - 
Teknik- 
värld - 8 - 1 - 
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Totalt, båda texterna 
Illokution/ 
Värld 

Informativ Explikativ Expressiv Argumenter- 
ande 

Handlings- 
inriktad 

Vetenskaps- 
värld - - - - - 
Objekts- 
värld 5 - - - - 
Metapraktik- 
värld 2 - - - - 
Praktik- 
värld 2 1 - - - 
Privat- 
värld - 4 1 - 20 
Extern- 
värld - - - - - 
Praktisk 
objektsvärld - 3 - - - 
Teknik- 
värld 1 11 - 1 - 

Totalt i procent 
Illokution/ 
Värld 

Informativ Explikativ Expressiv Argumenter- 
ande 

Handlings- 
inriktad 

Vetenskaps- 
värld - - - - - 
Objekts- 
värld 9,8 % - - - - 
Metapraktik- 
värld 3,9 % - - - - 
Praktik- 
värld 3,9 % 2,0 % - - - 
Privat- 
värld - 7,8 % 2,0 % - 39,2 % 
Extern- 
värld - - - - - 
Praktisk 
objektsvärld - 5,8 % - - - 
Teknik- 
värld 2,0 % 21,6 % - 2,0 % - 
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Handbok  
Illokution/ 
Värld 

Informativ Explikativ Expressiv Argumenter- 
ande 

Handlings- 
inriktad 

Vetenskaps- 
värld - - - - - 
Objekts- 
värld 2 1 - - - 
Metapraktik- 
värld 1 1 - 2 - 
Praktik- 
värld - 6 1 2 22 
Privat- 
värld 2 1 1 6 2 
Extern- 
värld 1 1 - 2 1 
Praktisk 
objektsvärld 2 10 - 5 1 
Teknik- 
värld - - - - - 

I procent 
Illokution/ 
Värld 

Informativ Explikativ Expressiv Argumenter- 
ande 

Handlings- 
inriktad 

Vetenskaps- 
värld - - - - - 
Objekts- 
värld 2,7 % 1,4 % - - - 
Metapraktik- 
värld 1,4 % 1,4 % - 2,7% - 
Praktik- 
värld - 8,2 % 1,4 % 2,7 % 30,2 % 
Privat- 
värld 2,7 % 1,4 % 1,4 % 8,2 % 2,7 % 
Extern- 
värld 1,4 % 1,4 % - 2,7 % 1,4 % 
Praktisk 
objektsvärld 2,7 % 13,7 % - 6,8 % 1,4 % 
Teknik- 
värld - - - - - 
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