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Sammandrag 
Den här uppsatsen grundar sig på en översättning av sex olika artiklar med operativa 

riktlinjer för Unescos konvention om skydd och främjande av mångfalden av 

kulturyttringar. Uppsatsen inleds med en källtextanalys som följs av överväganden 

inför översättningen samt några ord om översättningsstrategin som valdes med 

utgångspunkt ur vad som framkom av textanalysen. Uppsatsen avslutas med en 

översättningskommentar där de två problemområden som var mest centrala vid 

översättningen av källtexten diskuteras, det vill säga översättningen av textens många 

kulturbegrepp och modala hjälpverb. 

 

Arbetets engelska titel: 

The art of translating concepts of culture. Considerations when translating the 

guidelines for UNESCO’s convention on the protection and promotion of the 

diversity of cultural expressions   
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1. Inledning 
Den här uppsatsen är ett examensarbete som ingår i första året av mastersprogrammet 

i översättning vid Lunds universitet. Uppsatsen består av två delar där den första är en 

översättning och den andra en källtextanalys som åtföljs av en 

översättningskommentar. Texten jag har översatt består av sex artiklar med operativa 

riktlinjer för Unescos konvention om skydd och främjande av mångfalden av 

kulturyttringar. Uppdragsgivare är Svenska Unescorådet som är en svensk statlig 

myndighet som ger råd till regeringen i ärenden som gäller Unesco. Svenska 

Unescorådet fungerar som en förbindelselänk mellan Sverige och Unesco och 

informerar i Sverige om Unesco. Syftet med uppsatsen har varit att ta reda på vilka 

problem man som översättare stöter på vid översättning av en text med tydliga inslag 

av fackterminologi och modalitet samt att öka min medvetenhet om vilka 

överväganden som krävs för att kunna prestera en bra måltext. 

Den inledande textanalysen ger en bild av källtextens mest framträdande drag 

med utgångspunkt från Hellspong & Ledins analysmodell som presenteras i boken 

Vägar genom texten (1997). Resultatet av analysen var till nytta vid valet av den 

övergripande översättningsstrategi som jag använde mig av under 

översättningsarbetet. I översättningskommentaren resonerar jag kring de 

problemområden som uppstod under översättningen och vilka olika lösningar jag 

valde under arbetets gång. 

 

2. Textanalys 
En textanalys ger en överblick över källtexten, vilket är viktigt för att sedan kunna 

göra en bra översättning. För min analys har jag använt mig av textanalysmodellen 

som presenteras av Hellspong & Ledin i boken Vägar genom texten (1997). 

 

2.1 Situationskontext och deltagare 
Källtexten består av sex olika artiklar med operativa riktlinjer för Unescos konvention 

om skydd och främjande av mångfalden av kulturyttringar som jag har översatt på 

uppdrag av Svenska Unescorådet. Riktlinjerna antogs av Unescos medlemsländer 

under partskonferensen i Paris den 15-18 juni 2009. Textens huvudsakliga sändare är 

Unesco som är FN:s organ för internationellt samarbete inom utbildning, vetenskap, 
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kultur och kommunikation. Unescos medlemsländer är källtextens medsändare då 

även de har haft inflytande över riktlinjernas utformning. Beslutsprocessen har sett ut 

som så att konventionens högsta organ, partskonferensen, i juni 2007 gav den 

mellanstatliga kommittén i uppdrag att utarbeta de operativa riktlinjerna för 

konventionen om skydd och främjande av mångfalden av kulturyttringar. Kommittén 

består av företrädare från 18 länder som är parter i konventionen. De träffades fyra 

gånger efter partskonferensens första sammanträde i juni 2007 för att utvärdera och 

diskutera olika preliminära utkast till de operativa riktlinjerna. I juni 2009 godkändes 

riktlinjerna under partskonferensen av de 90 närvarande medlemsländerna. Varje 

medlemsland har en röst under konferensen. Observatörer från organisationer från 

civilsamhället får också delta under konferensen men har inte rätt att rösta.  

Medlemsländerna fungerar utöver rollen som medsändare även som textens 

mottagare. Då riktlinjerna i första hand vänder sig till medlemsländerna kan de 

klassas som de primära mottagarna. Sekundära mottagare är personer från 

civilsamhället som är intresserade av att delta i konventionens arbete, och då 

artiklarna finns publicerade på Unescos hemsida inkluderas även alla dem som kan 

tänkas vara intresserade av att läsa riktlinjerna i mottagargruppen. Hellspong & Ledin 

(1997 s. 53) skriver att relationen mellan sändar- och mottagarrollerna kan vara 

antingen symmetrisk eller asymmetrisk beroende på vilka rättigheter och skyldigheter 

sändarna och mottagarna har mot varandra. I min text är relationen delvis 

asymmetrisk då varken personer från civilsamhället eller övriga intresserade har något 

inflytande över artiklarnas innehåll. Den huvudsakliga makten ligger därmed hos 

sändaren. Att rollerna bara är delvis asymmetriska beror på att medlemsländerna har 

dubbla roller som både sändare och mottagare. Fram tills riktlinjerna antogs under 

partskonferensen år 2009 hade medlemsländerna och då framförallt de 18 

företrädarna i den mellanstatliga kommittén inflytande över innehållet. 

 

2.2 Innehåll och syfte 
Riktlinjerna rör konventionen om skydd och främjande av mångfald i kulturen och 

redogör ingående för vilka skyldigheter och rättigheter medlemsländerna har och hur 

de ska agera i särskilda situationer. De sex artiklarnas innehåll är av skiftande 

karaktär. Här nedan följer en kortfattad beskrivning av innehållet: 
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Artikel 7 – Åtgärder avsedda att främja kulturyttringar 
Riktlinjer för hur parterna genom kulturpolitik och andra åtgärder kan skapa en miljö som 
uppmuntrar enskilda personer och samhällsgrupper att skapa, framställa, sprida, distribuera 
och ha tillgång till kulturyttringar. 

 

Artikel 8 – Åtgärder avsedda att skydda kulturyttringar 
Riktlinjer för hur parterna ska agera vid hot mot kulturyttringar. 
 

Artikel 17 – Internationellt samarbete i situationer av allvarligt hot mot 
kulturyttringar 
Riktlinjer för hur parterna ska samarbeta vid hot mot kulturyttringar i de situationer som 
avses i artikel 8. 
 

Artikel 11 – Civilsamhällets roll och deltagande 
Riktlinjer för hur parterna ska uppmuntra civilsamhället att aktivt delta i arbetet med att 
skydda och främja kulturell mångfald. 
 

Artikel 16 – Förmånsbehandling av utvecklingsländer 
Riktlinjer för hur industriländerna kan underlätta kulturutbyten med utvecklingsländerna 
genom att bevilja förmånsbehandling. 
 

Artikel 18 – Internationella fonden till förmån för kulturell mångfald 
Riktlinjer för hur tillgångarna i den internationella fonden till förmån för kulturell mångfald 
ska användas. 

 

Syftet med texten är att fastställa och förmedla Unescos riktlinjer för konventionen till 

dem de berör, i första hand medlemsländerna, samt informera övriga intresserade om 

hur konventionen ska fungera och vilka roller de har som är inblandade i arbetet med 

att verkställa konventionens mål. 

 

2.3 Genre och intertextualitet 
Texten tillhör genren riktlinjer till konvention och den vertikala intertextualiteten är 

stark. Samma disposition som Unesco använder för riktlinjerna återfinns i många 

andra konventioner från till exempel FN (FN:s konvention om medborgerliga och 

politiska rättigheter artikel 7 och 10) och Europarådet (Europarådets konvention om 

förebyggande och bekämpande av våld mot kvinnor och våld i nära relationer). 

Källtexten följer givna mönster för hur en konvention enligt tradition skrivs. Som 

exempel 1 visar har varje artikel en kort inledning i kursiv som beskriver artikelns 

innehåll. Artiklarnas innehåll har tydliga rubriker som förklarar vad riktlinjerna som 

följer kommer behandla. Riktlinjerna separeras och sorteras med hjälp av numrerade 

listor och punktlistor, vilket gör att det är lätt att följa med i strukturen. Ett exempel 

på hur källtextens disposition ser ut kan ses i exempel 1: 
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(1) Källtextens disposition 
 Article 7 

1. Parties shall endeavour to create in their territory an environment which encourages 
individuals and social groups: 

 (a) to create, produce, disseminate, distribute and have access to their own cultural 
expressions […]. 

(b) to have access to diverse cultural expressions from within their territory as well as 
from other countries of the world.  

2. Parties shall also […].  
 
Principles 
1. Cultural policies and measures developed by Parties to promote the diversity of cultural 
expressions should: 

1.1  be part of an integrated approach at the appropriate level and in accordance with the 
constitutional frameworks; 
1.2  be based upon the guiding principles as set forth in Article 2 of the Convention;  

 
Measures used to facilitate the promotion of cultural expressions (best practices) 
In accordance with the sovereign right of States […]. 
2. These instruments could be related to the following fields: 

2.1  Legislative: e.g. establishment of structuring legislation in the cultural field (for 
example, legislation on broadcasting, copyright, status of the artist, etc.); 
2.2  Creation/production/distribution: e.g. creation of cultural organizations mandated to 
create, produce, present or render access to domestic cultural content; 
(KT rad 16-136) 

 

Källtextens stildrag påminner även om lagtext som också har en tydlig uppdelning i 

form av paragrafer och punktlistor. 

Den horisontella intertextualiteten, dvs. förbindelserna med andra texter 

(1997:57) är tydlig och består mestadels av direkta hänvisningar till andra artiklar i 

konventionen. Många av hänvisningarna inleds med formuleringar så som in 

accordance with och under som kan ses i exempel 2 och 3: 

 
(2) 1.1 be part of an integrated approach at the appropriate level and in accordance with the 

constitutional frameworks; (KT rad 50-52) 
 

(3) 11. Where a Party has determined a special situation under Article 8(1) and measures have 
been taken under Article 8(2), the Party concerned will include appropriate information 
about these measures in its periodical report to be provided to UNESCO under Article 9(a). 
(KT rad 382-388) 

 

2.4 Lexikogrammatik och textbindning 
Språkbruket i texten är formellt, opersonligt och abstrakt. Genom att vara abstrakt i 

språkbruket i stället för specifik täcker man in många olika situationer samt att man 

lämnar utrymme för medlemsländerna att själva tolka vad begreppen innefattar, och 
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vilken betydelse de har utifrån hur kulturlivet ser ut och fungerar i respektive land. 

Nedan följer ett kort utdrag som illustrerar textens abstrakta stil: 

 
(4) 1.5 foster the emergence of a dynamic cultural sector, taking into account all aspects of the 

cultural activities, goods and services in their diverse modes of creation, production, 
dissemination, distribution and access, whatever the means and technologies used. 

 (KT rad 69-75) 

 

Activities, goods och services är tre exempel på abstrakta ord i exemplet ovan, vars 

innebörd inte definieras ytterligare för läsaren. Fördelen med att vara abstrakt i det här 

fallet är att om man inte definierar vad activities, goods och services inbegriper så har 

man heller inte uteslutit något. 

Textens många termer gör att läsaren måste ha ett visst intresse eller en viss 

förståelse i ämnet för att kunna ta till sig textens innehåll tillfullo. Texten innehåller 

totalt 22 olika kulturbegrepp och fem av dessa kommer diskuteras mer ingående i 

översättningskommentaren. Texten har en byråkratisk kod och kan därför anses vara 

ganska smal (Hellspong & Ledin 1997 s. 55). 

Källtextens meningar har många inskjutna bisatser och det förekommer 

upprepade listningar. En vanlig listning är creation, production, distribution, 

dissemination and access som förekommer totalt sex gånger i källtextens tre första 

artiklar. Texten är även rik på verbalsubstantiv, substantiv som avletts av verb. 

Hellspong & Ledins (1997 s. 68) påstående att verbalsubstantiv gärna gör texter 

abstrakta samt att de är typiska för den byråkratiska koden som dras till det allmänna 

och opersonliga stämmer bra in på min källtext. I exemplet nedan finns tre 

verbalsubstantiv markerade: 

 
(5) The contribution of civil society could be exercised in the following areas: 

• support to Parties, as appropriate, in the elaboration and implementation of cultural 
policies; ��� (KT 491-495) 

 

Nedan följer ett utdrag ur ett av textens lite längre stycken där man kan finna exempel 

på både listningar och verbalsubstantiv: 

 
(6) In accordance with the sovereign right of States to formulate and implement cultural policies 

and adopt measures (Article 5.1 of the Convention), the Parties are encouraged to develop 
and implement policy instruments and training activities in the field of culture. Such 
instruments and activities should aim at supporting the creation, production, distribution, 
dissemination and access to cultural activities, goods and services with the participation of 
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all stakeholders, notably civil society as defined in the Operational Guidelines. 
 (KT rad 110-123) 

 

Texten består av många finala konnektivbindningar som förklarar avsikten med det 

som sagts innan. Vanliga sambandsord för de finala konnektivbindningarna är: used 

to och so as to. Även alternativa konnektivbindningar i form av sambandsord som 

and och or och specificerande konnektivbindningar i form av including och inter alia 

m.fl. är vanliga i texten. De alternativa och specificerande bindningarna tillhör 

gruppen additiva konnektiver. Additiva bindningar är enligt Hellspong & Ledin (1997 

s. 88) det typiska medlet för att hålla ihop de påståenden som uppträder i 

beskrivningar, medan kausala bindningar, där de finala konnektivbindningarna ingår, 

är typiska för utredningar. Exempel 7 visar utdrag ur texten där konnektivbindningar 

ingår: 

 
(7) Alternativa konnektivbindningar 

3. Measures taken by the Party under Article 8(2) will depend on the nature of the “special 
situation” determined by the Party and may include but will not be limited to: short-term or 
emergency measures designed to have an immediate effect; reinforcement or amendment of 
existing policies and measures; new policies and measures; long term strategies; and appeals 
to international cooperation. (KT rad 267-277) 
 

 Specificerande konnektivbindning 
 5.6 explain the measures taken or proposed to remedy the special situation, including short-

term and emergency measures, or long-term strategies; (KT rad 315-318) 
 

1. The nature of threats to cultural expressions can be inter alia cultural, physical or 
economic. (KT 254-256) 

 

 Finala konnektivbindningar 
Measures used to facilitate the promotion of cultural expressions (best practices). 
(KT rad 106-108) 
 

2.6 Access strategies: e.g. encourage programmes for economically disadvantaged groups 
and incentives so as to facilitate their access to cultural goods and services. 
(KT rad 159-163) 

 

2.5 Språkhandlingar och modalitet 
Hellspong & Ledin (1997 s. 161) påstår att vi alltid gör något som kan förändra 

situationen och påverka andra när vi använder ord. Vi utför då en språkhandling. 

Eftersom källtexten tillhör genren riktlinjer så är det naturligt att texten främst består 

av språkhandlingar i form av uppmaningar. Syftet med uppmaningar är att ändra på 

något genom att få någon att handla (1997 s. 162). Uppmaningarna är kopplade till 
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vad Unesco förväntar sig att medlemsländerna gör för att konventionens mål ska 

kunna uppnås och riktar sig oftast direkt till medlemsländerna. Uppmaningarna inleds 

oftast med shall eller should. I utdragen i exempel 8 kan man se hur uppmaningarna i 

texten brukar formuleras: 

 
(8) 12. In accordance with Article 17, the Parties shall cooperate in providing ��� assistance to each 

other, paying particular attention to developing countries, in situations referred to under 
Article 8. (KT rad 392-396) 

 

  7. The report should be provided to the Committee at least three months before the opening 
of an ordinary session of the Committee in order to allow for the dissemination of 
information and consideration of the issue. (KT rad 332-337) 

 

Även språkhandlingar i form av upplysningar förekommer på många ställen i texten. 

Uppmaningarna och upplysningarna är inte alltid lätta att särskilja då de är ganska 

lika i utformningen i källtexten. Det beror till stor del på att även många av 

upplysningarna innehåller hjälpverbet should såsom i exempel 9: 

 
(9) 5. Beyond the principles that Parties should endeavour to apply and the measures they are 

encouraged to implement, Parties are encouraged to communicate better and share 
information and expertise on the policies, measures, programmes or initiatives that have 
achieved the best results in the field of culture. (KT rad 201-209) 

 

Should är ett av alla de modala hjälpverb som förekommer i texten. Andra som finns 

representerade är: can, could, may, will, would, shall och must. Modala hjälpverb kan 

ha många olika betydelser, vilket gör det svårt att som översättare veta dess rätta 

betydelse i texten. För should varierar oftast betydelsen mellan bör och ska där bör 

oftast signalerar att det handlar om något som är lämpligt att utföra medan ska är en 

uppmaning att något ska göras. Utdraget nedan är ett exempel som visar på 

svårigheten med att utläsa rätt betydelse för de modala hjälpverben: 

 
(10) 7.3 Parties should put in place mechanisms and measures facilitating and enhancing the 

exchange of information and sharing of expertise and best practices, as provided for by 
Article 19 of the Convention (exchange, analysis and dissemination of information). 

  (KT rad 1030-1036) 

 

Should skulle i exemplet kunna vara ett uttryck för något som är lämpligt att 

medlemsländerna gör men det kan också lika gärna vara en uppmaning i form av ett 

direktiv som måste följas. Att välja bör eller ska i översättningen kan alltså förändra 
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innehållets innebörd helt och hållet. Eftersom de modala hjälpverben påverkar 

nyanserna i översättningen och kan ställa till problem vid framställningen av en 

korrekt översättning, kommer hjälpverben, i synnerhet should, diskuteras mer 

ingående i översättningskommentaren. 

 

3. Översättningen 
 

3.1 Överväganden inför översättningen 
Den översatta texten ska publiceras på Svenska Unescorådets hemsida och riktar sig 

till alla som har ett intresse för kultur och kulturell mångfald eller Unescos arbete 

inom kulturområdet. På Unescos internationella hemsida finns riktlinjerna redan 

översatta till franska och spanska och fler översättningar kan finnas på 

medlemsländernas egna hemsidor. 

Mitt fokus under översättningsarbetet har främst legat på att sätta mig in i 

terminologin som används i riktlinjerna för att kunna översätta de många 

upprepningarna och listningarna i texten på ett konsekvent sätt. Själva konventionen 

om skydd och främjande av mångfalden av kulturyttringar finns redan översatt till 

svenska, fast inte publicerad på hemsidan. Delar ur riktlinjerna som jag har översatt 

finns med i översättningen av konventionen så därifrån har jag kunnat låna vissa 

utdrag och uttryck till min översättning. I samtal med min uppdragsgivare Mikael 

Schultz, kansliråd på Kulturdepartementet, påtalade han dock att han inte var särskilt 

nöjd med översättningen av konventionen, däribland titeln, vilket har gjort att jag har 

försökt att gå ifrån det redan översatta där det har passat. Jag har till exempel försökt 

förenkla titeln på källtexten, vilket kan ses i exemplet nedan: 

 
(11) Tidigare översättning: Konventionen om skydd för och främjande av mångfalden av 

kulturyttringar. 
 

Min översättning: Konventionen om skydd och främjande av mångfalden av kulturyttringar. 

 
Tanken var att hitta en ny titel som inte känns som Schultz utryckte det, 

lika ”klumpig” som den förra. Mitt mål var att bli av med ordet ”för” i titeln för att 

skapa ett bättre flyt i meningen samt att hitta en lösning som skulle förhindra att 

ordet ”av” upprepades två gånger tätt efter varandra. Mitt förslag på lösning för 
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ordet ”av” var länge att skriva ”mångfalden i kulturen” istället för ”mångfalden av 

kulturyttringar”. Denna omformulering av titeln kändes mindre klumpig, men 

betydelseskillnaden mellan mitt förslag och det gamla alternativet kändes för stor, 

vilket gjorde att ”mångfalden av kulturyttringar” fick stå kvar. I slutändan var det inte 

mycket som kunde göra titeln mindre klumpig men ordet ”för” kunde tas bort utan att 

titelns innebörd förändrades och därmed förbättrades flytet i meningen en aning. 

 

3.2 Översättningsstrategi 
För att kunna bestämma sig för en översättningsstrategi måste man ta reda på vilken 

typ av källtext man har att utgå ifrån. Lundquist använder sig i sin bok av Reiss 

(1971) textindelning där alla texter delas in i tre olika grupper som kräver olika 

översättningsstrategier. De olika texttyperna, så som Lundquist (2007 s. 52) beskriver 

dem är: 

 

– Innehållsbetonade texter  

Texterna är ämnesorienterade och den informativa och referentiella 

funktionen dominerar. Vid översättning av den här typen av texter ska man 

fokusera på att säkra den semantiska ekvivalensen med en exakt 

fackterminologi som återger ämne och innehåll oförändrat. 
 

– Formbetonade texter 
Texter där den expressiva funktionen dominerar. Vid översättning fokuserar 

man på att uppnå stilistisk och estetisk ekvivalens även om det måste ske på 

bekostnad av semantisk precision. 
 

– Appellbetonade texter 

Texter där den handlingsframkallande och reglerande funktionen dominerar. 

Vid översättning ska man sträva efter pragmatisk ekvivalens för att texten 

ska ha samma effekt på mottagaren i den nya kommunikationssituationen 

som den hade på mottagaren i den ursprungliga situationen. 

 

En text kan ha drag från fler än en av de beskrivna textgrupperna, vilket gör att man 

kan behöva använda sig av olika översättningsstrategier i olika passager i texten.  
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Ser man på min källtext som består av konventionsriktlinjer så passar den inte in i 

gruppen med de formbetonade texterna då den semantiska ekvivalensen i den här 

källtexten är långt mycket viktigare än både den stilistiska och den estetiska 

ekvivalensen. Texten har däremot både appellbetonade och innehållsbetonade drag 

med tyngdpunkt på det sistnämnda. Då detta är en text där den informativa funktionen 

dominerar har min översättningsstrategi främst fokuserat på att säkra den semantiska 

precisionen och fackterminologin för att källtextens innehåll skulle förbli så 

oförändrat som möjligt i översättningen. Exempel på hur jag har arbetat med 

fackterminologin i form av textens många kulturbegrepp kan ses i 

översättningskommentaren nedan. 

 

4. Översättningskommentar 
I den här delen kommer jag fokusera på två olika problemområden i texten som har 

påverkat den slutgiltiga översättningen. Först tar jag upp fem olika kulturbegrepp som 

har krävt extra överväganden, därefter går jag igenom hur översättningsprocessen 

kring de modala hjälpverben i texten har sett ut. 

 

4.1 Kulturbegrepp 
Texten innehåller ett stort antal kulturbegrepp. Abstraktionsnivån på dessa är hög för 

att begreppen ska kunna användas i alla Unescos medlemsländer. Det viktigaste för 

mig vid översättningen av dessa begrepp har varit att hitta den mest korrekta 

betydelsen på svenska så att innehållets trovärdighet inte går förlorad samt att behålla 

abstraktionsnivån så att begreppen varken blir för specifika men heller inte för 

allmänna i sin betydelse. Källtexten innehåller totalt 22 olika kulturbegrepp som 

återkommer sammanlagt 117 gånger. Begreppen i tabellen i exempel 12 kommer i 

ordning med det mest frekventa ordet på första plats. Första parentesen talar om hur 

många gånger begreppet finns i texten. Den andra parentesen är en hänvisning till det 

första stället i texten där begreppet förekommer. 
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(12) 1 cultural expressions 
(19) (KT rad 3) 

kulturyttringar 12 cultural enterprises 
(3) (KT rad 87) 

kulturverksamheter 

 2 cultural activities, 
goods and services/ 
cultural goods and 
services 
(17) (KT rad 71) 

kulturella aktiviteter, 
varor och tjänster 

13 cultural exchanges 
(3) (KT rad 635) 

kulturutbyten 

 3 diversity of cultural 
expressions 
(12) (KT rad 3) 

mångfalden av 
kulturyttringar 

14 cultural communities 
(2) (KT rad 38) 

kulturgemenskaper 

 4 cultural field/ 
field of culture 
(9) (KT rad 66) 

kulturområde 15 cultural content 
(2) (KT rad 136) 

kulturinnehåll/ 
kulturellt innehåll 

 5 cultural policies 
(9) (KT rad 46) 

kulturpolitik 16 cultural 
organizations 
(1) (KT rad 134) 

kulturorganisationer 

 6 cultural professionals 
(9) (KT rad 181) 

kulturarbetare 17 cultural 
consequences 
(1) (KT rad 313) 

kulturella 
konsekvenser 

 7 cultural/culture sector 
(7) (KT rad 70) 

kultursektor 18 cultural events 
(1) (KT rad 851) 

kulturevenemang 

 8 cultural industries 
(6) (KT rad 182) 

kulturnäringar 19 cultural impact 
(1) (KT rad 1336) 

kulturell påverkan 

 9 cultural dimension 
(5) (KT rad 737) 

kulturaspekt 20 cultural processes 
(1) (KT rad 487) 

kulturprocesser 

 10 cultural cooperation 
(4) (KT rad 744) 

kulturellt samarbete 21 cultural resources 
(1) (KT rad 803) 

kulturresurser 

 11 cultural diversity 
(3) (KT rad 374) 

kulturell mångfald 22 cultural spheres 
(1) (KT rad 1000) 

kultursfärer 

 

Eftersom textens primära målgrupp kan förväntas vara personer som har ett intresse 

av kultur kan man anta många av dem redan är bekanta med de olika kulturbegreppen. 

Detta gäller dock inte alla då riktlinjerna är offentliga och kan läsas av vem som helst. 

Det är alltså extra viktigt att översättningen blir rätt så att källtextens stilnivå behålls 

och så att de som inte känner till begreppen sen innan inte vilseleds av felöversatta 

begrepp som inte används i svenska kulturkretsar.  

Några av de listade begreppen såsom cultural cooperation var inte särskilt svåra 

att översätta. Andra begrepp hade till synes självklara översättningar men ställde ändå 

till problem så som till exempel cultural policies där översättningen kulturpolitik 

fungerar bra i singular men är svårt att använda i plural på svenska. Vissa begrepp 

visade sig kräva mer omfattande efterforskningar innan jag kunde komma fram till ett 

bra översättningsalternativ. Fem av dessa kulturbegrepp har jag valt att gå igenom 

mer ingående här nedan. 
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4.1.1 Cultural industries & cultural enterprises 

Vid första anblicken kan cultural industries och cultural enterprises kännas ganska 

lika. Begreppen finns inte med i varken engelskspråkiga eller engelsk-svenska 

ordböcker. Däremot har Unesco själva definierat termen cultural industries. I artikel 4 

i konventionen står det att läsa: 

 
(13) ”’Cultural industries’ refers to industries producing and distributing cultural goods or 

services as defined in paragraph 4 above.” (s. 5, paragraf 5) 

 

I paragraf fyra vidareutvecklar Unesco begreppet ytterligare:  

 
(14) “’Cultural activities, goods and services’ refers to those activities, goods and services, which 

at the time they are considered as a specific attribute, use or purpose, embody or convey 
cultural expressions, irrespective of the commercial value they may have. Cultural activities 
may be an end in themselves, or they may contribute to the production of cultural goods and 
services.” (s. 5, paragraf 4) 

 

Sökningar i Norstedts och NE:s engelska ordböcker för att ta reda på den allmänna 

skillnaden i betydelse mellan industry och enterprise gav följande:  

 
(15) industry 

Norstedts engelska ordbok: industri; näringsliv; industrigren, näringsgren, bransch, näring. 
NE:s engelska ordbok: industri, näring[sgren], sektor. 

 

enterprise 
Norstedts engelska ordbok: [affärs]företag. 
NE:s engelska ordbok: företag. 

 

Här kan man ana att cultural industries syftar på större företagsverksamheter än vad 

cultural enterprises gör, vilket bekräftas i exemplet som följer från det engelska 

uppslagsverket Merriam-Webster: 

 
(16) Merriam-Webster 

industry 
a) systematic labor especially for some useful purpose or the creation of something of 

value. 
b) a department or branch of a craft, art, business, or manufacture; especially: one that 

employs a large personnel and capital especially in manufacturing. 
c) a distinct group of productive or profit-making enterprises. 
d) manufacturing activity as a whole. 
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enterprise 
a) a unit of economic organization or activity; especially: a business organization. 
b) a systematic purposeful activity. 

 

Sammanfattningsvis verkar det som att termen cultural industries enligt Unescos 

definition, i exempel 11 ovan, innefattar att det utförs någon form av framställning 

och spridning av kulturella varor i större skala. Läser man ordböckernas definitioner 

av industry och enterprise så tolkar jag skillnaden som att framställning inte är en 

nödvändighet för cultural enterprises men inte heller uteslutet.  

I exempel 17 kan man se hur båda begreppen används i källtexten: 

 
(17) cultural industries 
 3.2 foster the transfer of information and expertise to help cultural professionals and the 

cultural industries, with particular regard for youth, to acquire the knowledge and skills 
required to benefit fully from the perspectives offered by these new technologies.  

 (KT rad 180-186) 
 

 4.1.3 providing strategic support to their domestic cultural sectors and cultural industries; 
 (KT rad 941-943) 

 

 cultural enterprises 
 (ii) providing special fiscal measures and incentives for cultural enterprises from developing 

countries, such as tax credits and double taxation avoidance agreements; (KT rad 827-830) 
 

 (vii) encouraging the presence and the initiatives, as well as the investment of cultural 
 enterprises from developing countries in developed countries through e.g. information 
 services, assistance or appropriate measures of fiscal or legal nature; (KT rad 856-862) 

 

Sökningar i Språkbankens konkordanser på ordet kultur* gav en lista med 2727 ord 

som alla började på kultur. Av dessa valde jag ut fyra begrepp var, som kan ses i 

exempel 18, som skulle kunna vara möjliga översättningsalternativ till cultural 

industries och cultural enterprises. 

 

(18) cultural industry 
• kulturbolag 
• kulturindustri 
• kulturkoncern 
• kulturnäring 

cultural enterprise 

• kulturförening 
• kulturföretag 
• kulturorganisation 
• kulturverksamhet 

 

För att ta reda på vilka svenska kulturbegrepp som används mest frekvent i det 

svenska språket gjordes sökningar i EUR-Lex, Språkbankens konkordanser och på 

Google. På alla tre sökställena har jag åtföljt sökordet med en asterisk (*) för att få ett 
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bredare sökresultat. Till exempel ger sökningar på kulturnäring bara träffar på just 

ordet kulturnäring medan kulturnäring* även ger träffar på kulturnäringar och 

kulturnäringen m.fl. I EUR-Lex kan man söka på ett ord och sedan visa två 

språkversioner samtidigt, vilket har varit användbart vid mina efterforskningar. Det 

innebär att om man gör en sökning på ordet cultural industry får man upp en lista med 

dokument där ordet ingår. Dessa dokument kan man sedan välja att visa med en 

tillgänglig översättning av dokumenten sida vid sida med den engelska texten. Det gör 

att man enkelt kan se vad ordet man har sökt på har översatts till i EU:s olika 

medlemsländer. 

Resultaten för de översättningsalternativ jag tagit fram för cultural industries kan 

ses nedan: 

 

(19) cultural industry EUR-Lex Google Språkbankens 
konkordanser 

 kulturbolag* 0 1 060 000 22 

 kulturindustri* 70 49 200 27 

 kulturkoncern* 0 942 1 

 kulturnäring* 10 908 2 

 

Varken kulturbolag eller kulturkoncern kändes tillräckligt övergripande för den här 

typen av text så valet stod mellan kulturindustri och kulturnäring. Kulturindustri har 

fler träffar än kulturnäring i alla tre sökningarna ovan men tittar man på vilket 

begrepp som är vanligast i rapporter från Kulturdepartementet, Statens kulturråd och 

Unesco så är det nästan uteslutande kulturnäring som används när man pratar om 

näringar som rör kulturföretagande. År 2008 fick Tillväxtanalys, en statlig myndighet 

under näringsdepartementet som tar fram tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, 

i uppdrag att ta fram en definition av kreativa näringar. Tillväxtanalys föreslår i 

rapporten från oktober 2009 att man i framtiden ska använda begreppet 

kulturnäringar. De skriver så här i sin rapport (2009 s. 9):  

 
”Tillväxtanalys föreslår att man använder begreppet kulturnäringar. Tillväxtanalys anammar 
därmed det förslag till ”kulturnäringar” eller ”cultural industries” som Unesco (2007) och 
Frankrikes kulturdepartement, i en rapport till Eurostat (2008), föreslagit”. 

 



 

 15 

Detta innebär att det egentligen inte finns några andra alternativa översättningar för 

cultural industries, åtminstone inte vid översättning av formella texter. 

Kulturnäringar blev därför slutligen det självklara valet i min översättning. 

Cultural enterprises har inte definierats i konventionen av Unesco på samma sätt 

som cultural industries. Läser man källtexten förstår man att begreppet är friare och 

kan innefatta små som stora verksamheter som kan men inte heller måste framställa 

och sprida kulturella varor. När jag undersökte frekvensen bland mina framtagna 

översättningsalternativ som ses i exempel 20 visade det sig att alla fyra begreppen 

fick ganska många träffar, vilket tyder på att det inte finns ett väletablerat uttryck.  

 

(20) cultural enterprise EUR-Lex Google Språkbankens 
konkordanser 

 kulturförening* 29 1 740 000 300 

 kulturföretag* 14 40 300 5 

 kulturorganisation* 72 1 710 000 15 

 kulturverksamhet* 82 1 280 000 113 

 

Kulturförening kom med på listan för att det gav så många träffar i Språkbankens 

konkordanser men föll snabbt bort då det inte alls kan jämställas med cultural 

enterprise, vilket blev extra tydligt efter sökningarna i EUR-Lex. I den svenska 

översättningen av Unescos konvention har cultural enterprises översatts till 

kulturverksamhet. Det är även det ordet som fick flest träffar i EUR-Lex och näst 

mest i Språkbankens konkordanser samt att det används frekvent i betänkandet av 

kulturutredningen som kom ut år 2009. På grundval av detta valde jag att översätta 

cultural enterprises till kulturverksamhet då det känns som ett bra och övergripande 

samlingsord som passar det abstrakta språket i den här texten.  

 

4.1.2 Cultural dimension 

Begreppet cultural dimension finns med totalt fem gånger i texten. Fyra av dessa 

gånger nämns det tillsammans med trade dimenson, vilket kan ses i exempel 21: 

 
(21) 3.2 Legal and institutional frameworks that could be used by the Parties are organized, as the 

cases may be, around the following dimensions: 
 – the cultural dimension; 
 – the trade dimension; 
 – a combination of the trade and cultural dimensions. (KT rad 732-740) 



 

 16 

Eftersom begreppen står i så nära relation med varandra måste översättningen av 

dimension passa båda begreppen lika bra. Jag säkerställde därför att mina 

översättningsalternativ som jag tagit fram genom sökningar i EUR-Lex fungerade 

ihop med både kultur och handel som är de ord som ska föregå dimension. Exempel 

22 och 23 visar antalet sökträffar för översättningsalternativen till cultural dimension 

och trade dimension: 

 

(22) cultural dimension EUR-Lex Google Språkbankens 
konkordanser 

 kulturaspekt* 14 65 700 0 

 kulturdimension* 7 57 600 1 

 kulturperspektiv* 3 183 000 7 

 

(23) trade dimension EUR-Lex Google Språkbankens 
konkordanser 

 handelsaspekt* 6 221 000 0 

 handelsdimension* 4 9 930 0 

 handelsperspektiv* 2 34 600 0 

 

Sökningar i EUR-Lex visade att alla mina tre översättningsalternativ används i EU-

lagstiftning och offentliga dokument på svenska, fast kulturaspekt och handelsaspekt 

fick flest träffar. Att träffarna blev få i Språkbankens konkordanser tyder på att det 

inte är några vanligt förekommande begrepp i svensk dagspress som konkordanserna 

till största delen är uppbyggda av. 

Efter sökningar på aspekt, dimension och perspektiv i NE:s svenska ordbok så 

kändes inte dimension på svenska som ett lika bra översättningsval som de andra två 

orden. NE:s förklaringar följer här nedan: 

 
(24) Nationalencyklopedin 
  aspek´t subst. ~en ~er ���ORDLED:  a-spekt-en 

���1 (ett av flera) sätt att betrakta eller analysera ngn företeelse t.ex. ett problem el. en fråga 
{→infallsvinkel 2, perspektiv, synvinkel 2, sätt 2} ��� BET.NYANS:  (fokusering av) 
delproblem ��� KONSTR.:  en ~ (på ngt), (ur) en (viss). 

 

dimension [-ʃo´n]     subst. ~en ~er ���ORDLED:  di-mens-ion-en 
���1 (mest plur.) (visst) mått för viktig, kännetecknande utsträckning hos ngt föremål; särsk. i 
fråga om tjocklek, diameter etc. {se mått 1} BET.NYANSER:  a) spec. i fråga om 
(uppsättningar av) varor och halvfabrikat i standardiserade storlekar ⟨äv. i sing.⟩ b) 
allmännare storlek: ett budgetunderskott av enorma ~er; misstaget gör att han får mera 
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mänskliga ~er ���.  
2 huvudriktning för angivande av (ngts) utbredning i rummet dvs. längd, bredd, höjd etc. 
{→ledd} ���BET.NYANSER:  a) i fys. sammanhang äv. om storheter (sorter) som inte 
motsvarar utsträckning i rummet, t.ex. elektr. spänning (volt) {→dimension 1} b) ofta 
överfört, särsk. i fråga om sätt att uppfatta el. analysera den andliga verkligheten. 

 

perspekti´v subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ���ORDLED:  per-spekt-iv-et ��� 
• avbildning på plan yta (av tredimensionellt föremål), som för ögat ger samma intryck av 
djup som det verkliga föremålet ���BET.NYANSER:  a) punkt eller riktning varifrån ngt 
betraktas eller är avbildat, synvinkel b) bildligt och överfört, spec. om visst sätt att uppfatta 
el. analysera ngt {→aspekt 1, infallsvinkel 2} c) spec. äv. om (andlig) överblick e.d. d) spec. 
äv. (framtids)möjlighet ���KONSTR.:  (ur ett visst) ~, ett ~ (på ngt). 

 

Som man kan se i exemplet ovan så är dimension mer ett uttryck för mått på saker 

eller en angivning på någots utbredning i rummet. Att dimension har börjat användas 

som en synonym till aspekt och perspektiv beror troligtvis på att svenskan påverkas av 

det engelska språket. Det här är ett fenomen som Gellerstam tar upp i sin studie 

Translations as a source for cross-linguistic studies (1996). ”Falska vänner” är en 

term för ord som har olika betydelse i källspråket och i målspråket. Gellerstam (1996 

s. 56) påstår att ord som har mindre kontextuella skillnader lätt smyger sig in i 

svenska översättningar. Dessa ord kan vara ”vänner” men de är inte särskilt falska 

menar Gellerstam. Dimension skulle alltså kunna vara ett exempel på ett sådant ord 

som smugit sig in i svenska översättningar med en annan betydelse än den 

ursprungligen har på svenska. 

I betänkandet av kulturutredningen används både kulturaspekt och 

kulturperspektiv i texten men kulturaspekt används mer frekvent. Även om båda 

alternativen fungerar i stort sett lika bra i kombination med ordet kultur så föll valet 

på kulturaspekt eftersom aspekt visade sig vara betydligt vanligare i kombination med 

handel än vad perspektiv är. 

 

4.1.3 Cultural consequences & cultural impact 

Cultural consequences och cultural impact har liksom cultural industries och cultural 

enterprises, i punkt 4.1.1 ovan, vissa likheter i betydelse, vilket gjorde att jag var 

tvungen att undersöka skillnaden noga innan jag kunde komma fram till en bra 

översättning av begreppen. Här nedan ser man begreppen i sitt sammanhang i texten: 

 
(25) cultural consequences 
  5.5 determine the nature of the consequences of the risk or threat to the cultural expression, 

and demonstrate the nature of the cultural consequences; (KT rad 310- 313) 
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 cultural impact 
12.2 a programme/project outline (title, objectives, activities and expected results including 
the cultural and social impact, beneficiaries, and a commitment to submit a report on the 
execution of the programme/project); (KT rad 1334-1339) 

 

Skillnaden man kan utläsa från utdragen ovan är att cultural consequences nämns i 

samma mening som orden risk och hot mot kulturyttringar, vilket gör det tydligt att 

det är negativa konsekvenser det handlar om. Cultural impact är friare och kan 

användas i både positiva och negativa sammanhang. Översättningsförslagen för 

begreppen ses i exempel 26 och 27: 

 

 

 

(27) cultural impact EUR-Lex Google Språkbankens 
konkordanser 

 kulturell effekt* 0 281 0 

 kulturell påverkan* 1 25 000 2 

 kulturell inverkan* 2 4 190 0 

 kulturella verkningar 3 198 0 

 

Sökningar i NE visar hur lika översättningsalternativen för cultural consequences är: 

 
(28) Nationalencyklopedin 

effek´t subst. ~en ~er ���ORDLED:  ef-fekt-en 
1 resultat av viss (påtaglig) påverkan {→följd 1, inverkan, verkan 1}. 

 

följd subst. ~en ~er ���ORDLED:  följd-en 
���  1 ngt som inträffar som direkt resultat av tidigare händelse {→effekt 1, konsekvens 1}. 

 

konsekven´s subst. ~en ~er ���ORDLED:  kon-sekv-ens-en 
���1 (logiskt) oundviklig följd (av viss handling) som måste beaktas p.g.a. sin betydelse 
{→resultat}. 

 

Dock indikerar resultatet av sökningarna att kulturella konsekvenser stämmer bäst 

överens med källtextens innebörd. En konsekvens är sällan positiv, vilket en följd 

däremot oftast är, om det inte åtföljs av ord som indikerar något annat. I rapporter från 

(26) cultural consequences EUR-Lex Google Språkbankens 
konkordanser 

 kulturella effekter 9 3 400 1 

 kulturella följder* 7 3 610 0 

 kulturella 
konsekvenser* 20 7 400 0 
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olika kulturinstanser och organisationer nämns sällan kulturella följder i negativa 

ordalag men de få gånger det händer är det kulturella konsekvenser som används som 

begrepp. Kulturella konsekvenser fick även flest träffar i EUR-Lex och Google så det 

föll sig naturligt att använda mig av det som översättning av cultural consequences. 

Översättningsordet för cultural impact ska varken förmedla en positiv eller 

negativ känsla hos läsaren. De fyra översättningsalternativen i exempel 27 är därför 

alla neutrala, och som man kan se i jämförelsen av orden i NE i exempel 29 så är 

betydelserna av orden lika: 

 
(29) Nationalencyklopedin 

effek´t subst. ~en ~er ���ORDLED:  ef-fekt-en 
1 resultat av viss (påtaglig) påverkan {→följd 1, inverkan, verkan 1}. 

 

på`verkan subst., best. f. ~, n-genus; som plur. kan användas påverkningar ��� 
ORDLED:  på--verk-an ���• fortlöpande inverkan vanl. med förändring som resultat 
{→effekt 1}. 

 

in`verkan subst., best. f. ~, n-genus; som plur. kan användas inverkningar ��� 
ORDLED:  in--verk-an ���• fortlöpande effekt vanl. i form av olika slag av förändringar 
{→verkan 1}. 

 

ver`kan subst., best. f. ~, n-genus; som plur. kan användas verkningar ���ORDLED:  verk-an 
���1 kraft att fungera som orsakande faktor på viss företeelse; med visst resultat som följd {se 
verka 2} {→effekt 1, följd 1, inverkan, resultat}: eldverkan; skadeverkan; sprängverkan; 
återverkan; medicinen hade ingen ~; ~ av bedövningen försvinner efter 12 timmar; hon såg 
ut över publiken och bedömde ~ av det hon sagt; en lag om skyddsinternering hade införts 
med omedelbar ~ ���BET.NYANSER:  a) om resultat e.d. av motsvarande handling el. 
skeende: färgverkan; inverkan; snabbverkan; symbolverkan; göra ~ b) spec. (i mer el. 
mindre fil. sammanhang) det som oundvikligen följer: orsak och ~. 

 

Alla alternativen används i olika kulturrapporter vilket tyder på att det som 

översättare går att välja ganska fritt bland orden utan att göra något större fel. I den 

svenska översättningen av konventionen används ordet effekt men det är det ordet 

som har fått minst träffar i EUR-Lex, Google och Språkbankens konkordanser. Jag 

valde i stället att använda mig av kulturell påverkan i min översättning då det 

begreppet fick överlägset flest träffar i Google. Kulturell påverkan var även det enda 

alternativ som fick träffar i Språkbankens konkordanser, vilket ger begreppet en liten 

fördel jämfört med de övriga. 
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4.2 Modala hjälpverb 
I Svartvik & Sagers grammatikbok Engelsk universitetsgrammatik kan man läsa att 

hjälpverb har till uppgift att ”hjälpa” ett huvudverb på olika sätt. Hjälpverben kan 

indelas i tre grupper beroende på deras olika funktioner och former: primära hjälpverb, 

modala hjälpverb och marginella hjälpverb. De modala hjälpverben, som jag kommer 

rikta in mig på här, har en mängd olika betydelser och uppgifter (1996 s. 14-15). De 

kan enligt Estling Vannestål (2007 s. 162) till exempel användas för att uttrycka 

förmåga, framtid, tvång, tillåtelse, sannolikhet och vilja. De modala hjälpverben är: 

can, could, may, might, will, would, shall, should, must och ought to. Här följer några 

exempel på modalitet i texten och dess betydelser: 

 
(30) Tillåtelse – may 

2. Parties may take all appropriate ��� measures to protect and preserve cultural expressions 
within their territories in special situations in conformity with Article 8 of the present 
Convention. (KT rad 258-262) 

 

Möjlighet – may 
3. Measures taken by the Party under Article 8(2) will depend on the nature of the “special 
situation” determined by the Party and may include but will not be limited to: short-term or 
emergency measures designed to have an immediate effect; reinforcement or amendment of 
existing policies and measures; new policies and measures; long term strategies; and appeals 
to international cooperation. (KT rad 267-277) 

 

Direktiv, order – will, should 
6. Where a Party has identified a special situation under Article 8(1) and taken measures 
under Article 8(2), the concerned Party will report to the Committee regarding the measures 
taken. The report should contain the information listed at paragraph 5 of this chapter.  
(KT rad 324-330) 

 

Lämplighet – should 
5. Beyond the principles that Parties should endeavour to apply and the measures they are 
encouraged to implement, Parties are encouraged to communicate better and share 
information and expertise on the policies, measures, programmes or initiatives that have 
achieved the best results in the field of culture. (KT rad 201-209) 

 

Nödvändighet – must 
13. All funding requests must reach the Secretariat of the Convention by 30 June each year 
to enable their evaluation by the Committee at its ordinary session before the end of the year. 
(KT rad 1355-1359) 

 

Svårigheten med de modala hjälpverben ligger i att veta vilken betydelse verbet ska 

ha i översättningen i de fall där det är otydligt i källtexten. Ett potentiellt bevis på 

detta problem är att Unesco själva har valt att uteslutande översätta should med bör 

även om min uppdragsgivare, Mikael Schultz, säger att should i flera fall i texten kan 
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ha betydelsen ska. Ur ett vidare översättningsperspektiv ser jag en viss problematik 

med detta då man tagit avstånd till tvetydigheten i det modala hjälpverbet should. 

Därför har jag valt att titta närmare på detta och redogöra för de problem som kan 

uppstå vid översättningen av should och vilka lösningar jag istället skulle välja.  

De tre vanligaste betydelserna av should är enligt Engelsk universitetsgrammatik 

(1996 s. 44-45):  

 
”Den viktigaste betydelsen av should är den som behandlas under  

A: ’skulle’ = ’bör’, ’borde’, ’ska’.  

 
A Med should uttrycker man att något är lämpligt, tillrådligt eller en plikt. 

B Should kan även ange något som rimligtvis kan förväntas och därför anses sannolikt. 

C Should uttrycker förfluten tid i indirekt tal (indirekt tankegång).” 

 

I EU:s översättningsanvisning Att översätta EU-rättsakter (2009 s. 71) skiljer man på 

hur man översätter de modala hjälpverben i ingressen och i artikeldelen. I ingressen 

används lämpligen bör som översättning till should. I artikeldelen används 

huvudsakligen bör, men om det är en uppmaning används ska, och vid en avsikt 

kommer att. Should förekommer inte i ingresserna i min text så frågan är om should i 

artikeldelarna uttrycker något som det är lämpligt att Unescos medlemsländer gör 

eller om det är en uppmaning som måste följas. Här nedan följer ett antal exempel 

från texten som alla innehåller hjälpverbet should följt av mina resonemang kring 

möjliga val av översättning.  

 
(31) 1. Cultural policies and measures developed by Parties to promote the diversity of cultural 

expressions should:  
1.1 be part of an integrated approach at the appropriate level and in accordance with the 
constitutional frameworks; […]. (KT rad 46-48) 

  

Efter punkt 1.1 i exempel 31 följer ytterligare tio punkter. Det finns inget som tydligt 

indikerar om det är en plikt eller bara lämpligt att parterna följer dessa punkter. Med 

tanke på att alla punkter förmodligen inte går att applicera i alla medlemsländer är det 

dock troligt att should i det här fallet uttrycker lämplighet snarare än plikt. Should 

borde därför lämpligen översättas till bör då jag tolkar det som att parterna inte 

tvingas till det, men om möjligt bör följa alla punkter som listas.  
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I exempel 32 passar det bättre att översätta should till ska än till bör: 

 
(32) 7. The report should be provided to the Committee at least three months before the opening 

of an ordinary session of the Committee in order to allow for the dissemination of 
information and consideration of the issue. (KT rad 332-337) 

 

Medlemsländerna bör visserligen lämna in rapporten minst tre månader innan 

kommitténs ordinarie sammanträde men om frågan ska kunna beaktas är det inte bara 

lämpligt att rapporten kommer in i tid, utan ett måste. Översätts should med ska blir 

det tydligare vad som faktiskt gäller och innehållet blir därmed tydligare än om bör 

används. I exempel 33 och 34 skulle troligen både bör och ska kunna användas som 

översättning till should utan att innehållet skulle bli felaktigt: 

 
(33) 17. Any programme/project may be evaluated ex-post facto at the request of the Committee 

with regard to its efficiency, and the achievement of its objectives relative to the resources 
spent. Evaluation of funded programmes/projects should present lessons learned, as well as 
the impact of these programmes/projects on cultural policies. The evaluation should 
showcase how experience gained could benefit other projects, with a view to compiling a 
knowledge base of best practices. Evaluation should be undertaken systematically for 
programmes/projects submitted in the pilot phase of implementation of these guidelines (see 
paragraph 5 above). (KT rad 1432-1448) 

 
(34) 7.3 Parties should put in place mechanisms and measures facilitating and enhancing the 

exchange of information and sharing of expertise and best practices, as provided for by 
Article 19 of the Convention (exchange, analysis and dissemination of information). 

  (KT rad 1030-1036) 

 

I exempel 33 förekommer should tre gånger i samband med vad som ska ingå i 

utvärderingen av finansierade program och projekt. Det är möjligt att all information 

som nämns i stycket inte måste ingå i utvärderingen till kommittén, och då hade bör 

varit en bra översättning. Jag tycker dock att ska fungerar bättre som översättning för 

should på alla tre ställen då det är troligt att kommittén verkligen vill ha in all den 

information som står, och i sådana fall är det bättre att should uttrycker en uppmaning 

än något som är lämpligt. I exempel 34 känns det däremot mer rätt att använda ordet 

bör. Unesco vill säkert att medlemsländerna ska införa tekniker och åtgärder som 

underlättar och ökar utbyten om det är möjligt, men det känns inte troligt att det ses 

som ett krav då alla medlemsländer arbetar utifrån olika förutsättningar. Ska känns 

därför som ett för starkt uttryck i jämförelse med bör. 
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5. Sammanfattande synpunkter 
Jag har i den här uppsatsen gjort en analys av källtexten som har legat till grund för 

min översättning av riktlinjer för Unescos konvention om skydd och främjande av 

mångfalden av kulturyttringar. Källtextanalysen visade sig vara till stor hjälp vid valet 

av översättningsstrategi. Det formella språket och den abstrakta stilen indikerade att 

källtexten är en innehållsbetonad text, vilket gjorde att jag koncentrerade mig på att 

säkra den semantiska ekvivalensen och därmed lades mycket tid på att säkerställa en 

korrekt översättning av fackterminologin.  

Eftersom jag inom ramen för den här uppsatsen inte har haft möjlighet att 

diskutera alla problemområden som finns i texten har jag valt att i 

översättningskommentaren rikta in mig på fackterminologin i form av de många 

kulturbegreppen samt textens modala hjälpverb. Vid översättningen av 

kulturbegreppen visade det sig hur viktigt det är att undersöka vilka begrepp som 

faktiskt används i kulturkretsar i målspråkslandet, då det ofta kan skilja sig från vad 

man får upp som resultat i vanliga sökmotorer och ordlistor. När det gäller 

översättning av modala hjälpverb har jag fått ökade insikter i hur viktigt det är att 

identifiera hjälpverbens funktion i texten innan den rätta betydelsen kan överföras till 

svenska. 

Jag har vid översättningen av riktlinjerna försökt att behålla textens utmärkande 

språkdrag i så stor utsträckning som möjligt samtidigt som jag har varit noga med att 

målspråket är idiomatisk svenska.  
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