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Sammandrag 

Innehållet i denna uppsats grundas på en översättning av delar av utbildningsmaterialet 

Compasito – Manual on Human Rights Education for Children utgivet av Europarådet 2009. 

Uppsatsen inleds med avsnittet ”Källtextanalys” där källtextens kontext, ideationella struktur, 

interpersonella struktur och textuella struktur undersöks. Källtextanalysen utgår från Lennart 

Hellspong och Per Ledins modell för textanalys. Efter källtextanalysen följer ”Överväganden 

inför översättningen” där översättningsstrategi och relevant problematik inför översättningen 

diskuteras och presenteras. Uppsatsens avslutande del utgörs av ”Översättningskommentar” 

som innehåller ett fördjupat resonemang om översättningsmotsvarigheter och stilfigurer. 

Resonemanget i avsnitten ”Överväganden inför översättningen” och 

”Översättningskommentar” bygger på begrepp och teorier hämtade från Lita Lundquist och 

Rune Ingo. 
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1 Inledning 

Detta arbete ingår som den andra delen av magisterarbetet vid Lunds universitets 

Masterprogram i översättning vårterminen 2013. Den första delen utgörs av en översättning 

på ca 6000 ord. Översättningen är gjord på ett utbildningsmaterial, Compasito – Manual on 

Human Rights Education for Children, utgivet av Europarådet 2009. Utbildningsmaterialet är 

tänkt att användas tillsammans med barn och ger bakgrundsinformation, idéer och konkreta 

aktiviteter inom ämnet mänskliga rättigheter.  

Denna andra del av magisterarbetet innehåller en analys av källtexten, överväganden inför 

översättningen och en översättningskommentar. 

 

2 Källtextanalys 

Analysmodellen som här används utgår från Lennart Hellspong och Per Ledins Vägar genom 

texten. Handbok i brukstextanalys (1997). Hänvisningar till specifika avsnitt eller begrepp i 

källtexten kommer hädanefter göras till KT. 

 

2.1 Källtexten 

Compasito – Manual on Human Rights Education for Children (Compasito) gavs ut första 

gången november 2007 och kom i en andra upplaga januari 2009. Publikationen är gjord av 

European Youth Centre in Budapest (EYCB) på uppdrag av Europarådets direktorat för 

ungdoms- och idrottsfrågor och kan ses som en utveckling av deras tidigare publikation 

Compass – Manual for Human Rights Education with Young People från 2002. Publikationen 

Compasito består totalt av 316 sidor uppdelade på sju kapitel: ”Introduction”, ”Introducing 

Human Rights”, ”What is Human Rights Education?”, ”How to use Compasito”, ”Activities”, 

”Themes” och ”Appendicies”. Det som utgör källtexten i detta magisterarbete är de tre 

temana ”Family and Alternative Care”, ”Media and Internet” och ”Poverty and Social 

Exclusion” som alla är hämtade ur kapitlet ”Themes”. 

Källtextanalysen som följer inleds med en genomgång av materialet Compasito som helhet 

under rubriken ”2.1.1 Kontext” för att under rubrikerna ”2.1.2 Ideationell struktur”, ”2.1.3 

Interpersonell struktur” och ”2.1.4 Textuell struktur” mer och mer fokusera på de tre temana 

som har utgjort den direkta källtexten för översättningsarbetet.  
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2.1.1 Kontext 

Europarådet, som står som sändare till Compasito, bildades 1949 och består idag av 47 

europeiska medlemsländer. Ytterligare ett antal icke-europeiska länder har observatörsstatus. 

Europarådet arbetar för demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatsutveckling och har 

enligt Nationalencyklopedins nätupplaga bland annat fått särskild uppmärksamhet för sitt 

arbete med att ”stärka de demokratiska institutionerna, de mänskliga rättigheterna och skyddet 

för minoriteter” (www.ne.se). 

Materialet som undersöks i detta arbete, Compasito, är på sätt och vis lättåtkomligt. Det 

gäller dock, liksom för många andra texter, att veta att det finns. Compasito finns att ladda ner 

kostnadsfritt som pdf-fil via Europarådets hemsida och det finns köpa som tryckt publikation 

både via Europarådets Online Bookshop och på andra boksidor som Adlibris och Bokus. Till 

detta arbete har det kostnadsfria pdf-formatet använts.  

Att materialet är så lättåtkomligt ökar förstås möjligheterna för dess spridning, och genom 

en enkel sökning på Google ser man att materialet bland annat används, eller i alla fall länkas 

till, av organisationer som Amnesty och CISV – Children's International Summer Villages. 

Andra tänkbara användare av materialet är naturligtvis skolor, och delar av materialet är 

komponerade som rena lärarhandledningar där sändaren förklarar hur man har tänkt att 

materialet ska användas vidare tillsammans med barn. Mottagaren får även emellanåt mycket 

handfasta förslag på läraktiviteter. De delar i Compasito som mest liknar en lärarhandledning 

är kapitel tre ”How to use Compasito” och kapitel fyra ”Activities”. Compasito är 

genremässigt ett väldigt brett material då det innehåller flera delar som alla är tänkta att 

använda på olika sätt, men om man ändå ska klassificera Compasito utifrån genre så ser jag 

det just som ett heltäckande läromedelspaket som innehåller både bakgrundsinformation, 

förslag på läraktiviteter och tillhörande lärarhandledning.  

Att Compasito är ett heltäckande läromedelspaket innehållande många skiftande delar som 

är tänkta att använda på flera olika sätt och i flera olika sammanhang påverkar delvis synen på 

vem mottagaren, eller mottagarna, egentligen är. I förordet till Compasito står det att 

avsändaren (Europarådet) vänder sig till barn, utbildare, lärare och föräldrar genom att förse 

dem med aktiviteter och metoder som kan användas för att introducera mänskliga rättigheter 

till barn på ett kreativt och lockande sätt. Det står vidare att Compasito tillhandahåller 

vägledning men att det står användarna fritt, det vill säga barnen och de som arbetar med 

barnen, att använda materialet på bästa möjliga sätt. Avsändaren vänder sig här till mottagare 

i flera olika led där barn kan ses som andrahandsmottagare och de vuxna så kallade 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Demokrati
http://sv.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4nskliga_r%C3%A4ttigheter
http://sv.wikipedia.org/wiki/R%C3%A4ttsstat
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gruppledarna (KT facilitators) som förstahandsmottagare. Medan Compasitos föregångare 

Compass vänder sig direkt till ungdomar utan några gruppledare som mellanhänder i sitt 

material vänder sig Compasito till vuxna som arbetar med barn. Trots att aktiviteterna i 

materialet är tänkta för barn i åldrarna sex till tretton år krävs det många gånger att 

anpassningar görs av en vuxen, vilket också påpekas i förordet.  

Att barn ses som en möjlig mottagare av materialet, om än i ett andra led, syns inte minst 

på den grafiska designen där varje sida ramas in av två streck som ser handritade ut, ett i 

sidans överkant och ett i sidans nederkant. På det övre strecket finns en liten bild längst ut i 

ytterkant (till vänster på jämna sidor och till höger på udda sidor) som föreställer två små 

barn, en pojke och en flicka, som håller i en ballong. Ballongen utgörs av andra bokstaven, 

”o”, i ordet compasito och är placerad alldeles ovanför barnen. På det nedre strecket låter man 

ett litet barn sitta på kanten och strecket blir som en bänk för barnet. På jämna sidor är det en 

pojke och på udda sidor är det en flicka. Både det övre och nedre strecket utgör alltså en 

inramning av varje sida, och läsaren påminns ständigt om att barn i allra högsta grad är tänkta 

mottagare, om än i andra hand. Materialet Compasito är skrivet för vuxna läsare men 

innehållet är tänkt att i förlängningen användas, mer eller mindre direkt, tillsammans med 

barn, och det är något som den vuxne mottagaren ständigt blir påmind om. 

 

2.1.2 Ideationell struktur 

Strukturen för hela materialet går från bakgrundsbeskrivning av ämnet mänskliga rättigheter 

och hur man kan undervisa om det i kapitel ett (”Introducing Human Rights”) och kapitel två 

(”What is Human Rights Education”), till de mer handgripliga råden och aktiviteterna i 

kapitel tre och fyra (”How to Use Compasito?” och ”Activities”). De 42 aktiviteterna som 

beskrivs i kapitel fyra är alla på ett eller annat sätt knutna till de tretton teman som finns i 

kapitel fem (”Themes”). Slutligen avslutas publikationen med kapitel sex (”Appendices”) 

med bland annat ordlista och en förteckning över referensmaterial. Bifogat som bilaga finns 

även FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, Europakonventionen och 

barnkonventionen – både i standardversion och i barnanpassad version. Tillhandahållandet av 

de barnanpassade versionerna är en av de faktorer som gör materialet brukarvänligt i och med 

att det lätt kan användas på det sätt som avsändaren har tänkt, det vill säga av en gruppledare 

direkt tillsammans med en barngrupp.  
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Om man tittar närmare på kapitlet ”Themes” och dess huvudsyfte fungerar det troligtvis 

som en språngbräda inom varje enskilt tema för vidare arbete. Avsnitten ”Family and 

Alternative Care”, ”Media and Internet” och ”Poverty and Social Exclusion” är samtliga 

inbördes uppbyggda på relativt liknande vis, även om det finns olikheter. Alla tre inleds med 

ett citat hämtat från antingen FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, 

Europarådets ministerkommitté eller barnkonventionen. I direkt anslutning till citaten i varje 

avsnitt finns en bild som på ett enkelt och tydligt sätt illustrerar det givna temat. Bilden i sig 

kan mycket väl användas direkt tillsammans med barn, till exempel som diskussionsunderlag 

eller ingångsaktivitet för temat. Compasitos övergripande makrotema är mänskliga 

rättigheter, men varje kapitel har ett eget makrotema och varje avsnitt i kapitlet ”Themes” har 

i sin tur sitt eget makrotema – i överensstämmelse med avsnittets rubrik.  

Alla tre avsnitten ”Family and Alternative Care”, ”Media and Internet” och ”Poverty and 

Social Exclusion” har, förutom beskrivningarna ovan, det gemensamt att de har insprängda 

diskussionsfrågor, och det är något som förekommer, om än oregelbundet, hela materialet 

igenom. Diskussionsfrågorna markeras grafiskt med streck som ser handritade ut och de är 

alltid placerade mellan stycken med samma marginaler som resten av den aktuella sidan. 

Dessa diskussionsfrågor kan ses och användas som grund för den vuxne läsarens 

självreflektion, men flera av dem är också formulerade så att de kan användas som en aktivitet 

direkt tillsammans med en barngrupp. 

En sak som skiljer de tre temana åt är ett insprängt citat (KT r. 884ff) i början av temat 

”Poverty and Social Exclusion”. Insprängda citat är en företeelse som förekommer vid 

upprepade tillfällen hela materialet igenom och även denna markeras grafiskt, liksom de 

tidigare beskrivna diskussionsfrågorna. Det finns dock en skillnad gällande placeringen av de 

insprängda citaten och diskussionsfrågorna – diskussionsfrågorna (som beskrivits ovan) är 

alltid placerad mellan stycken och med samma marginaler som sidans övriga text, medan 

texten i de insprängda citaten är placerad i figursatta grå rutor som delvis bryter övrig text och 

sidans marginaler. Ibland innehåller de grå rutorna ett citat med källangivelse och ibland är 

det en förteckning över något som är relevant för texten bredvid. Funktionen för de grå 

rutorna är relativt snarlik den för diskussionsfrågorna. Skillnaden är dock att 

diskussionsfrågorna uteslutande manar till direkta diskussioner medan de grå rutorna mer 

manar till funderingar och eftertanke och ibland endast är rent informativa. 

Sammantaget finns det alltså både likheter och skillnader i hur de tre temana som här 

undersöks framställs. 
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2.1.3 Interpersonell struktur 

Den som hittar och väljer att använda Compasito kan göra det för att få konkreta tips på 

läraktiviteter, men även för att få information om ämnet och inspiration om hur man på olika 

sätt kan undervisa om mänskliga rättigheter för barn. Texten är mestadels utformad som en 

envägskommunikation mellan sändare och mottagare där sändaren får en expertroll i 

egenskap av att tillhandahålla information och material, men man kan även se texten som att 

den tillhandahåller möjligheter till en tvåvägskommunikation och då främst mellan 

förstahands- och andrahandsmottagaren. I det fallet får förstahandsmottagaren en ny roll som 

sändare, eller som man skulle kunna kalla andrahandssändare. 

Stora delar av källtexten har karaktären av referat med tydliga referatmarkörer och 

källhänvisningar till flertalet välrenommerade källor, till exempel FN:s förklaring om de 

mänskliga rättigheterna, Europakonventionen och barnkonventionen. Dessa källhänvisningar 

ökar textens trovärdighet, och det i sin tur är mer eller mindre en förutsättning för att 

materialet ska kunna fungera tillfredsställande i sitt tänkta sammanhang. Om man ska kunna 

använda materialet som ett instrument för att lära ut om mänskliga rättigheter för barn är det 

onekligen ett villkor att materialet känns tillförlitligt. 

Direkta tilltal är sällsynta i källtexten och förekommer egentligen bara i några av 

diskussionsfrågorna under temana ”Media and Internet” och ”Poverty and Social Exclusion”. 

Här tilltalas en tilltänkt vuxen läsare med ”you” (KT r. 472, 623, 626, 980) och ombeds att 

fundera på olika frågor som berör de aktuella temana. Det som Hellspong och Ledin 

benämner som omtal, det vill säga hur en person i en text omtalas, till exempel genom att de 

tilldelas första eller andra personers pronomen eller namnges (Hellspong & Ledin 1997: 

s.174, 194), är även det en raritet i källtexten. Omtal förekommer dock i stycket ”Working 

with Children on Family Issues” i temat ”Family and Alternative Care” där den blivande 

gruppledaren, under benämningen ”facilitator[s]” (KT r. 293), manas till försiktighet inför att 

arbeta med familjerelaterade frågor tillsammans med barn. Benämningen ”facilitator” i sig 

refererar till en för sändaren anonym person i det att personen i fråga saknar namn och titel. 

Fördelen med det anonyma omtalet är att möjligheterna för vem och i vilket sammanhang det 

kan gälla blir fler. Källtextens drag av allmängiltighet markeras och därigenom vidgas dess 

användningsområde. I exemplet med omtal ovan lyckas sändaren i sin egenskap av expert 

med att vägleda mottagaren genom att förmedla ett förhållningssätt utan att för den skull 

verka allt för auktoritär. En av anledningarna till att det fungerar är användandet av det som 

kan tolkas som försiktighetsmarkörer i samma stycke. Det står i källtexten att ”[D]iscussions 
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of family life may bring up conflicting feelings … Consultations with parents and caretakers 

may be helpful” (KT r. 303ff). Det kan alltså hända att situationer uppstår, men det behöver 

nödvändigtvis inte ske. Användandet av sociala strategier som försiktighetsmarkörer kan vara 

ett sätt för sändaren att visa sin respekt för mottagaren och skapa förtrolighet (Hellspong & 

Ledin 1997: s.166). 

I källtextens interpersonella relation representerar sändaren expertrollen både gällande 

ämneskunskap och hur kunskapen sedan kan – eller ska – föras vidare. Källtextens sändare 

etablerades redan i detta arbetes inledning som Europarådet, men vem som är den tilltänkte 

mottagaren är inte lika tydligt då texten är allmängiltigt hållen, bland annat för att lättare 

kunna användas i flera olika sammanhang. Läsaren av Compasito är dock med stor 

sannolikhet en vuxen person, även om denne i förlängningen är tänkt att föra hela eller delar 

av materialet vidare till en betydligt yngre mottagare.  

 

2.1.4 Textuell struktur 

Compasito har ovan definierats som ett läromedelspaket och hör därmed till läroboksgenren. 

Utifrån det kan det vara en idé att jämföra materialet med vad som är genretypiska drag för 

just läromedel. Ett sätt att göra det är att titta på Staffan Selanders bok Lärobokskunskap 

(1988) där Selander ger den pedagogiska texten dess karaktär genom faktorer som till 

exempel hur stoffet i en text är strukturerat, om texten är sluten eller ej, om det finns 

instruktioner till materialet och om materialet är producerat för olika slags marknader eller 

inte (1988:27ff). Stoffet som här undersöks, Compasito, och som klassificerats som ett 

läromedelspaket är strukturerat även om det tar upp flertalet olika områden, och materialet är 

slutet i det att det kan uppfattas som allomfattande inom ämnet. Vidare finns det 

återkommande inslag av instruktioner i texten (särkilt i kapitlet ”Activities”), och materialet 

är främst producerat för lärmiljöer – även om det samtidigt är utformat att fungera i flertalet 

mottagarmiljöer. Sammantaget uppfyller Compasito flera av de som Selander utpekar som 

typiska drag för läromedelsgenren.  

När man resonerar om en texts textuella struktur kan man undersöka lexikogrammatiska 

dimensioner som meningslängd, förekomsten av pronomen och inte minst andel verb och 

substantiv. Genomsnittlig meningslängd i källtextens tre teman ligger relativt högt med sina 

dryga 20 ord per grafisk mening om man gör en lix-räkning av texterna via lix.se. 

Tillförlitligheten i den siffran kan dock ifrågasättas då flera passager i texterna utgörs av 

uppräkningar där stort skiljetecken saknas. Uppräkningarna i sin tur består många gånger av 
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meningsfragment och ofullständiga meningar som kan bidra till att texten blir mer svårläst, 

men de flesta gångerna blir textmottagaren hjälpt av grafiska indelningar som till exempel 

användandet av punktlistor.  

Användningen av pronomen i källtexten är relativt sparsam, och de som förekommer flest 

gånger är that (50 gånger), their (38 gånger) och they (24 gånger). Det personliga pronomenet 

they, till exempel, används i källtexten på ett sätt där referenten som det ersätter tydligt nämns 

i samma mening eller i direkt anslutning till pronomenet och här fungerar referensbindningen 

tillfredsställande och abstraktionsnivån känns godtagbar för genren. Att förstapersons- och 

andrapersonspronomen däremot förekommer mycket sparsamt i källtexten är kanske inte så 

förvånande då materialet först och främst är informativt och har fokus på att tillhandahålla 

kunskap inom ämnet. Visst hade man kunnat tänka sig ett helt annat grepp i förmedlandet av 

informationen, som till exempel ett mer berättande perspektiv med mer levande 

fallbeskrivningar som den vuxne läsaren skulle kunna direktförmedla vidare till 

andrahandsmottagaren, och då hade säkerligen användandet av pronomen sett helt annorlunda 

ut. Nu har avsändaren emellertid valt ett mer objektivt perspektiv och inriktar sig mot den 

vuxne läsaren som i sin tur själv får avgöra hur materialet kan användas vidare.  

Den sista av de ovan nämnda lexikogrammatiska dimensionerna utgörs av förekomsten av 

verb och substantiv i en text. Per Lagerholm har i sin bok Stilistik (2008) en förteckning över 

genomsnittlig nominalkvot och andel substantiv och verb för olika genrer. Jämförelsetalen 

nedan representerar läroboksgenren och de avviker alla mer eller mindre för de siffror som 

gäller för källtexten. Noteras bör dock att Lagerholms siffror baseras på svenska texter som 

inte är helt jämförbara med engelska texter vilket gör jämförelsen relativt ytlig, men den säger 

ändå något. Källtextens nominalkvot för de första 1000 orden är på ca 2,6 (jämförelsetal 1,9). 

Om man undersöker andelen substantiv och verb i procent för textens första 1000 ord utgör 

substantiven 28,9 procent (jämförelsetal 28,2) och verben 11 procent (jämförelsetal 15,3). 

Källtexten är utifrån nominalkvoten mycket informationstät och det brukar vara en indikation 

på en texts läsbarhet och svårighetsgrad. 

En annan faktor som kan påverka läsbarheten i en text är dispositionen, och som läsare av 

Compasito lägger man snabbt märke till förekomsten av underrubriker i källtexten. 

Källtextens makrotema etablerades som mänskliga rättigheter i avsnittet ”2.1.2 Ideationell 

struktur”, men för den skull är källtexten inte helt monotematisk, inte ens inom varje tema var 

för sig. Källtextens vägledande rubriksättning underlättar dock avsevärt för läsaren att till 

exempel snabbt skanna av sidan och se vad det är som känns absolut viktigast att läsa, 

eventuellt för att sedan kunna föra kunskaperna vidare.  
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Slutligen finns det exempel på stilfigurer i källtexten, som allitteration, upprepningar och 

hopningar. De är dock inte så många till antalet eller särskilt utmärkande för källtexten, men 

ändå värda att helt kort nämna här då det är något som kommer att tas upp senare under det 

kommande avsnittet ”4 Översättningskommentar”. 

 

2.2 Sammanfattning av källtextanalysen 

Källtextanalysen visar att Compasito är ett läromedelsmaterial som genom sin öppna 

publicering är lättåtkomligt, om man vet att det finns. Den öppna publiceringen påverkar 

spannet för möjliga mottagare och materialet är bland annat genom det objektiva perspektivet 

utformat att användas i olika verksamheter. Analysen visar vidare att materialet många gånger 

går att använda direkt i flertalet sammanhang, bland annat tillsammans med barn som en tänkt 

andrahandsmottagare, och att det därigenom är ändamålsenligt. Den interpersonella strukturen 

präglas av en sändare i egenskap av expert, och en mottagare som är engagerad och öppen. 

Slutligen har källtexten trots sin för genren höga informationstäthet fullgod läsbarhet, mycket 

tack vare dispositionsstrukturen. 

 

3 Överväganden inför översättningen 

Det finns ingen verklig uppdragsgivare för översättningsarbetet som utgör grunden för denna 

uppsats, och därför heller inga direktiv som anger en specifik målgrupp eller andra specifika 

förhållanden för måltexten. Ett tänkbart användningsområde för den svenska översättningen 

av Compasito skulle dock kunna vara skolmiljö då materialet ryms väl i den svenska 

grundskolan då det står i Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 

att ”[S]kolväsendet vilar på demokratins grund … Människolivets okränkbarhet, individens 

frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt 

solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla … Skolan 

ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse” (s. 7). 

Enligt Europarådets hemsida finns Compasito redan översatt till elva språk och det antyds 

att ytterligare tre översättningar har publicerats under 2011-2012. Källtexten som ska kunna 

fungera i många olika sammanhang är många gånger allmängiltig i sitt original och 

avsändaren öppnar, som nämnts tidigare, för mottagaren att gå in och anpassa materialet vid 

behov. Källtextens syfte är som etablerats i källtextanalysen att fungera som språngbräda 



12 
 

inom de olika temana för vidare arbete med mänskliga rättigheter tillsammans med barn. 

Mottagarna ska kunna variera i både kultur och social miljö. Måltextens syfte är detsamma 

som källtextens. Vid översättningen bör dock måltexten anpassas till främst svenska 

förhållanden, och väl där ska den kunna användas i flertalet sammanhang, inte minst 

skolmiljö. Vaksamhet och bred målgrupp måste beaktas eftersom den slutgiltige mottagaren 

av materialet kan variera, inte minst gällande verksamhet. 

Vid översättningsarbete kan man som översättare använda olika globala strategier. Lita 

Lundquist förklarar begreppet global strategi i sin bok Oversættelse – problemer og 

strategier, set i tekstlingvistisk og pragmatisk perspektiv (2010) med hur översättaren utifrån 

en helhetssyn på texten utformar en överordnad strategi för hur texten ska kunna fungera i en 

ny kontext (2010: 36). Lundquist skiljer vidare på två typer av globala strategier – imitativ 

och funktionell. Den imitativa översättningen är mer styrd av originaltextens stil och funktion 

i ursprungskontexten medan den funktionella översättningen mer fokuserar på den nya 

målgruppen i den nya kontexten.  

Lundquist går vidare med att mycket grovt dela in texter enligt Katarina Reiss modell i tre 

grupper. De tre textsorterna är innehållsbetonade, formbetonade och appellbetonade. 

Innehållsbetonade texter är ämnesorienterade och domineras av informativ funktion. 

Formbetonade texter styrs av ett ”jag” och domineras av expressiv funktion. Appellbetonade 

texter, slutligen, riktas mot mottagaren i andraperson där en handlingsframkallande reglerande 

funktion dominerar (2010: 51f). För de innehållsbetonade texterna siktar man med global 

strategi mot att säkra den semantiska ekvivalensen med en precis fackterminologi. I 

formbetonade texter gäller det att uppnå stilistisk och estetik ekvivalens, ibland på bekostnad 

av semantisk precision. Appellbetonade texter bör översättas med sikte mot pragmatisk 

ekvivalens så att måltexten får samma verkan i den nya kommunikationssituationen som 

källtexten har i originalkontexten. Källtexten i detta arbete är mestadels innehållsbetonad, och 

fokus för översättningen ligger främst på det semantiska planet att hitta rätt 

översättningsmotsvarigheter. 

Måltexten, det vill säga översättningen av de tre temana ”Family and Alternative Care”, 

”Media and Internet” och ”Poverty and Social Exclusion”, bör anpassas till exempel när det 

gäller ordval för de olika samhällsrutiner som nämns i texten. Det övergripande målet med 

översättningen är att med hjälp av funktionell strategi behålla det allmängiltiga draget i texten 

för att även i den nya kontexten kunna använda materialet i flertalet sammanhang. Emellanåt 

kommer dock även lokala översättningsstrategier behöva användas. Vid de partier i källtexten 
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som utgörs av citat av andra texter kommer jag i möjligaste mån använda mig av sedan 

tidigare etablerade översättningar. 

 

4 Översättningskommentar 

Vid översättningsarbetet av Compasito har de främsta svårigheterna varit att finna rätt 

översättningsmotsvarighet på ordnivå. I strävan att nå både semantisk och pragmatisk 

ekvivalens beträffande specifika ordval har avgörandet fällts med tanke på att måltexten ska 

fungera i den nya kontexten med en svensk relativt allmän målgrupp. I detta avsnitt av 

uppsatsen kommer jag visa hur jag har resonerat vid översättningen av vissa specifika ord 

eller uttryck.  

Compasito i sin helhet är som tidigare påpekats inte särskilt stilistiskt utmärkande i den 

meningen att källtexten skulle kännetecknas och präglas av en viss typ av utsmyckande 

stilfigurer. Därmed inte sagt att texten helt saknar stilfigurer som här kan vara intressanta att 

kommentera ur ett översättningsperspektiv. Några exempel på stilfigurer i form av upprepning 

som finns i källtexten kommer också diskuteras i detta avsnitt. 

 

4.1 Översättningsmotsvarighet 

När ett ord i en text ska översättas och målspråket inte har någon direkt motsvarighet till 

källtextens ord eller begrepp kan man som översättare använda sig av någon av det Lita 

Lundquist kallar lokala översättningsstrategier. De lokala strategierna delas in i direkta och 

indirekta strategier. De direkta strategierna utgörs av lån, översättningslån och ordagrann 

översättning, medan de indirekta strategierna utgörs av ordklassbyte, perspektivbyte, 

ekvivalens och adaption (2010:44ff). I Compasito finns det exempel på uttryck som saknar 

direkt översättningsmotsvarighet på svenska. Det finns även andra uttryck som i och för sig 

har svenska översättningsmotsvarigheter men där användandet av de orden i måltexten inte 

alltid är helt självklara. Uttrycket kinship care är ett exempel på ord i källtexten där direkt 

översättningsmotsvarighet på svenska saknas och därför måste lösas med hjälp av lokal 

översättningsstrategi. Resonemang om hur kinship care kan översättas redovisas under 

rubriken ”4.1.1 Kinship care” nedan. 

Abandon är ett exempel på ord som har en eller flera motsvarigheter på svenska. De 

svenska översättningsmotsvarigheterna till abandon, till exempel ”överge”, ”gå ifrån” och 
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”lämna”, används kanske främst dock i andra sammanhang än de som ges i källtexten. Av den 

anledningen krävs visst resonemang innan slutlig översättning av uttrycket fastställs. 

Resonemang om källtextens användning av orden abandon finns under rubriken ”4.1.2 

Abandonment och desertion”. 

 

4.1.1 Kinship care 

Begreppet kinship care används i källtexten under temat ”Family and alternative care” för att 

ge exempel på alternativ vårdnad av barn. I källtexten ser det ut så här: 

Exempel 1 

KT: Provisions for children’s alternative care need greater attention, and include informal 

and formal fostering, kinship care and adoption (r. 258-261, min kursivering). 

Enligt Norstedts Stora engelsk-svenska ordbok har kinship betydelsen ”1 släktskap; blodsband 

2 bildl. frändskap, likhet; ˜ in spirit själsfrändskap”. Att det i källtexten är frågan om den första 

betydelsen, tack vare sammanhanget, råder det ingen större tvekan om. Ordet care har också 

flera betydelser och utifrån sammanhanget i källtexten blir betydelsen enligt definition i 

Norstedts Stora engelsk-svenska ordbok ”vård, omvårdnad” den avsedda. Om man använder 

Lundquists lokala strategi för ordagrann översättning blir begreppet kinship care på svenska 

något i stil med ”släktskapsomvårdnad” eller ”släktvård” – det blir alltså ord som inte alls 

finns på svenska. På svenska har vi däremot det liknande begreppet ”anhörigvård” och det 

definieras på NE:s nätupplaga som ”den vård och omsorg som en person med sjukdom eller 

funktionsnedsättning får av en eller flera närstående. Termen kan användas i vid bemärkelse 

och inkluderar då t.ex. kortvarig vård av sjukt barn, men används oftast om vård av långvarig 

karaktär”. På svenska används detta begrepp dock uteslutande när det gäller vård av 

människor (barn, vuxna eller äldre) som är sjuka eller har en funktionsnedsättning. I 

källtexten är det inte det som avses, utan där ställs kinship care som ett alternativ till adoption 

och det som i folkmun kallas fostervård av barn. I källtexten behöver det inte handla om att de 

aktuella barnen är sjuka eller har en funktionsnedsättning. De behöver ”bara” en familj och ett 

hem. 

Vad är då kinship care? Vid en sökning på Google ger kinship care över två miljoner 

träffar och utifrån det kan man drista sig att anta att det är ett relativt känt begrepp. Vid en 

något mindre genomgång av de första tio träffarna ser man att begreppet är relativt nytt och 

att det används både i USA och i Europa. Kinship care är en vårdnadsform där en släkting 
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eller annan anhörig till barnets familj tar hand om barnet då barnets föräldrar saknar 

förutsättningar eller viljan att själva ta hand om barnet. Den officiella vårdnaden av barnet kan 

innehas av den vuxne, släkting eller annan anhörig, som tar hand om barnet, men det behöver 

inte vara så. Kinship care kan anordnas både formellt och mindre formellt. Flera av träffarna 

på Google vittnar om att kinship care är mindre kostsamt för samhället än till exempel så 

kallad fostervård, men framförallt verkar det fungera mer positivt för de barn som är 

involverade. Barn som lever under kinship care-förhållanden sägs dessutom ha ökade 

möjligheter för återförening med sina biologiska föräldrar.  

Enligt Socialstyrelsens hemsida finns det olika lösningar för barn i Sverige som av skilda 

anledningar inte kan bo tillsammans med sina föräldrar. Familjehem definieras enligt 

socialtjänsten i Stockholm stad som ”ett privat hem som på uppdrag av Socialnämnden tar 

hand om ett barn som av olika skäl inte kan bo hos sina föräldrar”. Placering i familjehem 

eller placering i hem för vård eller boende (HVB-hem) är mer eller mindre permanent och 

föregås alltid av en utredning. Ett jourhem erbjuder, som namnet påvisar, en kortvarig och 

inte sällan akut placering och här behövs ingen utredning. En jourhemsplacering kan 

emellertid efter utredning bli mer permanent och då omvandlas till en familjehemsplacering. 

”Familjehem” som ord har enligt Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien funnits inom 

svenskt språkbruk sedan 1975 och har i svensk socialtjänst kommit att ersätta ordet fosterhem. 

På liknande sätt har HVB-hem blivit dagens motsvarighet till det som förr kallades barnhem. 

Hur svensk socialtjänst fungerar lokalt kan man bland annat se genom att gå in och titta på 

enskilda kommuners hemsidor och därifrån söka sig vidare till rubriker som ”Omsorg, socialt 

stöd & hjälp” (lund.se), ”Social- & familjefrågor” (malmo.se) och ”Stöd & Omsorg” 

(stockholm.se). På kommunernas hemsidor kan man läsa om familje- och 

jourhemsplaceringar och på flera av dem står det att när ett barn eller ungdom behöver ett nytt 

hem utreder socialtjänsten inledningsvis om det finns någon släkting eller annan närstående 

som kan vara behjälplig. Om utredningen sen visar att det är bra för barnet att bo med den 

släktingen eller närstående omvandlas placeringen till en familjehemsplacering. Placeringar i 

familjehem eller HVB-hem omprövas alltid minst var sjätte månad. Oavsett om 

familjehemmet utgörs av släktingar, andra närstående eller andra personer kan det efter viss 

tid dessutom bli aktuellt med en vårdnadsöverflyttning vilket innebär att de vuxna i 

familjehemmet blir barnets vårdnadshavare. Barnet har dock fortfarande vissa juridiska band 

till de biologiska föräldrarna, till exempel har de biologiska föräldrarna underhållsskyldighet 

och barnet har kvar sin arvsrätt gentemot dem. Vid adoption däremot har barnet inga juridiska 
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band till de biologiska föräldrarna och adoptivbarnet behandlas i rättsligt hänseende som 

adoptivföräldrarnas barn (ne.se). 

Vid kontakt med en socialsekreterare som arbetar på Skurups kommun berättade denne att 

det finns en företeelse även inom svensk socialtjänst som till viss mån liknar kinship care, 

nämligen det som kallas ”privatplacering” eller ”släktingplacering”. Privat- eller 

släktingplacering går ut på att ett barn som behöver ett nytt hem placeras hos just en släkting 

eller annan vuxen som finns i barnets omgivning. En sådan placering behöver inte betyda att 

den vuxne samtidigt får vårdnaden om barnet. Beslutet måste emellertid omprövas minst var 

sjätte månad, precis som beslut om placering i familjehem eller HVB-hem. Om det handlar 

om längre perioder än till exempel jourplacering omvandlas en privat- eller släktingplacering 

formellt till placering i familjehem. Omvandlingen till familjehem görs bland annat för att 

hemmet ska kunna få samma stöd och ersättning som just familjehemmen är berättigade. I 

princip handlar alltså även privat- och släktingplacering om familjehemsplacering. 

Som tidigare nämnts visar källtextens passage med begreppet kinship care mottagaren på 

alternativa vårdnadsformer av barn som inte har direkt tillgång till sina föräldrar. Med tanke 

på den uttalade intentionen att anpassa måltexten efter ny målspråkskontext anser jag det efter 

utredningen ovan vara lämpligt att mer eller mindre helt ersätta begreppet kinship care med 

den motsvarighet på svenska som ligger närmast, nämligen familjehemsplacering. Eftersom 

det svenska begreppet fosterhem är på väg att ersättas, eller redan har ersatts, av begreppet 

familjehem inom svensk socialtjänst väljer jag inledningsvis att foga samman källtextens 

informal and formal fostering med källtextens kinship care och översätta dem båda till 

tillfälliga och permanenta familjehemsplaceringar.  

Även om det i praktiken förekommer som en mer permanent lösning än jourhemsplacering 

att ett barn eller ungdom i Sverige bor hos annan vuxen eller andra vuxna än sina föräldrar, 

som till exempel släkting, familj eller annan anhörig, är socialtjänstens uttryck för företeelsen 

just familjehemsplacering. Trots att begreppet ”familjehem” fått större utrymme i svenskan är 

begreppet ”fosterhem” fortfarande ett etablerat vardagsuttryck. ”Fosterhem” används 

fortfarande på en del kommuners hemsidor, som till exempel Lunds kommun och Sundsvalls 

kommun. Den rotade betydelsen av ”fosterhem” gör det mer eller mindre felaktigt att helt 

utelämna det i sammanhanget. Källtextens stycke där kinship care används föregås av ett 

stycke där barns förhållanden ”in many European countries” beskrivs. Kinship care är alltså 

ett begrepp som i källtexten används om en alternativ vårdnadsform av barn i Europa. I 

måltexten däremot, ligger fokus på förhållanden i Sverige och därför används där en 

kombination av två kontextbundna begrepp i måltexten. Den indirekta översättningsstrategi 
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som slutligen används här är alltså det Lita Lundquist benämner adaption, det vill säga 

källtextens situations- och kulturbundna uttryck kinship care ersätts och anpassas efter 

motsvarande situation och kultur i miljön för måltexten. 

Den slutgiltiga lösningen i måltexten blev (min kursivering): 

MT: Bestämmelserna för alternativ omvårdnad av barn behöver uppmärksammas mer 

och innefatta tillfälliga och permanenta familjehems- och fosterhemsplaceringar och 

adoption. 

 

4.1.2 Abandonment och desertion 

De engelska orden abandonment och desertion är snarlika i sina betydelser och står angivna 

som synonymer i Collins Cobuild English Language Dictionary (1992). För abandonment 

anges förklaringen ”[t]he abandonment of a place, person or thing, is the act of leaving them 

permanently or for a long time”. I källtexten används de båda orden abandonment och 

desertion i sammanhang där det handlar om relationen mellan barn och föräldrar, eller snarare 

bristen på relationen mellan barn och föräldrar. Abandonment och desertion förekommer vid 

tre tillfällen i källtexten (mina kursiveringar): 

Exempel 2 

KT: the single-parent family, where one of the parents is absent, whether through 

divorce, desertion, death or other reasons (r. 59-62) 

 

Exempel 3 

KT: The report acknowledged that children may be separated from their parents for a 

variety of reasons: divorce, displacement of family members due to travel or war, death 

of one or both parents, trafficking or abandonment (r. 203-208) 

 

Exempel 4 

KT: The problem is global and it is escalating, brought on by poverty, family 

disintegration, physical and mental abuse, abandonment, neglect and social unrest (r. 

281-284) 

I samtliga tre fall används orden synonymt i betydelsen att en eller båda föräldrar har lämnat 

eller övergett sitt eller sina barn för längre tid.  

I motsats till en del andra länder finns det i Sverige, enligt Suzanne Julin i en kort artikel i 

tidningen Dagen, ingen lag som ger kvinnor som känner att de inte har möjlighet att ta hand 

om sina barn rätten att lämna sina barn anonymt till exempelvis sjukhuset. Om det mot 

förmodan skulle hända görs en anmälan till kommunens familjerätt och sedan görs försök 

med att hitta barnets mamma. Om barnets mamma inte hittas återstår adoptionsförfarande. 

Min kontakt på Skurups kommun bekräftade att det är så rutinen är, och berättade vidare att 
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kontrollsystemen med utbyggd social välfärd och sociala system i Sverige är starka vilket 

medför att det är ytterst ovanligt att barn blir övergivna i samma bemärkelse som i andra 

länder där kontrollsystemen är svagare. 

Poängen med redogörelsen ovan är att visa att ”överge” som företeelse sker, om än mer 

sällan, i svenska sammanhang som påminner om dem som beskrivs i källtexten. När det sker 

omnämns det språkligt med någon form av ordet ”överge”. Om man på Google söker på 

begreppen ”abandonment” och ”desertion” med och utan tillägget ”child” får man mellan 1,7 

till 18 miljoner träffar. Om samma sökningar görs med citationstecken sjunker siffrorna till 

20500 respektive 266000. De svenska begreppen ”övergivande” och ”övergivande av barn” 

ger betydligt mindre utslag med sina 14500 respektive 16300 träffar. Om sökning på 

”övergivande av barn” görs med citationstecken sjunker siffran till ca 9000. Även om flera av 

träffarna relaterar till händelser utanför Sveriges gränser handlar några av sökträffarna om 

händelser i Sverige. Sökningarna bekräftar således att formen ”övergivande” används på 

svenska i liknande sammanhang som de som anges i källtexten. 

Med det som bakgrund bestämde jag mig slutligen för att använda substantivformen 

”övergivande” av verbet ”överge” i måltexten och resultaten blev (mina kursiveringar): 

MT: [f]amiljer med en ensamstående förälder och där en förälder är frånvarande till 

exempel på grund av skilsmässa, övergivande, dödsfall eller andra anledningar 

MT: I rapporten konstaterades att det kan finnas många skäl till att barn skiljs från sina 

föräldrar: skilsmässa, familjemedlemmar som flyttar på grund av resa eller krig, att en 

eller båda föräldrarna dör, människohandel eller övergivande.  

MT: Problemet är globalt och det växer, närt av fattigdom, splittrade familjer, fysisk och 

mental misshandel, övergivande, misskötsel och social oro. 

Lokal översättningsstrategi i fallen ovan blev alltså slutligen ordagrann översättning. 

 

4.2 Stilfigurer 

Begreppet stilfigur definieras på NE:s nätupplaga som ”retorisk figur, språkligt element som 

skapar stilistisk effekt” och kan ta sig många olika uttryck. En stilfigur som förekommer vid 

mer än ett tillfälle i källtexten är användandet av upprepningar. 

Egentligen handlar det bara i ett av fallen som beskrivs nedan om regelrätt upprepning, det 

vill säga att ”säga samma sak igen” (Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien), även om 

det som upprepas i källtexten får ett tillägg av prefixet in- (visible – invisible). De andra fallen 
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som beskrivs nedan handlar mer om någon sorts förstärkning. På sätt och vis kan man säga att 

några av källtextens upprepningar påminner om parallellism där ett innehåll upprepas med 

”samma syntaktiska konstruktion” (Lagerholm 2008: 164). Åtminstone påminner effekten av 

användandet av upprepningarna om effekten för parallellism. Effekten för parallellism är ”att 

åstadkomma rena förstärkningar men det är minst lika vanligt att syftet är att ge en förklaring” 

(2008: 164).  

Exempel 9 nedan som är detta arbetes första och tydligaste exempel på upprepning från 

källtexten är hämtat från temat ”Family and Alternative Care” och handlar om beskrivning av 

gatubarn (mina kursiveringar): 

Exempel 9 

KT: They are visible – they live and work in the streets – yet there is no reliable data 

regarding their identity and numbers, making it extremely hard for authorities to ensure 

that they receive vital health care or education and are kept safe from harm. They are also 

invisible because many people choose to ignore these children who represent the physical 

embodiments of the worst kind of failure in our societies (r. 271-281). 

I min första ”råöversättning”, det vill säga översättningens bearbetningsfas (Ingo 2007:55), av 

källtexten överförde jag i exempel 9 [T]hey are visible med [D]e finns. Det valde jag i det 

läget dels för att det var det första alternativet som jag kom att tänka på, och dels för att jag 

uppfattade det som relativt slagkraftigt i sammanhanget. När jag sedan kom till styckets andra 

del kom svårigheten med att få stycket enhetligt om råöversättningens stil hade fortsatt så då 

bestämde jag mig för att behålla källtextens upprepning, med skillnaden att det i måltexten 

blev total upprepning av ordet syns framför källtextens partiella upprepning med tillägg av 

prefix. Lösningen blev (mina kursiveringar): 

MT: Trots att de syns, och lever och arbetar på gatorna, finns det inga tillförlitliga 

uppgifter gällande deras identitet och antal vilket gör det extremt svårt för myndigheter 

att se till att de får nödvändig hälsovård och utbildning, och att de inte utsätts för fara. På 

ett sätt syns de inte eftersom många väljer att ignorera dessa barn som förkroppsligar vårt 

samhälles största misslyckande. 

Detta arbetes andra och tredje exempel (nedan kallat exempel 10 och 11) på upprepning 

hämtade från källtexten kommer båda från temat ”Media and Internet” och handlar om hur 

den virtuella världen kan komma att påverka barn, och om hur synen på barn som 

mediekonsumenter har ändrats i olika trender inom medieutbildning (mina kursiveringar): 

Exempel 10 

KT: This virtual world can offer children both opportunities and pitfalls (r. 493-494) 
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Exempel 11 

KT: In the sequence of these approaches one can detect a change in the perception of the 

child as media consumer, moving from the child as vulnerable subject to the child as 

participating citizen. (r. 671-675) 

Exempel 10 visar på en till synes relativt vanlig användning av motsatser, men det 

innehåller även en form av upprepning av ljud, [p], i källtexten. Denna typ av upprepning 

kallas assonans och innebär att de stavelser som upprepas inte är exakt desamma, men att de 

har någon del gemensam (Lagerholm 2008: 80). Exempel 11 däremot, innehåller en typ av 

ordlek som innehåller upprepning i form av både ordpar och motsatser. Motsatsorden i 

exempel 10 skulle kunna överföras till det vanligt förekommande svenska uttrycket ”fördelar 

och nackdelar”, men det överensstämmer inte till fullo med det som uttrycks i källtexten. 

Ordet opportunities ges bland annat de svenska orden ”tillfälle, möjlighet, chans” i Norstedts 

Stora engelsk-svenska ordbok som i tur och ordning definieras i Svensk ordbok utgiven av 

Svenska Akademien enligt ”möjlighet att göra något”, ”tillfälle, chans” och ”möjlighet till 

lyckat resultat” där två av de tre uttrycken till viss mån innehåller någon form av rörelse. Det 

svenska ordet ”fördel” definieras i Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien som ett mer 

statiskt tillstånd i ”gynnsam faktor eller egenskap”. För att även i måltexten visa att den 

virtuella världen innebär mer än ett tillstånd, utan snarare något som i sin tur kan leda till 

något annat, finner jag användandet av orden fördelar och nackdelar vara något missvisande 

och föredrar således en lösning innehåller en högre grad av aktivitet (mina kursiveringar): 

MT: För barn innebär den virtuella världen både möjligheter och risker. 

De två nu valda orden, möjlighet och risk, definieras i Svensk ordbok utgiven av Svenska 

Akademien bland annat som ”möjlig utväg el åtgärd” och ”möjlighet till negativ utveckling 

eller negativt resultat” och innebär, i alla fall i någon mån, mer rörelse och aktivitet än de 

tidigare visade passiva uttrycken. Med den globala strategin att göra en funktionell 

översättning framför en imitativ har jag i översättningen av exempel 10 valt att fokusera på 

innehållet på bekostnad av formen. 

Exempel 11 slutligen, innehåller två ordpar som både i sammansättning och som enskilda 

ord utgör varandras motsatser. Först och främst har vi källtextens beskrivande ordpar 

vulnerable och participating som är varandras motsatser i framförallt aktivitetsgrad, och 

sedan har vi motsatsparet av substantiven subject och citizen som är varandras motsatser i 

både aktivitetsgrad och position, och då med tanke på delaktigheten i de tilldelade rollerna 

som kommer med orden. Dessa ord är sedan effektfullt sammanlänkade i källtexten så att de 

två ord som har mest aktivitet verkar tillsammans i uttrycket participating citizen, ställt i 
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motsats till det mer passiva innehållet i vulnerable subject. Uttrycken används i källtexten för 

att, med eller utan medvetenhet, stilistiskt visualisera skillnaden i hur man ser eller har sett på 

barn i samband med medieutbildning. Skillnaderna i synsätt är dock inte enligt källtexten 

något som ändrats över tid, utan mer ett utgångsläge eller förhållningssätt – som i och för sig 

kan vara präglat av tidskontexten. Om man kan, utan att ge avkall på målspråkskvalitén, finns 

det naturligtvis utifrån resonemanget ovan en poäng i att behålla motsatsorden som beskrivits 

i exempel 11. Min lösning av exempel 11 blev (mina kursiveringar): 

MT: Som en följd av dessa utbildningsmetoder kan man spåra en förändring i hur man 

ser på barn som mediekonsumenter, där barnen går från att vara sårbara individer till att 

vara aktiva medborgare. 

 

5 Avslutning 

Målet med översättningen av Compasito var att med hjälp av funktionell global strategi skapa 

en måltext som har kvar källtextens allmängiltiga drag men som ändå är anpassad efter den 

nya målspråkskontexten. Textens allmängiltiga karaktär är en förutsättning för att den ska 

kunna användas av en bred målgrupp. Emellanåt har även lokala översättningsstrategier 

använts.  

Analysen som inleder arbetet visar att källtexten tillhör en läromedelsgenre där delar av 

materialet omedelbart kan användas i praktiken. I stycket ”3 Överväganden inför 

översättningen” klargörs källtextens och måltextens syften för att därefter fastställa global 

översättningsstrategi. Slutligen i avsnittet ”4 Översättningskommentar” har jag lyft fram 

främst två problemområden, på lexikal och stilistisk nivå, från själva översättningsarbetet. 

Resonemangen i översättningskommentaren har varit en god hjälp på vägen under 

översättningsarbetet i processen med att fastställa slutgiltiga lösningar. Även exempel som 

kanske så här i efterhand kan tyckas vara självklara har varit behjälpliga av de förda 

resonemangen.  
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