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Abstract 

Målet med denna uppsats är att undersöka vilka strategier som tre svenska myndigheter 

använder vid översättning av femton systematiskt utvalda termer, från svenska till spanska 

och franska. Arbetet grundar sig därtill i Niskas och Frøilis (1992) sex strategier för 

termöversättning, anpassade för detta arbetes praktiska tillämpning: direkt/ungefärlig 

motsvarighet; översättningslån; parafrasering; direktlån; nybildning; och 

översättningsdubblett. Därutöver ställs hypotesen att antalet rotmorfem i en term inverkar på 

vilken strategi som används för dess översättning. 

 

Resultaten visar att fem av Niskas och Frøilis strategier, närmare bestämt alla utom 

nybildning, används för termöversättningarna. De totala resultaten avslöjar att den största 

andelen av dem använder direkt/ungefärlig motsvarighet, följt av översättningslån och 

parafrasering som har ungefär jämnstora andelar, vartefter översättningsdubblett och 

direktlån har betydligt mindre andelar, varav den förras är större än den senares. Hypotesen 

visar sig inte kunna bekräftas. Vad beträffar värdet av resultaten poängteras att variation i 

översättningsstrategier försvårar förståelsen av de spanska och franska måltexterna, vilket i 

sin tur motverkar det enkla, vårdade och begripliga språk i myndigheters kommunikation som 

svensk lagstiftning strävar efter. 
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1. Inledning 

Översättning är enligt Nationalencyklopedin1 (2017) “överföring av ett budskap från ett språk till ett 

annat, vanligen i skriftlig form”. För en mer teoretisk beskrivning kan framhållas att all översättning 

besitter en riktning från källspråk till målspråk, en strävan efter ekvivalens mellan ursprungstext och 

måltext, och därtill ett ideal om en ouppnåelig perfektion (Chesterman, 1997: 8-12). Dessa tre aspekter 

kan ses som del av översättningens natur. Vid översättning av ett textsegment2 från ett språk till ett 

annat, kan översättaren använda sig av en mängd olika strategier. Strategierna skiljer sig i många olika 

avseenden, bland annat om de är globala eller lokala, i hur långt de står ifrån mål- respektive källspråk, 

hur nära ord-för-ord-översättning de lägger sig, med mera (Chesterman, A, 1997: 87-91). 

En term är “en benämning på ett begrepp som tillhör ett fackområde” (Terminologicentrum TNC3, 

2017). Detta fackområde behöver inte nödvändigtvis vara professionellt, det kan gälla vilken del av 

vår värld som helst. Därmed behandlar vi, oundvikligen, termer av olika slag varje dag, eftersom 

termer, likt ord, finns överallt. 

Myndigheter har enligt lag skyldighet att tillgängliggöra, använda och utveckla sina fackområdens 

terminologi (Institutet för Språk och Folkminnen4, 2017), men översättningen av den är inte lika 

juridiskt belastad. Termöversättning kan, lik all översättning, ske på olika sätt. Man kan exempelvis 

använda en närliggande motsvarighet på målspråket (som skälig tid på svenska till “plazo razonable” 

på spanska), eller källtermen, oöversatt, mitt i den svenska texten, eller en kombination av de båda, 

möjligtvis med den ena inom parentes. Dessa tre är exempel från Niskas och Frøilis sex strategier för 

termöversättning (1992: 361-362). 

Denna uppsats fokuserar på just dessa sex översättningsstrategier. Vad vi intresserar oss för är hur 

översättningen av termer sker inom tre svenska myndigheter, närmare bestämt Konsumentverket5, 

Migrationsverket6 och Arbetsförmedlingen7. Det leder oss till att fråga vilka strategier som dessa tre 

myndigheter har brukat för översättning av termer från svenska till spanska och franska. 

2. Syfte och frågeställning 

Denna uppsats undersöker vilka strategier som tre svenska myndigheter använder vid översättning av 

femton systematiskt utvalda termer, från svenska till spanska och franska, för att på så sätt kasta ljus 

över hur man i ett nästa steg kan gå vidare med de generella forskningsfrågorna. I praktiken undersöks 

förhållandet mellan varje källterm och dess översättningar i den parallella korpus som skapas genom 

                                                      
1 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng /%C3%B6vers%C3%A4ttning 

2 Självklart kan även talat eller tecknat språk (och inte bara skrivna texter) översättas, men eftersom 

denna uppsats koncentrerar sig på skrift kommer översättning här alltid åsyftas som skriftlig. 

3 http://www.tnc.se/terminologi/terminologilara/ 

4 http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/terminologi.html 

5 www.konsumentverket.se 

6 www.migrationsverket.se/ 

7 www.arbetsformedlingen.se/ 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/%C3%B6vers%C3%A4ttning
http://www.tnc.se/terminologi/terminologilara/
http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/terminologi.html
http://www.konsumentverket.se/
http://www.migrationsverket.se/
https://www.arbetsformedlingen.se/


 

 

2  

 

att hämta svenska texter och deras spanska och franska översättningar direkt från de tre 

myndigheternas webbplatser och sedan meningslänka innehållet (4.1 och 4.2.2). 

Resultaten ämnas alltså inte ligga till grund för en bred generalisering. Det handlar istället om femton 

samlade fallstudier som kommer att ge intressant data för att jämföra myndigheterna och språken i 

denna aspekt. Att inga generaliseringar vågar göras kommer av att området är förhållandevis 

outforskat och därför inte har tillräckligt med relevant data för att möjliggöra en generaliserande studie 

(åtminstone inte inom ramen för en kandidatuppsats). Metoden får därmed ett blandat kvantitativt och 

kvalitativt angreppssätt. 

De två forskningsfrågorna är följande: 

 Vilka översättningsstrategier använder sig Arbetsförmedlingen, Konsumentverket och 

Migrationsverket av vid översättning av de femton termerna till spanska och franska? 

 Inverkar antalet rotmorfem i en term på vilken strategi som används för dess översättning? 

Den andra frågan formulerar arbetets hypotes: att antalet rotmorfem inverkar på valet av 

översättningsstrategi. Vi förväntar oss med andra ord att se ett mönster i resultaten där statistiken över 

översättningsstrategierna delar in de svenska källtermerna enligt hur många rotmorfem de innehåller. 

Hypotesen kommer från antagandet att ett större antal rotmorfem i källtermen ökar belastningen på 

översättaren då denne tvingas hantera mer information samtidigt som denne, som alltid, måste hålla 

sig till målspråkets morfologiska och grammatiska konventioner. Den ökade belastningen antas alltså 

styra mot en viss eller vissa översättningsstrategier, utan att specificera mot precis vilken eller vilka. 

3. Bakgrund 

3.1 Terminologi 
I detta avsnitt redogörs generellt för termer och terminologi, vartefter vi förklarar definitionen på 

rotmorfem och varför den är relevant för studien. Sedan beskrivs kortfattat termextraktion för att ge 

mer grund till valet av metod för detta arbete. 

3.1.1 Termer 

Termer är ord eller flerordiga uttryck som tillhör ett visst fackområde. En terminologi är dels en 

uppsättning av termer, dels den lära som utgör grunden för fackområdens språkforskning. Inom 

terminologin står begrepp för de mentala föreställningar som i sin tur benämns med en term. För att 

skilja de olika begreppen och därmed också termerna ifrån varandra behövs definitioner (Institutet för 

språk och folkminnen8, 2017). 

Inom sitt område kan termer kopplas ihop på generiskt, partitivt eller associativt sätt. Två generiskt 

kopplade termer har en sådan relation att den ena är en hyperonym eller hyponym till den andra, 

såsom fordon och bil (Terminologicentrum9, 2017). Två partitivt kopplade termer hör samman så till 

vida att den enas referent är en del av den andras, såsom en arm är en del av en människokropp. Två 

associativt kopplade termer hör ihop på så sätt att de har med varandra att göra på något (möjligen 

diffusare) sätt, exempelvis flygplan och flygbiljett (Suonuuti, H, 2008: 16-20). 

Svensk lagstiftning (SFS 2009: 600) lägger terminologiskt ansvar på myndigheterna inom det svenska 

språket. “Myndigheter har ett särskilt ansvar för att svensk terminologi inom deras olika fackområden 

finns tillgänglig, används och utvecklas”. Dock är översättningen av terminologin inte lika juridiskt 

                                                      

8 http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/terminologi.html 

9 ttp://www.tnc.se/terminologi/terminologilara/ 

http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/terminologi.html
http://www.tnc.se/terminologi/terminologilara/
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belastad. Samtidigt säger språklagen att språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och 

begripligt, vilket måste gälla oavsett vilket språk som används. Översättningarna kan alltså inte gå till 

hur som helst, om man som myndighet vill kunna kommunicera med en flerspråkig befolkning 

(Domeij, 2010: 11). 

En organisations terminologi behöver vara konsekvent för att undvika förvirring och missförstånd. Om 

två parter är överens om vad de termer de använder betyder, får de förstås lättare att förstå varandra 

och samarbeta. Detta gäller givetvis oavsett språk. En fastställd flerspråkig terminologi avlastar 

likaledes organisationens översättare (Fodina10, 2017). 

Terminologi skiljer sig, med denna juridiska och yrkesmässiga belastning, i lexikografiskt arbete från 

andra domäner inom lingvistiken, till exempel i fråga om ordboksskrivning, i den mån att det blir 

normerande snarare än deskriptivt. (Niska och Frøili, 1992: 357) Det ligger med andra ord i 

terminologiarbetets natur att dels mynta nya termer för att normalisera framtida bruk, dels bestämma 

vilka (existerande) termer som är bättre eller sämre, rätt eller fel. 

3.1.2 Rotmorfem och termers uppbyggnad 

Väsentliga för denna uppsats, och i synnerhet för hypotesen, är rotmorfemen. Rotmorfem är en 

hyponym till morfem, som är den minsta betydelsebärande enheten i språket. Morfemen kan främst 

delas in i två olika typer, fria och bundna morfem. De fria morfemen kan uppträda fritt med en 

specifik betydelse, utan behov av något tillägg, medan de sistnämnda har en vag betydelse och 

behöver en rot att kombineras med. Exempelvis består “säkerhet” av ett fritt morfem, “säker”, och ett 

bundet morfem, “-het”. Det fria morfemet kan alltså stå självständigt i en mening medan det bundna 

endast justerar betydelse på den rot som det står samman med (Thorell, 1981: 2-4). 

Inom fria morfem har vi ytterligare indelning, nämligen mellan partikelmorfem och rotmorfem. De 

tidigare kan inte kombineras med böjningsmorfem och utgör därmed de oböjliga klasserna såsom 

adverb11, prepositioner och konjunktioner, medan de senare kan kombineras med böjningsmorfem, 

med undantagen pronomen, oböjliga adjektiva och räkneord (ibid). 

Termer kan innehålla ett enda rotmorfem eller flera. I det senare fallet kan det handla om en 

sammansättning, som i arbetslivserfarenhet, ett flerordigt uttryck, såsom i skälig tid, eller en 

kombination av de båda, såsom i tidsbegränsat uppehållstillstånd. För detta arbetes hypotes är vi alltså 

just speciellt intresserade av hur många rotmorfem varje term består av. 

3.1.3 Termextraktion 

Termextraktion sker vanligen med ett lingvistiskt eller statistiskt angreppssätt. Det tidigare blir 

rimligen väldigt språkberoende så till vida att det specialiserar sig på ett språk, då algoritmen skrivs 

efter dess säregenheter. Det senare blir mer språkoberoende då det letar efter upprepningar av lexikala 

enheter. Man kan då ställa in vissa parametrar som ordklass, minimalt antal upprepningar och annat 

för att få så hög täckning och precision som möjligt. Utöver dessa två metoder finns också hybrider av 

de bägge (Termcoord12, 2017). 

Vid termextraktion används därmed ett mått av “termighet” (på engelska “termhood”). Det betyder i 

praktiken att inget program kan garantera hundra procent sanna positivor. Vi kan med andra ord aldrig 

vara fullkomligt säkra på att vad en termextraherare anser vara en term faktiskt är en term. Istället 

mäter alltså de olika parametrarna hur stor sannolikhet det är att den lexikala enhet den hittat är en 

term (Kockaert & Steurs, 2015: 203-221). 

                                                      
10 http://fodina.se/terminologi/termer-begrepp-och-terminologi 

11 För detta arbete räknas även “åter” som ett rotmorfem trots att det av Thorell (1981) inte skulle 

klassificeras så, i egenskap av adverb. På så sätt låter vi termen återetableringsstöd ses som bestående 

av tre rotmorfem. 

12 http://termcoord.eu/discover/free-term-extractors/ 

http://fodina.se/terminologi/termer-begrepp-och-terminologi
http://termcoord.eu/discover/free-term-extractors/
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3.2 Översättning och dess strategier 

3.2.1 Definition av översättning och ekvivalens 

Översättning är en hel vetenskap. Rune Ingo (2007: 15) definierar den på följande sätt: “Översättning 

är att på målspråket uttrycka det som uttryckts på källspråket på ett pragmatiskt, stilistiskt, semantiskt 

och strukturellt välfungerande och även med hänsyn till situationella faktorer så långt som möjligt 

likvärdigt sätt”. Härpå följer tre encyklopediska definitioner av översättning, en för vart och ett av de 

språk som denna uppsats koncentrerar sig på. 

Den första kommer från den svenska Nationalencyklopedin, enligt vilken översättning är “överföring 

av ett budskap från ett språk till ett annat, vanligen i skriftlig form” (Nationalencyklopedin13, 2017). 

Den andra kommer från den Spanska Kungliga Akademien (Real Academia Española), enligt vilken 

översätta (på spanska “traducir”) betyder att uttrycka på ett språk något som skrivits eller uttryckts på 

ett annat (på spanska “Expresar en una lengua lo que está escrito o se ha expresado antes en otra”) 

(Real Academia Española14, 2017). 

Den tredje hämtas från Larousse franska ordbok, i vilken vi finner att översätta (på franska 

“traduire”) är att ställa om/transponera en diskurs, en text genom att uttrycka den på ett annat språk 

(på franska “transposer un discours, un texte, l'exprimer dans une langue différente”) (Larousse15, 

2017). 

Det är tydligt att Ingo ställer högre och mer specificerade krav på översättaren än vad encyklopedierna 

gör. Det är tydligt att det handlar om mer än att bara byta språk. För att klargöra än bättre vad vi har att 

göra med tilläggs här tre aspekter som kan ses som övergripande egenskaper hos alla former av 

översättning. Den första är översättningens riktade natur, vilket ger den en startpunkt och ett mål. 

Riktningen kan sägas gå från källspråket (språket på vilket texten som ska översättas är skrivet) till 

målspråket (det språk som översättningen görs till), eller från ursprungstexten till måltexten. Den 

andra aspekten är avsikten att skapa ekvivalens, i den mening att det budskap som översätts ska stå så 

oförändrat som möjligt när översättningen är fullgjord, så att översättningen i största möjliga mån 

motsvarar ursprungstexten. Den tredje aspekten är den ouppnåeliga perfektionen, vilket vill säga att 

det i själva verket inte är möjligt att översätta med hundraprocentig ekvivalens (Chesterman A, 1997: 

8-12). 

Båda den andra och den tredje aspekten handlar alltså om ekvivalens. Teorin om ekvivalens är 

fundamental för all form av översättning. Däri har vi skillnad på grader och typer av ekvivalens. Två 

termer från olika språk är semantiska ekvivalenter till varandra om de står för samma begrepp. Kan de 

användas i samma geografiska region och samma stilspråk är de pragmatiska ekvivalenter. Är de både 

semantiska och pragmatiska ekvivalenter kan vi tala om fullständig ekvivalens. Om ekvivalensen 

endast är semantisk eller pragmatisk, kallas den partiell. Nu är verkligheten inte så svart eller vit, det 

finns olika grader av bägge ekvivalenstyperna, men de beskriver vad vi har att göra med och hur 

komplex översättning är (Ingo, R, 1991: 81-91). 

  

                                                      
13 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/%C3%B6vers%C3%A4ttning 

14 http://dle.rae.es/?id=aDwgC49 

15 http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/traduire/78912?q=traduire#77962 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/%C3%B6vers%C3%A4ttning
http://dle.rae.es/?id=aDwgC49
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/traduire/78912?q=traduire#77962
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3.2.2 En översättares terminologiska arbete 

Bild 1 nedan visar en trappa som summerar en idealmodell över vad en översättare behöver göra för 

att på bästa sätt hitta en ekvivalent till en term på målspråket. I praktiken kan den dock vara svår att 

följa, varför den får ses just som en idealmodell. (Bucher et al. 2013: 168-170). 

Bild 1: Idealmodell för en översättares arbete 

 

Det första av de tre stegen utmanar översättaren i att över huvud taget känna igen termen, vilket kan 

vara mer komplicerat än det må låta. En del termer är samtidigt vanliga ord, medan andra består av 

flera ord. I det senare fallet kan svårigheten bestå i att avgöra om ett av orden är en term eller om det 

flerordiga uttrycket i sin helhet utgör termen. Detta försvåras givetvis än mer om översättaren inte har 

ingående kännedom i fackområdet (ibid). 

Det andra steget handlar om att förstå sig på vad termen betyder. Detta är framför allt viktigt för att 

inte på ett missvisande sätt översätta ett flerordigt uttryck ord för ord. Även här behövs kunskap i 

fackområdet för att ta reda på hur samma begrepp benämns på målspråket. (ibid) 

Det tredje steget innebär slutligen att hitta bästa möjliga motsvarighet. I de fall där översättaren inte 

finner en bra ekvivalent på målspråket får denne ta till en annan strategi för att ändå uppnå så bra 

ekvivalens som möjligt. (ibid) Exempel på sådana strategier är just de som ligger till grund för detta 

arbete. De som Bucher et al (2013: 171) föreslår påminner starkt om Niskas och Frøilis strategier från 

1992 (mer om dem i 3.2.4) med två skillnader. Strategin direkt eller ungefärlig motsvarighet finns inte 

med (eftersom den just vänder sig till de fall där motsvarande term inte finns att tillgå), och istället 

finner vi omformulering. Strategier förklaras mer ingående i nästkommande avsnitt. 

3.2.3 Strategier i översättning 

En strategi är ett tillvägagångssätt för att åstadkomma ett visst mål. Ofta är de löst formulerade, och 

tillåter sig själva således att föras vidare från person till person, från lärare till elev, eller från 

generation till generation, på ett informellt sätt. För översättare fungerar de emellertid som ett sätt att 

hålla sig till normer (Chesterman A, 1997: 90-91). 

Strategier kan (bland annat) delas upp i globala och lokala strategier. De globala gäller den ideologiska 

eller generella inställningen till översättning för en viss typ av text eller för en särskild text i sin helhet, 

medan de lokala tillämpas praktiskt på översättning av en viss textsekvens, lång eller kort (ibid). 

De översättningsstrategier som denna uppsats intresserar sig för är uteslutande praktiskt inriktade och 

lokala (i kontrast till ett mer kognitivt perspektiv). Chesterman (1997: 92-112) tar fram sammanlagt 30 

lokala strategier som han delar in i syntaktiska, semantiska och pragmatiska. De är dock mer allmänt 

inriktade på lite längre textsekvenser (samtliga exempel är hela meningar) och inte specifikt på termer. 
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Nedan redogörs ändå för dem av hans strategier som funnits mest relevanta för detta arbete. 

- Bokstavlig översättning 

Maximal närhet till källspråkets form. Denna strategi ses av vissa teoretiker som en standard-

utgångspunkt som endast borde frångås om resultatet på målspråket blir grammatiskt eller 

semantiskt inkorrekt. 

- Lån 

Kopiering av källspråkets form. Det kan innebära att det inte sker en översättning utan bara 

inklistring av källspråkets ord. Alternativt kan det kombineras med en “riktig” översättning till 

målspråket, exempelvis genom att sätta den eller lånet inom parentes. 

- Synonymi 

Närliggande benämning. Det kan exempelvis handla om ett ord som är vanligare i målspråket 

än ett annat ord som ortografiskt, fonetiskt eller på annat sätt ligger närmre källspråkets form. 

Har det vanligare ordet ungefär samma betydelse kan det ändå vara att föredra. 

- Distributionsändring 

Utspridning av översättningen. Det resulterar vanligen i många fler ord än vad källspråkets 

form har, och kan därför behöva spridas ut osammanhängande över olika platser i meningen. 

- Parafrasering 

Omformulering. Översättningen tillåts bli friare så till vida att inga eller bara vissa delar ur 

källspråkets form översätts exakt, med kvarhållen avsikt att likafullt föra fram källtextens 

budskap. 

- Kulturell filtrering 

Anpassning efter målspråkets kultur och samhälle. Även om det är möjligt att översätta så att 

måltextens form kommer väldigt nära källspråkets, är möjligen en annan form vanligare i 

målspråkets samhälle eller ger mer rättvisande konnotationer. Detta kan gå hand i hand med 

synonomi-strategin. 

- Informationsjustering 

Tillägg eller radering av information som i måltexten behövs för att förenkla förståelsen av 

den. 

3.2.4 Strategier för översättning av termer 

Termer kan vara svåra att hitta i universalordböcker, istället kan översättaren få vända sig till 

fackordböcker eller fackordlistor. Dessa kan dock brista i sin uppdatering, men även de bästa kan 

sakna den efterfrågade termen av den enkla anledning att ingen motsvarighet finns. Om ekvivalens i 

teorin är generellt ouppnåelig så blir dessa fall ännu svårare (Ingo, R, 2007: 107). I den numrerade 

punktlistan (S1-6) längre ned redogörs för sex strategier avsedda för just termöversättning. De är 

hämtade från Niska & Frøili (1992: 361-362) och är fokus för denna uppsats. Dessa låg till grund även 

för Hagberg (2016) som undersökte svenska myndigheters strategier vid termöversättning från 

svenska till persiska och dari. Såsom Hagberg framhåller, har dessa strategier en svaghet i att ligga 

inom ramen för framtagning av tolkordlistor och inte för skriftlig översättning, men samtidigt har de 

styrkan i att vara specifikt avsedda just för termer. Hagbergs undersökning tas upp mer ingående i 

3.2.5 

De sex strategierna kommer här var och en nedan med en redogörelse bestående av fyra delar. Den 

första anger den numrering och det namn som tilldelas den för detta arbete (nära på identiskt med 

Niskas och Frøilis benämningar). De övriga tre uppdelas i a, b och c på följande sätt: 

a) en allmän förklaring, delvis hämtad från Niska & Frøili (1992: 361-362), anpassad till hur den 

tillämpats för detta arbete. 

b) ett exempel från denna undersöknings data 

c) den eller dem av Chestermans strategier som kan ses motsvara eller överlappa strategin i fråga 
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S1) Direkt/ungefärlig motsvarighet 

a) Om målspråket har en termekvivalent som står för exakt eller ungefär samma begrepp som 

källtermen, kan denna användas 

b) Tvist har översatts med ekvivalenterna ”litigio” på spanska och ”litige” på franska. 

c) Bokstavlig översättning, synonymi och kulturell filtrering 

S2) Översättningslån 

a) Om språkets grammatik, morfologi och konventioner tillåter det, kan varje komponent eller 

rotmorfem i termen översättas en i taget. Det blir i slutändan en (exakt eller nära på) bokstavlig 

översättning av källtermen, med skillnaden att den inte är en term på målspråket. 

b) Nöjdförklaring har till spanska översatts som “declaración de satisfacción”, vilket bokstavligt 

tillbakaöversatt till svenska blir “deklaration av tillfredställelse”. 

c) Bokstavlig översättning 

S3) Parafrasering 

a) En omformulering som ofta resulterar i fler ord och sannolikt mer information än vad källtermen 

innehåller. Niskas och Frøili kallar denna strategi för “översättning av förklaring av källtermen”. För 

detta arbete ses denna kategori bredare än så, genom att innefatta alla översättningar som exkluderas 

av de övriga fem kategorierna, vilket i praktiken gör den till en rest-kategori. 

b) Ensamkommande barn översattes till spanska, i ett fall, med “niños que llegan solos”, vilket, 

tillbakaöversatt, blir “barn som kommer ensamma”. 

c) Parafrasering, distributionsändring och informationsjustering 

S4) Direktlån 

a) Källtermen förs in i måltexten som den står. Till skillnad från Niska och Frøili ser detta arbete 

denna kategori uteslutande som en klippa-och-klistra-metod. Ingen justering, enbart en inklistring av 

den svenska källtermen. 

b) Aktivitetsstöd översattes i en fransk text till “Aktivitetsstöd” 

c) Lån 

S5) Nybildning 

a) Ett nytt ord skapas, oftast med grund i ett eller flera andra ord i språket, eller genom att låta ett 

föråldrat ord få ny betydelse 

b) Inga exempel från detta arbetes data, Niska och Frøili (1992: 362) ger exemplet “tillnärmning” som 

översättning på “approach”. 

c) Ingen klar motsvarighet hos Chesterman. 

S6) Översättningsdubblett 

a) En kombination av två strategier, närmare bestämt den svenska källtermen som direktlån (S4) 

tillsammans med en översättning av någon av de andra fyra strategierna. Källtermen eller 

översättningen kan stå inom parentes. 

b) Dagersättning översattes i en spansk text till ”beneficio por día (dagersättning)” 

c) Lån, informationsjustering 

Dessa strategier anges här i samma ordning som hos Niska & Frøili (1992), varför numreringen inte 

har någon underliggande logik. Hur de tillämpas rent praktiskt för detta arbete förklaras i 4.2.3. 

3.2.5 Myndigheters termöversättningar till persiska och dari 

Som nämndes i 3.2.4 ligger samma sex strategier till grund i Hagbergs undersökning (2016) om vad 

för strategier som används för att översätta termer från svenska till persiska och dari (dock med större 

fokus på ekvivalens än vad detta arbete ger). En av de tre källor som bidrar till Hagbergs korpus är, 

likt detta arbete, Arbetsförmedlingen, men i övrigt skiljer sig arbetena åt. Hagbergs två andra källor är 

Försäkringskassan och Information om Sverige16, och av de 22 termer vars översättningar han 

undersöker sammanfaller ingen med detta arbete. Ingen av dessa 22 termer förekommer fler än tre 

gånger i hans data. Några termer förekommer inte en enda gång. Hagbergs resultat visar att alla 

                                                      
16 https://www.informationsverige.se/Svenska/Sidor/Start.aspx 

https://www.informationsverige.se/Svenska/Sidor/Start.aspx
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översättningarna gjorts enligt strategi S1, S2 eller S3, varav den överlägset vanligaste är S2. Detta 

resultat kommer att fungera som referens för jämförelse åt en del av detta arbetes diskussion. 

3.3 Parallellkorpusar 
En parallellkorpus är en korpus som innehåller en samling texter som var och en står tillsammans med 

en översättning till ett eller flera andra språk. Är korpusen tvåspråkig består alltså korpusen av en 

uppsättning textpar, vilka vart och ett har en källtext på det ena språket och en måltext på det andra. 

Ett exempel är den korpus som består av förhandlingar från det kanadensiska parlamentet, vilka, 

mening för mening, transkriberats till engelska och översatts till franska, eller vice versa. Textparen i 

den korpusen är alltså meningspar där den ena meningen är skriven på franska och den andra på 

engelska (Jurafsky & Martin, 2009: 921). På detta sätt liknar den kanadensiska korpusen den 

parallellkorpus som resulterar ur detta arbetes meningslänkning och ger grund för vår annotering och 

statistik (vilket förklaras i avsnitt 4). 

3.4 Ord- och meningslänkning 
Ordlänkning är att para ihop ett eller flera ord i en källtext med ett eller flera ord i motsvarande 

måltext. Som vi kan se nedan, i bild 2, är det långt ifrån trivialt. Såsom kan förutspås av den palett av 

översättningsstrategier som redovisats i 3.2, kan varje ord i källspråkets form sällan paras ihop med 

endast ett ord i målspråkets form. Ifall vi utökar ordantalet på varje sida av paret till två eller flera, blir 

ordlänkningen inte nödvändigtvis enklare heller. Skillnader i språkens grammatik, syntax och andra 

språkliga konventioner gör ordlänkningen problematisk. Även om vi tillåter ett ord på ena sidan 

språkgränsen att länkas ihop med flera på den andra sidan, kan vi fortfarande behöva en ”Null”-ruta 

för att utföra några av länkningarna, såsom i bild 2 nedan. Där ser vi även att ”did” på engelska inte 

kunnat länkas ihop med något spanskt ord, medan den spanska menings ”a” länkats till ”Null”. 

(Jurafsky & Martin, 2009: 915-917) 

Bild 2: Ordlänkning mellan en engelsk och en spansk mening (Jurafsky & Martin, 2009: 916) 

 

 

Meningslänkning är att para ihop en eller flera meningar i källtexten med en eller flera i måltexten i en 

parallell korpus. Till skillnad från ordlänkning kan den ta hjälp från de tecken som generellt anger 

meningsslut, såsom punkt, utropstecken, frågetecken, för segmenteringen (det vill säga uppdelning av 

texten i sekvenser, vilket i bästa fall ska motsvara meningsupp-delningen), och skulle därför kunna 

vara mindre komplicerad, men det är inte alltid som måltexten överensstämmer med källtexten på 

meningsnivå. Relationen behöver inte heller för meningslänkning vara en till en, utan lika gärna en till 

flera eller flera till flera, så till vida att en, två eller flera meningar/sekvenser i källtexten motsvarar en, 

två eller flera i måltexten. För att lösa problemet är rent regelbaserade länkare inte en komplett 

lösning, varför statistiska modeller ofta tillämpas (Jurafsky & Martin, 2009: 921-922). Mer om den 

meningslänkning som används för detta arbete kommer i 4.2.2, och varför meningslänkning föredras 

framför ordlänkning för detta arbete diskuteras i metodutvärderingen i 6.3. 
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4. Material och Metod 

4.1 Material 
Grunden för detta arbete är en uppsättning parallella texter från tre myndigheter: Konsumentverket, 

Migrationsverket och Arbetsförmedlingen. De parallella texterna består av en mängd textpar, vilka 

vart och ett utgörs av den svenska ursprungstexten tillsammans med sin spanska eller franska 

översättning. De hämtas alla direkt från myndigheternas hemsidor och sorteras in i en mapp-

trädstruktur. Det är alltså denna mappstrukturerade textsamling som står för den grundläggande 

korpusen i detta arbete. 

Texterna väljs ut genom en inventering av parallella texter på flera olika svenska myndigheters 

hemsidor. De tre ovannämnda myndigheterna var några av de få som fanns ha gott om just spanska 

och franska översättningar. Dessa tre blev slutligen utvalda också därför att de hade listor med termer 

att visa upp. Med detta menas att dessa termlistor har erhållits direkt från varje myndighet, vilket 

innebär att de inte är upprättade för detta arbete utan för myndighetens eget bruk. Det har alltså inte 

gjorts någon lingvistisk bedömning, varken maskinell eller mänsklig, av huruvida varje term i listorna 

i vetenskaplig mening är en term eller ej. På detta sätt försäkrar vi oss om att termerna används 

specifikt inom respektive myndighets domän. Därtill tillämpas en procedur för termfiltrering som 

förklaras i 4.2.1. 

Som redovisas i 4.2.2 sker också en annotering av termernas och översättningarnas förekomster enligt 

ett visst annoteringsschema. Det handlar alltså om en korpus som är ett resultat av en datainsamling 

och bearbetning utförd specifikt för denna undersökning. Denna bearbetade korpus kan beställas på 

begäran från Språkrådet. I bilaga B1 inkluderas de fullständiga termlistorna. 

Tabell 2: Metadata för detta arbetes korpus 

 Alla texter på 

svenska 

Texter på svenska som översatts 

till spanska och franska 

Texter på 

spanska 

Texter på 

franska 

Sammanlagda förekomster av de 

femton källtermerna (eller 

spanska/franska översättningar) 

298 259 235 242 

Antal texter Konsumentverket 42 31 31 31 

Antal texter Migrationsverket 33 33 33 33 

Antal texter Arbetsförmedlingen 39 34 34 34 

Antal texter Totalt 114 98 98 98 

Antalet token Konsumentverket 19104 13313 13638 14934 

Antalet token Migrationsverket 27374 27374 32064 34154 

Antalet token Arbetsförmedlingen 44748 22616 28391 29746 

Antalet token Totalt 91226 63303 74093 78834 

 
Eftersom det har handlat om att samla in så många parallella myndighetstexter för språkparen svenska-

spanska och svenska-franska som möjligt, har det inte varit tal om att försöka balansera ett utdrag ur 
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en mycket större datamängd för att skapa en baserad eller representativ korpus. Resultaten är över 

huvud taget inte tänkta att ligga till grund för en bred generalisering. 

Sammanlagt förekommer de femton svenska källtermerna 259 gånger i korpusen. Av dem översattes 

240 till spanska och 242 till franska. De återstående 19 respektive 17 har uteblivit i vad som antas vara 

omformulering, förkortning eller förenkling av den svenska ursprungstexten i samband med 

översättningen. Korpusen består av 196 textpar, hälften svensk-spanska och hälften svensk-franska. 

Dessa uppgifter och fler därtill står att finna i tabell 2. 

Som vi kan se finns det vissa svenska texter i utgångskorpusen som inte är översatta till varken 

spanska eller franska. Anledningen till att de över huvud taget kom med i insamlingen är att det var 

inventering gjordes för ett annat uppdrag för Språkrådet, i samband med arbete för ELRC (“European 

Language Resource Coordination”)17. 

4.2 Metod 

4.2.1 Filtrering och val av termer 

Då materialet införskaffats, behöver det bearbetas för att kunna generera statistik. Bearbetningen av 

datan inleds med att konvertera alla texterna från pdf-format (i vilket de nedladdats från hemsidorna) 

till txt-format med hjälp av linuxfunktionen pdftotext. Inför valet av de specifika termerna, framtogs 

statistik från dessa txt-filer på hur många gånger varje term förekommer och precis hur många var och 

en förekommer i varje text, för att på så vis välja ut några få termer att undersöka. Detta gjordes med 

ett egenkomponerat program skrivet i Python, vilket utgör bilaga B2. De reguljära uttryck som samma 

program använde sig av för genomsökningen kommer i bilaga B1 tillsammans med tillhörande 

termlista. 

Valet av svenska källtermer gjordes med inspiration från informationsutvinningens TF-IDF, “term 

frequency-inverse document frequency” (Jurafsky & Martin, 2009: 805), men utgår ifrån fyra 

parametrar. Med inspirationen menas att TD-IDF-metoden inte har följts strikt med ett rent numeriskt 

vägningsschema och log-funktioner, då två ytterligare parametrar, varav en icke-numerisk, utöver 

termfrekvens och inverterad dokumentfrekvens, vägs in. Det rör sig alltså inte om en rent matematisk 

vägningsmetod. Den första, den andra och den tredje ställer krav som en term måste uppfylla för att bli 

valbar för undersökningen. Den första och den fjärde ger värden som vi dessutom vill ha bra spridning 

av (förklaring kommer nedan). Nedan följer de fyra parametrarna och därefter förklaring av var och 

en: 

P1) Hur många förekomster det finns av termen totalt 

P2) Hur många dokument den förekommer i 

P3) Att översättning är problematisk 

P4) Hur många rotmorfem den innefattar 

Parameter P1 är av uppenbar betydelse. En term som förekommer en eller två gånger eller inte alls ger 

förstås ingen data värd att analysera. Som ett första steg i en procedur för att filtrera bort termer, 

används P1 för att exkludera alla termer som förekommer färre än fem gånger (det andra och sista 

steget kommer med parameter P2). Detta blir alltså ett kriterium för valet av termer. Samtidigt kan 

dock just de oftast förekommande termerna tänkas ge upphov till rutinuppsättning för sin översättning. 

Med andra ord vore det förståeligt om ett lag översättare sinsemellan kommer överens om exakt hur de 

ska översätta de vanligaste termerna, eftersom de ställs inför den uppgiften upprepade gånger. Denna 

enighet skulle kunna ge en ensidig statistik som inte skulle bli så intressant18. Detta är dock ett 

                                                      
17 http://www.lr-coordination.eu/ 

18 Med intressant data menas här data som förutspås ha god chans att uppvisa variation i 

översättningarna 

http://www.lr-coordination.eu/
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antagande och inte baserat på någon undersökning, men gav ändå skäl till att välja ut några termer som 

inte förekommer så ofta i korpusen tillsammans med andra termer som förekommer desto oftare. 

Parameter P2 tas med i beräkning på grund av ett annat antagande, nämligen att det är större chans att 

få variation i översättningarna, och därför intressantare data, om termen har översatts från olika 

dokument. En term som förekommer flera gånger men i ett och samma dokument har förstås större 

chans att ha blivit översatt på samma sätt alla gångerna, då det antagligen är samma översättare som 

utfört samtliga översättningar nära i tiden. Som ett andra och sista steg i proceduren för filtrering, 

användes P2 som kriterium för att exkludera alla termer som förekommer i färre än tre dokument, och 

på så vis göra oss än säkrare på att de femton termer som lämnas till undersökningen är 

domänspecifika. 

Parameter P3 är ett icke-numeriskt binärt kriterium och är uppdelad i tre under-kriterier, som i sin tur 

också är binära. Med binärt menas att varje term antingen uppfyller P3 eller inte (det handlar alltså inte 

om en skala). För att en term ska uppfylla P3, behöver den bara bedömas uppfylla något av de tre 

underkriterierna. Det första under-kriteriet kräver att termen är specifik för det svenska samhället. 

Detta är relevant eftersom en term som åsyftar ett begrepp som inte finns i målspråkets hemland 

rimligen inte har någon uppenbar ekvivalent. Även om det finns något motsvarande i målspråkets 

hemland, fungerar kanske inte den motsvarigheten på precis samma sätt som i källspråkets hemland. 

Nu är det förstås svårt att utröna huruvida en viss svensk terms begrepp är helt obefintlig i ett annat 

land, men för att ändå låta denna aspekt ge mer grund åt termfiltreringen utförs en viss efterforskning 

bland IATEs19 totalt 308 787 svenska, 1 277 301 franska och 588 843 spanska termer (IATE, 12 sep 

2017) och på hemsidor tillhörande de franska och spanska myndigheter som arbetar i samma eller 

närliggande områden. Syftet är inte att uteslutande inkludera termer som är helt unika för Sverige, utan 

snarare att välja sådana som har en sådan juridisk eller byråkratisk tyngd att de svårligen kan fungera 

precis likadant i Spanien eller Frankrike (av tidsskäl exkluderas andra spansk- och fransktalande 

länder). Det andra under-kriteriet kräver att översättningen bedöms komplicerad av lexikala skäl, som 

med fallet tvist. Termen tvist kan, enligt IATE, översättas på (minst) tre olika sätt till både spanska  - 

”controversia”, ”litigio” och ”desacuerdo” – och franska – ”affaire”, ”litige” och ”différend”. Detta 

är relevant eftersom det med sådan lexikal variation på målspråket lär finnas stor chans till variation 

bland översättningarna i vår data. Det tredje under-kriteriet är kopplat till termens morfologiska 

uppbyggnad. Detta är relevant eftersom en term, om morfologiskt komplex, såsom 

arbetsmarknadspolitiskt program, svårligen kan översättas morfem för morfem. Med så många 

morfem och sammanslagningar i termen, antas uppgiften bli svårare för översättaren, och därmed 

antas den även ha stor chans att generera variation i vår data. Detta har också att göra med att spansk 

och fransk morfologi inte tillåter sammansättningar lika fritt som det svenska språket gör (Thorell, O, 

1981: 2-4) (Riegel et al, 2009: 909-911). Det går helt enkelt inte att lika ledigt slå ihop exempelvis 

“nöjd” och “förklaring” till nöjdförklaring. Ett alternativ är att använda ekvivalenter till dem båda med 

en preposition emellan. Ett spanskt exempel på detta från vår data är “declaración de satisfacción”. 

Parameter P4 är intressant framför allt för detta arbetes hypotes, eftersom den säger att antalet 

rotmorfem i källtermen inverkar på valet av översättningsstrategi. Detta leder metoden till att sprida ut 

termvalet över termer som innehåller från ett till fyra rotmorfem, utan att något rotmorfemsantal ska 

bli underrepresenterat, ständigt med de tre föregående parametrarna i beaktning. Slutligen valdes tre 

termer med ett enda rotmorfem, sju termer med två rotmorfem, tre termer med tre rotmorfem och två 

termer med fyra. 

Att just tvårotmorfemstermerna är så många fler än de andra har att göra med att det är vanligt hos 

dessa tre myndigheters termer att innehålla just två rotmorfem. Av de termer som var kvar efter 

filtreringen enligt de föregående tre parametrarna finns det inte många fler än femton kvar, vilket inte 

ger så stor frihet gällande att fördela rotmorfemsantalet över termerna. 

De femton termer som slutligen väljs ut är skälig tid, ångerfrist, tvist, reklamera och bytesrätt för 

Konsumentverket, på dagersättning, återetableringsstöd, nöjdförklaring, tidsbegränsat 

uppehållstillstånd och ensamkommande barn för Migrationsverket och på etableringsplan, 

                                                      
19 http://iate.europa.eu 

http://iate.europa.eu/
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arbetsmarknadspolitiskt program, anordnare, aktivitetsstöd och arbetslivserfarenhet för 

Arbetsförmedlingen. 

I tabell 3 nedan följer vägningsschemat. I den första kolumnen står alltså de svenska termerna. I den 

andra står antalet förekomster totalt i korpusen. I den tredje följer antalet dokument som termen 

förekommer i. Därefter, i den fjärde kolumnen, anges på vilket eller vilka sätt som översättningen 

anses vara problematisk, där S står för Sverigespecifikt, M står för morfologiskt och L för lexikalt. I 

den femte kolumnen anges slutligen hur många rotmorfem termen innehåller. 

Tabell 3: Vägningsschema för termfiltrering, med parametrar 1-4, vilka betecknar termens totala antal 

förekomster i korpusen (P1), antalet texter i korpusen som termen förekommer i (P2), vilka kriterier som 

gör att termens översättning bedöms komplicerad (S för Sverigespecifik, M för morfologiskt komplex samt 

L för lexikal variation på målspråket) (P3), samt hur många rotmorfem termen innehåller (P4). 

 P1 P2 P3 P4 

etableringsplan 33 11 SM 2 

arbetsmarknadspolitiskt program 28 12 ML 4 

anordnare 18 4 SL 1 

aktivitetsstöd 25 10 SM 2 

arbetslivserfarenhet 9 6 M 3 

skälig tid 6 4 ML 2 

ångerfrist 15 3 SML 2 

tvist 9 6 L 1 

reklamera 40 14 L 1 

bytesrätt 13 3 M 2 

dagersättning 22 7 S 2 

återetableringsstöd 11 3 SM 3 

nöjdförklaring 5 5 ML 2 

tidsbegränsat uppehållstillstånd 20 7 ML 4 

ensamkommande barn 5 3 ML 3 

4.2.2 Meningslänkning, statistik och annotering 

Inför annoteringen och statistikutvinningen genomförs en meningslänkning för att para ihop varje 

svensk mening med sin översättning och skriva resultatet till en ny fil (Jurafsky & Martin, 2009: 921). 

För detta ändamål används programmet Hunalign20, som använder sig av en algoritm som letar efter 

meningsslut, samtidigt som den har en ordlista för varje språkpar som ytterligare grund för sina beslut. 

Trots namnet är länkaren inte specifik för ungerska på något sätt. Den antar att meningarna som ska 

paras ihop redan från indata ligger i ordning för länkningen. Om den första meningen i källtexten 

borde paras ihop med en mening som ligger längre ner i måltexten, kommer Hunalign-länkaren alltså 

inte att förstå det. Därtill har länkaren vissa precisionsproblem och träffar inte alltid rätt, trots att 

                                                      
20 http://mokk.bme.hu/resources /hunalign/ 

http://mokk.bme.hu/resources/hunalign/
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meningarna ligger ordnade från indata, vilket leder till att översättningen ibland hamnar en eller flera 

sekvenser före eller efter sin svenska motsvarighet. Se exempel från tabell 1. 

Enligt sin dokumentation arbetar länkaren på meningsnivå. Dock visar resultatet att programmet 

segmenterar på sådant sätt att meningsgränserna ibland hamnar mitt i en länkad sekvens medan andra 

fall visar att en länkad sekvens kan vara endast en del av en längre mening. 

Ett exempel därpå är den sista franska sekvensen i tabell 1 - Puis-je recevoir une aide à la création 

d'entreprise? Votre agent d'emploi regardera d'abord quelles sont vos possibilités pour trouver un 

emploi – borde ha delats upp i två delar, med frågetecknet som gräns. Den första av de två delarna 

borde ha länkats samman med den näst sista svenska sekvensen – Kan jag få stöd till start av 

näringsverksamhet? – och den andra delen borde ensam ha länkats till den sista svenska sekvensen – 

Din arbetsförmedlare bedömer först vilka förutsättningar du har att få ett arbete. 

Ett andra exempel från samma tabell är att den fjärde och femte av de svenska sekvenserna – Du som 

är arbetssökande och har goda förutsättningar att starta en egen verksamhet kan i och vissa fall få stöd 

och hjälp när du startar eget företag – borde ha länkats tillsammans, som en enda sekvens, till Si vous 

êtes demandeur d'emploi et que vous avez de bonne possibilités pour démarrer votre propre activité, 

vous pouvez dans certains cas bénéficier d'aide et de soutien quand vous créez votre propre entreprise, 

som i sin tur felaktigt har segmenterats i två, med gräns mellan cas och béneficier. Därutöver 

motsvarar de faktiska segmenteringsgränserna i den franska och den svenska meningen inte varandra, 

eftersom den franska sekvensen avslutas med dans certains cas, vars motsvarighet, i vissa fall, tudelas 

av segmenteringsgränsen. 

Trots tillkortakommandena hos Hunalign, anses den vara att föredra då den inte exkluderar några 

sekvenser i sitt resultat. Alla ord, på båda sidor av språkgränsen, inkluderas i resultatet, vilket inte alla 

meningslänkare garanterar (Jurafsky & Martin, 2009: 921-923). Detta är mycket viktigt eftersom vi 

annars riskerar att förlora förekomster av termer eller översättningar ur datan. Ett annat skäl till att 

välja denna länkare är att den är smidig att sätta i funktion. 

  



 

 

14  

 

Tabell 1: Meningslänkningsmatris, matriserat utdrag ur meningslänkarens resultat som visar vilka delar av 

ett stycke i den svenska texten som ensades samman med motsvarande stycke i den franska 

översättningen. 

Sekvenser från den 
svenska texten >>              
------------------------- 
Sekvenser från den 

franska texten 
V 
V 

[NULL] 

Stöd 
till 
start 
av 

närings- 
verk-
samhet 

Du som är 
arbetssökande 
och har goda 
förutsättningar att 
starta en egen 
verksamhet kan i 

vissa fall 
få stöd 
och hjälp 
när du 
startar 
eget 
företag. 

Programmet 
kallas stöd till 
start av 
närings- 
verksamhet 
och ger dig ett 
bidrag till din 
försörjning 
under 
inledningen av 
verksamheten. 

Kan jag få 
stöd till start 
av närings- 
verksamhet? 

Din arbets- 
förmedlare 
bedömer 
först vilka 
förutsätt- 
ningar du har 
att få ett 
arbete 

Sida 1 av 3 
Arbetssökande X        

Franska X        

Faktablad för 
arbetssökande X        

Stöd till start av  X       

näringsverksamhet  X       

Aide à la création 
d'entreprise 

  X      

Si vous êtes demandeur 
d'emploi et que vous avez 
de bonne possibilités pour 
démarrer votre propre 
activité, vous pouvez 
dans certains cas 

   X     

bénéficier d'aide et de 
soutien quand vous créez 
votre propre entreprise. 

    X    

Ce programme s'appelle 
l'aide à la création 
d'entreprise (stöd vid start 
av näringsverksamhet) et 
vous donne le droit à une 
allocation pour contribuer 

     X   

à votre subsistance au 
début de votre activité. 

      X  

Puis-je recevoir une aide 
à la création d'entreprise 
? Votre agent d'emploi 
regardera d'abord quelles 
sont vos possibilités pour 
trouver un emploi. 

       X 

 
Meningslänkningen är egentligen inte av stor betydelse för detta arbetes slutresultat i sig, utan bidrar 

mest med att underlätta arbetet med att para ihop en förekomst av en viss källterm med sin 

översättning. Istället för att behöva titta på två hela dokument (den svenska ursprungstexten och den 

spanska eller franska måltexten) samtidigt, räcker det med att titta på de meningspar där en svensk 

term förekommer, och därifrån identifiera översättningen. 

Efter att ha valt ut de angivna termerna, genomsöks meningslänkningens resultatfiler. Tack vare att 

statistiken från det egenkomponerade programmet visar vilka texter som varje term förekommer i, kan 

alla ovidkommande filer förbigås. Varje fil med minst en träff genomsöks med den vanliga sök-

funktionen grep för att hitta alla förekomster av de svenska termerna. Ingen svensk källterm har ett så 

komplext böjningsmönster att det behövdes mer än en sökning för att hitta dem. Det räcker exempelvis 

med att söka på “arbetsmarknadspolitisk” för att hitta alla förekomster, med andra böjningar eller ej, 

av arbetsmarknadspolitiskt program. 
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I meningslänkarens resultat annoteras varje förekomst enligt ett schema i xml-stil som anger term-id 

(från 1 till 5), förekomst-id (från 1 till “oändligheten”), språk (svenska, spanska eller franska) samt del 

(vilket endast kan vara 1 eller 2 då ingen källterm eller översättning är uppdelad i fler än två delar). 

Den sistnämnda begagnades bara i de fall där annoteringsföremålet blivit uppdelat i två på grund 

meningslänkningen eller meningsuppbyggnaden. 

Såväl den svenska källtermen som den franska och/eller den spanska översättningen annoteras enligt 

schemat i Tabell 4. 

Tabell 4: Annoteringsschema för meningslänkarens resultat 

Uppgift Annoteringsschema 

Term-id id: [ k / m / a ] [ 1-5 ] 

Förekomst-id fk: [ k / m / a ] [ 1-∞ ] 

Språk spr: [ swe / spa / fra ] 

Del del: [ 1 / 2 ] 

Se ett annoterat utdrag ur en av meningslänkningens resulterande filer i exempel 1 nedan: 

Exempel 1: Utdrag från meningslänkarens resultat efter annotering 

Más información sobre <term,fk:m28,id:m3,spr:spa>permisos de 

residencia temporales</term> Läs mer om vad som händer om du får 

<term,fk:m28,id:m3,spr:swe>tidsbegränsat uppehållstillstånd</term> 

 
Förekomsten av källtermen och översättningen hänger alltså ihop via förekomst-id:t m28 och inte bara 

på det faktum att de står nära varandra i texten. Detta tillämpas på alla annoteringarna. Bokstaven m i 

term-id:t och i förekomst-id:t står för Migrationsverket. För Arbetsförmedlingen anges a och för 

Konsumentverket k. 

I samband med annoteringen nedtecknas alla översättningar tillsammans med namnet på det dokument 

där de hittats och den svenska term som de översatts från. Därefter kan statistik på hur varje term 

översatts för respektive språk slutligen produceras. Denna lexikala statistik presenteras i stapeldiagram 

och (vad detta arbete kallar) spridningskartor, vilka kommer att förklaras i resultatdelen. För 

statistiken slås vissa översättningar som liknar varandra väldigt mycket (särskilt långa 

omformuleringar som bara skiljer på ett eller två liknande ord) ihop som om de vore identiska. Ett 

exempel därpå är “niños que llegan sólos” och “niños que hayan llegado aquí solos”, vilka båda är 

omformulerande översättningar av ensamkommande barn, och endast skiljer sig åt i verbböjningsform, 

samt ordet ”aquí” (vilket betyder hit eller här), så till vida att den tidigare betyder “barn som kommer 

ensamma” och den senare “barn som har kommit hit ensamma”. 

4.2.3 Strategikategorisering 

Efter att den lexikala statistiken producerats, kommer vi till att kategorisera varje översättning till en 

av Niskas och Frøilis sex översättningsstrategier (1992: 361-362) som beskrivits i avsnitt 3.2.4: 

S1) Direkt eller ungefärlig motsvarighet 

S2) Översättningslån 

S3) Parafrasering 

S4) Direktlån 

S5) Nybildning 

S6) Översättningsdubblett 
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I figur 1 nedan kommer en praktisk beskrivning av hur strategikategoriseringen går till. Den består av 

en följd av fem frågor, som var och en, vid jakande svar, förpassar översättningen till en viss strategi. 

Här ska tilläggas att de uteblivna översättningarna (de förekomster av en svensk källterm vars 

översättning inte kunnat identifieras i måltexten) exkluderas från denna process och kategoriseras inte 

alls, av denna enkla anledning att det vore omöjligt att på ett vettigt sätt tillämpa modellen i figur 1 på 

dem. 

Figur 1: Praktisk hierarkisk metod för att kategorisera översättning till strategi 

 

 
Denna kategorisering blir oundvikligen en mänsklig bedömning, vilken görs manuellt av arbetets 

författare själv. Detta skapar en andra uppsättning statistik som samlas i diagram för att slutligen visa 

hur konsekventa översättningarna är i sina strategier för respektive myndighet och språk. Det kommer 

att finnas ett diagram för varje kombination av dessa två parametrar. Det kommer inte att ges något 

matematiskt mått för konsekvens. Diagrammen kommer enbart att visa antal och andel översättningar 

per strategi, språk och myndighet. 

Alternativet till att undersöka förhållandet mellan källterm och översättning enligt dessa strategier på 

detta sätt, vore att identifiera översättaren för varje text och fråga ut dem om vilken strategi de brukat 

för översättningarna av de termer som här valts ut. Det säger sig självt att detta inte är att föredra. 

Därför har valet av metod fallit just på denna. 

Termextraktion, som togs upp i 3.1.3, kunde ha varit ett alternativ till att be myndigheterna i fråga att 

visa upp termlistor. Problemet är att automatisk termextraktion inte garanterar noll procent falska 

positivor. Det kan alltså hända att något som termextraheraren finner vara en term egentligen, enligt 

myndigheten, inte är det. Därför blev det enda säkra alternativet att införskaffa termlistor direkt från 

myndigheterna. 
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5. Resultat 

I denna del kommer resultatet att presenteras i tre olika avsnitt. Det första avsnittet, 5.1, visar 

variationen i översättningarna för varje svensk källterm med hjälp av liggande stapeldiagram och vad 

som för detta arbete kallas för spridningskartor (för att ha ett samlingsnamn för de bägge kallas 

stapeldiagrammen och spridningskartorna ibland för figurer). Det andra avsnittet, 5.2, visar, med hjälp 

av stående stapeldiagram, variationen i termöversättningsstrategierna, S1-6 (se 3.2.4 och 4.2.3), totalt 

samt per myndighet och språk. Det tredje avsnittet, 5.3, är starkt kopplat till hypotesen och delar in 

alla termer i fyra grupper enligt hur många rotmorfem termen innehåller. Statistiken i 5.3 visar, i 

liggande stapeldiagram, således, hur stor procentuell andel varje strategi upptar av översättningarna för 

var och en av dessa fyra termgrupper. 

I summeringarna och kommentarerna av datan kommer det att nämnas hur konsekventa 

termöversättningarna är. Med det menas att ju mindre variation vi ser i översättningarna för en viss 

term, myndighet eller ett visst språk, vare sig det gäller lexikal eller strategisk nivå, desto mer 

konsekventa är dess översättningar. När en term har översätts på ett enda sätt, ses det som obefintlig 

variation och maximal konsekvens. 

5.1 Variation i termöversättningarna 
Detta första avsnitt visar variationen i översättningarna för varje svensk källterm, uppdelat i myndighet 

och språk. Det inleds med Konsumentverket, fortsätter med Migrationsverket och avslutas med 

Arbetsförmedlingen. För varje myndighet visas först datan för de spanska översättningarna och 

därefter de franska. Datan presenteras först i ett liggande stapeldiagram och sedan i en spridningskarta. 

I stapeldiagrammen är det väsentligt för läsaren att se färgkodningen som kopplar listan av termer i det 

övre högra hörnet till staplarna som representerar översättningarna (som ibland kommer att hänvisas 

till som översättningskategorier). Den term som i det övre högra hörnet markeras med exempelvis blå 

färg har sina översättningar utspridda enligt de staplar som också är blåmarkerade. 

I några av stapeldiagrammen finner vi kategorin “Ingen översättning”. Dennas stapel är den enda som 

kan vara flerfärgad, eftersom det är den enda kategori som identifierats för fler än en term. “Ingen 

översättning” betyder att översättningen försvunnit i (vad antas vara) en omformulering, förkortning 

eller förenkling av den svenska ursprungstexten, vilket gjort att den textsekvens där översättningen 

skulle förväntas förekomma i måltexten har uteblivit. Det har i dessa fall helt enkelt inte vara möjligt 

att para ihop förekomsten av källtermen i ursprungstexten till en specifik sekvens i måltexten. I de 

stapeldiagram där denna kategori inte figurerar har detta inte inträffat för ifrågavarande myndighet och 

språk. 

Spridningskartorna visar i princip samma data som föregående stapeldiagram, men med en utformning 

som är menad att förtydliga variationen i varje källterms översättningar. Antalet förekomster för varje 

svensk källterm anges inuti samma fyrkant, inom parentes, och likaledes anges antalet förekomster för 

varje översättning inom samma oval, inom parentes. Spridningskartorna skiljer sig från 

stapeldiagrammen, utöver sin utformning, i att exkludera kategorin “Ingen översättning” och inkludera 

det totala antalet förekomster av den svenska källtermen (i de texter som översatts från svenska till 

spanska och franska). Färgläggningen i spridningskartorna överensstämmer med färgkodningen i 

samma myndighets stapeldiagram. 

Datan som redovisas i 5.1 är viktig av två skäl. Det första skälet är att vi redan på denna nivå får en 

aning om vilka myndigheter och termer som använder sig av flera olika översättningsstrategier. Den 

term som översatts på ett enda sätt (såsom tvist till "litigio" på spanska och till "litige" på franska) har, 

per definition, översatts enligt en enda strategi. Ju större variation det finns i en viss terms 

översättningar, desto större chans är det rimligen också till variation i strategivalen. Det andra skälet är 
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att visa det fundamentala mellansteget på väg till statistiken som visar variation i strategier. Den har 

sin grund i den statistik som 5.1 kommer att presentera. 

Först på tur kommer datan för Konsumentverkets spanska översättningar, och förklaras därför 

utförligt, för att förtydliga stapeldiagrammet och spridningskartan. Övriga figurer i 5.1 kommer endast 

att kommenteras generellt, utan ingående beskrivning av den procentuella och numeriska datan, och 

jämföras med föregående figurer. 

5.1.1 Konsumentverkets spanska termöversättningar 

I det liggande stapeldiagrammet nedan, figur 2, samt i den följande spridningskartan, figur 3, ser vi de 

spanska översättningarna för Konsumentverkets termer. 

Bytesrätt har översatts på tre olika sätt, som “derecho a devolución”, “derecho a cambio” och 

“derecho de cambio”. Förstnämnda har brukats en gång, den andra åtta gånger, och den tredje en 

gång. Därutöver har översättning uteblivit tre gånger. 

Skälig tid har översatts på två olika sätt, till “plazo razonable” fem gånger och till “plazo de tiempo 

razonable” en gång. 

Ångerfrist har översatts på fyra olika sätt, till “lapso de derecho de retractación” en gång, “lapso de 

retractación” åtta gånger, “para retractarse” en gång och “plazo de retractación” två gånger. Vi ser 

även att översättning uteblivit tre gånger. 

Reklamera har trettioen gånger översatts med “reclamar”, fyra gånger med “quejarse”, en gång med 

“reclamación” och en gång med “presentar el reclamo”. Därutöver har vi tre uteblivna 

översättningar. 

Slutligen har vi tvist som översatts på endast ett sätt, till “litigio”, åtta gånger, utöver en utebliven 

översättning. 

Figur 2: Stapeldiagram över Konsumentverkets spanska översättningar, de spanska termöversättningarna 

på lodrät axel och antalet gånger varje översättning använts på vågrät axel, färgkodning mot de svenska 

källtermerna listade i övre högra hörnet 

 

Spridningskartan nedan, figur 3, redovisar samma data som föregående stapeldiagram. Utformningen 

tydliggör den variation som varje källterms översättningar uppvisar. Som förklarat i 5.1 anges antalet 

förekomster för gällande svenska källterm eller spanska översättning inom parentes inuti samma 

fyrkant eller oval. Som ovan nämnts är den enda översättningskategori som saknas i spridningskartan 

“Ingen översättning”. 
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Figur 3: Spridningskarta för Konsumentverkets översättningar från svenska till spanska, för dess 5 

utvalda termer 

 

 
För att summera denna data kan vi konstatera att Konsumentverkets spanska termöversättningar 

uppvisar en jämnstor variation, med mellan två och fyra olika översättningar för varje term, med 

undantag för lilamarkerade tvist som istället visar väldig konsekvens genom att enkom ha översatts till 

“litigio”. För de andra fyra finns samtidigt en översättning som är den överlägset vanligaste: “plazo 

razonable” för skälig tid, “derecho a cambio” för bytesrätt, “reclamar” för reklamera och “lapso de 

retractación” för ångerfrist. 
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5.1.2 Konsumentverkets franska termöversättningar 

Nedan följer datan för Konsumentverkets översättningar av de fem svenska källtermerna till franska, i 

stapeldiagrammet, figur 4, och spridningskartan, figur 2. 

Figur 4: Stapeldiagram över Konsumentverkets franska översättningar, de franska termöversättningarna på 

lodrät axel och antalet gånger varje översättning använts på vågrät axel, färgkodning mot de svenska 

källtermerna listade i övre högra hörnet 

 

Figur 5: Spridningskarta för Konsumentverkets översättningar från svenska till franska, för de 5 utvalda 

termerna 
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För att summera dessa två figurer kan vi konstatera följande om Konsumentverkets franska 

översättningar. Vi ser här mer konsekvens i översättningarna än i samma myndighets spanska data, så 

till vida att två av termerna, skälig tid och tvist, om vi förbiser de uteblivna översättningarna, inte 

uppvisar variation. De övriga tre har dock en variation som liknar den spanska datan, med tre eller fyra 

olika översättningar vardera, varav en är överlägset vanligast. Den dominanta översättningen är “droit 

d’échange” för bytesrätt, “délai de rétractation” för ångerfrist, och “faire une réclamation” för 

reklamera. 

5.1.3 Migrationsverkets spanska termöversättningar 

Nedan följer det stapeldiagram, figur 6, och den spridningskarta, figur 7, som visar fördelningen av de 

svensk-spanska översättningarna av Migrationsverkets fem termer. 

Figur 6: Stapeldiagram över Migrationsverkets spanska översättningar, de spanska termöversättningarna 

på lodrät axel och antalet gånger varje översättning använts på vågrät axel, färgkodning mot de svenska 

källtermerna listade i övre högra hörnet 
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Figur 7: Spridningskarta för Migrationsverkets översättningar från svenska till spanska, för de 5 utvalda 

termerna 

 
 

 

Vi kan konstatera att inga uteblivna översättningar finns, i kraftig kontrast till de föregående 

diagrammen. Dock uppvisar inte en enda av de fem termerna samma konsekvens som föregående 

myndighet, för vissa termer, kunde visa upp, det vill säga samma översättning för alla sina (icke 

uteblivna) förekomster. Variationen hos Migrationsverket är dessutom något större överlag, med fyra 

eller fem olika översättningar hos tre av termerna, dagersättning, återetableringsstöd och 

nöjdförklaring, medan de två resterande, ensamkommande barn och tidsbegränsat uppehållstillstånd, 

har översatts på två olika sätt var. Den sistnämnda skiljer sig ifrån de andra termerna i att ha en väldigt 

dominant översättning i “permiso de residencia temporal” (sjutton av arton fall), medan de andra har 

en förhållandevis jämn spridning, med upp till sex förekomster, med ett undantag hos dagersättning 

som nio gånger översatts med “compensación diaria”. Vi ser alltså inte samma ojämna fördelning 

inom variationen som vi gjorde hos föregående myndighet. 
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5.1.4 Migrationsverkets franska översättningar 

I figurerna nedan, 8 och 9, redovisas datan för översättningarna från Migrationsverkets fem valda 

svenska källtermer till franska. 

Figur 8: Stapeldiagram över Migrationsverkets franska översättningar, de franska termöversättningarna 

på lodrät axel och antalet gånger varje översättning använts på vågrät axel, färgkodning mot de svenska 

källtermerna listade i övre högra hörnet 

 

Figur 9: Spridningskarta för Migrationsverkets översättningar från svenska till franska, för de 5 utvalda 

termerna 
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För att summera denna data kan vi konstatera att vi i två fall, ensamkommande barn och 

återetableringsstöd, har maximal konsekvens, då de enkom översatts med “mineur non accompagné” 

respektive “soutien de réinsertion”. Resterande termer, nöjdförklaring, dagersättning och 

tidsbegränsat uppehållstillstånd har i sin variation gemensamt att de har en översättning som är klart 

dominant medan övriga endast förekommit en eller två gånger var. Till skillnad från Migrationsverkets 

spanska data, men i likhet med Konsumentverkets spanska och franska data, ser vi alltså en ojämn 

fördelning i de termöversättningar som uppvisar variation. 

5.1.5 Arbetsförmedlingens spanska termöversättningar 

Nedan, i stapeldiagrammet, figur 10, och i spridningskartan, figur 11, redovisas datan för 

Arbetsförmedlingens översättningar av de fem svenska källtermerna till spanska. 

Figur 10: Stapeldiagram över Arbetsförmedlingens spanska översättningar, de spanska 

termöversättningarna på lodrät axel och antalet gånger varje översättning använts på vågrät axel, 

färgkodning mot de svenska källtermerna listade i övre högra hörnet 
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Figur 11: Spridningskarta för Arbetsförmedlingens översättningar från svenska till spanska, för de 5 

utvalda termerna 

 
 

För att summera kan vi konstatera att Arbetsförmedlingen, olikt Migrationsverket, men i likhet med 

Konsumentverket, har flera uteblivna översättningar. I övrigt ser vi att alla termer uppvisar variation 

men med en dominant översättning, med ett undantag i arbetslivserfaren-het, vars fyra olika 

översättningar alla förekommer en eller två gånger. Två av termerna, anordnare och etableringsplan, 

har förhållandevis liten variation med endast två respektive tre översättningar varav en är dominant, 

“organizador” respektive “plan establecido”. De resterande två, aktivitetsstöd och 

arbetsmarknadspolitiskt program, har en större variation som, frånsett sin dominant, ”prestación por 

actividad” respektive ”programa político/de la política del/para el mercado laboral/de trabajo”, är 

relativt jämnt fördelad, med mellan en och fyra förekomster för varje översättning. I detta avseende ser 

vi mindre likhet med Konsu-mentverket än med Migrationsverket, då den förra uppvisade mindre 

variation än den senare. 
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5.1.6 Arbetsförmedlingens franska termöversättningar 

Med följande stapeldiagram, i figur 12, och spridningskarta, i figur 13, visas fördelningen hos 

Arbetsförmedlingens översättningar av de fem svenska källtermerna till franska. 

Figur 12: Stapeldiagram över Arbetsförmedlingens franska översättningar, de franska 

termöversättningarna på lodrät axel och antalet gånger varje översättning använts på vågrät axel, 

färgkodning mot de svenska källtermerna listade i övre högra hörnet 

 
Figur 12: Spridningskarta för Arbetsförmedlingens översättningar från svenska till franska, för de 5 utvalda 

termerna 
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Arbetsförmedlingens franska översättningar liknar samma myndighets spanska data, så till vida att 

anordnare, etableringsplan och arbetslivserfarenhet visar upp mer variation än de andra två, samt att 

de två förstnämnda har en överlägset vanligast översättning, “organisateur” respektive “plan 

d’établissement”. De kvarvarande två, aktivitetsstöd och arbetsmarknadspolitiskt program, skiljer sig 

dock såväl från samma myndighets spanska data som från de föregående två myndigheterna, i att ha en 

stor variation utan någon specifikt dominant översättning. 

5.2 Statistik över översättningskategorierna 
I detta avsnitt kommer datan genererad av strategikategoriseringen (för praktisk beskrivning se 4.2.3) 

att redovisas. Den är i sig uppdelad i fyra avsnitt. I 5.2.1 redovisas totalen i en enda stapel, som är en 

sammanslagning av alla tre myndigheterna, Konsumentverket, Migrationsverket och 

Arbetsförmedlingen, samt båda språken, spanska och franska. Denna stapel anger därmed hur mycket 

varje översättningsstrategi använts totalt. Därefter, i 5.2.2, följer data för varje kombination av 

myndighet och språk, vilket ger sex staplar (i enlighet med upplägget i 5.1, tre myndigheter gånger två 

språk). I detta avsnitt kommer det att synas att de uteblivna översättningarna inte kategoriserats till en 

viss strategi. I 5.2.3 visas sedan varje myndighets data, med de bägge språken sammanslagna för var 

och en, i tre stående staplar, vilka alltså avslöjar hur mycket varje strategi används för varje 

myndighet. Slutligen, i 5.2.4, sammanställs all data istället efter språk, i två staplar, vilka alltså visar 

hur mycket varje strategi används för spanska respektive franska. I alla dessa fyra avsnitt redovisas 

datan först uttryckt i procentuell andel och därefter i exakta antal. 

Endast för de totala resultaten kommer den procentuella och numeriska datan att återges i text. 

Därefter förväntas läsaren kunna förstå övriga diagram. Varken de exakta antalen eller de exakta 

procentsatserna är väsentliga, viktigare är att se proportionerna och de allmänna fördelningarna. 

5.2.1 De totala resultaten 

I detta avsnitt kommer de totala resultaten att presenteras. Figur 14 visar den procentuella fördelningen 

av översättningsstrategier i hela datan. Alla tre myndigheternas data från båda språken är alltså 

inkluderad i en och samma stapel. 

Figur 14: Stapeldiagram över det totala resultatet för den procentuella fördelningen av strategier för 

termöversättning, från svenska till spanska och franska för de valda termerna, hos Konsumentverket, 

Migrationsverket och Arbetsförmedlingen, med andelen procent på lodrät axel. Färgkodning enligt listan i 

övre högra hörnet. 
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Som synes i figur 14 är den vanligaste översättningsstrategin den blåfärgade S1, vartefter rödfärgade 

S2 och brandgulfärgade S3 har ungefär jämnstora andelar, följda av lilafärgade S6, och slutligen 

grönfärgade S4. S5, nybildning, står inte med i listan då inte en enda översättning fanns ha följt denna 

strategi (denna strategi kommer därför att exkluderas även för resterande diagram). S1 står för 39,8% 

av översättningarna, S2 för 25,7%, S3 för 29,3%, S4 för 1,9% och S6 för 3,8%. I diagrammet nedan 

kommer de exakta numren för strategifördelningen i den fullständiga datan. 

Figur 15: Stapeldiagram över det totala resultatet för den exakta numeriska fördelningen av strategier för 

termöversättning, från svenska till spanska och franska för de valda termerna, hos Konsumentverket, 

Migrationsverket och Arbetsförmedlingen, med det absoluta antalet på lodrät axel. Färgkodning enligt 

listan i övre högra hörnet. 

 
Fördelningen i figur 15 liknar förstås den i föregående diagram (figur 14) väldigt mycket, med 

skillnaden att diagrammets tak, 500, här ligger ovanför stapelns tak, 482, vilket motsvarar det totala 

antalet termöversättningar. Av dessa 482 termöversättningar har 190 gjorts enligt strategi S1, 124 

enligt S2, 141 enligt S3, 9 enligt S4 och 18 enligt S6. 
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5.2.2 Resultat per myndighet och språk 

Här följer statistik som visar den data som totalen och all annan statistik i 5.2 sammanställts från. 

Såsom figurtexten förklarar, står varje stapel för en kombination av myndighet och språk, så att den 

första står för Konsumentverkets spanska termöversättningar, den andra för samma myndighets 

franska översättningar, den tredje för Migrationsverkets spanska termöversättningar och så vidare. 

Figur 16: Stapeldiagram över varje myndighets och språks resultat för den procentuella fördelningen av 

strategier för termöversättning, från svenska till spanska och franska för de valda termerna, hos 

Konsumentverket, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen. Varje stapel står för en viss myndighets data 

av termöversättning till ett visst språk, angiven undertill på den vågräta axeln, medan den procentuella 

andelen anges på den lodräta axeln. Färgkodning enligt listan i övre högra hörnet. 

 
Som vi kan se i figur 16 ter sig fördelningen, intressant nog, väldigt olika hos varje stapel. Vi har allt 

från fem olika strategier, såsom hos Arbetsförm Fra (kort för Arbetsförmedlingens svensk-franska 

termöversättningar) och Migrationsv Spa, till endast två, hos Konsumentv Fra. Inte en enda strategi ser 

ut att ha jämnstor proportionell fördelning hos alla staplarna, även om S1 och S3 förekommer överallt. 

S4 har enkom använts för Migrationsv Spa och Arbetsförm Fra, och S6 endast hos Arbetsförm Spa 

och Fra samt hos Migrationsv Spa. Vi kan också se att hos Arbetsförmedlingen är S2 mycket vanligare 

och S1 mycket ovanligare än hos de andra myndigheterna. 

  



 

 

30  

 

Nedan, i figur 17, följer samma statistik men i exakta nummer. Proportionerna kommer förstås vara 

desamma som i figur 16, men figur 17 visar därtill skillnader i datamängd för varje myndighet och 

språk. 

Figur 17: Stapeldiagram över varje myndighets och språks resultat för den exakt numeriska fördelningen 

av strategier för termöversättning, från svenska till spanska och franska för de valda termerna, hos 

Konsumentverket, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen. Varje stapel står för en viss myndighets data 

av termöversättning till ett visst språk, angiven undertill på den vågräta axeln, medan det exakta antalet 

anges på den lodräta axeln. Färgkodning enligt listan i övre högra hörnet. 

 
Som figur 17 visar, har Arbetsförmedlingen mer data att luta sig tillbaka på än de andra två 

myndigheterna. Med den kontrasten i beaktning, är det intressant att observera att en av de lägsta 

staplarna, Migrationsv Spa, och den högsta, Arbetsförm Fra, har gemensamt att vara de enda som 

uppdelats i fem strategier, medan de andra fyra uppdelas i två, tre eller fyra. Vi ser också att en stor del 

av de termöversättningar som följt S6 skedde till Arbetsförmedlingens franska texter, och att en stor 

del av de som följt S2 gjordes för Arbetsförmedlingen (till spanska eller franska). 

Den höjdskillnad som finns mellan staplar från samma myndighet beror på att antalet uteblivna 

termöversättningar varit större för den ena än för den andra. Migrationsverkets två staplar är precis 

lika höga eftersom ingen av deras termöversättningar uteblivit. 

Datan i Figur 17 ligger i praktiken till grund för alla andra figurer i 5.2. Nästkommande figurer 

kommer därför att förklaras med hänvisning till dess staplar. 

Trots denna mångfacetterade data är det svårt att se några tydliga mönster. Hur kan det exempelvis 

komma sig att Migrationsverkets spanska termöversättningar och Arbetsförmedlingens franska har 

gemensamt att vara de enda som använt fem strategier? Det finns ingen uppenbar underliggande 

förklaring till kontrasterna. Detta gör det intressant att se huruvida hypotesprövningen kan ge ett 

förslag på en sådan förklaring. 

5.2.3 Resultat per språk 

Nedan, i figur 18 och 19, redovisas resultaten per språk. Dess data är alltså en samman-ställning av 

avsnitt 5.2.2. Från figur 17 har datan från den första, tredje och femte stapeln samlats för att visa 

fördelningen för all termöversättning till spanska, och datan från den andra, fjärde och sjätte stapeln 

likaså till franska. All denna data har delats upp i två staplar, benämnda efter språk, uttryckta i 

procentuell andel i figur 18, och numeriskt i figur 19. 
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Figur 18: Stapeldiagram över varje språks resultat för den procentuella fördelningen av strategier för 

termöversättning, från de femton svenska källtermerna till spanska respektive franska. I den vågräta 

axeln anges språk medan den lodräta axeln anger procentuell andel av termöversättningarna som gjorts 

enligt varje strategi. Färgkodning enligt listan i över högra hörnet. 

 

 
Som vi kan se är skillnaderna relativt små. För franska är dock S1 och S6 lite vanligare och S2 och S4 

lite ovanligare än för spanska. De allmänna likheterna måste sägas vara en stor kontrast till datan i 

5.2.2 där skillnaderna i fördelningen var anmärkningsvärda från stapel till stapel. 

Nedan, i figur 19, följer samma data men i numerisk form istället för procentuell. Igen är 

proportionerna förstås desamma. Skillnaderna är väldigt små, förutom att diagrammets tak är högre än 

båda staplarna. 

Figur 19: Stapeldiagram över varje språks resultat för den numeriska fördelningen av strategier för 

termöversättning, från de femton svenska källtermerna till spanska respektive franska. I den vågräta 

axeln anges språk medan den lodräta axeln anger antal termöversättningar som gjorts enligt varje 

strategi. Färgkodning enligt listan i över högra hörnet. 

 

 
I detta fall bidrar inte den numeriska datan med mycket eftersom antalet spanska och franska 

termöversättningar totalt är nästan samma, 240 respektive 242. 
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5.2.4 Resultat per myndighet 

I figur 20 ser vi nedan en sammanställning av datan i 5.2.2 indelad per myndighet. Här har datan från 

första stapeln tillsammans med andra, den tredje tillsammans med den fjärde respektive den femte 

tillsammans med den sjätte från figur 17 samlats i var sin stapel.  

Figur 20: Stapeldiagram över varje myndighets resultat för den procentuella fördelningen av strategier för 

termöversättning, från var myndighets fem svenska källtermer till spanska och franska. I den vågräta 

axeln anges myndighet medan den lodräta axeln anger procentuell andel av termöversättningarna som 

gjorts enligt varje strategi. Färgkodning enligt listan i övre högra hörnet. 

 
I detta diagram ser vi desto fler skillnader än i föregående avsnitt. Hos Arbetsförmedlingen är S1 

mycket ovanligare och S2 mycket vanligare än hos Konsumentverket och Migrationsverket. S4 och 

S6, vilka är ovanliga i jämförelse med de andra tre, följs inte alls hos Konsumentverket. För dessa två 

strategier ser vi sedan omvända relationer i den mening att hos Migrationsverket är S4 något 

ovanligare och S6 något vanligare än hos Arbetsförmedlingen. Nedan följer den numeriska datan i 

figur 21. 

Figur 21: Stapeldiagram över varje myndighets resultat för den numeriska fördelningen av strategier för 

termöversättning, från var myndighets fem svenska källtermer till spanska och franska. I den vågräta 

axeln anges myndighet medan den lodräta axeln anger procentuell andel av termöversättningarna som 

gjorts enligt varje strategi. Färgkodning enligt listan i övre högra hörnet. 
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Som vi kunde konstatera också från figur 17, är större delen av de termöversättningar som följt S6 från 

Arbetsförmedlingen. Nu syns också desto tydligare att de flesta som följt S4 är från Migrationsverket. 

Värt att uppmärksamma är också att vi, trots att det finns mer data för Arbetsförmedlingen, kan se att 

den totalt vanligaste strategin S1 inte når ens nära på samma antal där som hos någon av de andra två 

myndigheterna. 

5.3 Termöversättningsstrategier gentemot antalet 

rotmorfem 
Detta avsnitt presenterar data för att arbetet ska kunna behandla sin hypotes, att antalet rotmorfem i en 

term inverkar på vilken strategi som används för dess översättning. Datan redovisas med liggande 

stapeldiagram. För hypotesens skull är den procentuella andelen väsentlig, snarare än det exakta 

antalet. Först redovisas datan för det totala resultatet, därefter den spanska och till sist den franska. 

Anledningen till att ingen data visar fördelningen per myndighet är att termerna inte är jämnt fördelade 

i rotmorfemsantal över myndigheterna (se tabell 3). Exempelvis har Konsumentverkets alla fem termer 

endast ett eller två rotmorfem. Den datan skulle därför inte bidra med något av värde. 

5.3.1 Strategier för hela datans termöversättningar gentemot antalet 

rotmorfem 

Det är detta resultat som är av störst vikt för hypotesen. Om vi här kan se något tydligt mönster som 

visar att antalet rotmorfem i en term styr emot en eller kanske två strategier för dess översättning, är 

det anledning att argumentera för att hypotesen må vara sann. Se resultatet i figur 22 nedan. 

Figur 22: Stapeldiagram över sammanställd statistik, uppdelad efter antalet rotmorfem i varje term, över 

den procentuella fördelningen av strategier för termöversättningarna, av alla de femton valda svenska 

källtermerna till spanska och franska. I den vågräta axeln anges den procentuella andelen medan den 

lodräta axeln anger antalet rotmorfem i termerna. Färgkodning enligt listan i övre högra hörnet. 

 
 

Dessvärre är det svårt att utröna något tydligt generellt mönster. Vi kan konstatera att S4 bara används 

för termer med två rotmorfem. Därtill kan vi se att S1 är klart vanligast för termer med ett rotmorfem, 
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men den är samtidigt vanligare hos dem med fyra rotmorfem än hos dem med två och tre, varför det är 

svårt att säga att den skulle följa ett mönster. Detsamma måste sägas om S3 som går från att vara 

vanligare hos termer med ett rotmorfem än hos dem med två, till att bli vanligare igen för de med tre 

och fyra. S2 blir, dock, med startpunkt i två rotmorfem fram till fyra, successivt ovanligare. Samtidigt 

används den dock inte alls för termer med ett rotmorfem. Den följer alltså ett visst mönster i spannet 

två till fyra rotmorfem. Sett till hela spannet ser dock ingen strategi ut att bli varken regelbundet 

vanligare eller ovanligare ju fler rotmorfem termerna har. 

5.3.2 Strategier för de spanska termöversättningarna gentemot antalet 

rotmorfem 

Nedan, i figur 22, följer datan för de svensk-spanska termöversättningarna. Intressant att se är om S2 

här behåller sitt mönster från två till fyra rotmorfem, eller om något annat mönster uppstår. 

Figur 23: Stapeldiagram över sammanställd statistik, uppdelad efter antalet rotmorfem i varje term, över 

den procentuella fördelningen av strategier för termöversättningarna till spanska, från de femton valda 

svenska källtermerna. I den vågräta axeln anges den procentuella andelen medan den lodräta axeln anger 

antalet rotmorfem i termerna. Färgkodning enligt listan i övre högra hörnet. 

 
 

Dessvärre tycks mönstret från S2 ha försvunnit i den spanska datan. S2 går från att vara den vanligaste 

strategin för termer med två rotmorfem till att vara väldigt ovanlig för termer med tre, för att sedan bli 

vanligare igen för termer med fyra rotmorfem. Ingen annan strategi kan heller sägas följa ett givet 

mönster. S3 blir vanligare och vanligare från ett till tre morfem, men blir sedan kraftigt ovanligare hos 

termer med fyra rotmorfem. S1 är oerhört dominant hos termer med ett rotmorfem, men inte alls hos 

dem med två och tre, för att sedan bli något vanligare hos dem med fyra. Något mönster är 

uppenbarligen svårt att utröna. 
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5.3.3 Strategier för de franska termöversättningarna gentemot antalet 

rotmorfem 

Nedan, i figur 24, följer motsvarande data för de franska termöversättningarna. Vi behåller fortfarande 

hoppet om att hitta något framträdande mönster som kan ge stöd åt hypotesen. 

 

Figur 24: Stapeldiagram över sammanställd statistik, uppdelad efter antalet rotmorfem i varje term, över 

den procentuella fördelningen av strategier för termöversättningarna till franska, från de femton valda 

svenska källtermerna. I den vågräta axeln anges den procentuella andelen medan den lodräta axeln anger 

antalet rotmorfem i termerna. Färgkodning enligt listan i övre högra hörnet. 

 
Även här finner vi tyvärr svårighet att se några tydliga mönster. S1 håller sig stadigt mellan 38 och 44 

procent genom hela spannet, men även om det i sig är ett mönster, är det inte fog för att påstå att 

antalet rotmorfem inverkar på valet strategi, snarare tvärtom. S2 är vanligare hos termer med tre 

rotmorfem än hos dem med två, där den i sin tur är vanligare än hos dem med fyra rotmorfem. S3 är 

den vanligaste strategi för termer med ett rotmorfem, men blir mycket ovanligare för dem med två, för 

att sedan inte alls användas för dem med tre, för att därefter återkomma kraftigt för termer med fyra 

rotmorfem. 

Otvivelaktigt är det ur datan presenterad i 5.3 svårt att hitta belägg för hypotesen. Mer om detta i den 

nästföljande avsnitt. 
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6. Diskussion 

I detta avsnitt kommer vi att diskutera vad orsakerna till resultaten kan vara och svara på 

frågeställningarna i avsnitt 2. Vi försöker i största möjliga mån att frångå spekulation och istället knyta 

an till detta arbetes bakgrund (avsnitt 3), metodik (avsnitt 4) och data från resultaten (avsnitt 5). 

6.1 Fördelning av termöversättningsstrategier 
Såsom visats i resultaten (avsnitt 5) har det hittats exempel på fem av Niskas och Frøilis sex strategier 

för termöversättning. Svaret på första forskningsfrågan blir alltså följande strategier: direkt/ungefärlig 

motsvarighet (S1), översättningslån (S2), parafrasering (S3), direktlån (S4) och översättningsdubblett 

(S6), med undantaget att Konsumentverket inte uppvisar något exempel på S4 och S6. Först och 

främst ska framhållas att det inte förvånar att den strategi som inte följts alls är just S5, nybildning. 

Detta har att göra med den svaghet som termöversättningsstrategierna har för ett arbete av denna typ. 

Såsom Hagberg (2016) poängterar, är strategierna i själva verket framtagna för tolkordböcker och inte 

för översättningsarbete. Nybildning blir, precis som tolkordboksskrivande, en normerande strategi, då 

det däri rimligen ligger en förhoppning att den nybildade termen myntas och sätts i bruk av andra 

översättare och tolkar. Inom uppdraget att leverera översättning av en myndighetstext, ligger 

deluppgiften att översätta dess termer väldigt långt ifrån sådan normering. 

Av de fem strategier som har följts, ser vi att S1, direkt/ungefärlig motsvarighet, överlag är den 

vanligaste. Den är samtidigt vanligare för franska än för spanska, vilket kan ha att göra med att antalet 

franska termer i IATE är många fler än de spanska (även om det inte är proportionerligt till vår data), 1 

277 301 gentemot 588 843, vilka i sin tur är många fler än de svenska, 308 787. Hade IATE haft lika 

många svenska och spanska som franska termer hade fördelningen antagligen sett annorlunda ut. Då 

hade det förstås varit lättare att hitta direkta eller ungefärliga motsvarigheter, både för översättaren och 

för detta arbetes författare. Därtill ska uppmärksammas att S1 använts klart minst hos 

Arbetsförmedlingen. Det kan sin tur ha att göra med att tre av dess termer ansågs vara specifika för det 

svenska samhället. Av de fem termer som i vägningsschemat markeras med S (för Sverigespecifik) 

tillhör tre Arbetsförmedlingen. Det är därmed inte så förvånande att just denna myndighet är den som 

minst använt sig av S1. 

Om strategi S2, översättningslån, kan understrykas att de allra flesta av dess termöversättningar 

gjordes för Arbetsförmedlingen, vilket mycket väl kan ses som en följd av det låga bruket av S1 hos 

samma myndighet. Det omvända kan också hävdas med målspråksperspektivet, där vi ser att S2 är 

vanligare för spanska än för franska. Eftersom det finns fler franska termer att tillgå hos IATE för att 

kategorisera till S1, så ter det sig logiskt att fler spanska översättningar kategoriseras till S2. Om 

översättningen motsvarar varje rotmorfem i källtermen men inte finns vara en term på målspråket, 

kategoriseras den i praktiken till just S2 (som syns i figur 1 skulle mellansteget, fråga 2, förpassa den 

till direktlån, vilket per definition inte händer såvida inte källtermen klistrats in). 

Om S3, parafrasering, kan framhållas att de flesta av dess termöversättningar också tillhör 

Arbetsförmedlingen. Även detta kan ha att göra med att flera av denna myndighets termer var 

Sverigespecifika. Om inget som liknar källtermens begrepp existerar i målspråkets hemland, är det 

rimligen svårt att med ett översättningslån åsyfta den på ett vettigt sätt, varpå en omformulering av 

förståeliga skäl kan bli den bästa lösningen. 

Det är dock förvånande att S4, direktlån, och S6, översättningsdubblett, har följts så sällan, då de 

också mycket väl kan tänkas vara rimliga alternativ i just de problematiska fallen, såsom de 

Sverigespecifika källtermerna. Av de termöversättningar som följt S6 kommer de flesta från 

Arbetsförmedlingen, vilket igen kan tänkas ha att göra att tre av termerna ansågs Sverige-specifika. 

Det är dock svårt att hitta en logisk förklaring till varför varken S4 eller S6 använts alls hos 

Konsumentverket. Om det haft att göra med att endast en av dess fem termer är specifik för Sverige, 
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borde vi ha fått se samma sak från Migrationsverket. Vissa av våra resultat är uppenbarligen svårare 

att söka sakliga förklaringar till än andra. 

6.2 Inverkan från antalet rotmorfem i termen på 

valet av översättningsstrategi 
Som det konstaterats i 5.3, är det väldigt svårt att finna något övergripande mönster för att stödja 

hypotesen. Dock hittas ett drag som i ett visst spann kan ses som ett mönster. Det är S2 som, enligt de 

totala resultaten i figur 22, blir successivt ovanligare från två till fyra rotmorfem. Att S2 inte alls följts 

för termer med endast ett rotmorfem är inte märkligt. Dit kategoriseras nämligen, per definition, den 

översättning som uppvisar motsvarigheter för varje rotmorfem i källtermen utan att vara en term på 

målspråket. Om översättningen innehåller ett enda rotmorfem är det troligare att den används som 

term i någon domän (vilken som helst), varför det i sin tur är troligare att hitta den på IATE, varpå den 

kategoriseras till S1 som en ungefärlig motsvarighet. 

Om vi flyttar fokus från de totala resultaten i figur 22 till de språkspecifika i figur 23 och 24 blir det 

ännu svårare att hitta några mönster. Det mönster som S2 följer i ett visst spann i totalresultaten 

återfinns varken i den spanska eller franska datan, och ingen av de andra strategierna visar heller upp 

något som skulle kunna ge stöd för hypotesen. 

Vi kan därmed komma med ett svar på den andra forskningsfrågan, huruvida antalet rotmorfem 

inverkar på valet av strategier. Vi måste konstatera att vi har en brist på mönster i datan från avsnitt 

5.3. Det delvisa mönster som S2 följer i de totala resultaten är inte belägg nog för att hävda att antalet 

rotmorfem i en term inverkar på valet av strategi för dess översättning. Vi kan alltså inte bekräfta 

hypotesen, varpå svaret på andra forskningsfrågan inte kan bli positivt. 

Antagandet att antalet rotmorfem i en term och en förmodad ökad belastning på översättaren skulle 

styra mot en viss eller några vissa översättningsstrategier fann alltså inte grund i detta arbetes resultat. 

Med det sagt behöver det inte vara felaktigt, men vi kan konstatera att vi helt klart har fått anledning 

att tvivla på det. 

6.3 Metodutvärdering 

Här frågar vi oss om detta arbete med sin metod och sina resultat riktigt uppfyller det syfte som det 

hade, hur den datorlingvistiska metoden hade kunnat förbättras samt vad för värde resultaten har. 

Termerna är som sagt hämtade från listor som erhållits direkt från varje myndighet. På detta sätt kan vi 

vara säkra på att myndigheterna faktiskt ser de femton valda termerna som just termer. Proceduren för 

termfiltrering (förklarad i 4.2.1) ämnar därtill att sortera fram termer som är typiska för respektive 

domän, med trösklar för antalet förekomster och för antalet dokument som de förekommer i. Men vad 

vi omöjligen kan vara säkra på är om översättaren i det ögonblick då denne översätter en viss term, 

över huvud taget är medveten om termöversättningsstrategier. Därför läggs fokus på den faktiska 

relationen mellan källterm och målform, och inte på det kognitiva perspektivet om översättarens 

medvetna strategival. 

Det hör samtidigt till saken att ifrågasätta strategikategoriseringsmetoden. Den utformas och utförs, 

som beskrivet i 4.2.3, av detta arbetes författare själv. Det är fullt möjligt att en framtida undersökning 

med liknande mål använder sig av en annorlunda metod för strategikategorisering, utan att för den 

sakens skull vara felaktig. Ej heller är det säkert att en annan undersökning, med samma metod och 

med samma data, hade kategoriserat översättningarna på samma sätt. I praktiken var det detta arbetes 

författare som fick svara på frågorna som anges i figur 1, och det är fullt tänkbart att en annan person i 

enstaka fall skulle ha svarat nej där denne författare svarat ja, eller tvärtom. Detta måste dock ses som 

oundvikligt. Metoden är anpassad för ändamålet och har fört arbetet så nära ett tillförlitligt svar det 

varit möjligt inom ramen för en kandidatuppsats. 
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Vad gäller förbättring av metoden är det datorlingvistiska steg som lämnar störst utrymme för 

förbättring onekligen meningslänkningen. I ett antal fall försvårades arbetet med att para ihop 

källtermen med sin översättning av en misslyckad länkning i segmentering av såväl käll- som måltext 

och fel i länkning av de segmenterade enheterna, se 4.2.2 och tabell 1 för exempel. I de fallen blev 

lösningen istället att söka igenom texten, i första hand i de närmast föregående och efterföljande 

länkningarna, och därefter i hela texten. Det verkar som att den stora svagheten är att programmet 

behöver stor linjär motsvarighet mellan käll- och måltextens meningar, det vill säga att översättningen 

till stor del behöver vara gjord mening för mening. Den uppfattningen stöds också av programmets 

egen dokumentation. 

Som förslag till hur länkaren kan förbättras, kan större tyngd läggas på ordlistorna, så att 

segmenteringen inte skiljer på ord och fraser som är ekvivalenter till varandra. Verktyget kan 

förslagsvis låta användaren manipulera ordlistan, för att på så vis öka täckningsgraden och variera 

listans domänkännedom. 

För denna undersökning hade texternas innehåll ändå kunnat anpassas för tillämpningen av denna 

länkare. I vissa fall har exempelvis en faktaruta i källtexten hamnat på ett helt annat ställe i måltexten. 

Genom att flytta måltextens faktaruta till ”rätt” plats, hade meningslänkarens arbete underlättats. 

Därtill är det relevant att tala om insamlingen av data. Metoden förlitar sig på att det 

egenkomponerade Python-programmet nyttjar de reguljära uttrycken med sådan träffsäkerhet att alla 

förekomster av de valda källtermerna identifieras. Skulle antalet förekomster ha blivit fler om 

dokumenten genomsökts manuellt, ord för ord? Möjligtvis, men om så är fallet skulle differensen 

antagligen inte vara stor. Snarare än att tvivla på de reguljära uttrycken som sökningsmetod eller på 

Python-programmet, kan det vara värt att spekulera i huruvida någon termförekomst ser ut på ett sätt 

som är svårt att förutse, möjligen i form av ett bindestreck för av- eller en felstavning. Om exempelvis 

skälig tid någonstans stavas med skj eller sj, identifieras den inte av de reguljära uttrycken. Detta blir, 

för detta arbete, i praktiken ofrånkomligt. Om vi ämnat hitta samtliga förekomster av de femton 

termerna inklusive av- och felstavningarna, hade det tvingat oss att lägga väldigt mycket tid på att 

manuellt gå igenom texterna eller på att utforma de reguljära uttrycken, vilket lett till överbelastning. 

Att bearbeta de reguljära uttrycken för att hitta eventuella av- och felstavningar kan dock definitivt 

föreslås som ett utökat angreppssätt för att samla in mer data. 

Det är också relevant att ta upp om ordlänkning hade varit ett alternativ till meningslänkning. Beslutet 

att använda sig endast av meningslänkare grundar sig dels i att vissa av källtermerna i sig består av 

flera ord (såsom arbetsmarknadspolitiskt program och skälig tid), dels i att översättningarna 

förutspåddes att ibland bestå av flerordiga uttryck och ibland längre omformuleringar, vilket visade sig 

vara sant. Detta skulle i sin tur ofrånkomligen orsaka problem för en ordlänkare, varpå det antogs vara 

smidigare och mer lätthanterligt att bara länka ihop meningar, för att sedan identifiera översättningarna 

inuti meningsparen. 

Vi ska därpå också fråga oss om den manuella annoteringen av de utvalda källtermerna och 

översättningar hade kunnat automatiseras med hjälp av ett datorprogram. Det hade förstås varit möjligt 

att låta det egenkomponerade Python-programmet justera i meningslänkarens resulterande filer genom 

att tagga sina upptäckter (förekomsterna av de svenska källtermerna), varpå den mänsklige 

annoteraren skulle fylla i. Detta skulle dock leda till extra belastning med att kontrollera och korrigera 

(delar av) den automatiska taggarens verk. För detta arbete föredrogs att hålla sig till manuell 

annotering för att på så vis vara säker på att alla termers förekomster taggas på rätt sätt. Dessutom 

krävde taggningen av översättningarna manuellt arbete ändå. Därför drogs slutsatsen att det 

förmodligen blev smidigare och mer lätthanterligt att koncentrera sig på manuell annotering än att 

blanda in automatisk annotering vars bidrag ändå var av osäkert värde. Detta behöver dock inte vara 

fallet för ett arbete med mer data att annotera. 

Slutligen hör det till diskussionen att tala om värdet i resultaten från den samling av fallstudier som 

detta arbete är. Proceduren för termfiltreringen är till för att få fram så intressant data som möjligt, för 

att få så stor chans som möjligt att producera data med stor variation. Det betyder i sin tur att de 

resultat vi har sannolikt visar upp så mycket variation som det är möjligt med ett urval av just femton 

termer. Med de resultat vi har kan vi inte kan uttala oss om andra termer än de femton utvalda, men 
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det är icke desto mindre obestridligt att (minst) fem termöversättningsstrategier används (om än i olika 

proportioner) hos dessa tre myndigheter. Eftersom detta oundvikligen innebär stor spridning i 

översättningarna och därmed försvårar förståelsen av de spanska och franska texterna, motverkar detta 

det enkla, vårdade och begripliga kommunikationsspråk som svensk lagstiftning strävar efter. 

6.4 Jämförelse med strategier för 

termöversättning till persiska och dari 
Hagberg (2016) undersökte strategier för termöversättningar från svenska till persiska och dari. I hans 

resultat är strategi S2 den överlägset vanligaste. S4, S5 och S6 används inte alls. Att S5 uteblir även 

där kan mycket väl ha samma förklaring som givits för detta arbete i 6.1. Att S4 och S6 inte följdes 

alls är dock en stor skillnad. En andra skillnad hos Hagberg, i jämförelse med detta arbete, är att S2 är 

så dominant, och S1 därmed så ovanligt. Hagberg förklarar inte explicit hur varje 

strategikategorisering går till (vilket lär ha att göra med att arbetet lägger större fokus på ekvivalens), 

varför det är svårt att avgöra om den delen av metodiken bidrar till varför resultaten skiljer sig så åt. 

Det måste tilläggas att skillnader självklart är att förvänta sig när studierna vänder sig mot olika 

målspråk från väldigt olika samhällen. 

6.5 Är strategiskt konsekvent översättning alltid 

bäst? 
I en slutlig diskussion ska vi tala om huruvida konsekvens alltid är det bästa alternativet i översättning. 

Detta arbete försöker att inte ta ställning till bristande konsekvens i val av översättningsstrategi. 

Anledningen är att varje fall som en översättare tar sig an har sin kontext och oundvikligen kräver sin 

anpassning. Det är långt ifrån självklart att samma översättningsstrategi passar bäst för alla 

förekomster av en viss källterm. Det faktum att Chesterman (1997) redogör för hela trettio olika 

översättningsstrategier är i sig belägg för att hävda just detta. Ett bra exempel från vår data är när 

“...erbjuder inte bytesrätt...” till franska översätts som “...n’accepte pas d’échanger...”, vilket 

tillbakaöversatt till svenska blir “...accepterar inte att byta…”. Det franska språkets struktur och 

konventioner verkar göra denna översättning vettigare och därmed mer lättförståelig för läsaren. 

Sådana fall är inte svåra att hitta. Men samtidigt behöver terminologi vara konsekvent för att läsaren 

ska få lättare att begripa både termerna i sig och texten som helhet. Arbetet med termöversättning kan 

rimligen bli en avvägning mellan dessa två dragningskrafter. 

7. Sammanfattning 

Detta arbete frågade sig vilka strategier som används för svensk-spansk och svensk-fransk 

översättning av termer hos tre svenska myndigheter: Konsumentverket, Migrationsverket och 

Arbetsförmedlingen. Korpusen som låg till grund för undersökningen var svenska texter som översatts 

till spanska och franska. Såväl de svenska texterna som deras översättningar införskaffades från 

myndigheternas hemsidor. Ett vägningsschema leder sedan vägen för att specifikt välja ut fem termer 

för varje myndighet (femton olika termer totalt) från tre termlistor erhållna direkt från respektive 

myndighet. Arbetet blir därmed en samling av femton fallstudier. För strategianalysen användes 

Niskas och Frøilis sex strategier för termöversättning (1992), anpassade för praktisk tillämpning: 

direkt/ungefärlig motsvarighet, översättningslån, parafrasering, direktlån, nybildning och 

översättningsdubblett. Arbetet ställde därtill hypotesen att antalet rotmorfem i en term inverkar på 

vilken strategi som används för dess översättning. 
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Angående vilka strategier som används för termöversättningarna, visade resultaten en väldig 

spridning, från allt mellan ingen variation alls (konsekvent samma översättning) och väldigt stor 

variation (många sätt att översätta samma källterm). Vidare avslöjades att termöversättningarna brukar 

fem av Niskas och Frøilis strategier, närmare bestämt alla utom nybildning. De totala resultaten visade 

att den största andelen av dem använder direkt/ungefärlig motsvarighet, följt av nära på jämnstora 

fördelningar för översättningslån och parafrasering, vartefter översättningsdubblett hade en större 

andel än direktlån. En utstickande observation var att de två sistnämnda strategierna inte följdes alls av 

Konsumentverket. 

Vad beträffar inverkan på strategival från termens rotmorfemsantal, kunde resultaten inte bekräfta att 

hypotesen. Den slutsatsen drogs då det inte fanns möjligt att bekräfta några tydliga mönster i den 

statistik över översättningsstrategierna som delar in de svenska källtermerna i fyra grupper efter hur 

många rotmorfem de innehåller. 

Vad gäller värdet av resultaten framhålls att variation i översättningsstrategier förstås innebär stor 

spridning i översättningarna och därmed försvårar förståelsen av de spanska och franska måltexterna, 

vilket i sin tur motverkar det enkla, vårdade och begripliga språk i myndigheters kommunikation som 

svensk lagstiftning strävar efter. 
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9. Bilagor 

9.1 Bilaga B1: Termlistor med reguljära uttryck 

9.1.1 Konsumentverkets termer med tillhörande reguljära uttryck 

 
3G 3g 

4G 4g 

Abonnemang abonnemang\w*\b 

Ah ah\b 

Amortering amortering\w*\b 

Amortering Amortering\w*\b 

App \bapp(?:en|ar|arna)?s?\b 

Auktion auktion\w*\b 

Automatisk avtalsförlängning automatisk\w*\bavtalsförlängning\w*\b 

Avbetalning avbetalning\w*\b 

Avbetalningsköp avbetalningsköp\w*\b 

Avhjälpande avhjälpande\w*\b 

Avhjälpningsförsök avhjälpningsförsök\w*\b 

Avkastning avkastning\w*\b 

Avläsning avläsning\w*\b 

Avtal \bavtal(?:et|en)?s?\b 

Avtalsvillkor avtalsvillkor\w*\b 

Bandbredd bandbredd\w+\b 

Besiktning besiktning\w*\b 

Besiktningsskydd besiktningsskydd\w*\b 

Bestrida bestr[ie]d\w*\b 

Betalningsanmärkning betalningsanmärkning\w*\b 

Betalningsföreliggande betalningsföreliggande\w*\b 

Betaversion betaversion\w*\b 

Bilpool bilpool\w*\b 

Bindningstid bindningstid\w*\b 

Biobränsle biobränsle\w*\b 

Biodrivmedel biodrivmed\w+\b 

Biogas biogas\w*\b 

Biologisk mångfald Biologisk\w*\ mångfald\w*\b 

Bluetooth bluetooth\w*\b 

Bodelning bodelning\w*\b 

Bolånetak bolånetak\w*\b 

Borgenär borgenär\w*\b 

Borgen borgens?\b 

Borgenslån borgenslån\w*\b 

Borgensman borgensm[aä]n\w*\b 

Bottenlån bottenlån\w*\b 

Branschpraxis branschpraxis\w*\b 

Bredbandshastighet bredbandshastighet\w*\b 

Bud \bBud\w*\b 

Bytesrätt bytesrätt\w*\b 

Defekt defekt\w*\b 

Direktbetalning direktbetalning\w*\b 

Distansavtal distansavtal\w*\b 

Dröjsmål dröjsmål\w*\b 
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Dual Band dual\ Band\w*\b 

Effektiv ränta effektiv\w*\ ränt\w+\b 

Ekologisk ekologisk\w*\b 

Ekonomisk skada ekonomisk\w*\ skad\w+\b 

Elbolag elbolag\w*\b 

Elnätsbolag elnätsbolag\w*\b 

Energideklaration energideklaration\w*\b 

Energimärkning energimärkning\w*\b 

Existensminimum existensminimum\w*\b 

Fakturabetalning fakturabetalning\w*\b 

Fast bredband fast\w*\ bredband\w+\b 

Felaktig anslutning felaktig\w*\ anslutning\w*\b 

Fibernät fibernät\w*\b 

Förädlade förädla\w*\b 

Force Majeure force\ majeure\b 

Fordran fordran\w*\b 

Föreläggande föreläggande\w*\b 

Förfallodag förfallodag\w*\b 

Försäkring försäkring\w*\b 

Fossila drivmedel Fossil\w*\ drivmed\w+\b 

Frivillig överenskommelse frivillig\w*\ överenskommelse\w*\b 

Fullmakt fullmakt\w*\b 

Garanti garanti\w*\b 

GB \bgbs?\b 

Generell borgen generell\w*\ borgen\w*\b 

Gigabyte Gigabyte 

GMO GMO\w*\b 

Hållbar hållbar\w*\b 

hälsodeklaration hälsodeklaration\w*\b 

Handpenning handpenning\w*\b 

Hårdvara Hårdvar\w+\b 

Häva \bHäv\w*\b 

Inkassoföretag inkassoföretag\w*\b 

Innehållsleverantör innehållsleverantör\w*\b 

Internet of Things internet\ of\ Things 

IP-telefoni ip(?:\ |-)?telefoni\w*\b 

Jämförelsepris jämförelsepris\w*\b 

Jämförpris jämförpris\w*\b 

Jämka jämka\w*\b 

Jämkning jämkning\w*\b 

Kanalpaket kanalpaket\w*\b 

Kommersiell kommersiell\w*\b 

Kommunikationsoperatör kommunikationsoperatör\w*\b 

Konkurrent konkurrent\w*\b 

Konkurs konkurs\w*\b 

Konsumtion konsumtion\w*\b 

Kontant betalning kontant\w*\ betalning\w*\b 

Kontantinsats kontantinsats\w*\b 

Konventionella livsmedel konventionell\w*\ livsmedel\w*\b 

Kooperation kooperation\w*\b 

Kreditförmedlare kreditförmedlar\w+\b 

Kreditgivare kreditgivar\w+\b 

Kreditprövning kreditprövning\w*\b 

Kronofogden kronofogden\w*\b 

Kryptering kryptering\w*\b 

Kvalificeringstid kvalificeringstid\w*\b 
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Kvitto kvitto\w*\b 

KwH KwH\w*\b 

Lagfart lagfart\w*\b 

LAN \bLAN\b 

Långfristig semesterprodukt långfristig\w*\ semesterprodukt\w*\b 

Leasa leasa\w*\b 

Löpande avtal löpande avtal\w*\b 

Marknadsföra marknadsför\w*\b 

Marknadsföring marknadsföring\w*\b 

Marknadsundersökning marknadsundersökning\w*\b 

Marksänd tv marksänd\w*\btv\w*\b 

Matavfall matavfall\w*\b 

Matsvinn matsvinn\w*\b 

MB \bmbs?\b 

Megabyte megabyte 

Miljömärkning miljömärkning\w*\b 

Mjukvara mjukvar\w+\b 

Mobilnät mobilnät\w*\b 

Mobiltäckning mobiltäckning\w*\b 

Mobilt bredband mobilt bredband\w*\b 

Modem modem\w*\b 

Molntjänst molntjänst\w*\b 

MTK mtk\w*\b 

Muntligt avtal muntligt avtal\w*\b 

Näringsidkare näringsidkar\w+\b 

Närodlat närodla\w*\b 

Närproducerat närproducera\w*\b 

Nätneutralitet nätneutralitet\w*\b 

Nätoperatör nätoperatör\w*\b 

Nummerportering nummerportering\w*\b 

Nummerserier nummerserie\w*\b 

Nyttoavdrag nyttoavdrag\w*\b 

Oligopol oligopol\w*\b 

Operatör \boperatör\w*\b 

Operatörslås operatörslås\w*\b 

Oskäliga avtalsvillkor oskälig\w*\b avtalsvillkor\w*\b 

Oskäliga priser oskälig\w*\b pris\w*\b 

Oskälig kostnad oskälig\ kostnad\w*\b 

Otillbörlig otillbörlig\w*\b 

Paketköp paketköp\w*\b 

Pantbrev pantbrev\w*\b 

Personlig konkurs personlig[at]?\ konkurs\w*\b 

Play-tjänster play-tjänst\w*\b 

Premie premie\w*\b 

Produktmarknad produktmarknad\w*\b 

Provision provision\w*\b 

Ränta ränt\w+\b 

Råvaror råvar\w+\b 

Reklamation reklamation\w*\b 

Reklamationsrätt reklamationsrätt\w*\b 

Reklamera reklamera\w*\b 

Remiss remiss\w*\b 

Returfrakt returfrakt\w*\b 

Router router\w*\b 

Sampaketerade tjänster sampaketer\w+\b tjänst\w*\b 

Satellit satellit\w*\b 
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SDR sdr\w*\b 

SEKKI SEKKI\w*\b 

Semesterklubb semesterklubb\w*\b 

Självrisk självrisk\w*\b 

Skadereglerare skadereglerar\w+\b 

Skälig tid skälig\w*\ tid\w*\b 

Skräppost skräppost\w*\b 

Skuldsanering skuldsanering\w*\b 

Slamming slamming\w*\b 

Slutfaktura slutfaktura\w*\b 

Sms-lån sms-lån\w*\b 

Snabblån snabblån\w*\b 

Spam spam\w*\b 

Startavgift startavgift\w*\b 

Streaming streaming\w*\b 

Surfmängd surfmängd\w*\b 

Tillgodo tillgodo\w*\b 

Tillsatser tillsats\w*\b 

Timeshare timeshare\w*\b 

Tjänstleverantör tjänstleverantör\w*\b 

Tjänst tjänst(?:e(?:r(?:na)?|n))?s?\b 

Topplån topplån\w*\b 

Tvist tvist\w*\b 

Upplupen ränta upplup\w+\ ränt\w+\b 

Uppsägningstid uppsägningstid\w*\b 

Utslag utslag\w*\b 

Värdepapper värdepapp\w+\b 

Väsentlig betydelse väsentlig\w*\ betydelse\w*\b 

Väsentligen oförändrat skick väsentlig\w*\ oförändra\w*\b skick\w*\b 

Växthusgaser växthusgas\w*\b 

VoIP voip\w*\b 

Wifi wifi\w*\b 

Åldersavdrag åldersavdrag\w*\b 

Ångerfrist ångerfrist\w*\b 

Återförsäljare återförsäljar\w+\b 

Återvinningscentral återvinningscentral\w*\b 

Återvinningsstation återvinningsstation\w*\b 

Äldreförsörjningsstöd äldreförsörjningsstöd\w*\b 

Överförmyndare överförmyndar\w*\b 

9.1.2 Migrationsverkets termer med tillhörande reguljära uttryck 

Alternativ skyddsstatusförklaring alternativ\w*\ 

skyddsstatusförklaring\w*\b 

Alternativt skyddsbehövande alternativ\w+\  skyddsbehövande\w*\b 

Anknytning anknytning\w*\b 

Ankomstboende ankomstboende\w*\b 

Anläggningsboende anläggningsboende\w*\b 

ABO \babo\b 

Anmälan om svenskt medborgarskap Anmälan\ om\ svenskt\ 

medborgarskap\b 

Arbetstillstånd Arbetstillstånd\w*\b 

AT \bAT\b 

Asylprocedurdirektivet asylprocedurdirektivet\w*\b 

Asylsökande asylsökande\w*\b 

Asyl asyl\w*\b 
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AT-UND \bAT-und\w*\b 

Avviken avvik\w+\b 

Avvisning avvisning\b 

Avvisning med omedelbar verkställighet avvisning\w*\ med\ omedelbar\ 

verkställighet\b 

Befrielse från svenskt medborgarskap befrielse\ från\ (?:det 

)?svensk[at] medborgarskap\w*\b 

Bevis om svenskt medborgarskap bevis\ om\ (?:det\ )?svensk[at]\ 

medborgarskap\w*\b 

Bibehållande av svenskt medborgarskap bibehållande\ av\ (?:det\ 

)?svensk[at]\ medborgarskap\w*\b 

Dagersättning dagersättning\w*\b 

Dossier dossier\w*\b 

Dossiernummer dossiernum\w+\b 

Dubbelt medborgarskap dubb(?:elt|la)\ medborgarskap\w*\b 

Dublinförfrågan dublinförfrågan\w*\b 

Dublinförordningen dublinförordning\w*\b 

EES \bees\w*\b 

EES-medborgare \bees-medborgare\w*\b 

Eget boende eget\ boende\w*\b 

EBO \bebo\w*\b 

Ensamkommande barn ensamkommande\ barn\w*\b 

Etablerat förhållande etablera(t|de) förhållande\w*\b 

EU-medborgare eu-medborgar\w*\b 

EU \bEU\b 

Eurodac eurodac\w*\b 

Familjeanknytning familjeanknytning\w*\b 

Flyktingstatusförklaring flyktingstatusförklaring\w*\b 

Flyktingkvot flyktingkvot\w*\b 

Flykting flykting(?:en|ar)?s?\b 

FN:s flyktingorgan fn:s\ flyktingorgan\w*\b 

UNHCR UNHCRs?\b 

Forskningshuvudman forskningshuvudm[aä]n\w*\b 

Främlingspass främlingspass\w*\b 

FP \bfps?\b 

Första asylland första\ asyll[aä]nd\w*\b 

Förvar förvar\w*\b 

Genève-konventionen genève-konvention\w*\b 

God man god\ m[aä]n\w*\b 

Grund \bgrund(?:er|en|erna)?s?\b 

Gäststuderande gäststuderande\w*\b 

Hederligt levnadssätt hederlig[at] levnadssätt\w*\b 

Hemlandspass hemlandspass\w*\b 

Hemvisttid\w*\b hemvisttid\w*\b 

Hemvist hemvist[^t]\w*\b 

Honorärkonsulat honorärkonsulat\w*\b 

Härstamningsprincipen härstamningsprincip\w*\b 

Identitet identitet\w*\b 

Inhibition inhibition\w*\b 

Internflykting internflykting\w*\b 

Klarlägga identitet klarlägga\ identitet\w*\b 

Kvotflykting kvotflykting\w*\b 

Laga kraft laga\ kraft\w*\b 

Legal vårdnadshavare legal vårdnadshavar\w*\b 

LMA-kort lma-kort\w*\b 

Medborgarskap medborgarskap\w*\b 
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Medborgarskapsförklaring medborgarskapsförklaring\w*\b 

Migration migration(?:en|er|erna)?s?\b 

Migrationsdomstol migrationsdomstol\w*\b 

Migrationsverkets författningssamling migrationsverkets\ 

författningssamling\w*\b 

MIGRFS migrfs\b 

Muntlig förhandling muntliga?\ förhandling\w*\b 

Naturaliserad naturaliserad\w*\b 

Nyetablerat förhållande nyetablerat förhållande\w*\b 

Nöjdförklaring nöjdförklaring\w*\b 

Offentligt biträde offentlig[ta]\ biträde\w*\b 

Ombud ombud\w*\b 

Omprövning omprövning\w*\b 

Permanent uppehållskort permanent\ uppehållskort\w*\b 

Permanent uppehållsrätt permanent\ uppehållsrätt\w*\b 

Permanent uppehållstillstånd permanent\ uppehållstillstånd\w*\b 

PUT \bput\b 

Preskription av ett utvisningsbeslut preskription\ av\ (?:ett\ 

)?utvisningsbeslut\w*\b 

Preskription av ett avvisningsbeslut preskription\ av\ (?:ett\ 

)?avvisningsbeslut\w*\b 

Preskription av svenskt medborgarskap preskription\ av\ svenskt\ 

medborgarskap\w*\b 

Provisoriskt främlingspass provisorisk[at]\ främlingspass\w*\b 

Prövning prövning\w*\b 

Prövningstillstånd prövningstillstånd\w*\b 

Referensperson referensperson\w*\b 

Repatriering repatriering\w*\b 

Resebidrag resebidrag\w*\b 

Resedokument resedokument\w*\b 

RD \brd\b 

Rättsligt ställningstagande rättslig[at]\ ställningstagande\w*\b 

Schengenländer schengenl[aä]nd\w*\b 

Schengens informationssystem schengens\ informationssystem\w*\b 

SIS \bsis\b 

Schengensamarbetet schengensamarbet\w+\b 

Schengenvisering sschengenvisering\w*\b 

Enhetlig visering enhetliga? visering\w*\b 

Skyddsbehövande skyddsbehövande\w*\b 

Skyddsgrundsdirektivet skyddsgrundsdirektiv\w*\b 

Statslös person statslösa? person\w*\b 

Sur place sur\ place\b 

Svenska för invandrare svenska\ för\ invandrare\w*\b 

SFI \bsfi\b 

Synnerligen ömmande omständigheter synnerligen\ ömmande\ 

omständigheter\w*\b 

Särskilt ömmande omständigheter särskilt ömmande omständighet\w*\b 

Territorialprincipen territorialprincip\w*\b 

Tidsbegränsat uppehållstillstånd tidsbegränsa(?:t|de) 

uppehållstillstånd\w*\b 

TUT \btut\b 

Transitvisum transitvisum\w*\b 

Tredjelandsmedborgare tredjelandsmedborgar\w+\b 

UNHCR \bunhcrs?\b 

Undantag från kravet att ha arbetstillstånd undantag\w*\ från\ 

kravet\ att\ ha\ arbetstillstånd\b 
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Uppehållskort uppehållskort\w*\b 

Uppehållsrätt uppehållsrätt\w*\b 

Uppehållstillstånd enligt EES-avtalet uppehållstillstånd enligt EES-

avtal\w*\b 

Uppehållstillstånd uppehållstillstånd(?:et|en)?s?\b 

Uppehållstillståndskort uppehållstillståndskort\w*\b 

Uppsikt uppsikt\w*\b 

Uppskjuten invandringsprövning uppskjuten\ invandringsprövning\w*\b 

UT-kort \but-kort\w*\b 

UT \bUT\b 

Utlandsmyndighet utlandsmyndighet\w*\b 

Utlänning\w*\b utlänning\w*\b 

Utvisning utvisning(?:en|ar|arna)?s?\w*\b 

Vandelsvillkor vandelsvillkor\w*\b 

Varaktigt bosatt varaktigt bosatt\w*\b 

Verkställighet av utvisningsbeslut verkställighet\ av\ 

utvisningsbeslut\w*\b 

Verkställighet av avvisningsbeslut verkställighet\ av\ 

avvisningsbeslut\w*\b 

Verkställighetshinder verkställighetshinder\w*\b 

Vidarebosättning vidarebosättning\w*\b 

Visering visering\w*\b 

Viseringsfrihet viseringsfrihet\w*\b 

Viseringspraxis viseringspraxis\w*\b 

Visum visum\w*\b 

Yttre gräns yttre\ gräns\w*\b 

Återetableringsstöd återetableringsstöd\w*\b 

Återvandring återvandring\w*\b 

Återvinning av svenskt medborgarskap återvinning\ av\ svensk[ta]\ 

medborgarskap\w*\b 

Återvändande återvändande\w*\b 

Överklagande överklagande\w*\b 

Övrig skyddsstatusförklaring övrig\ skyddsstatusförklaring\w*\b 

Övrigt skyddsbehövande övrigt\ skyddsbehövande\w*\b 

 

9.1.3 Arbetsförmedlingens termer med tillhörande reguljära uttryck 

Aktivitetsstöd aktivitetsstöd\w*\b 

Aktör aktör\w*\b 

Anordnare anordnar\w*\b 

Anställning anställning\w*\b 

Arbetsför arbetsför(?:a|e|are|ast)?\b 

Arbetsförberedande aktivitet arbetsförberedande aktivitet\w*\b 

Arbetsförmedlare arbetsförmedlar\w+\b 

Arbetsgivare arbetsgivar\w+\b 

Arbetsgivarintyg arbetsgivarintyg\w*\b 

Arbetslivserfarenhet arbetslivserfarenhet\w*\b 

Arbetslivsinriktad rehabilitering arbetslivsinriktade? 

rehabilitering\w*\b 

Arbetslöshetsersättning arbetslöshetsersättning\w*\b 

Arbetslöshetsförsäkring arbetslöshetsförsäkring\w*\b 

Arbetslöshetskassa arbetslöshetskass\w+\b 

Arbetsmarknadspolitiskt program arbetsmarknadspolitisk\w*\b 

program\w*\b 

Arbetspraktik arbetspraktik\w*\b 
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Arbetssökande arbetssökande\w*\b 

Arbetsvillkor arbetsvillkor\w*\b 

Återkalla återkalla\w*\b 

Återkrav återkrav\w*\b 

Avanmälan avanmälan\w*\b 

Avslag avslag\w*\b 

Avslagsbeslut avslagsbeslut\w*\b 

Avstängning avstängning\w*\b 

Avvikelserapport avvikelserapport\w*\b 

Bosättning bosättning\w*\b 

Bostadsersättning bostadsersättning\w*\b 

Dagersättning dagersättning\w*\b 

Dagpenning dagpenning\w*\b 

Delpension delpension\w*\b 

Deltidsarbete deltidsarbet\w+\b 

EEM eem\b 

EEP eep\b 

Ersättningsdag ersättningsdag\w*\b 

Ersättningsperiod ersättningsperiod\w*\b 

Etablering etablering(en|ar|arna)?s?\b 

Etableringsersättning för deltagande etableringsersättning\w*\ 

för deltagande\w*\b 

Etableringsersättning för medverkan etableringsersättning\w*\ för 

medverkan\w*\b 

Etableringsinsatser etableringsinsatser\w*\b 

Etableringslots etableringslots\w*\b 

Etableringsplan etableringsplan\w*\b 

Etableringssamtal etableringssamtal\w*\b 

Etableringssökande etableringssökande\w*\b 

Etableringsstrategi etableringsstrategi\w*\b 

Etableringstillägg etableringstillägg\w*\b 

Fribelopp fribelopp\w*\b 

Grundbelopp grundbelopp\w*\b 

Grundvillkor grundvillkor\w*\b 

Handlingsplan handlingsplan\w*\b 

Icke-valsalternativ icke\bvalsalternativ\w*\b 

Indragning indragning\w*\b 

Inkomstrelaterad ersättning inkomstrelaterade? ersättning\w*\b 

Inskrivningssamtal inskrivningssamtal\w*\b 

Instegsjobb instegsjobb\w*\b 

Intyg intyg\w*\b 

Intyg intyg\w*\b 

Karensdagar karensdag\w*\b 

Karenstid karenstid\w*\b 

Kartläggning kartläggning\w*\b 

Kassakort kassakort\w*\b 

Kollektivavtal kollektivavtal\w*\b 

Kommunicering kommunicering\w*\b 

Kompletterande aktör kompletterande aktör\w*\b 

Kvalifikation kvalifikation\w*\b 

Lönebidrag lönebidrag\w*\b 

Lots lots\w*\b 

Nedsättning nedsättning\w*\b 

Nedsättningsbeslut nedsättningsbeslut\w*\b 

Nyanländ nyanländ\w*\b 

Överhoppningsbar tid Överhoppningsbar\w*\b tid\w*\b 
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Praktisk kompetensutveckling praktiska? kompetensutveckling\w*\b 

Prova på plats prova\bpå\bplats\w*\b 

Samhällsorientering samhällsorientering\w*\b 

Samverkanspart samverkanspart\w*\b 

Svenska för invandrare svenska\ för\ invandrare\w*\b 

Tjänstedeklaration tjänstedeklaration\w*\b 

Uppgiftsskyldighet uppgiftsskyldighet 

Valfrihetssystem valfrihetssystem\w*\b 

Validering validering\w*\b 

Vuxen utbildning vuxen\ utbildning\w*\b 

Yrkesförberedande utbildning yrkesförberedande\ utbildning\w*\b 

Yrkeskompetensbedömning yrkeskompetensbedömning\w*\b 

Yrkesskadeförsäkring yrkesskadeförsäkring\w*\b 

Yrkesvana yrkesvan\w+\b 

9.2 Bilaga B2: Python-programkoden 
 

import re , os 

 

def soeka_med_reguttr(reguttr, soektext): 

 

    traeffar = re.findall(reguttr, soektext) 

 

    return (traeffar) 

 

""" 

term1   25(totala antalet gånger)  k2:3,k4:10,k7:4,k12:1,k13:2,k16:5 

term2   15(totala antalet gånger)  k1:5,k8:1,k14:2 

""" 

def smaabokstavera(straeng): 

    b = 0 

    while b < len(straeng)-1: 

        if (straeng[b] == 'U' and straeng[b+1] == 'T') or (straeng[b] == 'A' and straeng[b+1] == 'T') or 

(straeng[b] == 'E' and straeng[b+1] == 'U'): 

            b += 2 

        elif straeng[b].isupper(): 

            straeng = straeng[:b] + straeng[b].lower() + straeng[b+1:] 

            b += 1 

        else: 

            b += 1 

    return straeng 

 

def rensa_text(skog): 

    jagare = re.compile('\xa0', re.IGNORECASE) 

    skog = smaabokstavera(skog) 

    for t in jagare.finditer(skog): 

        skog = skog[:(t.start())] + ' ' + skog[(t.end()):] 

 

    #skog = re.sub('(du)', '<markup>du</markup>', skog) 

 

    return skog 

 

def haemta_termer(): 
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    termlistfil = open('Termerna_regex.txt', 'r', encoding='utf-8') 

    termerna = termlistfil.readlines() 

    termlistfil.close() 

 

    termerna[0] = termerna[0][1:] 

 

    antalet_termer = len(termerna) 

    x = 0 

     

    while x < antalet_termer: 

        termerna[x] = termerna[x].strip('\n').split('\t') 

        termerna[x].append(0) 

        termerna[x].append('') 

        x += 1 

 

    return termerna 

 

def koera(): 

    myndigheter = ['Arbetsmiljoeverket_Swedish_Work_Environment_Authority', 

                   'Konsumentverket_Swedish_Consumer_Agency', 

                   'Arbetsformedlingen_Swedish_Public_Employment_Agency', 

                   'Migrationsverket_Swedish_Migration_Board'] 

    for x in range(len(myndigheter)-3): 

        os.chdir(myndigheter[x]) 

        termlista = haemta_termer() 

        mappar = os.listdir('.') 

        resultatfil = open("Resultat.txt", "w") 

        print (myndigheter[x]) 

        resultatfil.write(myndigheter[x]) 

        resultatfil.write("\n----------\n") 

        beg = "J" 

        for t in termlista: 

            totala_antalet_traeffar = 0 

            m = 1 

            termens_spec_resultat = '' 

            doklis = '' 

            pilar = [] 

            for mapp in mappar: 

                if os.path.isdir(mapp) == True: 

                    filnamn = '.' + '/' + mapp + '/' + mapp + '_Swe.txt' 

                    try: 

                        soekfil = open(filnamn, 'r', encoding='utf-8') 

                        text = rensa_text(soekfil.read()) 

                        soekfil.close() 

                    except: 

                        continue 

                    traeffar = soeka_med_reguttr(t[1],text) 

                    antal_traeffar = len(traeffar) 

                    if antal_traeffar > 0: 

                        totala_antalet_traeffar += antal_traeffar 

                        for traeff in traeffar: 

                            if traeff not in pilar: 

                                pilar.append(traeff) 

                        doklis += beg+str(m)+':'+str(antal_traeffar)+',' 
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                        #print (str(antal_traeffar) + '\t' + (t[0]) + '\t' + beg+str(m) + '\t' + mapp + '_Swe.txt' + '\t' 

+ str(traeffar)) 

                        termens_spec_resultat += (str(antal_traeffar) + '\t' + beg+str(m) + '\t' + '\t' + str(traeffar) 

+ '\n') 

                    m += 1 

            doklis = doklis[:len(doklis)-1] 

            termens_summ_resultat =  (t[0] + '\t' + str(totala_antalet_traeffar) + '\t' + doklis + '\t' + 

str(pilar)) 

            termens_spec_resultat = termens_spec_resultat[:len(termens_spec_resultat)-1] 

            #print("totala_antalet_träffar för " + t[0] + ":\t" + str(totala_antalet_traeffar)) 

            print(termens_summ_resultat) 

            resultatfil.write(str(termens_summ_resultat)) 

            if (termens_spec_resultat) != '': 

                print (termens_spec_resultat) 

                resultatfil.write('\n' + termens_spec_resultat) 

            print("----------") 

            resultatfil.write("\n----------\n") 

        w = 0 

        z = 1 

        print ("Dokumentförteckning") 

        resultatfil.write("Dokumentförteckning\n") 

        while w < len(mappar): 

            if os.path.isdir(mappar[w]) == True: 

                print (beg + str(z) + ":  " + mappar[w]) 

                resultatfil.write(beg + str(z) + ":\t" + mappar[w]) 

                resultatfil.write('\n') 

                z+=1 

            w += 1 

        resultatfil.close() 

        os.chdir("..") 

koera() 

"""s = "Example String" 

replaced = re.sub('[ES]', 'a', s) 

print (replaced)"""
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