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En diskursanalytisk undersökning av två informationsbroschyrer från 
EU-kommissionen 

Ellen Freider 

Sammanfattning 
I denna uppsats undersöks EU-kommissionens kommunikation med allmänheten i två översatta 
informationsbroschyrer. Med avstamp i diskursanalytisk teori analyseras såväl texterna som deras 
kontext. Syftet med undersökningen är att beskriva vilken bild broschyrerna förmedlar av EU och EU-
invånarna samt relationen dem emellan. En utgångpunkt är att texterna bär uttryck för auktoritet, som 
beror av de text-externa relationerna och som synliggörs genom olika språkliga strategier.  

Analysen visar att EU konstrueras på två olika sätt i texterna: dels som en stark och pålitlig aktör, dels 
som ett naturligt existerande geografiskt område. EU-invånaren i sin tur upptecknas som en del av en 
gemenskap, och som någon med skyldigheter men framförallt med rättigheter. Broschyrerna uttrycker 
auktoritet genom språkliga strategier som signalerar makt och solidaritet, men EU:s reella makt över 
invånarna är ofta nedtonad. Texterna reflekterar en värld där EU:s ställning inte är oomstridd, och 
broschyrerna verkar på flera sätt för att ge unionen existensberättigande.  

Undersökningen aktualiserar också frågor om hur översättningsaspekten inverkar på diskursen, och 
mynnar ut i konstaterandet att översättarna har en betydande roll i sammanhanget.  
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Förord 
 

Bakgrunden till denna undersökning är att Europeiska kommissionens översättningsdirektorat, DGT, 
hade visat intresse för att låta några språkkonsultstudenter göra sina examensarbeten hos dem. Exakt 
vad de ville få undersökt var inte klart från början, men jag – som inte visste så mycket om EU-
kommissionens arbete – tyckte att det lät som en intressant möjlighet att få göra mitt examensarbete i 
en helt obekant verksamhet och samtidigt få inblick i svenskt språkarbete i ett internationellt 
sammanhang. 

Till min lycka uppvisade uppdragsgivaren ett genuint intresse och engagemang för vad språkkonsulter 
skulle kunna göra för kommissionen och de förbättringar det skulle kunna leda till. Efter diskussioner 
med min kontaktperson Ingemar Strandvik, min handledare på universitetet och personer i min närhet, 
samt funderingar kring vad som kunde vara intressant, relevant och roligt att undersöka, fastnade jag 
för texter som riktar sig till allmänheten. Ur en stor mängd material valde jag ut två översatta 
broschyrer att studera närmare.  

Till en början var tanken att undersöka hur de svenska översättningarna stod sig som självständiga 
texter, om de höll samma kvalitet som svenska original samt om de följde de interna anvisningarna för 
texttypen. Detta var mina utgångspunkter när jag började studera materialet. Ganska snart fick jag 
dock upp ögonen för ytterligare en aspekt hos broschyrerna, nämligen vilken bild av EU de förmedlar 
till läsarna. Att analysera detta innebär att intressera sig för en vidare kontext och vidga textanalysen, 
så att den också omfattar frågor om relationsskapande och maktförhållanden. De ursprungliga 
frågeställningarna fick efterhand stå tillbaka för den senare, som kom att bli studiens huvudsyfte.  

Att mitt examensarbete fick just den här inriktningen var ingen självklarhet; jag har varken något 
större politiskt engagemang eller något tidigare specialintresse för just diskursanalys. Däremot känner 
jag starkt för den sociala språksynen, socialkonstruktivismen och dialogismen – språkliga synsätt och 
teorier som ligger till grund för undersökningar av det här slaget. Att jag själv inte har några starka 
åsikter om EU och dess politik ser jag också som en fördel i sammanhanget: Det gör det lättare för 
mig att vara objektiv i min analys av språkbruket. Studien är också ett uttryck för min generella 
ambition som språkkonsult: att visa hur språkliga val i texter påverkar kommunikationen i allmänhet 
och relationen mellan avsändare och mottagare i synnerhet. 
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1 Inledning 
Att vara svensk är att vara europé. Detta påstående är åtminstone sant i geografisk mening, sett som en 
simpel del–helhetsrelation. I dagens Sverige finns det dessutom mer än kartor som påminner om vår 
position i världen. Sveriges medlemskap i Europeiska Unionen (EU) innebär till exempel att vi lyder 
under de lagar som stiftas av Europaparlamentet. Är man svensk medborgare får man dessutom ett 
EU-pass, som bokstavligen stämplar individen med en europeisk identitet. Som invånare i ett 
medlemsland är man också EU-invånare – oavsett hur man känner för det. Men hur ser det omvända 
förhållandet ut? Hur ser EU på oss? Är vi svenskar, européer, EU-invånare eller kanske EU-
medborgare? Och vad innebär dessa epitet? Vilken relation vill EU ha med oss? Och hur vill de att vi 
ska se på dem?  

I denna uppsats undersöker jag EU-kommissionens kommunikation med svensktalande via broschyrer 
som riktar sig till allmänheten. Texterna är intressanta på flera sätt: dels som en informationskanal för 
EU:s världsbild och värderingar, dels i egenskap av översättningar.  

1.1 Syfte och frågeställningar 
Mitt syfte är att beskriva hur EU-kommissionen kommunicerar med allmänheten via några 
informationsbroschyrer. Jag fokuserar på den bild som texterna konstruerar av EU och EU-invånarna, 
och relationen dem emellan. En central fråga är hur denna relation präglas av auktoritet. Genom att 
analysera såväl texter som kontext ämnar jag säga något om den diskurs som texterna representerar.  

I analysen ägnar jag mig åt svenska översättningar av engelska original, och undersöker de svenska 
översättningarna som fristående texter. Målet är alltså inte att göra en jämförelse av käll- och 
måltexter, och de resultat jag presenterar gäller just de svenska texterna. Översättningsaspekten är 
dock en ofrånkomlig del av kontexten.  

Utifrån syftet har jag formulerat ett antal frågeställningar. De kan delas in i två kategorier, där den ena 
gäller de villkor som texterna lyder under, det vill säga kontextuella faktorer, och den andra gäller 
själva texterna.  
 

• Hur ser villkoren ut för broschyrernas produktion, distribution och konsumtion? Vilka regler 
och konventioner lyder de under? Under vilka förutsättningar är de skrivna? Hur spelar 
översättningsaspekten in?  

• Hur representeras EU och EU-invånarna i texterna? Vilka andra aktörer finns närvarande? 
Vilka avsändar- och mottagarroller konstrueras? Hur ser relationen ut mellan dem? På vilket 
sätt uttrycker texterna auktoritet? 

1.2 Bakgrund 

1.2.1 EU-kommissionens kommunikation med allmänheten 
Europeiska kommissionen är en av Europeiska Unionens sju institutioner. Kommissionens uppgift är 
att främja unionens intressen som helhet och genomföra EU:s politik. EU-kommissionen består av 33 
generaldirektorat som ansvarar för varsitt intresseområde.1 Två av generaldirektoraten är särskilt 
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viktiga för EU-kommissionens externa kommunikation: generaldirektoratet för kommunikation 
(DGComm) och generaldirektoratet för översättning (DGT).  

DGComm ansvarar för majoriteten av EU:s publikationer och lägger upp strategier för kontakten med 
allmänheten. Även texter som produceras inom andra generaldirektorat kontrolleras här innan de 
publiceras. Det innebär att DGComm fungerar som ett slags ”diskursivt filter” för texterna: De ser till 
så att informationen som sprids är i linje med EU:s kommunikationspolicy.  

DGT är EU-kommissionens egen översättningsbyrå med över 2500 anställda. Här översätts 
kommissionens texter för att kunna spridas i medlemsländerna. DGT är indelat efter språk, så att vart 
och ett av de 23 officiella språken har en egen avdelning. Inom språkavdelningarna specialiserar sig 
översättarna på olika sakområden i kommissionens arbetsområde. På den svenska avdelningen arbetar 
71 personer, varav de flesta sitter i Bryssel, resten i Luxemburg. En av DGT:s uppgifter är bidra till 
”att föra EU:s politik närmare dess medborgare” och därigenom ”öka EU:s legitimitet, öppenhet och 
effektivitet” (Översättning för ett flerspråkigt samhälle, 2009:0). 

1.2.2 Översättning inom EU-kommissionen 

Allt som skrivs i EU:s verksamhet ska författas på något av de tre officiella arbetsspråken: engelska, 
franska och tyska. Idag skrivs en övervägande majoritet av alla original på engelska. Kommissionens 
interna handläggning översätts inte, utan den sköts (av kostnadseffektiva skäl) uteslutande på 
arbetsspråken. När man kommunicerar med de andra EU-institutionerna, medlemsländerna och 
allmänheten använder man dock samtliga officiella språk.  

Av de cirka 2 miljoner sidor text som årligen översätts av DGT (1,8 miljoner år 2008, enligt 
Översättning för ett flerspråkigt samhälle, 2009:6))utgörs majoriteten av rättsakter. Att dessa översätts 
är av stor vikt eftersom EU-lagstiftningen också blir nationell lag och direkt bindande för medborgarna 
i respektive land. Men även innan lagarna stiftas är det viktigt att förslagen och den diskussion som 
föregår dem når ut i samhället. Förutom rättsakter översätter DGT därför allt från pressmeddelanden, 
tal och protokoll, till ekonomiska rapporter, internationella avtal, så kallade grönböcker och vitböcker, 
samt webbsidor och broschyrer av olika slag.2  

1.2.3 Klarspråksarbete inom EU 

EU-kommissionens mål med översättningen är att ”var och en i EU ska kunna delta i diskussionen på 
valfritt officiellt språk” (Översättning för ett flerspråkigt samhälle, 2009:0). För att texter ska vara 
språkligt tillgängliga räcker det dock inte att dokumenten översätts. Flera svenska forskare, bland 
annat Melander (2000) och Wallin (2005) har betonat att texterna dessutom måste vara skrivna på ett 
begripligt sätt. Språket bör vara ”klart, lättbegripligt och idiomatiskt” (Wallin 2005:220). För att uppnå 
en hög kvalitet och begriplighet i texterna har man inom EU utformat anvisningar både till dem som 
skriver originalen och till översättarna. Bland de viktigaste bidragen i EU:s klarspråksarbete är skriften 
How to Write Clearly. Den innehåller en rad riktlinjer som ska hjälpa skribenter att undvika krångliga 
och svåröversatta texter. Skriften finns översatt till alla officiella EU-språk, på svenska under namnet 
Skriva klarspråk. Riktlinjerna är i stora drag desamma som de som ges i det svenska klarspråksarbetet.  

How to Write Clearly utvecklades som ett led i en större klarspråkskampanj inom EU som går under 
namnet Fight the Fog. Bakgrunden till Fight the Fog-kampanjen var att kommissionens översättare 
hade uppmärksammat översättningsproblem som de ansåg skulle kunna åtgärdas i källtexterna. Man 
såg två huvudsakliga problem. Det ena låg i det faktum att många av EU:s texter författas av personer 
som inte har engelska som modersmål. Detta kan för det första medföra en låg kvalitet på engelskan, 
med direkt felaktiga formuleringar. Dessutom varierar textnormerna mellan olika länder: Vilka 
språkliga strukturer som är konventionaliserade skiljer sig åt. Det innebär att även formuleringar som 
är språkligt korrekta inte nödvändigtvis blir enkla eller ens begripliga om de direktöversätts. Wallin 
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hävdar exempelvis att ”[m]ånga av skribenterna kommer från länder där ett klart och koncist 
uttryckssätt inte nödvändigtvis är något eftersträvansvärt” (Wallin 2005:221).  

Det andra översättningsproblemet bottnade i det faktum att EU-texterna ofta har flera vitt skilda 
målgrupper: De ska läsas och förstås av både tjänstemän och allmänhet. Översättarna ansåg att särskilt 
den senare gruppen ofta glöms bort av skribenterna, med resultatet att texterna blir språkligt 
otillgängliga för gemene man. Målet med Fight the Fog var att samtliga EU-texter skulle bli mer 
begripliga och mottagaranpassade. När det gäller texterna som jag studerar borde 
målgruppsproblematiken inte vara aktuell, eftersom broschyrerna specifikt riktar sig till allmänheten. 
Frågan om skilda skriftkulturer och textnormer är däremot högrelevant, eftersom dessa aspekter tillhör 
det som påverkar diskursen. 

På den svenska översättningsavdelningen har man också utarbetat egna principer för hur man ska 
hantera mottagaranpassning vid översättning. Dessa finns samlade i skriften Råd om översättning och 
granskning av texter som riktar sig till allmänheten (hädanefter kallat Råden). Råden tar upp både 
allmänna principer och mer specifika rekommendationer om EU-terminologi och liknande. 
Dokumentet utarbetades av avdelningens kvalitetscirkel för tre år sedan, då man sett behovet av 
anvisningar för de friare texttyperna där de vanliga översättningsnormerna inte gäller (se nedan). 

1.2.4 EU-broschyrer 

Broschyrer som riktar sig till allmänheten utgör en relativt liten del av de EU-producerade texterna. De 
utmärker sig dock på flera sätt som gör dem intressanta att studera närmare. Till att börja med 
utmärker sig broschyrerna i EU-sammanhang genom sin målgrupp: den breda allmänheten. Det mesta 
av det som skrivs inom EU-kommissionen är i första hand ämnat för politiker och myndigheter i 
medlemsländerna, och innehållet når allmänheten främst genom medias rapportering (om alls). Även 
om EU-kommissionens mål är att även privatpersoner ska kunna och vilja läsa grönböcker och dylikt 
är det troligtvis bara ett fåtal som faktiskt gör det. Broschyrerna skrivs däremot uttryckligen för 
allmänheten. Det innebär att broschyrerna utgör en av EU:s främsta skriftliga kanaler för den direkta 
kommunikationen med dem.3 Detta gör dem extra intressanta ur ett diskursanalytiskt perspektiv. Hur 
avsändaren och mottagaren konstrueras i dessa texter signalerar hur EU-kommissionen förhåller sig 
till EU-invånarna (jämför nästa avsnitt).  

En annan sak som utmärker EU-broschyrerna är översättningsvillkoren. Normalt arbetar EU:s 
översättare efter det som internt brukar kallas anvisningarna. Det är ett tvåhundra sidor långt 
dokument med omfattande instruktioner för översättningsförfarandet. Där ingår bland annat den s.k. 
punktregeln, som säger att en mening i originaltexten ska motsvara en mening i översättningen 
(Wallin 2005:218). Punktregeln används av hänvisningsskäl vid översättning av juridisk text, och 
medför att källspråkets meningsbyggnad automatiskt styr syntaxen hos översättningarna (Edgren 
2000:93). För broschyrerna gäller inte dessa anvisningar. Översättarna kan förhålla sig friare till 
källtexten, och uppmanas till och med att bryta sig loss från originalet för att uppnå ett naturligt ”flyt” 
på målspråket. Detta kan beskrivas som en förflyttning på skalan adekvans–acceptans, som brukar 
nämnas i översättningsteoretiska sammanhang (Ingo 2007, Lindqvist 2005). Acceptansinriktningen 
innebär också en större orientering mot lokalisering, det vill säga anpassningar till målkulturen och 
den nya kontexten. Översättarna har alltså en större frihet att påverka språket i broschyrerna än de har i 
andra EU-texter. 

1.2.5 Broschyrernas avsändare och mottagare 
En av analysens huvudfrågor är att beskriva vilken bild texterna förmedlar av EU och EU-invånarna. 
För att undersöka detta tittar jag både på explicita omnämnanden av dessa, och på texternas 
konstruerade avsändare och mottagare. I analysen utgår jag ifrån att texternas mottagare – och de 
läsare som konstrueras – är just EU-invånarna. Detta baserar jag på att man från kommissionens håll 
beskriver broschyrernas målgrupp som ”den breda allmänheten”. Det torde därmed vara de läsare som 
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förutsätts av såväl skribenter som översättare.4 När jag i framställningen använder termerna sändare 
och mottagare (och de parallella begreppen avsändare respektive läsare) är det i första hand för att 
beskriva de roller som konstrueras i texterna, men även för att referera till de verkliga aktörerna. 

EU-kommissionen är broschyrens uttalade avsändare genom att den står som ansvarig för 
publikationen. I realiteten är dock sändarrollen betydligt mer komplex, eftersom det är en rad 
människor och instanser inblandade i produktionen av broschyrerna. Alla dessa har också inverkan på 
diskursen.  

Sändarrollens komplexitet kan belysas närmare med hjälp av de termer som myntats av Erving 
Goffman (1981, enligt Fairclough 2003:12f). Goffman gör skillnad på principal – den vars åsikter 
uttrycks i texten, author – den som sätter ihop orden och uttryckssätten, samt animator – den som 
faktiskt skriver ner dem. Dessa kan sammanfalla, så att samma person innehar samtliga roller. Men det 
behöver inte vara så. När det gäller EU-broschyrerna skulle man kunna kalla EU-kommissionen för 
principal, medan author och animator utgörs av en eller flera personer på de olika avdelningarna. När 
broschyrerna översätts får också översättaren en roll: Exakt vilken den är kan – och kommer att – 
diskuteras. I min framställning kommer jag dock inte att använda Goffmans begrepp, de utgör endast 
en bakgrund till diskussionen. 

 

                                                        
4!P=$>;.!Q?;.<*),,&!ADEERL!+%&<7&&%#'!)*!8(-.(22(1!$#+(,,=&).(6!



 
5 
 

2 Teoretisk bakgrund 
Här beskriver jag de teoretiska och metodologiska utgångspunkterna för min studie. Därefter ger jag 
exempel på tidigare forskning som gjorts med liknande förutsättningar. 

2.1 Teoretiska utgångspunkter  

2.1.1 Diskursanalys  

Den teoretiska grunden för min undersökning är diskursanalysen, och den språksyn som hänger ihop 
med denna. Diskursanalysen är en bred teori som innefattar flera olika inriktningar, där Norman 
Faircloughs kritiska diskursanalys är en av de mer inflytelserika. I min undersökning utgår jag från 
Fairclough, men jag hämtar också teorier och begrepp från andra forskare, däribland Halliday och 
Hellspong & Ledin (1997).5  

Diskursanalysen kan ses som både en teori och en metod: Den erbjuder en mängd analysredskap, men 
förutsätter också en rad teoretiska grundantaganden (Winther Jørgensen & Philips 2000, Lind Palicki 
2010). ”Man måste acceptera de grundläggande filosofiska premisserna för att kunna använda 
diskursanalysen som metod i empiriska undersökningar.” (Winther Jørgensen & Philips 2000:10)  
En av dessa filosofiska premisser är antagandet språket är en del av en större social process. 
Fairclough (2003) beskriver det som att språkliga yttranden – däribland skrivna texter – är sociala 
händelser, som formas av mer övergripande sociala strukturer. Det betyder att de språkliga val vi gör 
har en social innebörd, och att alltid det finns ett skäl till att en text är utformad som den är.  

En annan mycket viktig utgångspunkt för diskursanalysen är tanken att språket och samhället står i ett 
dialektiskt förhållande till varandra: De påverkar varandra ömsesidigt. Språket är inte bara en 
reflektion av samhället och de sociala strukturer som finns där, utan har också potentialen att påverka 
samhället. Ett annat sätt att uttrycka det är att språket bidrar till att forma verkligheten (snarare än att 
bara förmedla information om den).6 Den dialektiska relationen mellan språk och samhälle innebär 
också att texter har effekt på det sociala samröret mellan människor. Inom diskursanalysen betonar 
man särskilt språkets ideologiska och maktbärande funktion. I texter skapas och sprids kollektiva 
intentioner och attityder, och på så sätt konstrueras vissa världsbilder som sanna, och andra inte. Man 
menar att ”olika sociala världsbilder leder till olika sociala handlingar, den sociala konstruktionen av 
kunskap och sanning får därmed konkreta sociala konsekvenser.” (Winther Jørgensen & Philips 
2000:12)  

De teoretiska utgångpunkterna innebär att målet för diskursanalysen blir att undersöka förhållandet 
mellan språkbruk och samhälle. Detta innebär dels att förklara texters egenskaper utifrån den situation 
där de skapas, dels att undersöka hur texterna försöker påverka sin omgivning.7 Den diskursanalytiska 
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språksynen medför att texter betraktas som oskiljbara från sin kontext, och den tillhörande metoden 
bygger därför på analyser av såväl text som kontext. 

2.1.2 Text och kontext 
Diskursanalysens syn på text och kontext är starkt influerad av sociosemiotiken och Michael Hallidays 
systemisk-funktionella teori, Systemic-Functional Linguistics (SFL). Här menar man att språket har 
två dimensioner: system och process (Berge 1998:29). Systemet är alla de möjligheter som språket 
erbjuder språkbrukarna för att skapa mening, i form av semantiska, grammatiska och fonologiska 
strukturer. Processen är språket i användning: realiseringen av systemet genom de ständiga val som 
man gör på varje språklig nivå. Utgångspunkten för SFL är att dessa val är socialt grundade. Till och 
med grammatiken ses som socialt formad (Fairclough 2003:24). Textanalys blir ett sätt att koppla ihop 
system och process: Man studerar de språkliga dragen och drar slutsatser om vilken roll de har i det 
sociala betydelseskapandet.  

Enligt Halliday (1998) består en text inte av ord och satser, utan av betydelse. Detta reflekteras i hans 
definition av begreppet text: ”language that is doing some job in some context” (Halliday & Hasan 
1989:10, via Ledin & Selander 2003:100). Med kontext menar Halliday hela den sociala 
samhandlingssitutionen. Denna delar han upp i två moment: kulturkontext och situationskontext.8 
Liksom Halliday intresserar jag mig i kontextanalysen främst för den sistnämnda, som omfattar fält, 
relation och mediering.9 Dessa står i tur och ordning för den verksamhet som texten är en del av, 
deltagarnas egenskaper respektive det medium och den kanal som texten utnyttjar (Berge 1998:26).  

Hallidays teorier och hans textdefinition är grundläggande för min analys av EU-broschyrerna: 
Analysen handlar delvis om vilket ”jobb” texterna uträttar för EU-kommissionen. 

2.1.3 Diskursbegreppet 
Föremålet för diskursanalysen är, som namnet antyder, diskurs. Fairclough definierar diskurs som: ”a 
representation of some area of social life from a particular perspective” (2004:10). Ett annat sätt att 
uttrycka det är som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)” 
(Winther Jørgensen & Philips 2000:7).  

I min framställning kommer jag att använda ordet EU-diskurs för det sätt att beskriva världen som 
representeras i de aktuella texterna – det vill säga EU-kommissionens sätt att beskriva EU:s 
verksamhet för allmänheten så som det tolkas av de svenska översättarna. EU-diskurs ska här alltså 
inte tolkas som likställigt med en ”universell” eller allmänrådande EU-diskurs. Att definiera en sådan 
vore ett långt större – om inte omöjligt – projekt. Föremålet för min analys kan inte heller likställas 
med broschyrernas ”originaldiskurs”. När texterna översätts förändras både text och kontext, därför 
kommer också diskursen att påverkas.  

2.1.4 Faircloughs tredimensionella modell 

För att beskriva förhållandet mellan text, kontext och diskurs använder Fairclough en tredelad modell 
(se figur 1) (Fairclough 1992:78).  
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 Figur 1: Fairlcloughs tredimensionella diskursmodell 

Texten är det direkta uttrycket för diskursen, i form av språkformer. Olika diskurser kan skilja sig åt 
bland annat genom ordval och syntax, vilket kan påvisas genom en textanalys. Men diskurs är mer än 
så – den omfattar även sådant som ligger utanför texten. Här avviker Fairclough från Hallidays 
kontextbegrepp, och talar i stället om diskursiv praktik och social praktik. Med diskursiv praktik 
menar Fairclough hur texter produceras, distribueras och konsumeras (Fairclough 1992:78). Den 
sociala praktiken är kontexten på en högre nivå: de samhälleliga och kulturella faktorer som 
omgärdar texten. För en analys av den sociala praktiken räcker inte språkvetenskapliga verktyg till, 
utan man måste ta till sociologiska teorier. Språkvetare som ägnat sig åt diskursanalys har därför i 
första hand koncentrerat sig på texten, i andra hand den diskursiva praktiken (enligt Lewin 2006) – så 
även jag. Jag kommer att använda Hallidays begrepp för att analysera kontexten, men relaterar i 
diskussionen resultaten till Faircloughs modell. 

2.1.5 Texters auktoritet  
Att texter påverkar sociala strukturer innebär att de kan fungera som redskap för maktutövning. Makt 
är en beståndsdel i alla relationer mellan människor, och därmed också i den språkliga interaktionen 
och i relationen mellan en text och dess läsare. Med denna utgångspunkt diskuterar Englund m.fl. 
(2003) det som de kallar texters auktoritet.  

Sakprosan har en mängd uppgifter, bland annat att informera, instruera och övertyga. För 
att kunna uträtta dessa uppgifter måste språket vara korrekt, bilderna sakliga men också 
intresseväckande etc. Men texterna måste också vila på en auktoritet – avsändaren måste 
ha tyngd. Annars låter sig inte läsaren informeras, instrueras eller övertygas.  
                   (Englund m.fl. 2003:164) 

Huruvida en text lyckas fylla sin funktion beror på vilken auktoritet den har (eller ges, som Englund 
m.fl. uttrycker det.) Till de faktorer som påverkar en texts auktoritet hör: 

• den faktiska relationen mellan avsändaren och mottagaren 
• (institutionella) regler och konventioner  
• avsändarens föreställningar om mottagaren och dennes syn på texten 
• läsarens förväntningar  
• genren eller texttypen 
• textens tillgänglighet – både praktisk (distributionella faktorer) och språklig (begriplighet) 
 
Som synes är texters auktoritet beroende av sådant som ligger utanför texten. Men den externa 
auktoriteten tar också form i texten (Englund m.fl. 2003:165). Det innebär att såväl textanalys som 
kontextanalys fungerar som redskap för att uttala sig om en texts auktoritet. På bägge nivåer finns det 
en stark koppling till relationen mellan avsändare och mottagare – de faktiska och de konstruerade: 
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”Sett i perspektivet av mellanmänskliga relationer blir auktoritet och makt en fråga om hur denna makt 
utövas i förhållande till textens ’aktörer’, det vill säga de människor som inbjuds att delta i texterna, 
och till de läsare som texterna vänder sig till.” (Englund m.fl. 2003:173)  

2.1.6 Broschyren som maktmedel 

Olika genrer tillskrivs olika grad av auktoritet, vilket bland annat beror på hur genren förhåller sig till 
kunskap. Det finns nämligen ett samband mellan makt och kunskap; att veta mer än andra innebär 
makt (Lind Palicki 2010:28). Detta innebär att en genre där texten har en informerande funktion får en 
viss inneboende auktoritet, eftersom den bygger på att avsändaren besitter information och kunskap 
som mottagaren inte har. När avsändaren är en större organisation har auktoriteten dessutom 
institutionell grund (jämför Englund m.fl. 2003:164). 

Utan att gå närmare in på genredefinitioner vågar jag påstå att broschyrer som de i mitt material, 
genom sin informerande funktion och sin avsändare, är en typ av auktoritära – maktfulla – texter. Som 
Englund m.fl. betonar är dock textens auktoritet aldrig given, utan måste upprätthållas – och det är 
läsarna som upprätthåller den (2003:165). Detta innebär att texter som tillhör samma genre inte per 
automatik får samma grad av auktoritet (eller uttrycker den på samma sätt). De text-externa faktorerna 
som nämnts ovan spelar en betydande roll. Läsarnas förväntningar beror till exempel stor del på vilket 
förtroende de har för avsändaren. Det är till exempel stor skillnad på en EU-broschyr och en 
reklambroschyr från ett privat företag. En privat avsändare som läsaren inte har något förhållande till 
har en helt annan utgångspunkt för sitt auktoritetsskapande. Olika läsare kan också ha olika 
förhållande till samma avsändare, vilket avsändaren i sin tur behöver förhålla sig till.  

2.2 Tidigare forskning  
Det råder ingen brist på forskning som rör språket inom EU. Ämnet har studerats ur en rad olika 
perspektiv. EU:s maktroll i Europa gör att inte bara språkvetare utan även forskare inom andra 
vetenskaper intresserar sig för det skrivs inom EU. Medan språkforskarna länge har fokuserat på 
frågor om översättningens påverkan på medlemsspråken10 har det diskursanalytiska angreppssättet ofta 
använts av statsvetare med en mer politisk utgångspunkt. 

En språkvetare som har intresserat sig för diskurs i EU-sammanhang är Per Ledin, som undersökt 
språkliga strategier som användes i samband den svenska folkomröstningen om EU-medlemskap 
1994.11 Ledins analys är inriktad ”dels på de sociala positioner och relationer som upprättas i texten, 
dels på de världsbilder – i praktiken EU-bilder – som konstrueras” (Ledin 1994:27). Detta undersöker 
han genom ett antal språkliga variabler som sorteras in under tre kategorier: ramar, synvinklar och 
verbprocesser. De utvalda variablerna ser Ledin som markörer för makt eller solidaritet – beroende på 
om de uttrycker skillnader, konflikter, ojämlikhet eller i stället verkar för att etablera samförstånd och 
överbrygga motsättningar (ibid. s.30). Ledin konstaterar att såväl ja- som nej-sidan försökte påverka 
väljarna medelst auktoritet. Detta tar sig bland annat uttryck i dialogiska strukturer, där frågor verkar 
för att skapa solidaritet, medan raka påståenden är mer auktoritära. (ibid. s.46). Maktförhållanden i 
texterna blir också synliga i hur stort utrymme man ger olika röster, till exempel genom anföringar och 
byten av synvinkel.  

Ledins uppsats är högintressant, inte bara i det att den behandlar material och frågor som liknar mina, 
utan också på grund av de operationaliseringar han gör och de slutsatser han drar kring den kritiska 
textanalysen som metod. Han konstaterar bland annat att vissa variabler inte är användbara i alla 
texter, och menar att analyserna bör riktas in på de språkliga former som är viktiga i respektive text – 
det vill säga ”former där sociala förändringar och maktkamper tydligt kommer till uttryck” (ibid. s.60). 
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Han påtalar samtidigt ett metodologiskt problem, nämligen att den diskursanalytiska teorin inte ger 
någon hjälp för att avgöra vilka av dessa språkdrag som är relevanta i en viss kontext. Ett sätt att 
hantera detta är att utgå från vad tidigare forskning på liknande texter har visat. I mitt fall är Ledins 
undersökning en självklar utgångspunkt, men också diskursanalyser av texter utanför EU-sfären kan 
ge ledning. Ett exempel är Lena Lind Palickis avhandling (2010), som handlar om just makt och 
identitetsskapande i broschyrer.  

Lind Palicki har studerat broschyrer från Försäkringskassan som riktar sig till nyblivna och blivande 
föräldrar, i syfte att ”urskilja vilka som pekas ut, konstrueras och normaliseras som föräldrar” 
(2010:16). Centrala begrepp för undersökningen är makt, governmentalitet och normalitet. En viktig 
utgångpunkt är att makt ses som något dynamiskt, något som uppstår i relationer mellan aktörer – inte 
som en struktur eller en egenskap som en institution eller en person innehar (ibid. s.28).12 
Maktförhållandet i en relation kan kopplas till normer och regelverk i det aktuella sammanhanget, men 
också till mer övergripande kulturella faktorer och traditioner. Lind Palicki poängterar bland annat att 
”i myndighetstexter finns alltid makt inbyggd i själva texterna”, eftersom de finns ”i en 
institutionaliserad form som i sig ger auktoritet” (ibid. s.28).  

För att utreda hur relationen mellan myndigheten och föräldrarna konstrueras i texterna undersöker 
Lind Palicki aktörernas funktioner, i syfte att utröna ”vilket ansvar som tillskrivs vem” (2010:159). 
Analysen visar att det ansvar som avsändaren tillskrivs i Försäkringskassans broschyrer främst är 
ekonomiskt, medan det informerande ansvaret framstår som marginellt. Mottagarna tillskrivs såväl 
rättigheter som skyldigheter. (2010:150) Angående konstruktionen av mottagarna konstaterar Lind 
Palicki bland annat att omtalande nominalfraser gör att alla mottagare hamnar på samma avstånd från 
sändaren (2010:148). Med du-tilltal skapas en samtalsliknande situation – med skillnaden att du i den 
här typen av text alltid förutsätter en grupp människor, snarare än en individ.  

Många av Lind Palickis slutsatser om makt och relationsskapande är överförbara till mitt material. 
Även om min metod inte är exakt densamma har jag inspirerats av Lind Palicki och delvis tolkat mina 
resultat utifrån hennes slutsatser om språkdragens betydelse. Även grundtankarna om maktens 
dynamik och broschyrernas maktfunktion är viktiga utgångspunkter för min analys (jämför avsnitt 
2.1.5–6).  
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3 Material 
Materialet kan delas in efter de två analysmoment det ligger till grund för. I textanalysen analyseras 
två broschyrer, som därmed utgör undersökningens primärmaterial. Därtill kommer sekundärmaterial i 
form av andra texter samt intervjuer som tillsammans ligger till grund för kontextanalysen. 

3.1 Primärmaterial: broschyrerna  
Mitt huvudsakliga material består av två broschyrer. De är båda svenska översättningar av engelska 
original. Texterna behandlar olika ämnen, men förenas av sin informerande funktion och den tänkta 
målgruppen (den breda allmänheten). Här nedan presenteras de helt kort. En närmare beskrivning av 
broschyrernas innehåll och funktion ges i avsnitt 5.1.1.13 

1. Att resa i Europa 2011-12 
Texten är förra årets upplaga av en broschyr som utkommer årligen.14 Den produceras på 
uppdrag av generaldirektoratet för kommunikation. I broschyren beskrivs olika lagar och 
regler som gäller när man reser inom Europa, till exempel avseende identitetshandlingar, 
valutahantering, tobaksinförsel, rättigheter vid flygresor etcetera. Broschyren innehåller även 
lite mer allmän information om EU och medlemsländerna, inklusive en karta och grafik med 
statistik om Europas länder. 
Broschyren har formen av en folder, som utvikt mäter ungefär 55*70 cm. Majoriteten av 
texten finns samlad på ena sidan. Texten är uppdelad i sju kolumner (som är anpassade efter 
folderns vikning). Horisontellt över pappret löper en rad med små, frilagda bilder.  

2. EU:s utgifter – några myter  
Broschyren är producerad av generaldirektoratet för budget och utgavs år 2010. Den handlar 
om EU:s utbetalningar av stöd till medlemsländerna: hur betalningssystemet fungerar, vilka 
problem som finns och vad man gör för att motverka fel.   
Broschyren har ”bokformat” och består av 6 sidor, inklusive omslaget. Broschyren domineras 
av skriven text men innehåller också bilder, diagram och olika grafiska element. 

Materialvalet gjordes i två steg. Det första urvalet skedde hos DGT, utifrån min förfrågan om 
”broschyrer som riktar sig till allmänheten”. Jag skickades då ett stort antal texter, och valde därifrån 
ut de ovanstående. Mitt val grundar sig dels på en uppskattning av broschyrernas relevans för en bred 
målgrupp (utifrån ämnet), dels på en preliminär bedömning av texternas strukturella egenskaper (med 
avsikten att de utvalda texterna inte skulle vara alltför likartade).  

3.2 Sekundärmaterial  
Kontextanalysen bygger på kringmaterial och bakgrundsinformation som jag samlat ihop på plats hos 
EU-kommissionen. Jag tillbringade fyra dagar i Bryssel och besökte tre av kommissionens 
generaldirektorat och intervjuade ett flertal personer. Målet var att få en bild av kommunikationen och 
översättningsarbetet i allmänhet, och av de aktuella broschyrernas tillkomst i synnerhet.  
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3.2.1 Intervjuer 

De personer jag har intervjuat är skribenter, översättare, avdelningschefer och kommunikations-
ansvariga på EU-kommissionen. Intervjuerna skedde i enrum, oftast på informanternas egna kontor. 
Intervjuerna var av halvstrukturerad typ: Jag utgick från färdiga frågor, men lämnade utrymme för 
följdfrågor och informanternas spontana tankar. (Lagerholm 2010:55) Detta innebär att intervjuerna 
delvis fick olika fokus. Några av intervjufrågorna var av generell karaktär, och handlade om EU-
kommissionen, DGT och kommunikationen i allmänhet. Jag frågade även de anställda om deras egen 
inställning till EU som politisk verksamhet. Andra frågor handlade mer specifikt om de aktuella 
texterna: varför de skrivits, hur de distribuerats och hur de översatts. Genom intervjuerna fick jag dels 
inblick i översättarnas tankar om översättningsarbetet i allmänhet, dels kunskap om bakgrunden till 
broschyrerna. Det var också genom informanterna som jag fick tips och tillgång till de texter som 
ingår i sekundärmaterialet.  

3.2.2 Texter 

Råden utgör explicita översättningsprinciper för broschyrerna (se även avsnitt 1.2.3). Till skillnad från 
de vanliga översättningsanvisningarna är skrivråden inte bindande, utan endast rekommendationer. 
Skrivråden är ett internt dokument, men även frilansöversättare rekommenderas att följa dem. 

Till mitt förfogande har jag också haft källtexterna. Även om studiens syfte inte var att göra en 
jämförelse, har det ibland varit nödvändigt att gå tillbaka till originalen, inte minst för förståelsen av 
texternas bakgrund.  

Slutligen har jag studerat en mängd informationsmaterial om EU och DGT för att skaffa mig en bild 
av den verksamhet som texterna tillhör.  
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4 Metod 
Min undersöknings teoretiska utgångspunkt är, som jag beskrivit i kapitel 2, diskursanalys. För 
metoden innebär detta en kvalitativ analys av såväl text som kontext. I min analys utgår jag ifrån den 
textmodell som presenteras av Hellspong & Ledin (1997), och kompletterar denna med begrepp från 
andra modeller för funktionell och kritisk textanalys (främst Holmberg, Karlsson & Nord 2011, 
Holmberg & Karlsson 2006, samt Ledin 1994.) Hellspong & Ledin ger en heltäckande metod som 
utgör en bra bas för analysen, medan de övriga är mer forskningsnära och erbjuder redskap som är mer 
specifikt lämpade för mitt diskursanalytiska syfte och frågan om texternas auktoritet.  

4.1 Kontextanalys 
I kontextanalysen intresserar jag mig i första hand för situationskontexten (jämför 2.1.2), och använder 
mig av Hallidays begrepp fält, relation och mediering. Dessa begrepp är dock otillräckliga för att fånga 
in alla de sidor av kontexten som översättningssituationen innebär. Analysen av situationskontexten 
kompletteras därför med ett avsnitt om översättningsaspekten. Denna del av analysen bygger 
huvudsakligen på intervjuerna med översättarna.  

4.2 Textanalys 
I varje modell för textanalys finns en mängd exempel på kategorier som kan användas för att 
undersöka texters struktur och funktion. De flesta forskare (till exempel Hellspong & Ledin 1997, 
Ledin 1994, Fairclough 2004) poängterar också att analysmodellerna måste användas med urskillning, 
och att varje analys måste anpassas efter syftet och den aktuella texten.  

De kategorier jag använder mig av är: teman och propositioner, verbprocesser, röster, sociala 
strategier, tilltal och omtal. Jag undersöker också texternas begriplighet. Slutligen har jag tittat 
närmare på några diskursspecifika begrepp som är särskilt intressanta för mitt syfte. Kategorierna har 
jag valt ut för att de är viktiga för hur världsbilder och relationer konstrueras i texterna, och därmed 
även säger något om texternas auktoritet. Då kategorierna visat sig vara mer eller mindre intressanta i 
de olika texterna har de fått olika utrymme (och ordningsföljd) i presentationen av resultaten. 

4.2.1 Teman och propositioner 

En texts teman är det som den handlar om, och dess propositioner är det som den säger om dessa 
ämnen. ”Teman ger normalt en fokusering på bestämda aspekter av ämnet, medan propositioner 
tydligare vinklar texten och klargör dess huvudbudskap.” (Hellspong & Ledin 197:122). Teman tar 
ofta formen av en nominalfras, medan propositioner kan uttryckas i satsform (oftast som ett 
påstående). Tillsammans bygger textens teman och propositioner upp en textvärld, ett slags modell för 
en möjlig verklighet. Särskilt intressant för mig är vilka EU och EU-invånarna är i denna verklighet. I 
analysen av teman och propositioner koncentrerar jag mig därför på de som (mer eller mindre) explicit 
beskriver just EU-kommissionen och invånarna/medborgarna/mottagarna.  

4.2.2 Verbprocesser  
Processer är det som sker i texten och i den verklighet den beskriver. De uttrycks vanligen genom 
verb, och kan vara av olika typer. När man väljer en viss språklig struktur för att beskriva något 
tillskriver man de aktuella referenterna olika roller, och konstruerar dem därmed på ett visst sätt. 
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I min analys använder jag Hellspong & Ledins (1997) uppdelning i handlingar, händelser, tillstånd och 
mentala processer.15 De ting eller människor som ingår i en process kallas för dess deltagare. Beroende 
på processtyp får deltagarna olika roller: agent, objekt, status respektive upplevare.16 Holmberg, 
Karlsson & Nord (2011) menar att ”processer och deltagare utgör tillsammans textens kärna” 
(2011:27). Förutom processtyp och deltagarroll intresserar jag mig för vilken diates verbprocesserna 
har, det vill säga om de är aktiva eller passiva. 

I processerna finns också uttryck för textens modalitet, det vill säga hur den förhåller sig till ämnet. 
Förhållanden kan uttryckas som faktiska (det är), möjliga (det kan) eller tvingande och nödvändiga 
(det måste). Att uttrycka förhållanden som möjliga i stället för faktiska eller tvingande kan vara ett sätt 
att tona ner maktasymmetrier, medan en tvingande modalitet signalerar avsändarens maktposition 
(Hellspong & Ledin 1997:151).  

4.2.3 Tilltal och omtal  
En viktig aspekt av hur relationen med mottagarna byggs upp i en text är genom tilltal av mottagaren 
och omtal av avsändaren. Genom att frekvent tilltala läsaren med du kan man försöka skapa närhet, 
medan ett undvikande av direkt tilltal snarare innebär en distansering. Att använda du kan ses som ”ett 
sätt att informalisera texten så att den liknar ett samtal” (Lind Palicki 2010:61). Direkt tilltal kan 
förutom genom andra personens pronomen yttra sig genom språkhandlingar, som frågor eller 
uppmaningar (Hellspong & Ledin 1997:173).  

Också avsändarens närvaro kan signaleras genom personliga pronomen (jag eller vi). Den kan också 
omtalas mer distanserat i tredje person. Avsändaren kan också vara anonym eller frånvarande, genom 
att döljas av passivformer och nominaliseringar. 

I analysen av tilltal och omtal tittar jag på om texten vänder sig direkt till sina läsare eller inte, samt i 
vilken utsträckning avsändaren är närvarande i texten.  

4.2.4 Röster  

Hur texter skapar auktoritet beror bland annat på hur stort utrymme de ger för olika röster, och vilka 
perspektiv de därigenom låter framträda (Ledin 1994). De språkliga uttrycken för detta är många, och 
går att analysera på en mängd sätt (även terminologin varierar mellan olika analysmodellerna). I min 
analys har jag inspirerats av flera modeller. Hellspong & Ledin nämner personliga pronomen, 
jämförelseuttryck, värdeord, språkhandlingar och mentala processer som exempel på 
perspektivmarkörer. Ledin (1994) använder kategorierna adversativa konnektiver (ord som uttrycker 
motsättning), negationer, epistemiska markörer (ord som signalerar med vilken visshet sändaren 
uttalar sig) och värderande markörer för att undersöka det han kallar textens synvinklar.  

Av dessa tittar jag i första hand på personliga pronomen (som ju aktualiseras i analysen av tilltal och 
omtal) samt olika värderande markörer. Slutligen är även Ledins kategori anföringar aktuell. Med 
anföringar avses konstruktioner där texten åberopar en annan text, vilket kan vara ett sätt att lyfta in en 
ny röst. Det sker genom citat eller fraser med säga, anse, enligt (Ledin 1994). Anföringar kan jämföras 
med inbäddningar, som Hellspong & Ledin (1997:175) kallar det när en persons ord uttrycks genom 
någon annans. En inbäddning kräver till skillnad från anföringar inte en särskild grammatisk 
konstruktion. 
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4.2.5 Sociala strategier  

För att utreda vilken relation texterna försöker skapa till mottagaren undersöker jag också på vilka 
språkhandlingar och sociala strategier som används. Språkhandlingar kan exempelvis ta formen av 
påståenden, erbjudanden, uppmaningar eller krav, vilket innebär olika sätt att förhålla sig till 
mottagarna. ”Deltagare med olika maktresurser kan utnyttja olika språkhandlingar” (Hellspong & 
Ledin 1997:163). Att ställa krav innebär exempelvis att man försöker styra mottagarna och begränsar 
deras handlingsutrymme. Det kan ses en form av maktutövning, och kan vara problematiskt om man 
med texten vill skapa en god relation till mottagaren. För att förmildra sådana språkhandlingar kan 
man använda olika sociala strategier. Det kan vara förtrolighetsstrategier, där man försöker linda in det 
sagda genom att signalera samhörighet, eller försiktighetsstrategier, där man i stället markerar distans 
och respekt för mottagarens integritet (Hellspong & Ledin 1997:166). ,

4.2.6 Begriplighet 
Texters auktoritet hänger som tidigare nämnt delvis på deras språkliga tillgänglighet, alltså deras 
begriplighet. Exakt hur begripligheten påverkar en texts auktoritet är inte givet, utan beror på 
sammanhanget. En svårtolkad och ogenomtränglig text kanske inte ger upphov till den reaktion som 
sändaren avser. Samtidigt kan en text vinna auktoritet hos en viss målgrupp genom ett komplicerat 
språk som utesluter vissa läsare.17  

För att undersöka texternas begriplighet använder jag mig av Klarspråkstestet.18 Min utgångspunkt är 
att om en text uppfyller klarspråksprinciperna är den också funktionell och begriplig för sina 
mottagare. Detta kan man förstås ifrågasätta. En texts faktiska begriplighet beror på många faktorer, 
och Klarspråktestets frågor kan inte täcka in dem alla. Begriplighet är alltid i viss mån subjektivt. Med 
detta i åtanke är testet ändå ett bra sätt att metodiskt angripa texterna och skapa sig en 
helhetsuppfattning om dem. (I kapitel 5 sammanfattar jag resultaten från Klarspråkstestet. En 
fullständig redovisning finns i bilaga 1.)  

4.2.7 Diskursspecifika begrepp: orden Europa, EU, medborgarna  
I DGT:s interna skrivråd tar man upp några ord som är särskilt frekventa i EU-texter, och som 
översättarna uppmanas vara vaksamma på. Eftersom ordval är en viktig del av diskursen är försöken 
att styra översättarna på det här sättet ett uttryck för den diskursiva praktiken. Två av orden som berörs 
i Råden är särskilt intressanta för mitt syfte, nämligen Europa och medborgare. I analysen fäster jag 
extra uppmärksamhet vid dessa ord och jämför förekomsterna med den avrådda användningen. Jag 
tittar även närmare på vad ordet EU betecknar i texterna.  
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5 Resultat 

5.1 Kontextanalys 
 
I detta avsnitt beskriver jag broschyrernas kontext. Jag börjar med beskrivningen av 
situationskontexten, där jag först redogör för de allmänna villkor som EU-broschyrer lyder under, för 
att sedan titta närmare på de omständigheter som är specifika för respektive text. Därefter följer en 
diskussion av översättningsaspekten.  

5.1.1 Situationskontexten 

5.1.1.1 Allmänt om broschyrerna 

När det gäller kontexten har broschyrerna en hel del gemensamt. De finns inom samma fält – EU-
kommissionen – och har också en rad likheter vad gäller relationer och mediering. Samtidigt finns det 
tydliga skillnader i texternas tillkomstbakgrund, bland annat att de är producerade inom olika 
avdelningar på kommissionen, med olika syften och mål. 

Fältet definieras främst av verksamheten och dess syfte. I det här fallet har vi EU-kommissionen, som 
får sitt huvudsyfte utifrån sin funktion inom organisationen: att föreslå lagar, se till att de följs, förvalta 
budgeten och ”främja unionens intressen som helhet” (jämför avsnitt 1.2.1). Det är alltså en politisk 
verksamhet på internationell nivå. Verksamhetens syfte är också ledande för broschyrernas syfte: De 
är alla till för att skapa en positiv bild av EU och visa vad unionen gör för EU-invånarna. Detta 
övergripande syfte är formulerat ur sändarens perspektiv och visar vilken funktion broschyrerna fyller 
för EU-kommissionen. Utöver detta har varje broschyr också mer specifika informativa syften och 
funktioner. 

Skrivna dokument är mycket centrala inom verksamheten. Broschyrerna är en del av den externa 
kommunikationen och en viktig kanal för den direkta kontakten med allmänheten. Samtidigt är 
broschyrerna inte lika direkt kopplade till kommissionens politiska funktioner som många andra 
dokument (till exempel lagtexter) varför de kan betraktas som mindre viktiga inom fältet. 

Relationen mellan deltagarna är ytligt sett lika för alla broschyrerna: Avsändaren är EU-
kommissionen och mottagaren är en privatperson bosatt i ett EU-land. EU-kommissionens politiska 
funktion innebär möjligheten att reglera privatpersoners rättigheter. Detta innebär att avsändaren har 
en reell makt över mottagaren i den samhälleliga kontexten – relationen är asymmetrisk. EU-invånarna 
har dock en viss möjlighet att påverka verksamheten (till exempel genom valet till 
Europaparlamentet), och det ligger i Kommissionens intresse att upprätthålla en god relation till dem. 
Mottagarna har inte heller någon plikt att läsa broschyrerna, och det finns inga garantier för att vare sig 
text eller budskap når fram som EU-kommissionen önskar. Exakt vilken relation som finns – eller vill 
uppnås – mellan deltagarna är också något som varierar mellan de olika broschyrerna, beroende på 
deras specifika syften.  

EU-kommissionens sändarroll är komplicerad, då det är en rad människor och instanser inblandade i 
broschyrernas produktion. Vilka dessa är varierar också texterna sinsemellan. Texterna produceras för 
det mesta internt av EU-kommissionen, på något av generaldirektoraten. I vissa fall använder man sig 
av externa PR-byråer. I bägge fall kontrolleras broschyrerna av direktoratet för kommunikation innan 
de trycks. Detta gäller dock bara originaltexter, eftersom DGComm inte kan kontrollera alla 
språkversioner. EU eller EU-kommissionen är alltid den som står utåt som avsändare, och som är 
ytterst ansvarig för texten.  
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När det gäller broschyrernas mediering finns det flera likheter. Hit hör sådant som medium och 
språkbruk. Det rör sig om skrivna texter av begränsad omfattning, som publiceras i tryckt form. 
Broschyrerna är gratis, och finns att hämta på Europeiska kommissionens representationskontor. De 
går även att hämta i PDF-format på internet, även sedan de tryckta broschyrerna tagit slut eller spelat 
ut sin roll. Broschyrerna är alltså relativt lätta att få tag på: De har en hög tillgänglighet. 
Tillgängligheten har också en språklig sida. Målet är att språkbruket i broschyrerna ska vara relativt 
informellt, och det finns både explicita och implicita ambitioner att undvika jargong, fackspråk och 
”tråkigt myndighetsspråk”.19  

5.1.1.2 Att resa i Europa 2011-2012 

Broschyrens huvudsakliga syfte är att informera och beskriva vad som gäller vid resor inom Europa: 
vilka lagar och regler som gäller och vad man bör tänka på. Detta innebär att broschyren också har en 
instruerande funktion. Målgruppen är ursprungligen uttryckt som ”den breda allmänheten”, utan 
närmare specifikation. I praktiken är de huvudsakliga mottagarna (också enligt DGComm själva) 
”européer som reser i Europa”. Efterhand har det även visat sig att det finns en annan stor läsargrupp i 
form av skolelever. Broschyren har blivit populär bland lärare som undervisningsmaterial och skickas 
numera direkt till skolor runt om i Europa. Den blandade gruppen mottagare påverkar såväl innehåll 
som språkbruk: Man behöver skriva informativt på ett sätt som passar för både resenärer och 
skolelever.  

Att resa i Europa är enligt DGComm den av EU-kommissionens broschyrer som väcker mest intresse, 
såväl internt som externt. Broschyren översätts till samtliga EU-språk och distribueras i hela Europa 
under mars eller april. Tanken med tidpunkten är att den ska distribueras lagom till sommaren och 
turistsäsongen. Förra året beställdes 1 520 000 exemplar (totalt, på alla språk).  

Att broschyren är en viktig del i kommunikationen med allmänheten syns dels på dess popularitet, dels 
på de resurser som läggs på den. Den skrivs av en extern skribent, och DGComm har på senare år 
anställt en PR-byrå för att marknadsföra broschyren och öka dess spridning i Europa. Den finns nu 
bland annat på resebyråer, turistkontor och hotell. (Man har koncentrerat marknadsföringen till olika 
länder olika år: 2011-12 var det Spanien, Portugal och Italien.) Att broschyren över huvud taget trycks 
är också ett tecken på dess betydelse. EU-kommissionen har nyligen gjort stora nedskärningar i 
tryckbudgeten (-25 %), vilket innebär att många skrifter som tidigare trycktes nu endast publiceras i 
digitalt format. Att man fortsätter att trycka Att resa i Europa visar att den anses tillräckligt 
betydelsefull för att prioriteras.20 

5.1.1.3 EU:s utgifter – några myter 

Syftet med broschyren är att informera om och förklara hur EU-anslagen fungerar, vilka fel som kan 
uppstå i samband med stödgivningen och vad man gör för att motverka det. Broschyren producerades 
på generaldirektoratet för budget (DG Budget), vars uppgift är att övervaka EU:s utgifter och redogöra 
för hur anslagen används.  

Bakgrunden till broschyren är utgivningen av Europeiska revisionsrättens årliga rapport. Denna väcker 
alltid mycket uppmärksamhet i media, och medför ofta negativ publicitet för EU. Det märks särskilt i 
länder där EU-kritiken generellt sett är stark. I Storbritannien hade det under det aktuella året (2010) 
förekommit mycket negativ press om EU:s utgifter, med budskapet att ”EU inte har koll på sina 
pengar” och att ”pengar slösas bort”. En av kommunikatörerna på DG Budget (informant DGB) skrev 
ihop broschyren för att bemöta dessa påståenden. Han ansåg att de tolkningar av revisionsrapporten 
som nådde allmänheten var felaktiga och informationen förvrängd, och ville åtgärda detta. Tanken var 
att göra en broschyr som skulle väcka uppseende och verkligen få folk att reagera (informant DGB). 
Därför valde man att inte göra en traditionell skrift om EU:s utgifter, utan att i stället använda ett mer 
drastiskt uttryck, genom att använda citat direkt ur medierna och placera dessa mycket negativa 
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uttalanden på broschyrens omslag. Förslaget ska först ha mött kritik uppifrån, men skribenten hävdade 
behovet av att explicit möta kritiken. 

Vid intervjun med skribenten framkom det också att broschyrens tilltänkta målgrupp i första hand var 
just pressen, journalisterna, snarare än ”den breda allmänheten”. Journalisterna utgör samtidigt en 
viktig mellanhand i kommunikationen mellan EU och allmänheten. Därför är det viktigt för EU-
kommissionen att det som skrivs i media är korrekt – och helst positivt. Medias möjlighet att nå ut 
placerar dem i en maktposition gentemot EU. Sändarna och mottagarna skulle i det här sammanhanget 
kunna specificeras från EU-kommissionen och allmänheten till DG Budget respektive journalister och 
deras läsare.  

Utöver det övergripande syftet (att ge en positiv bild av EU, visa vad EU gör för medborgarna) som 
texten delar med de övriga broschyrerna, har avsändaren här ett annat, mer specifikt syfte: att avvisa 
kritik och motverka specifika strömningar som ger en negativ bild av EU. Detta kan ses som en annan 
sida av samma mynt, men det är en kontrast som får effekter på textens struktur. Det innebär att texten 
får en övertygande funktion, där det är viktigt att mottagaren uppfattar det som skrivs som sanning.  

5.1.2 Översättningsaspekten  

Till de kontextuella faktorer som styr diskursen hör också översättningsaspekten. Jag har tidigare (i 
kapitel 2) berört de förhållanden som översättningen sker under och de klarspråksprinciper som styr 
texterna. Här tittar jag närmare på de svenska översättarnas roll, utifrån den bild som de själva ger av 
texterna och översättningsarbetet. Beskrivningen utgår från intervjuer med fem svenska översättare 
(informant DGT1–5).21  

I intervjuerna framträdde en ganska enhetlig bild av såväl översättningsarbetet som de anställdas syn 
på EU och medborgarna. Det verkar också finns en generell samstämmighet på DGT om hur en bra 
text ser ut och vad det är man vill uppnå. Nedan listas de tre tydligaste tendenserna.  

Översättarna vet oftast inte så mycket om de texter de översätter. Den information de får om 
målgruppen inskränker sig oftast till en väldigt allmän beskrivning – i broschyrernas fall 
”allmänheten” (uttryckt som ”destination: general public”)22. De flesta översättare verkar tycka att 
detta räcker väl. Om de vill veta mer om texternas bakgrund eller syfte kan de kontakta 
uppdragsgivaren, men det gör de endast undantagsvis.  

De anpassningar som översättarna gör i broschyrerna förefaller vara av två huvudtyper:  

– strukturella/grammatiska förändringar, av till exempel meningsbyggnad, som syftar till att 
ge texterna ”bättre flyt” och en mer idiomatisk svenska 
– lexikala anpassningar, som förändrar stil och ton, med hänsyn till den svenska målgruppen. 

Båda typer kan ses som en form av mottagaranpassning. När det gäller de strukturella förändringarna 
påtalar de svenska översättarna delvis samma problem som man gjorde i Fight the Fog-kampanjen: att 
skribenternas modersmål påverkar texternas struktur. Ofta handlar det om långa eller komplexa 
meningar, som inte stämmer överens med det svenska mönstret för bra texter. 

De lexikala anpassningarna beskriver översättarna som sätt att ”tona ned” källtexternas stil, och göra 
dem mer sakliga och konkreta. De menar att detta kan vara mer eller mindre nödvändigt för att 
texterna inte ska framstå som ”löjliga”, ”självförhärligande”, ”osvenska”, ”pompösa” eller 
”flåshurtiga” i den svenska läsarens ögon. Samtliga informanter talar också om att folk i Sverige 
generellt är mer ”EU-skeptiska” än i andra EU-länder, och att överdrivet positiva formuleringar därför 
inte fungerar här.  
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Översättarna själva uppvisar en positiv inställning till EU i stort, men ser det inte som sin uppgift 
att omvända de svenska mottagarna. Det finns en klar strävan efter saklighet och korrekthet: ”Vi sitter 
inte här för att göra propaganda, vi ska informera om vad EU gör”.  

Översättningen är viktig en del av de svenska broschyrernas produktionsvillkor, och ingår på så sätt i 
det som Fairclough kallar den diskursiva praktiken. Samtidigt visar översättarnas yttranden att också 
den sociala praktiken inverkar på texterna; anpassningarna i översättningen reflekterar kulturella 
skillnader mellan de olika sociala praktikerna som käll- och måltexterna ingår i. 

5.2 Textanalys 1: Att resa i Europa 2011-12 

5.2.1 Teman och propositioner  

Temat för broschyren kan delvis utläsas av rubriken: Att resa i Europa 2011–12. Rubriken skulle i sig 
kunna ses som ett makrotema, men genom en närmare analys av texten går temat att precisera 
ytterligare. Det är inte vilken aspekt som helst av resandet som beskrivs, utan sådant som är reglerat av 
EU-lagstiftningen. Makrotemat kan utläsas som: (Dina) rättigheter och skyldigheter vid resor inom 
Europa. I texten finns gott om explicita propositioner som rör EU och EU-invånarna (markerat med 
fetstil nedan). Några exempel: 

“Det finns mycket att upptäcka och utforska, och tack vare EU har det blivit mycket 
enklare.” 

”Det har blivit mycket enklare [för medborgarna] att resa i och med att de flesta 
formaliteter för pass och bagage har avskaffats.”  

”EU:s gemensamma marknad med sina över 500 miljoner människor från 27 länder har 
gett ett större utbud och lägre priser.” 

“De flesta EU-invånare tycker faktiskt att det är lika enkelt att resa inom EU som i 
hemlandet.”  

“Tågpassagerarnas rättigheter har också stärkts med nya regler om bättre information och 
rättigheter i samband med förseningar, missade anslutningar och inställda tåg.” 

“EU har gått i spetsen för att förbättra sjösäkerheten och få till stånd regler för att skydda 
passagerare och besättning på färjor som åker till och från EU-hamnar och inom EU.” 

Det finns ett tydligt fokus på vilka möjligheter och rättigheter medborgarna har, med en betoning av 
sådant som har förändrats genom EU:s handlingar. Kärnan i broschyrens innehåll kan sammanfattas i 
en makroproposition, som svarar mot makrotemat: Tack vare Europeiska Unionen har invånarna fått 
en rad rättigheter och skyldigheter som gör det både lättare och säkrare att resa i Europa. 
(Makropropositionen framträder nästan explicit i det andra citatet.) Temat och propositionerna svarar 
tydligt mot EU-broschyrernas övergripande syfte – att ge en positiv bild av EU och visa vad EU gör 
för medborgarna. 

5.2.2 Orden Europa, EU och medborgarna  

Temat medför att orden medborgarna och Europa är särskilt aktuella i den här broschyren. 
Översättaren har lyckats undvika den problematiska användning av orden som beskrivs i de interna 
råden; när medborgare förekommer är det i sammanhang där det faktiskt är den ”statsrättsliga 
betydelsen” (ur Råden, 2009:12)som avses. Det finns inte heller några fall där Europa används för att 
beteckna EU. Det finns dock en kontrast mellan ordets användning i titeln, och det faktiska innehållet i 
broschyren: Det som i själva verket beskrivs är framförallt resor mellan EU-länder.  

Analysen uppenbarar också en komplexitet i själva begreppet EU. Det visar sig att ordet här används 
både för att referera till unionen som administrativ organisation (betydelse 1), och till det geografiska 
området som medlemsländerna utgör (betydelse 2). Jämför: 
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1) ”EU har gått i spetsen för att förbättra sjösäkerheten”, ”EU:s lagstiftning” 

2) “Europeiska unionen sträcker sig från Lappland i norr till Medelhavet i söder och från 
Irlands västkust till Cyperns stränder”, ”När du reser in i EU…”  

Av de ca 100 explicita omnämnandena av EU i texten23 är det 21 stycken som helt tydligt avser själva 
organisationen, medan 32 står för den andra betydelsen (1: EU-kommissionen, EU stöder ett stort 
antal kulturprojekt, information om EU och 2: sommartiden i EU, resor inom EU, småbåtshamnar i 
EU, EU:s yttre gränser). I resterande fall är det inte självklart vilken betydelse som är mest aktuell 
(Språkfamiljerna i EU, EU:s flygplatser).  

För att undersöka hur EU konstrueras som aktör är det enbart den första betydelsen som är relevant. 
Det gäller till exempel i analysen av propositioner, processer och deltagarroller. Den andra betydelsen 
kan dock inte helt förbises i analysen, eftersom också den bidrar till att konstruera bilden av unionen.  

5.2.3 Verbprocesser och deltagarroller 
De flesta av de processer som involverar mottagaren är handlingar, det vill säga avsiktliga 
förändringar av en situation. Detta innebär att deltagarna får en aktiv roll – de är agenter i processerna: 
”Du kan resa/handla/bidra…”, ”När du reser inom EU”, ”Du ansöker om visum”, ”I alla EU-länder 
måste du använda”. Även i processer där invånarna omskrivs är de ofta agenter: ”Många i EU 
talar…”, ”De flesta EU-invånare tycker…”.  

Verben har för det mesta aktiv form, vilket innebär att deltagarna måste skrivas ut – de synliggörs i 
processerna. Men det finns också många processer där verbet står i imperativ, och deltagaren är 
underförstådd. Dessa yttranden är uppmaningar till den tänkta läsaren: ”Observera att…”, ”Se till att”, 
”Tänk på att”. Även här går deltagarrollen ofta att utläsa som agent, eftersom det man uppmanar till är 
en handling. Att göra mottagarna (tilltalade) och EU-invånarna (omtalade) till agenter innebär att de 
konstrueras som individer som själva kan påverka sin situation – de har makt. Intrycket förstärks av att 
man använder hjälpverb som ”kan” eller ”får”, och därmed uttrycker handlingen som en möjlighet. På 
så sätt betonas deltagarens valfrihet, och avsändarens maktposition förminskas.  

I enstaka fall är deltagarna passiva, och tillskrivs en status i processer som skildrar ett tillstånd: 
”Passagerare med funktionsnedsättning och äldre passagerare har rätt till gratis hjälp…”, 
“Om […] kan du vara säker på att…”. I dessa sammanhang används värderande plusord (gratis, säker) 
för att beskriva tillståndet.  

På ett ställe i texten förekommer medborgarna som deltagare i en mental process:  
”De flesta EU-medborgare tycker”. Här blir medborgaren en upplevare, som tillskrivs en åsikt 
(nämligen ”att det är lika enkelt att resa inom EU som i hemlandet”). Trots att detta är en enskild 
förekomst i texten är den värd att notera. Den är intressant inte minst eftersom den uttrycks som ett 
rent påstående, utan epistemiska markörer som antyder att det rör sig om en subjektiv bedömning. På 
så vis tar sig avsändaren makten att konstruera en textvärld där det är ett faktum att medborgarna 
tycker på ett visst sätt. 

De processer där EU (i betydelse 1) är explicit uttryckt som deltagare är mycket få. I samtliga fall rör 
det sig om handlingar, där EU alltså har rollen som agent: ”EU stöder ett stort antal kulturprojekt”, 
“EU har gått i spetsen…”. Det finns dock andra processer som också är relevanta för hur EU 
konstrueras som aktör: 

“EU:s lagstiftning ger skydd…” 

”EU:s lagstiftning om livsmedelsmärkning gör det lättare att kontrollera innehållet i det du 
köper” 

“EU:s gemensamma marknad […] har gett ett större utbud och lägre priser.” 

Här är EU inte agent, men det rör sig om handlingar som kräver en aktiv deltagare i verkligheten. 
Genitivattributen visar att det är EU-kommissionen som ligger bakom det som sker.  
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Textens modalitet är övervägande faktisk: Sakförhållanden uttrycks kategoriskt, med rena påståenden 
utan epistemiska markörer som kanske, sannolikt, möjligt. Den röst som talar, och de värderingar som 
uttrycks, gör därmed anspråk på att vara sanningar. När modaliteten inte är faktisk är den ofta 
tvingande, genom verb som måste och bör. Det är ett naturligt resultat av att det som beskrivs till stor 
del handlar om lagstiftning, och visar alltså på de reella maktförhållandena som råder mellan textens 
avsändare och mottagare. 

5.2.4 Tilltal och omtal 

Texten har ett direkt tilltal till läsaren som blir tydligt i den genomgående användningen av personligt 
pronomen (du). Det direkta tilltalet märks också i de många uppmaningarna i texten, som tydligt riktar 
sig till läsaren. Det förekommer också en kombination av direkt tilltal och omtal, där avsändaren 
tillskriver mottagaren en viss roll: ”du som EU-medborgare”, ”som flygpassagerare är du”. 

Avsändaren framträder explicit som ett ”text-vi” i metatexten, på det som utgör broschyrens baksida: 
“I vår broschyr finns många värdefulla tips och en karta över Europa.” Vem som avses med det 
possessiva pronomenet är tydligt, eftersom avsändaren finns namngiven på samma sida (Europeiska 
kommissionen, Generaldirektoratet för kommunikation, Publikationsbyrån). Utöver detta finns en 
förekomst av första personens pronomen: “Vi får med andra ord säkrare, miljövänligare och mer 
kostnadseffektiva flygningar.” Detta vi avser dock inte bara sändaren, utan omtalar en allmänhet där 
också mottagaren ingår. På det här sättet konstrueras mottagaren som del i en gemenskap.  

En viss förvirring i bilden av målgrupp och mottagare uppstår när texten plötsligt omtalar ”Europas 
folk” i tredje person: ”Europas folk med sina olika traditioner, kulturer och språk utgör drygt sju 
procent av världens befolkning. Man hittar deras historiska arv […]”. Här är Europas folk alltså inte 
synonyma med mottagarna, text-duet. I stället för den förenande bilden av invånarna/mottagarna som 
en och samma grupp, får texten här ett ”vi-de-perspektiv”. Perspektivskiftet kan ses som ett uttryck för 
textens delade syfte och målgrupp: Beskrivningen av Europas folk har en ton som känns riktad mot 
utomstående eller barn som ska lära sig mer om Europa.  

5.2.5 Röster  
Den röst som kommer till tals i texten är huvudsakligen avsändarens – EU-kommissionens. 
Perspektivet markeras inte genom första personens pronomen, men märks tydligt genom de synvinklar 
som framträder i texten, i form av olika slags värderingar. Ett tydligt exempel på det är det frekvent 
förekommande ”tack vare”. Detta uttrycker en klart positiv värdering av det som följer. Värderingar 
syns också i plusorden spännande, säker, värdefulla och minusorden krångel, vilseledande. Andra 
exempel på värderande markörer är jämförelseorden lättare, enklare, rikt, mycket, förbättra.  

På ett ställe i texten kommer läsarens röst till uttryck genom en inbäddning, nämligen i den 
frågeformade rubriken Vilka resehandlingar behövs?. 

5.2.6 Sociala strategier 
Texten innehåller en stor mängd uppmaningar, vilket kan relateras till dess instruerande syfte. Med 
uppmaningar ställer man krav på mottagaren och begränsar dennes handlingsutrymme, vilket är ett 
klart uttryck för avsändarens makt. Samtidigt är uppmaningarna ofta formulerade på ett sätt som 
försvagar kravet eller tvånget, som ”kom ihåg att” ”glöm inte”. I många fall kombineras 
uppmaningarna också med en förklaring av varför kravet finns eller varför man är rådd att göra på ett 
visst sätt (t.ex. i villkorsbisatser) Några exempel: ”Håll utkik efter EU:s miljömärke för att…”, ”ta 
med pass eller id-kort […], för du kan behöva dem för att styrka din identitet”, ”Ta inte med […] 
eftersom”. Förklaringarna hänger delvis ihop med broschyrens informerande syfte, men kan också ses 
som ett sätt att visa respekt för mottagarens integritet – en form av försiktighetsstrategi. På samma sätt 
verkar användningen av hjälpverben kan och får som beskrivits ovan.  

Även det direkta tilltalet och användningen av du kan ses som en social strategi som syftar till att 
skapa närhet till mottagaren (med andra ord en förtrolighetsstrategi).  
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5.2.7 Begriplighet 

Texten efterlever i hög utsträckning de svenska klarspråksprinciperna. Klarspråkstestet visade att såväl 
innehåll som disposition är utformade med läsarna i åtanke. Också på ordnivå har texten en 
genomgående hög begriplighet: Ordvalet är enkelt, konkret och modernt, och texten är fri från fackord, 
långa och komplicerade prepositioner och onödiga förlängningar (s.k. skrytfenor). Innehållet 
presenteras på ett pedagogiskt sätt som inte förutsätter så mycket förkunskaper; man förklarar olika 
fenomen och regler.  

Texten tilltalar sin läsare med du och synliggör aktörerna på ett tydligt sätt, trots att avsändaren inte 
skrivs ut som vi. Verben är aktiva och det framgår tydligt vem som gör vad. Meningslängden är 
varierad och meningarna är överlag tydligt uppbyggda. Det är dock inte alltid så att det viktigaste står 
först i meningen, vilket försvårar för läsaren och försämrar begripligheten något. 

5.3 Textanalys 2: EU:s utgifter – några myter 

5.3.1 Teman och propositioner  
Vad som är textens makrotema är inte helt självklart. Titeln antyder att broschyren handlar om EU:s 
utgifter. Undertiteln visar dock att texten endast berör några utvalda aspekter av utgifterna – de som de 
så kallade myterna gäller. Texten berättar alltså inte bara om EU:s utgifter, utan också – kanske i första 
hand – om andra existerande uppfattningar. Temat kan ses som Divergerande påståenden om EU:s 
utgifter.  

I titeln finns också en viktig implicit proposition i ordet myter. Eftersom myter betyder ”uppdiktade 
historier” (SAOB), innebär ordvalet en värdering av sanningshalten hos de påståenden som ges detta 
epitet. Propositionen, som svarar mot makrotemat, kan utläsas som: De påståenden om EU:s utgifter 
som här bemöts är uppdiktade och felaktiga.  

Temat och propositionen förstärks på mikronivå. I det första avsnittet, Diagnos, bemöts föreställningar 
om fusk kontra fel, genom temana ”EU:s system och regler” och ”Feltyper”. Här finns det flera 
explicita propositioner: ”EU:s betalningssystem är rättvist”, ”det är skillnad på bedrägerier och fel”, 
”de flesta av felen begås av de slutliga användarna av EU-medel”. Den sista propositionen återkommer 
också i grafisk form i diagrammet som har rubriken ”Vem ansvarar för att förebygga fel?” 

5.3.2 Röster!!
Som temat antyder ger texten plats för olika åsikter – olika röster får komma till uttryck. Det handlar 
huvudsakligen om två olika aktörers röster: EU-kommissionens (avsändarens) egen, och den som står 
för ”myterna”. Vem denna tillhör framgår inte av texten, men klart är att det handlar om en kritisk röst, 
som har en negativ inställning till EU. (Med kontextanalysen som grund kan den kritiska rösten ringas 
in som medias, men rösten tillhör också potentiellt alla dem som stämmer in i den.) Broschyren kan i 
viss mån ses som en dialog mellan de två rösterna; avsändaren är hela tiden orienterad mot den 
kritiska rösten, som därigenom blir broschyrens (tänkta och inskrivna) mottagare. Avsändarens röst 
och synvinklar får dock klart större utrymme i texten.  

Den kritiska rösten får ett direkt uttryck på broschyrens omslag, i tre påståenden under rubriken. Dessa 
påståenden står självständigt, utan citattecken, och lämnas obesvarade, vilket ger den kritiska rösten en 
ganska hög status. Samtidigt är påståendena redan märkta med epitetet Myter. När de återkommer 
inuti broschyren i utförligare form, är påståendena markerade med citattecken, vilket signalerar en 
intertextualitet och tydligt markerar att det inte är avsändarens egen röst som hörs.24 Att den kritiska 
rösten får höras innebär att den ges ett slags legitimitet, även om man samtidigt försöker underminera 
den. 
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Avsändarens synvinklar blir synliga bland annat genom språkhandlingarnas varierande modalitet och 
olika uttryck för värderingar (mina understrykningar): 

”Man får inte sätta likhetstecken mellan fel och bedrägerier” 

”när miljoner sådana ersättningsanspråk kommer in varje år är det oundvikligt att det inträffar fel 
ibland.” 

”När det gäller att förebygga fel har den oberoende externa granskningen av EU:s utgifter en 
viktig roll.” 

”Helst bör korrigeringarna ske direkt hos de stödmottagare eller i de projekt där felen begåtts” 

I broschyren finns även en tredje part inblandad: Europeiska revisionsrätten, vars årliga rapport utgör 
bakgrunden till broschyren. Genom formuleringar som ”Revisorerna säger att”, ”Vad revisorerna säger 
är att”, ”Revisionsrätten har beräknat att”, ”Enligt revisorerna”… kan man få intrycket att det är en 
tredje röst som får uttryck. Men exemplen är inga egentliga anföringar: De följs inte av direkta citat 
utan yttranden där de andra rösterna gör sig till uttolkare av revisionsrätten. Ett exempel: ”Revisorerna 
säger att miljarder går förlorade”. 

5.3.3 Tilltal och omtal 

Trots att avsändarens perspektiv dominerar uppträder den sällan explicit i texten genom pronomen. 
Endast två gånger avslöjar avsändaren sin närvaro direkt. Eftersom det sker i metatexten (”på den här 
sidan försöker vi förklara…”) ligger det nära till hands att tolka det som att det står för skribenterna, 
snarare än kommissionen i stort. EU-kommissionen, kommissionen eller EU omtalas med namn. På så 
vis konstrueras en textvärld där textjaget/avsändaren inte är synonym med den verkliga avsändaren, 
EU-kommissionen. Texten får därmed ett ”utifrån”-perspektiv. 

Mottagaren framträder inte heller särskilt tydligt i texten, varken genom tilltal eller omtal. Direkt tilltal 
med du förekommer bara på två ställen – också de i metatexten. Den generella avsaknaden av tilltal 
och omtal skapar en distans i relationen mellan avsändare och mottagare.  

Värt att notera i sammanhanget är också ett antal förekomster av det opersonliga man. Det syftar på 
olika aktörer på olika ställen. I många fall är det EU-kommissionen som avses: 

”Man måste därför arbeta både med att förebygga fel och att spåra och rätta till fel med hjälp av 
kontrollsystemen.”  

”Om ett fel upptäcks direkt när man går igenom de dokument som läggs fram som stöd för 
ansökan kan det korrigeras redan före utbetalningen.”  

I något fall avses inte bara EU-kommissionen, utan även andra som ansvarar för utbetalningar av EU-
medlen. Några gånger är man mer allmänt betecknande, jämförbart med någon, det vill säga vem som 
helst. I detta ”vem som helst” ingår även mottagaren:  

”Man får inte sätta likhetstecken mellan fel och bedrägerier.” 

”Att det förekommit fel betyder inte nödvändigtvis att man bör ifrågasätta hela resultatet av ett 
projekt.”  

Om du hade använts i de här meningarna hade det tydligare pekat ut mottagaren. 

5.3.4 Sociala strategier 

Eftersom förtrolighet och försiktighet främst kan kopplas ihop med negativa språkhandlingar som är 
direkt riktade till mottagarna, är de sociala strategierna inte så påfallande i denna text. Undvikandet av 
direkt tilltal och användningen av generiskt man kan dock ses som försiktighetsstrategier. På så sätt 
undviker man till exempel att peka ut mottagaren som bäraren av de åsikter som stämplats som 
felaktiga. Sådant som uttrycks med tvingande modalitet (måste och får inte) blir inte heller lika 
uppenbart krävande när det inte kombineras med direkt tilltal.  
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5.3.5 Orden Europa, EU och medborgarna 

Varken ordet Europa eller medborgarna förekommer i texten. EU förekommer däremot ganska 
frekvent, och då framförallt i olika sammansättningar. I samtliga fall utom ett betecknar det helt klart 
det administrativa EU (betydelse 1, se ovan avsnitt 5.2.2). 

5.3.6 Verbprocesser 
Bristen på tilltal och omtal av mottagarna innebär att de knappt ges några deltagarroller i texten. Inte 
heller EU-kommissionen intar någon framträdande roll i de processer som beskrivs. De deltagare som 
syns mest i texten är stödmottagarna och revisionsrätten/revisorerna, och då ofta som agenter i 
handlingar. Detta innebär också att man tillskriver dem ansvaret för den förändring som handlingen 
innebär. I vissa fall innebär det en skuldbörda: ”de flesta felen begås av stödmottagarna”. 

Det explicita skuldbeläggandet motverkas dock av den frekventa användningen av passiva verb, som 
många gånger medför att deltagarna osynliggörs: ”fel som begås i olika led”, ”det har konstaterats att”, 
”när felen upptäcks korrigeras de”, ”om fel eller svagheter upptäcks korrigeras anslagen”, ”se till att 
fel spåras”, ”ersättning betalas ut”.  

Passiveringarna innebär att inga aktörer kan pekas ut som ansvariga för de processer som beskrivs. 
Med passiveringen ”Ersättning betalas ut […]” undkommer man det explicita påståendet: EU betalar 
ut ersättning för utgifter som inte uppstått i verkligheten! (Ett sådant yttrande hade ju inte låtit så bra, 
särskilt inte under rubriken ”Vanliga typer av fel”.) Det är dock inte bara EU som döljs genom 
passiveringar, utan även de andra aktörerna. Oftast är det ändå uppenbart vem som ligger bakom. Som 
synes i exemplen ovan är det inte heller bara negativa skeenden som passiviseras, utan även processer 
som skulle gett referenten en positiv roll (t.ex. som den som upptäcker ett fel).  

Slutligen finns det gott om processer som uttrycker tillstånd eller händelser. Dessa konstruerar en 
värld där saker bara är eller sker, utan yttre påverkan: ”när miljoner sådana ersättningsanspråk kommer 
in varje år är det oundvikligt att det inträffar fel ibland” (mina understrykningar). Genom att beskriva 
fel som händelser snarare än resultatet av handlingar undviker man också att peka ut en agent bakom 
dem.  

Tillstånden innebär en klassificering av referenterna (objekten), ofta med hjälp av värdeord: ”EU:s 
betalningssystem är rättvist”, ”EU:s räkenskaper är tillförlitliga”, ”felen är inte allvarliga”. Att 
tillstånden beskrivs med faktisk modalitet, innebär också att de konstrueras som ovedersägliga 
sanningar. 

5.3.7 Begriplighet 
Broschyren lyckas ganska väl med att beskriva komplicerade förhållanden på ett begripligt sätt. Den är 
mycket informationstät, men innehållet är väl avvägt och anpassat efter mottagarna. Man undviker 
komplicerad terminologi och förklarar flera begrepp som kanske inte är självklara för läsaren. Ett 
problem skulle kunna vara textens många långa ord och meningar. Meningsbyggnaden är dock fullt 
fungerande och det går bra att hänga med i texten. Det största avsteget från klarspråksprinciperna är 
den så kallade avfolkningen, att aktörerna inte synliggörs i texten. Detta beror på användningen av 
agentlösa, passiva verb och generiskt man. Jag upplever dock inte detta som något stort problem, det 
framgår oftast vem som gör vad ändå.  

5.4 Sammanfattning av resultaten 

5.4.1 Att resa i Europa 2011–12 

Att resa i Europa är en av EU-kommissionens största och viktigaste publikationer när det gäller 
kommunikationen med allmänheten; den fyller en klar funktion i att relationsskapandet mellan 
kommissionen och EU-invånarna. Broschyren handlar om invånarnas rättigheter och skyldigheter vid 



 
24 

 

resor inom Europa. Textens syfte, och avsändarens roll, är att informera och instruera mottagarna, som 
förutsätts vara privatpersoner som ska ut och resa.  

Mottagarna är de aktörer som framträder tydligast i texten, genom att de tilltalas med du och omskrivs 
som medborgare, passagerare etcetera. Avsändaren och EU-kommissionen framträder inte lika 
explicit, varken som ”text-jag” (uttryckt genom första personens pronomen) eller som deltagare i 
processer. Avsändaren är dock hela tiden närvarande i form av den röst som talar: Det är den som 
uttrycker olika värderingar, som gör påståenden om verkligheten och som tilltalar läsarna.  

Läsartilltalet tar ofta formen av uppmaningar, vilket kan ses som en följd av textens instruerande 
funktion. Utöver uppmaningarna har textens påståenden ofta tvingande modalitet, med verb som måste 
och bör. Det är ett naturligt resultat av att det som beskrivs till stor del handlar om lagstiftning. Att 
avsändaren kan ställa krav på mottagarna på det här sättet kan tydligt kopplas ihop med den text-
externa auktoriteten: EU-kommissionen har en institutionellt grundad makt över invånarna. 
Avsändarens makt är dock inte framhävd i texten. I stället väljer man att betona mottagarnas 
rättigheter och möjligheter, både tematiskt och strukturellt. Ett exempel är användningen av hjälpverb 
som kan och bör, vilket signalerar ett visst mått av valfrihet hos mottagarna, och därigenom 
konstrueras de som individer med makt över sin egen situation. De regler och skyldigheter som 
oundvikligen måste uttryckas förmildras ofta med sociala strategier, som att motivera kraven eller 
försvaga uppmaningarnas tvingande karaktär genom formuleringar som ”kom ihåg att”.  

Sammantaget kan man säga att den relation som konstrueras mellan avsändare och mottagare bygger 
på solidaritet snarare än makt, och på närhet snarare än distans.  

Det visar sig också att ordet EU i texten betecknar såväl organisationen som det geografiska området. 
Ofta är det den andra betydelsen som åsyftas, men ännu oftare är det svårt att avgöra vilken betydelse 
som avses. När EU syftar till själva organisationen är det ofta som en aktiv deltagare i processer, i 
kombination med positiva värdeord som skydd, stöd och gemenskap.  

5.4.2 EU:s utgifter – några myter 

När det gäller den andra broschyren är den text-externa relationen annorlunda än i den första, vilket 
också märks i texten. Broschyren kretsar kring Europeiska revisionsrättens årliga rapport om EU-
anslagen, och den kritik som rapporten gett upphov till i media gällande stödsystemet. Syftet med 
broschyren är att avvisa kritiken och att övertyga läsarna om att vissa påståenden (”myterna”) är 
felaktiga – och samtidigt att informera och övertyga dem om vad som är sant enligt avsändaren.  

De motstridiga påståendena kommer till uttryck i texten genom två olika röster: EU-kommissionens 
och kritikernas. Att den dominerande rösten tillhör EU-kommissionen är uppenbart utifrån kontexten, 
men markeras inte språkligt. Genom att EU-kommissionen omtalas i tredje person (med namn eller 
generiskt man) får texten ett utifrån-perspektiv, och konstruerar avsändaren som en yttre betraktare. På 
så sätt ger texten ett intryck av objektivitet. En liknande funktion fyller hänvisningarna till 
revisionsrätten: Genom att referera till en tredje part hämtar avsändaren auktoritet utifrån.  

Att den kritiska rösten får höras över huvud taget innebär att den ges en viss legitimitet, trots att den 
samtidigt utpekas som falsk. Genom att inte tilltala mottagarna direkt (med du) undviker man att peka 
ut dem som bärare av de ”felaktiga” åsikterna. 

Varken avsändarna eller mottagarna intar några framträdande roller i texten. Textens centrala aktör är 
revisionsrätten, som tillsammans med stödmottagarna är den deltagare som syns mest i processerna. 
Många gånger är dock deltagarna osynliggjorda genom passiveringar, vilket innebär att ingen explicit 
pekas ut som ansvarig för de skeenden som beskrivs. Oftast är det dock ändå uppenbart vem aktören 
är, antingen det gäller EU:s ansvar eller stödmottagarnas skuld.  

Överlag ger texten ett ganska opersonligt intryck. Avsändarens relativa frånvaro och bristen på direkt 
tilltal skapar en distans till mottagarna; den relation som konstrueras är inte en nära och förtrolig.  
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5.4.3 Skillnader och likheter  

Analysen visade att broschyrerna skiljer sig åt sinsemellan i flera avseenden. I den ena texten tilltalas 
läsaren direkt, i den andra inte. I en konstrueras mottagarna som starka individer i en europeisk 
gemenskap, i den andra är de knappt synliga. I en framträder EU tydligt som aktör – som en stark 
positiv kraft i Europa – i den andra är kommissionens roll betydligt mindre markerad.  

Många av texternas egenskaper är naturliga följder av de ämnen de behandlar, vilket kan förklara flera 
av skillnaderna i hur avsändare och mottagare konstrueras (att EU-invånarna är synligare i en broschyr 
om resande och turism än i en som handlar om utbetalningar av EU-anslag är fullt rimligt). Men det 
finns också språkliga skillnader som tydligt kan kopplas till de text-externa relationerna: 
maktförhållanden och andra omständigheter som påverkar hur auktoritet konstrueras i texten. Något 
som också påverkar vilka relationer som byggs upp och vilka strategier som används är texternas olika 
funktioner (utöver den informerande); den ena syftar till att instruera, den andra till att övertyga. 
Gemensamt för broschyrerna är behovet av auktoritet för att uppnå syftet. I bägge fall vill man skapa 
en textvärld där avsändarens perspektiv är det sanna och rätta. Genom att uttrycka sakförhållanden på 
ett kategoriskt sätt, till exempel med faktisk modalitet, och utan sannolikhetsgraderande markörer som 
kanske konstruerar man sina påståenden som ovedersägliga sanningar. Detta kan enligt Ledin (1994) 
ses som en maktstrategi: Avsändaren tar sig rätten att bestämma vad som är sant. Samtidigt finns i EU-
broschyrerna en rad exempel på hur man tonar ner avsändarens makt: bland annat genom att uttrycka 
förhållanden som möjligheter, ge utrymme för motstridiga synvinklar och använda sociala strategier 
som visar respekt eller solidaritet med mottagarna.  

Slutligen kan man konstatera att språkbruket i broschyrerna genomgående är enkelt och begripligt. 
Avsändaren undviker fackspråk, jargong och annat som skulle kunna hindra läsarnas förståelse. 
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6 Slutsatser och diskussion 
Språkliga val har betydelse. Allt vi säger eller skriver har både orsak och verkan, både anledning och 
effekt. Språket speglar de sociala och kulturella sammanhang vi befinner oss i: vilka regler och 
konventioner vi lyder under, vem vi riktar oss till och vilka intentioner och syften vi har med 
kommunikationen. Med hjälp av texter skapar och upprätthåller vi relationer till andra människor.  

Med dessa teoretiska utgångspunkter har jag undersökt EU-kommissionens kommunikation med 
allmänheten via två informationsbroschyrer. Ett viktigt grundantagande är att broschyrerna reflekterar 
text-externa relationer och maktförhållanden, samtidigt som de återskapar och omskapar desamma. 
Genom att analysera såväl texterna som deras kontext har jag försökt beskriva vad som karaktäriserar 
broschyrerna och den diskurs de representerar. I detta kapitel presenterar jag mina viktigaste slutsatser. 
Avslutningsvis diskuterar jag den använda metoden och ger förslag på vidare forskning. 

6.1 Broschyrernas EU-diskurs 
I kontextanalysen slog jag fast att broschyrernas övergripande syfte är att förmedla en positiv bild av 
EU. Jag konstaterade också att EU till viss grad har en reell makt över invånarna. I textanalysen tittade 
jag närmare på hur detta tar sig uttryck rent språkligt i de översatta texterna. Mina slutsatser om 
diskursen är uppdelade på tre olika avsnitt, som i tur och ordning behandlar konstruktionen av EU och 
EU-invånarna, texternas makt och auktoritet samt översättningsaspektens inverkan på diskursen. 
(Varje avsnitt inleds med de viktigaste slutsatserna sammanfattade i en eller två punkter. Den som vill 
få en snabb överblick kan koncentrera sig på dessa.) 

Sammanfattningsvis kan man säga att i den värld som konstrueras i broschyrerna är EU:s existens och 
position i samhället viktig och värdefull. Samtidigt är den ingen självklarhet: Det finns spår av en 
verklighet där EU:s ställning inte är oomstridd. Man kan säga att diskursen bygger på en ram där EU 
måste hävda sitt existensberättigande.  

6.1.1 Bilden av EU och EU-invånarna 
Bilderna som framträder av EU och EU-invånarna är i bägge fall komplexa: 

• EU uppträder i två former: dels som en stark och pålitlig aktör, dels som ett naturligt 
existerande geografiskt område.  

• EU-invånaren konstrueras som en individ i en större gemenskap, som någon med både 
skyldigheter och rättigheter.  

Helhetsbilden av EU är – föga förvånande – positiv. Teman, propositioner och verbprocesser 
samverkar för att konstruera EU som en stark och pålitlig auktoritet. EU finns hela tiden närvarande: 
antingen som explicit deltagare i textens processer, eller (mer implicit) genom den sändarröst som 
talar.  

Analysen uppenbarade också en tvetydighet i själva begreppet EU. Det visade sig att ordet kan 
beteckna såväl själva organisationen som det geografiska område som medlemsländerna utgör. 
Skillnaden mellan de två betydelserna är inte helt distinkt i texterna; det är inte något man som läsare 
omedelbart uppfattar och i vissa fall finns inte heller någon tydlig differentiering. De skilda 
betydelserna är dock högst relevanta för den EU-bild som skapas. I det första fallet konstrueras EU 
som en aktör, i det andra som en stabil, beständig företeelse.  

Som aktör utgör EU en positiv kraft som förbättrar samhället i stort och som gör livet bättre för 
invånarna i medlemsländerna. Detta konstrueras språkligt bland annat genom att EU tar rollen av en 
aktiv deltagare (en agent) i olika handlingar, ofta i kombination med positiva värdeord som skydd, stöd 
och gemenskap. I processer där EU:s roll är mindre odelat positiv döljs deltagaren ibland genom 
passiveringar. Men det finns också gott om exempel på passiveringar som osynliggör EU:s roll i 
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positiva skeenden. En möjlig anledning till det skulle kunna vara att man vill undvika en alltför 
självförhärligande ton.  

När ordet EU används i den andra betydelsen konstrueras unionen som en större enhet, en gemenskap 
som varje medlemsland och dess invånare ingår i. (Det gäller främst i den första texten, där ordet 
gemensam också är frekvent återkommande.) Genom att låta EU symbolisera ett geografiskt område 
gör man dessutom själva organisationen till något naturligt existerande – att landområdena finns är det 
ju svårt att motsätta sig.  

Men det finns också sådant som visar att en värld utan EU är tänkbar. Många av de konstruktioner 
som verkar för att ge en positiv bild av EU signalerar samtidigt att alternativ finns. Det gäller till 
exempel jämförelseord som lättare och bättre (än vad?). Och formuleringen tack vare (som är mycket 
frekvent i en av broschyrerna) kan tolkas som ”om det inte vore för”. Även tempusformer som 
beskriver en annan tid – förfluten eller framtida – visar en värld där EU:s existens inte är självklar: 
”finns det inte längre några gränskontroller”, ”gränskontrollerna har avskaffats”, ”länder som ännu 
inte har infört”, ”EU:s pengar skulle användas bättre om de sköttes av medlemsstaterna”. Broschyrerna 
visar härmed inte bara vad EU gör för invånarna, utan betonar samtidigt hur saker vore utan EU. På så 
vis verkar diskursen för att ge EU existensberättigande. 

När det gäller EU-invånarna konstrueras de på flera sätt i texterna: som den omtalade invånaren 
eller medborgaren och som den inskrivna eller förutsatta mottagaren. Hur mycket de synliggörs och 
vilka roller de ges varierar mellan broschyrerna, vilket delvis kan förklaras av de ämnen som 
behandlas. Som tydligast framträder invånarna (eller mottagarna) när de är deltagare i textens olika 
processer. Ofta får de rollen som agenter i olika handlingar, vilket konstruerar dem som driftiga och 
självstyrande: ”Att utöva påverkan är ett fenomen som lätt förknippas med handlingskraft” 
(Holmberg, Karlsson & Nord 2011:75). Även när EU-invånarens frihet och makt är begränsad genom 
verkliga regler, motiveras kraven eller uttrycks som möjligheter i stället för måsten. Den EU-invånare 
som konstrueras har alltså både rättigheter och skyldigheter, både ansvar och makt att påverka sin 
situation.  

Samtidigt som EU-invånaren ges en viss självständighet är hen en del av ett kollektiv, en större 
gemenskap. Det blir särskilt tydligt i formuleringar med vi, där vi:et står för en odefinierad allmänhet: 
”Vi får med andra ord säkrare, miljövänligare och mer kostnadseffektiva flygningar”. Även när 
mottagaren tilltalas med du förutsätts i praktiken en större grupp människor, snarare än en individ – 
något som enligt Lena Lind Palicki (2010:61) alltid gäller för den här typen av texter. Målet här är 
förmodligen att så många människor som möjligt ska känna sig tilltalade av detta du, och därmed 
inkluderade i den gemenskap som EU erbjuder – och lydande under de regler som hör dit.  

Bilden av EU och EU-invånarna ligger till grund för den relation som byggs upp i texten: den mellan 
en handlingskraftig och pålitlig auktoritet och ett kollektiv av självständiga men ansvarstyngda 
individer. 

6.1.2 Relationer, makt och auktoritet  
”Makt, auktoritet och mellanmänskliga relationer finns i varje sakprosatext; dessa texter omger oss i 
vardagen och påverkar oss alla.” (Englund m.fl. 2003:179) Som Englund m.fl. också konstaterar beror 
texters auktoritet på sådant som ligger utanför texten, samtidigt som auktoriteten tar form i texten. 
Vilka strategier avsändaren väljer beror delvis på vilken relation till mottagarna den vill – eller 
behöver – konstruera.  

• EU-broschyrerna uttrycker auktoritet genom strategier för både makt och solidaritet, men 
EU:s reella makt över invånarna är ofta nedtonad.  

EU-broschyrernas auktoritet har delvis institutionell grund: Avsändaren har en reell makt över 
mottagaren i den samhälleliga kontexten. I sändarvärldens makt ingår bland annat att styra över 
ekonomiska resurser och lagar och regler som direkt berör mottagarna. Möjligheten att i 
informationsbroschyrer visa vad EU har ansvar för (och inte) samt vad mottagarna har för 
skyldigheter, innebär i sig makt. Analysen visar dock att den faktiska relationen mellan avsändaren 
och mottagarna skiljer sig åt mellan de undersökta broschyrerna, vilket påverkar deras auktoritet på 
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olika sätt, och återspeglas i texternas struktur. Bland annat visar det sig att texternas avsändare och 
mottagare inte helt enkelt kan likställas med EU-kommissionen respektive allmänheten. Skillnaderna i 
kontexten berör både avsändarens föreställningar om mottagaren och dennes syn på texten, liksom 
läsarnas förväntningar.  

I den ena texten tilltalar man en läsare som ska ut på resa i Europa och söker information om vilka 
regler som gäller (alternativt en skolelev som vill veta mer). Texten har en informerande och 
instruerande funktion, och behöver därmed vara konkret och tydlig. Den läsare som förutsätts är 
välvilligt inställd, och den relation som konstrueras i texten präglas av närhet snarare än distans.  

I den andra texten är relationen mellan avsändare och mottagare en annan. Här vänder man sig till en 
skeptisk läsare som ska övertygas om att det som står är sant. Broschyren bygger på en dialog mellan 
två röster, där den ena tillhör avsändaren och den andra en kritisk opinion, som har sin bas i en 
maktfull mediediskurs. Här måste alltså EU som institution försvara sig mot medierna och deras makt. 
Man försöker inte bygga upp en närhet, som förmodligen hade varit missriktad. I stället anpassar man 
sig till den tänkta mottagarens hållning till EU, och presenterar fakta på ett mer sakligt sätt.  

Kontrasterna i relationerna märks i de olika strategier för auktoritetsskapande som används i 
broschyrerna. När EU-kommissionen intar en informerande och instruerande roll återspeglas den text-
externa makten över mottagarna i språkliga uttryck för makt, såsom uppmaningar eller påståenden 
med tvingande modalitet. Kraven och uppmaningarna kompletteras dock med formuleringar som 
försvagar eller motiverar dem. Det kan ses som ett försök att etablera ett slags samförstånd med 
mottagarna – vilket enligt Ledin (1994) är ett uttryck för solidaritet. När EU-kommissionen vänder sig 
till en kritisk eller skeptisk läsare, får broschyren en övertygande funktion. Det medför andra krav på 
avsändaren och ger andra villkor för auktoritetsskapandet. ”Att övertyga är att framställa något som 
sannolikt och troligt” (Englund m.fl. 2003:169). Det innebär också att avsändaren har ett stort intresse 
av att framstå som objektiv. Genom att omtala EU-kommissionen vid namn anlägger man en yttre 
betraktares perspektiv, och skapar på så vis intrycket att det är en neutral beskrivning av 
sakförhållanden och EU som framträder i broschyren. Man hämtar också auktoritet utifrån, genom 
hänvisningar till en tredje part. Det kan jämföras med hur man i akademisk text hänvisar till andra 
forskare för ett ge den egna texten tyngd (Englund m.fl. 2003).  

Analysen visar att auktoritet tar sig flera olika uttryck i EU-broschyrerna. Även inom en och samma 
text kan det förekomma strategier för både makt och solidaritet. Detta kan tyckas underligt, men är 
bara ett uttryck för komplexiteten i de verkliga relationerna. Sådana blandade strategier förekom även i 
Ledins (1994) material.  

Det är svårt att säga något allmänt om auktoriteten i broschyrerna, men en generell tendens tycks i alla 
fall vara att EU:s makt över invånarna inte betonas. I stället framhäver man invånarnas och 
medlemsländernas frihet och ansvar. Detta sker bland annat genom att man lägger fokus på invånarnas 
rättigheter, uttrycker förhållanden som möjligheter och använder sociala strategier som visar respekt 
eller solidaritet med mottagarna. En annan tydlig tendens är att broschyrerna har ett enkelt och 
begripligt språkbruk som gör dem lättillgängliga för läsarna, vilket också det skulle kunna ses som ett 
uttryck för solidaritet.  

De tendenser jag har sett ligger i linje med den diskursiva hållning som uttrycks av kommissionens 
generaldirektorat för kommunikation. På frågan om vilka strategier man har för kommunikationen 
med allmänheten svarade min informant (DGC) att man strävar efter en ton som är saklig och vänlig, 
och att ambitionen är att uttrycka sig i rekommendationer snarare än befallningar. Målet är att visa 
allmänheten vad fördelarna med EU är, men utan att uttrycka det som att ”det här är vad vi gör för 
dig” (informant DGC, min översättning). Tanken är att koncentrera sig på positiva företeelser – utan 
att för den sakens skull tysta ner problem. Därigenom hoppas DGComm kunna förmedla sin egen bild 
av EU till allmänheten:!”Give the idea that we’re strong and working hard, not closing our eyes for 
problems.” (Informant DGC). 
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6.2.3 Diskurs i översättning  

• Översättarna gör anpassningar av texterna som återspeglar kulturella och ideologiska 
skillnader mellan käll- och målkontexten. Översättarna spelar därmed en viktig roll för de 
översatta broschyrernas diskurs. 

Den diskurs jag har analyserat är de svenska översättarnas tolkning av EU-kommissionens sätt att 
beskriva EU:s verksamhet för allmänheten. Redan i kapitel 2 slog jag fast att denna inte kan likställas 
med diskursen i originaltexterna. Många av mina slutsatser härrör sig visserligen från faktorer som går 
att koppla till broschyrernas ursprungliga kontext och struktur, och sannolikt finns det stora likheter 
mellan diskursen i källtexterna och måltexterna. Men samtidigt går det inte att bortse från 
översättningsaspekten. Översättningsprocessen är en del av texternas produktionsvillkor, och ingår på 
så sätt i det som Fairclough kallar den diskursiva praktiken. De villkor som råder för översättningen av 
broschyrerna innebär att översättarna har både anledning och möjlighet att göra avsteg från originalet 
– och därmed kan påverka diskursen i större utsträckning än i andra EU-texter. Att detta också faktiskt 
sker bekräftades i intervjuerna med översättarna.  

Utifrån intervjuerna med översättarna konstaterar jag att de tycks göra två typer av anpassningar av 
texterna: strukturella/grammatiska förändringar som syftar till att ge texterna ett ”bra flyt” och 
åstadkomma ett idiomatiskt språkbruk, samt lexikala anpassningar för att förändra stil och ton. I bägge 
fall rör det sig om en form av mottagaranpassning. Medan den förstnämnda typen främst kan kopplas 
till begriplighet har den andra en mer ideologisk och känslomässig sida. 

När det gäller de strukturella anpassningarna uttrycker översättarna ambitioner som går att koppla ihop 
med klarspråksprinciper och de interna Råden. De svenska texterna får också överlag goda resultat på 
Klarspråkstestet. Man kan därmed säga att klarspråksprinciperna färgar diskursen. Att ändringar är 
nödvändiga kan ses som ett uttryck för skilda skriftnormer på källspråket och målspråket – det vill 
säga just det översättningsproblem som togs upp i samband med Fight the Fog (jämför avsnitt 1.2.3).  

Beträffande de lexikala ändringarna beskriver översättarna det som att de försöker vara sakliga och 
undvika värdeord och formuleringar som de uppfattar som ”löjliga”. De motiverar ändringarna med 
skillnader i attityder till EU: De ser svenskarna som mer EU-skeptiska än den allmänhet som 
källtexterna riktar sig till, och menar att anpassningar är nödvändiga för att texterna ska tas emot på 
rätt sätt. Det kan ses som en form av lokalisering på emotionell och politisk grund.  

Översättarna omtolkar alltså den ursprungliga diskursen utifrån sin bild av mottagarna, det vill säga 
svenskarna. Ändringarna reflekterar sociokulturella skillnader, och är med andra ord uttryck för den 
sociala praktiken. Min analys av EU-broschyrerna har visat att skillnader mellan käll- och måltexter 
finns på samtliga plan i Faircloughs tredimensionella modell. Detta bekräftar min ursprungliga tes om 
att det inte kan finnas någon ”universell” EU-diskurs. Det visar också att EU-kommissionens högre 
beslutsfattare inte till fullo kan kontrollera och styra hur EU framställs och vilken relation 
broschyrerna skapar till invånarna i respektive land.  

6.2 Metodreflektion och förslag på vidare 
forskning  
”There is no such thing as a complete and definitive analysis of a text” (Fairclough 2003:14) 

Textanalys är oundvikligen selektiv. Redan i formuleringen av syfte och frågeställningar gör man ett 
val: Man väljer att ställa vissa frågor om texterna, och inte andra. Det finns alltid ett motiv till varför 
man väljer de frågor man gör och på så sätt kan textanalysen aldrig vara helt objektiv, i den 
bemärkelsen att den skulle beskriva vad som ”finns där”. Det man undersöker är bara en del av 
helheten, och de kategorier man väljer är bara några av många möjliga. Även i själva textanalysen 
finns ett mått av subjektivitet, eftersom den av nödvändighet bygger på tolkning. Resultaten säger 
alltså inte allt om texten, och de slutsatser man drar kan och ska inte ses som de enda möjliga.  
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Min analys av EU-broschyrerna och deras diskurs är på intet sätt uttömmande. Men det den ändå visar 
bör ändå kunna betraktas som rimligt och rättvisande utifrån de frågeställningar jag har formulerat. 
Analysens validitet bygger på att jag nyttjat vedertagna teorier och tolkningsprinciper, och metoder 
och analyskategorier hämtade ur tidigare, relevant forskning. Genom att tydligt redovisa mitt 
tillvägagångssätt har jag också strävat efter att ge undersökningen reliabilitet.  

Syftet med analysen har varit att undersöka och beskriva EU-diskursen så som den ser ut i de aktuella 
broschyrerna, med fokus på bilden av EU och EU-invånarna. I och med att jag intresserar mig för 
texternas relationsskapande funktion och auktoritet, får undersökningen också en orientering mot 
frågor om maktförhållanden. Mitt mål har dock inte varit att ”avslöja" eller kritisera dold 
maktutövning, utan helt enkelt att beskriva diskursen och försöka förstå vilken funktion broschyrerna 
fyller för EU-kommissionen. Trots att jag delvis har använt mig av Faircloughs begreppsapparat och 
teorier så kallar jag inte min metod för kritisk diskursanalys (i stället har jag benämnt den som 
diskursanalytisk). Jag markerar därigenom avstånd från den kritiska diskursanalysens mer politiska 
perspektiv och inriktning på texter som redskap för manipulation (Lagerholm 2005). Som Hellspong 
& Ledin skriver (1997:261) får den typen av ideologiska tolkningar lätt en konspiratorisk karaktär, 
vilket jag ville undvika.  

En fråga som jag ställt mig själv flera gånger under arbetets gång är hur mycket man kan generalisera 
slutsatser om diskursen utifrån ett så pass begränsat material. Analysen visade ju bland annat att 
broschyrerna skiljer sig åt sinsemellan ganska mycket. Detta behöver dock inte ses som problematiskt, 
tvärtom: genom att relatera texternas likheter och skillnader till kontexten kunde jag få en djupare 
förståelse för diskursen. Att utgå ifrån ett fåtal texter är också gängse inom den diskursanalytiska 
forskningen, bland annat eftersom det ger utrymme för breda kvalitativa undersökningar. Jag valde att 
hålla mängden material nere, vilket gav mig möjligheten att använda ett stort antal analyskategorier 
och på så sätt låta materialet visa vad som var mest intressant – ett tillvägagångssätt som 
rekommenderas av Ledin (1994). Vilka kategorier jag skulle använda var absolut ingen självklarhet, 
men jag nöjd med utfallet; de gav alla intressanta insikter och bidrog till min helhetsuppfattning av 
texterna och diskursen.  

Ett möjligt alternativ hade varit att fokusera på en viss aspekt i diskursen och göra en mer begränsad 
textanalys på ett större material. Man skulle till exempel kunna undersöka enbart tilltal och omtal, och 
jämföra samtliga EU-kommissionens publikationer för allmänheten. På så sätt skulle man kunna säga 
något mer allmängiltigt om diskursen. Det vore till exempel intressant att se i hur stor utsträckning 
man följer klarspråksprincipen om direkt tilltal. På samma sätt skulle man kunna studera andra punkter 
som tas upp i EU:s klarspråkspolicy. Detta lämnar jag som förslag på vidare forskning.  

Ett annat förslag på forskning som skulle kunna ta vid där min undersökning slutar är jämförande 
studier av käll- och måltexterna, för att få en tydligare bild av hur de förändras vid översättningen. 
Översättarnas uttalanden visade att det finns skillnader som kan kopplas samman med kulturella och 
ideologiska faktorer. Kontrastiva analyser av EU-översättningar har bland annat gjorts av Wallin 
(2005), men då ur ett klarspråksperspektiv som främst handlade om hur originalen påverkar 
översättningarnas kvalitet. Med en diskursanalytisk utgångpunkt skulle man i stället kunna utreda 
översättningens direkta effekter på diskursen (i utförligare grad än vad jag har kunnat göra). Sådana 
analyser borde vara intressant inte minst för EU-kommissionen, som har ett behov av att kontrollera 
texternas ideologiska uttryck. Det gäller förstås även andra texter och andra språk. 

Redan i inledningen konstaterade jag att översättningsaspekten inte går att bortse från i en 
diskursanalys av översatta texter. Härvidlag har jag funnit en viss brist i den diskursanalytiska teori 
som Fairclough presenterar – där uppmärksammas inte översättning som en faktor. Mina slutsatser om 
översättarnas inflytande bygger på mina egna insikter. Så här i efterhand har jag dock upptäckt att det 
finns en stor medvetenhet om frågan i översättarkretsar: Diskursanalys som redskap i 
översättningsarbete diskuteras flitigt i forskningsvärlden. Kanske kan min uppsats väcka intresse för 
detta även hos DGT och EU-kommissionen. 
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6.3 Språkkonsultens slutord 
Denna uppsats är mitt examensarbete från språkkonsultprogrammet. När jag för tre år sedan skrev 
antagningsprovet till utbildningen hade jag nog aldrig hört ordet diskurs. Första gången det dök upp 
var faktiskt på en middag med de äldre studenterna – i ett skämt om omöjligheten i att definiera 
begreppet. Föga anade jag då att diskursanalys skulle bli grunden i mitt examensarbete. Inte heller 
under utbildningen har det varit mitt huvudsakliga intresseområde. Flera gånger under 
uppsatsskrivandet har jag frågat mig hur jag ska kunna använda mig av detta i mitt yrkesliv. Nu ser jag 
flera värden.  

Analysen av EU-broschyrerna har visat hur många olika funktioner en text kan fylla på samma gång: 
som informationsförmedlare, relationsskapare och maktmedel. Insikterna om hur dessa funktioner 
uppnås och verkar genom språkliga val är något som varje språkanvändare kan ha nytta av. Särskilt 
intressant är det kanske inom reklam och marknadsföring, där dessa funktioner är centrala. Som 
språkkonsult kan jag använda mina kunskaper om detta både i mitt eget skrivande och när jag utbildar 
andra.  

Medvetenhet om översättningsaspektens inverkan på diskursen är också något som man som 
språkkonsult bör bära med sig, antingen man redigerar översätta texter eller själv översätter. Man kan 
till exempel fråga sig om man i första hand strävar efter en rent språklig överensstämmelse, eller om 
det är viktigast att den översatta texten får samma önskade effekt som källtexten i sitt sammanhang.  

Att göra en diskursanalytisk undersökning har påmint mig om den bredd språkkonsultutbildningen 
har. Undersökningen har till exempel aktualiserat mina kunskaper om textanalys, språksociologi, 
översättning, grammatik och semantik. Även om det förmodligen är få språkkonsulter som skulle säga 
att de använder sig av diskursanalys som arbetsmetod vill jag påstå att teorin och tankesätten är 
ständigt aktuella i vårt arbete. När vi mottagaranpassar en text, kräver inte det en analys av kontexten? 
När vi ber en skribent fundera på vad läsaren ska ”veta, känna och göra”, är inte det att prata om 
texters inflytande och auktoritet? Hela vår yrkesfunktion vilar på en tro på språkets betydelse för 
sociala relationer. Vi arbetar inte bara med språk – vi arbetar med diskurs.  
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Bilaga 1. Resultat från Klarspråktestet 
	  
Text	  1:	  Att	  resa	  i	  Europa	  2011-‐12	  
 
Broschyrens målgrupp och syfte är inte explicit utskrivet i texten. Utifrån innehållet och det direkta 
tilltalet kan man dock utläsa målgruppen som ”du som reser/ska resa i Europa”. Huvudbudskapet – att 
det (tack vare EU) är enkelt att resa i Europa – är bara delvis framhävt i texten.  Det uttrycks explicit 
flera gånger, bland annat i sammanfattningen (som hamnar på den ihopvikta broschyrens baksida) 
men det lyfts inte fram i titeln eller någon av rubrikerna. Avsändaren skrivs inte ut som vi, utan EU 
omtalas med namn i texten. 

Texten har ett läsartillvänt perspektiv, vilket märks både på disposition, ordval och tilltal. 
Dispositionen är tematisk: innehållet är tydligt uppdelat efter olika ämnen, som anges i 
underrubrikerna. Innehållet presenteras på ett pedagogiskt sätt som inte förutsätter så mycket 
förkunskaper; man förklarar olika fenomen och regler. Undantaget är några ord som kräver vissa 
förkunskaper: punktskatter, helförsäkring. Ordvalet är dock överlag enkelt, konkret och modernt. 
Texten är fri från substantiveringar, onödiga förlängningar (s.k. skrytfenor) och fackord.  

Verben i texten är aktiva och det framgår tydligt vem som gör vad och vilka regler som gäller vem.  
De innehållsliga sambanden är relativt tydliga: det finns inga oklara hänvisningar och inom varje 

stycke finns återkommande nyckelord (ofta samma som styckets rubrik). Det finns dock en tendens att 
upprepa orden i samma form, snarare än att använda syftningar (med pronomen och adverb). Detta ger 
texten ett något tjatigt eller stolpigt intryck på sina ställen. Det finns ganska gott om bindeord, särskilt 
sådana som anger orsak och avsikt (eftersom, därför, för att etc). 

Styckeindelningen är logisk och rubrikerna är tydliga på så vis att de anger temat och stämmer 
överens med innehållet. De är däremot assymmetriska: alla har inte samma form. 

Meningslängden är varierad och meningarna är överlag tydligt uppbyggda. Det är dock inte alltid 
så att det viktigaste står först i meningen.  Det kan till exempel yttra sig i att det som läsaren behöver 
veta står i en efterställd bisats, eller i meningar som inleds med adverbiella bisatser.  

“Håll utkik efter EU:s miljömärke för att hitta miljövänliga produkter.“  
“Från ditt försäkringsbolag kan du få blanketten ”Skadeanmälan motorfordon” som underlättar en 

anmälan på plats om du råkar ut för en olycka i ett annat land.” 
 “Sedan juli 2010 måste alla färdigförpackade ekologiska produkter som producerats i EU ha en 

särskild ekomärkning.”  
Klarspråkstestets frågor om överskådlighet är inte tillämpbara på broschyren, eftersom dess form 

skiljer sig markant från en rapport. Sammanfattningar, kapitelbeskrivningar och liknande är därmed 
inte relevanta. 
 
 	  



Text	  2:	  EU:s	  utgifter	  –	  några	  myter	  
	  
Målgruppen finns inte explicit angiven i texten. I den inledande sammanfattningen finns dock 
metatext som förklarar broschyrens syfte: att försöka ”skingra några av de vanligaste myterna om 
EU:s utgifter och räkenskaper”. Detta gör att målgruppen implicit kan ses som alla de som har en 
föreställning om detta ämne. 

Broschyren är mycket faktatät. Innehållet är relevant och enkelt uttryckt, men begripligheten 
försvåras av att dispositionen inte är helt tydlig, varken grafiskt eller innehållsmässigt. Informationens 
ordningsföljd och samhörighet är inte alltid logisk; bland annat beskriver man ”De nationella 
myndigheternas roll” under huvudrubriken ”Konsekvenser”. Även om detta problem delvis ligger på 
en layoutnivå, blir det språkligt uppenbart eftersom huvudrubrikerna inte lyckas återspegla innehållet 
på ett rättvisande sätt. De många olika rubriknivåerna är också problematiska, eftersom de ger en rörig 
effekt som försvårar begripligheten.  

Texten är skriven med ett läsartillvänt perspektiv. Det yttrar sig på på flera sätt. 
Sammanfattningen hjälper läsaren genom presentera innehållet och hänvisa till olika avsnitt i texten. 
Också varje avsnitt inleds med en kort summering. Man utgår ifrån vad läsaren vill veta, och 
innehållet presenteras utan intern jargong eller ekonomiskt fackspråk. Detta utifrånperspektiv 
förstärks av att skribenten inte presenterar EU och dess instanser som ”vi”, utan istället omtalar dem 
med namn (alternativt man). Endast två vi förekommer, och då i metatext (i avsnittens 
sammanfattande inledningar), där det närmast står för (de icke namngivna) skribenterna: ”i det här 
avsnittet beskriver vi…”. I metatexten förekommer också textens enda direkta tilltal med du. Varken 
avsändare eller mottagare är alltså särskilt framträdande i texten.  

Inte heller textens aktörer är speciellt tydliga; det förekommer många passiva verb som avfolkar 
texten (”villkor har införts”, ”insatserna bedömdes”). Det här gör att det inte alltid är tydligt vem som 
gör vad. Användningen av generiskt man har samma effekt: ”Man måste därför arbeta både med att 
förebygga fel”. I det här exemplet, och många andra fall, är det underförstått att det är EU som är 
aktören. Ibland är det dock någon annan som avses, till exempel de externa revisorerna eller en 
hypotetisk stödmottagare.  
 Sambanden i texten är relativt tydligt markerade. Hänvisningar och syftningar fungerar bra, och 
man använder en del bindeord (därför, däremot, på så sätt) som visar logiska samband. Texten har 
också en ganska genomgående tema-remastruktur. Många gånger staplas dock meningarna på 
varandra utan sambandsmarkörer.  
  Meningarna är ofta ganska långa, och det förekommer en del inskott. Detta är dock inte särskilt 
problematiskt, då man ändå håller en naturlig ordföljd (med verbet i början) och placerar det viktigaste 
först i meningen. Många av inskotten är förklaringar av olika uttryck som används i texten, och är på 
så vis hjälpmedel för läsaren. Ofta skrivs de inom parentes. 
 På ordnivå är begripligheten bra: man har ett genomgående enkelt och konkret ordval. Texten är 
fri från vaga prepositioner, substantiveringar och onödiga förlängningar (så kallade skrytfenor). Det 
förekommer en del långa ord med en ganska byråkratisk ton – vilket ger texten en viss 
“myndighetsstil”. Man undviker dock svår ekonomisk terminologi och förklarar uttryck som kanske 
inte är självklara för en vidare allmänhet, till exempel så här: 
”EU-anslag (dvs. jordbruksbidrag och medel från strukturfonderna, som tillsammans står för 80 % av 
budgeten)” 
”budgetförordningen (som är EU:s viktigaste manual för den ekonomiska förvaltningen)”.  
   

 



!

Stockholms universitet 

SE-106 91 Stockholm 

Telefon: 08 – 16 20 00 

www.su.se 


	Ellen_Freider_exarbete_2012.pdf
	EU och du_Freider.pdf
	Bilaga.pdf




