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Sammanfattning 

Uppsatsen innehåller en teoretiserande översättningskommentar till en översättning av en IT-text. 
Källtexten är installationsmanualen till programvaran SDL Trados Studio 2014 och uppsatsen 
innehåller även en textanalys av denna. Målet har varit att genomföra en acceptansinriktad 
översättning och översättningsarbetet utgår från de normbegrepp som diskuteras av Toury (1995). 

Dessutom innehåller uppsatsen en empirisk studie av normbruk i översättningar av tre IT-texter som 
liknar den egna översättningens källtext. I studien framgår att svenska översättningar av IT-texter 
följer både källkulturens och målkulturens normer när det gäller de specifika normer som undersökts. 

Nyckelord 
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Abstract 

This thesis is comprised of an annotated translation of an English IT-text into Swedish. The source 
text is the installation manual for the software SDL Trados Studio 2014 and the thesis also contains a 
text analysis of the source text. The goal of the translation has been to use norms in the target culture 
and thus move the translation toward acceptability. The thesis therefore discusses norms based on 
Toury’s (1995) framework. 

The thesis also contains an empirical study of the translation of three different IT-texts. The study 
shows that, when it comes to the specific norms investigated in the study, Swedish translations of IT-
texts are guided by norms in both the source culture and the target culture. 
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1 Inledning 

Det finns flera aspekter som gör att IT-texter bjuder på intressanta utmaningar för en översättare. IT-

språket förändras i egen takt eftersom det följer en teknik som ständigt utvecklas. Ständigt nya 

framsteg inom IT skapar nya ord och termer i snabbare takt än inom många andra fackspråkliga 

områden och den snabba takten gör att det svenska IT-språket har svårt att hänga med och utveckla 

egen terminologi. 

Det ger upphov till intressanta problem inom IT-översättning och därför har jag valt att i den här 

uppsatsen göra en kommenterad översättning av en IT-text. Texten jag översätter till svenska är den 

engelska installationsmanualen till en programvara från SDL Trados Studio. Förutom själva 

översättningen innehåller uppsatsen även en översättningskommentar där jag diskuterar och 

teoretiserar kring de val jag gjort under översättningsarbetet. Dessa val är grundade på olika normer. 

Inom varje texttyp finns det olika normer som styr hur en text ser ut. En IT-text förväntas följa en viss 

form beroende av de normer som råder för den texttypen. Det finns dock skillnader i hur en engelsk 

IT-text och en svensk IT-text förväntas se ut. En del av mitt översättningsarbete består därför i att 

skapa en översättning som följer svenska normer inom IT-texter. Det innebär att jag behövt identifiera 

vad som skiljer dessa normer från de som gäller för IT-texter inom källkulturen. 

Dessa skillnader ligger även till grund för den studie jag genomför i uppsatsen. I denna undersöker jag 

andra översättningar av IT-texter som liknar min egna källtext. Med utgång i de skillnader jag 

identifierat i normerna har jag undersökt hur andra översättningar ser ut och vilka normer som styr 

dem. Detta är tänkt att ge en bild av hur andra översättare hanterar de problem som medföljer ett så 

rörligt språk som IT-språket. 
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2 Teori och bakgrund 

Det här avsnittet ägnas framför allt åt normer, som utgör en grundläggande förutsättning för uppsatsen. 

Dels eftersom jag utgår från svenska normer i min översättning, dels för att jag i min studie undersöker 

vilka normer som styr översättning av andra IT-texter. Jag går även igenom IT-språkets ställning som 

fackspråk i avsnitt 2.2. Inledningsvis redogör jag dock för var uppsatsen placerar sig i ett 

översättningsvetenskapligt perspektiv.  

Detta vore omöjligt att göra utan Holmes beskrivande indelning av det översättningsvetenskapliga 

forskningsfältet (1988). Tack vare den karta över forskningsfältet som Holmes bidragit med kan man 

konstatera att uppsatsen hör hemma inom det deskriptiva paradigmet, som består av tre grenar. 

Uppsatsen placerar sig inom två av dessa grenar, nämligen processorienterade studier och 

produktorienterade studier (Holmes 1988: 71-73). Den tredje grenen är funktionsorienterade studier, 

vilket inte täcks av uppsatsen. I processorienterade studier ligger fokus på hur översättningsprocessen 

går till och hur översättaren resonerar under översättningen. Man undersöker översättarens ”svarta 

låda” som Holmes uttrycker det (ibid.). I den här uppsatsen motsvaras processstudier av 

översättningskommentaren (se avsnitt 5) där jag redovisar hur jag resonerat under översättningen. I 

produktorienterade studier ligger fokus på existerande översättningar och man utför till exempel 

komparativa studier av källtext och måltext (ibid.). Den här uppsatsens produktorienterade studie 

utgörs av en jämförelse av källtexter inom IT med deras måltexter (se avsnitt 6). I studien har även 

Toury (1995) och hans utveckling av Holmes deskriptiva översättningsstudier haft betydande 

inverkan, eftersom jag använder mig av hans undersökningsmodell. 

2.1  Normer 
En betydande del av den här uppsatsen kommer beröra om och hur normer styr översättarens val i 

översättning av IT-texter. Dels har normer relevans i min översättningskommentar, dels undersöks 

normers inflytande i andra översättningar. Därför kommer jag först försöka utröna vad som utgör 

normer. I första hand har normer en socialt reglerande funktion och utgör en del i hur människor 

interagerar (Hermans 1996: 2). Normer beskriver mönster i sociala beteenden och ger oss stabilare 

sociala relationer eftersom de blir mindre oförutsägbara: 

Moreover, norms and conventions contribute to the stability of interpersonal relations, 

and hence of groups, communities and societies, by reducing contingency, 

unpredictability, and the uncertainty which springs from our inability to control time or 

to predict the actions of fellow human beings. The reduction of contingency brought 
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about by norms and conventions is a matter of generalizing from past experience and of 

making reasonably reliable, more or less prescriptive projections concerning similar 

types of situations in the future. (Hermans 1996: 2) 

 

Normer bygger alltså på tidigare erfarenheter som gör att man kan göra förutsägelser kring liknande 

situationer i framtiden. 

Översättning är en social företeelse i den bemärkelse att det förutsätter att man spelar en social roll och 

agerar enligt vad som bedöms vara lämpligt beteende inom den givna översättningskulturen (Toury 

1995: 53). För kunna veta vad som är lämpligt beteende inom en viss översättningskultur måste 

översättaren tillskansa sig de normer som opererar inom den. Normer kan givetvis ha olika stort 

inflytande på detta beteende. Toury nämner normers ”potens” och placerar dem på en skala mellan 

fasta regler och idiosynkrasier (1995: 53-54). Längs den här skalan har normer olika reglerande styrka, 

vissa är starkare och ligger närmare regler och andra normer är svagare och liknar mer idiosynkratiskt 

beteende, vilket illustreras i figuren nedan: 

 

Idiosynkratiskt beteende Svaga normer  Fria variationer 

 

Avvikelse mindre  Starka normer  Regelbundna 

och mindre tillåten    variationer 

 

Avvikelse tolereras ej Lagar  Bundet beteende 

 

Figur 1. Normers reglerande styrka (Lindqvist 2005: 34). 

 

Normer är alltså regelbundna beteenden som går att upptäcka inom olika översättningskulturer. Tack 

vare dem har översättaren en grund för sina beslut och behöver inte ta till slumpmässiga lösningar: 

This process of decision-making is in large measure, necessarily and beneficially, governed by 

norms. If it were not, translators faced with a source text, however short or simple, would either be 

unable to opt for one solution rather than another and throw up their hands in despair, or make 

entirely random decisions, like a computer gone haywire. (Hermans 1996: 4) 

 

Med andra ord underlättar normer översättarens beslutsfattande och man kan dela in normerna i olika 

nivåer av översättningsprocessen. Enligt Toury (1995: 56-60) är initial norm den översta nivån och 

berör hur översättaren förhåller sig till källtexten respektive måltexten. Det vill säga om översättaren 
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håller sig nära källtextens normer eller måltextens normer. Källtextnära normer ger en 

adekvansinriktad översättning och måltextnära normer ger en acceptansinriktad översättning1. Toury 

understryker att initial norm inte antyder något kronologiskt utförande i översättningsprocessen. Det är 

inte en initial norm i den aspekten att den inleder översättningsprocessen utan står istället överordnad 

de andra, mer specifika normerna (ibid: 57). Det kan även tilläggas att det inte finns någon absolut 

överensstämmelse mellan de olika nivåerna av normer. Varje beslut på de lägre nivåerna stämmer inte 

nödvändigtvis fullständigt överens med det beslut som tagits angående initial norm (ibid.). 

Det finns två typer av normer som är underordnade initiala normer, nämligen preliminära och 

operationella normer (ibid: 58-61). De preliminära normerna innefattar i sin tur två huvudgrupper, och 

dessa är översättningspolicy och översättningens direkthet. Översättningspolicy innefattar faktorer 

som ligger bakom de val som avgör vilka texter som översätts. Till exempel påverkas valet av vilken 

litterär texttyp det rör sig om och vilka personer som är inblandade (ibid.). Översättningens direkthet 

avser normer som visar vilken tolerans det finns för att översätta från språk som inte är det 

ursprungliga källspråket. Alltså om översättningen utförs från en text som redan är översatt från ett 

annat språk (ibid.). Det avser även vilka fler språk som i så fall är inblandade och om det faktum att 

det inte är originaltexten som översätts döljs.  

De operationella normerna berör de val som görs under själva översättningsprocessen och delas in i 

matrisnormer och språkformsnormer (ibid.). Matrisnormer berör hur måltexten förhåller sig till 

källtexten i fråga om till exempel förflyttning av text och tillägg eller utelämning av text. Alltså 

måltextens helhet  i förhållande till källtexten. Språkformsnormer berör den språkliga formuleringen i 

måltexten och styr hur lingvistiskt material ersätts i måltexten (ibid.). De berör alltså till exempel val 

av lexikala enheter och meningsuppbyggnad.  

Figur 2 nedan ger en överblick av normernas förhållande till varandra. Det är värt att notera att 

preliminära normer ligger ovanför initial norm, trots att den initiala normen är överordnad eftersom det 

bättre visar hur processen ser ut praktiskt. Det är de preliminära normerna, som Lindqvist även kallar 

urvalsnormer, som ”påverkar översättarens övergripande strategiska val som får sitt uttryck i den 

initiala normen” (Lindqvist, 2005:36). Det ger följande modell: 

                                                      
1 De svenska versionerna av Tourys termer är tagna från Lindqvist (2005: 34-37). 
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Figur 2. Schematisk modell över översättningsnormer (Lindqvist, 2005:36). 

 

Överst i modellen befinner sig källsystem (givarkulturen) och målsystem (mottagarkulturen) eftersom 

relationen dem emellan avgör hur texten ser ut (Lindqvist 2005:34). 

De normer som är av störst intresse i den här uppsatsen är de operationella språkformsnormerna, 

eftersom dessa berör de val som översättare gör på textnivå. Språkformsnormer kommer diskuteras 

både i översättningskommentaren och i den empiriska studien. 

2.2  IT-språket som fackspråk 
IT-språket har en speciell ställning som fackspråk, vilket man som översättare bör vara medveten om 

när man tar sig an en IT-text. Därför redogör jag nedan vad som utgör ett fackspråk och vilka aspekter 

som gör att IT-språk skiljer sig från övriga fackspråk. 

Enligt Laurén & Nordman (1987) är fackspråk språk som används enbart mellan fackmän. Det är det 

språkbruk som används när specialister inom samma område behöver kommunicera inbördes, till 

exempel det språkbruk som läkare använder inbördes. Eftersom syftet med fackspråk är att specialister 

inom det relevanta området ska kunna kommunicera med varandra, är fackspråken ofta exkluderande 

och svåra att förstå för en lekman. Det innehåller ofta många termer och beroende på vilket fackspråk 

det är kan även syntaxen vara avvikande. Till exempel har juridisk text en syntax som gärna är mer 

avancerad och invecklad än allmänspråk. Gränsen mellan fackspråk och allmänspråk är dock inte helt 

tydlig, eftersom även fackspråk innehåller drag av allmänspråk och båda varieteterna följer samma 

 
Källsystem 

# 
Målsystem 

 
 

Preliminära normer 
(urvalsnormer) 

 
 

Initial norm 
(strategiska normer) 

 
 

(Adekvansinriktad översättning) (Acceptansinriktad översättning) 
 
 

Operationella normer:  Operationella normer: 
 
 

Matrisnorm Språkformsnormer Matrisnorm Språkformsnormer 
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grammatiska regler. Gränsen blir än mindre tydlig om vi tänker oss att en fackman kommunicerar med 

en lekman. Då handlar det om populariserat fackspråk, vilket ligger närmare allmänspråk:  

Populariseringen innehåller drag ur fackspråket men liknar allmänspråk mer än fackmannens vanliga 

texter gör. Ur kommunikationens synvinkel är populariserat språkbruk inte fackspråk. (Laurén & 

Nordman 1987: 32) 

 

Enligt Laurén & Nordman är texten som jag översätter alltså inte – strikt räknat – en facktext, eftersom 

det rör sig om en manual som är riktad till lekmän. Ur ett översättningsperspektiv verkar det dock 

rimligt att behandla även populariserade facktexter - som installationsmanualer - som fackspråk 

eftersom dessa texter har mer gemensamt med en facktext än en allmäntext, när det gäller 

översättarens beslutsfattande. Detta påpekas av Ingo (2007: 227) som delar in fackspråk i två former, 

nämligen fackspråklig form (fackman till fackman) och populariserad form (fackman till lekman), där 

båda alltså räknas huvudsakligen som fackspråkliga. Ur ett översättningsperspektiv är detta rimligt, 

eftersom båda formerna ställer liknande krav på översättaren och har mer gemensamt med varandra än 

med en allmänspråklig text. Entydighet och korrekthet är vad som är relevant, oavsett om det gäller 

rent fackspråklig form eller populariserad form, som i en installationsmanual. 

Om vi ur översättningsperspektiv anser att installationsmanualer är fackspråk kan vi gå in närmare på 

IT-texter som är en speciell form av fackspråk. I citatet nedan talas om ”datateknisk text” men det rör 

sig om samma fackspråkliga område som IT-språk, vilket är den term som jag använder mig av i den 

här uppsatsen:  

Den datatekniska texten är i jämförelse med andra facktexter den mest profillösa oberoende av om 

man studerar handbok, lärobok eller vetenskaplig artikel. Då eltekniken och juridiken i allmänhet 

utgör motsatta poler i ett språkligt-stilistiskt kontinuum, befinner sig både datatekniken och 

företagsekonomin i ett mittemellan. En orsak till denna profillöshet är att datateknikens språk är ett 

mycket ungt fackspråk som ännu inte funnit sin stabila form. (Laurén & Nordman 1987: 147) 

 

Mycket har givetvis hänt inom IT-språket sedan citatet ovan skrevs, men det stämmer fortfarande att 

IT-språket ännu inte har en stabil form och fortfarande utvecklas, trots att det verkligen inte längre är 

ett ungt fackspråk. Det som särställer IT-språket är att det inte stelnat i tydliga traditioner på samma 

sätt som språket inom juridik och elteknik. Enligt Laurén & Nordman (1987: 147) beror det även på 

att språket inom datateknik är mer mångfacetterat än andra fackspråk och behandlar ett bredare fält 

som innefattar både hårdvara och mjukvara. Det gör att IT-språket visar större variation än många 

andra fackspråk.  

Trots att IT-språk nu har funnits en längre tid, har det alltså inte skapats lika tydliga traditioner som för 

många andra fackspråk. Vad man dock kan konstatera om det svenska IT-språket är att det innehåller 
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gott om engelska uttryck och termer. Något som kan tillskrivas det faktum att amerikanska 

datorföretag är så dominanta inom IT. Dataföretagen normerar termbruket, vilket lämnar tydliga spår 

även inom svenskt IT-språk (Karlsson 1997: 167). Den takt som nya produkter ges ut i gör att det 

svenska termbruket ofta blir eftersatt och vi får istället fullt av engelska termer och lånord. Det 

svenska IT-språket hinner alltså inte alltid med. Vi får därför ett språk fullt av termer som inte är 

genomarbetade och som gör att behovet av språkvård inom IT är stort:  

För att vi inte ska drunkna i den strida ström av amerikanska dataord som flyter in i vårt land, bör vi 

ha något slags principer för hur de ska hanteras. Språkvårdens roll är härvid inte att styra 

utvecklingen, snarare att stödja det som är bra och kritisera det som är mindre bra, samt komma med 

förslag till nya ord, när så behövs. (Karlsson 1997: 169) 

 

Ett visst mått av språkvård är alltså nödvändigt inom IT-språket, annars riskerar termer att bli 

förvirrande och språket blir mindre begripligt. Vetskapen om detta är en viktig förutsättning för 

översättningen i den här uppsatsen.  

3 Analys av källtexten 

Relevansen i att väl känna till den text man översätter är något understryks bland annat av Nord 

(1997). Olika texter ingår i olika genrer och med dessa genrer medföljer i sin tur konventioner som 

texten väntas följa i olika mån. Konventioner uppstår eftersom en viss typ av text används i samma 

situation upprepade gånger och då nästan alltid har mer eller mindre likartad funktion (Nord 1997: 53). 

Läsaren av till exempel en instruktionstext förväntar sig därför att texten ska ha en viss form och 

författaren till texten måste följa genrens konventioner för att lyckas med det kommunikativa syftet, 

vilket i fallet med en instruktionstext är att informera läsaren (ibid.). Anledningen till att det är 

relevant att genomföra en textanalys av källtexten när man översätter, är att genrekonventionerna är 

kulturspecifika (ibid: 54) och därför alltså kan variera mellan källkulturen och målkulturen. En 

textanalys hjälper översättaren att identifiera de drag som är typiska för de konventioner som 

källtexten följer och dessutom att identifiera eventuella drag som måste ändras för att textens genre ska 

kunna anpassas till målkulturen. Nord (2006: 24) har även uttryckt det på följande sätt: 

By means of a comprehensive model of text analysis which takes into account intratextual as well as 

extratextual factors the translator can establish the function-in-culture of a source text. This is then 

compared with the (prospective) function-in-culture of the target text required by the initiator, 

identifying and isolating those ST elements which have to be preserved or adapted in translation.  
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Fördelen med en textanalys är alltså att man kan jämföra funktionen i källkulturen respektive 

målkulturen och bestämma vad som ska behållas från källtexten och vad som måste anpassas i 

måltexten. Nord påpekar att olika modeller för textanalys kan användas så länge  modellen inkluderar 

en pragmatisk analys av de kommunikativa situationerna i texten (1997: 62) och jag kommer därför att 

använda mig av Hellspong & Ledins (1997) analysmodell.  

Källtexten som jag översätter kommer från företaget SDL Language Technologies, som producerar 

mjukvara inom översättningsområdet och ligger bakom CAT-verktyget Trados Studio. Företaget är 

enligt egen utsago marknadsledande inom översättningsmjukvara och har funnits sedan 1992.2 

Källtexten är installationsmanualen till CAT-verktyget SDL Trados Studio 2014 och den medföljer 

som en PDF-fil när man köper och laddar ned mjukvaran. För att referera till källtexten använder jag 

fortsättningsvis förkortningen KT.  

3.1  Kontext 
Det första steget i analysmodellen är att undersöka kontexten. Här skiljer Hellspong & Ledin på 

situationskontext, intertextuell kontext och kulturkontext (1997: 62). Situationskontexten innefattar 

bland annat verksamheten, som säger en del om förutsättningarna för källtexten. Källtexten är 

tillgänglig för alla som köper programvaran SDL Trados Studio 2014 och är alltså riktad till kunder 

som köpt just den här produkten av SDL men även de som har äldre versioner, vilket står i inledningen 

till manualen: ”This guide is for anyone who is installing any edition of SDL Trados Studio on a 

personal computer.” (KT: 7) 

Det källtexten säger om deltagarna i den kommunikationsprocess som texten ingår i är alltså att de 

ingår i en sluten grupp bestående av översättare. Källtexten är avsedd för och når enbart ut till SDL:s 

kunder, vilket gör dem till textens mottagare. Måhända att det rör sig om en stor sluten grupp, 

eftersom företaget har kunder i stora delar av världen. Det är inte lika lätt att avgöra vem källtextens 

sändare är. Källtexten är producerad av SDL, men texten röjer ingenting om vem som skrivit den. Så 

är oftast fallet med den här typen av texter och det är troligt att den är skriven av flera olika personer. 

Det finns även en del att säga om relationen mellan deltagarna. Att det rör sig om en sluten grupp gör 

att sändaren av källtexten kan förvänta sig att mottagaren har viss kunskap om datorer, eftersom det 

enbart är personer med datorvana som söker sig till produkten, det vill säga översättare som använder 

datorn i arbetet dagligen. Förutom att källtexten riktar sig till personer som bör ha god kunskap om 

datorer är de även kunniga inom språk. Det bör vara avgörande för sättet texten behandlar mottagaren 

på, till exempel om termer förklaras ingående eller inte.  

Källtextens kommunikationssätt avgörs i första hand av syftet med texten. Den ska förmedla 

instruktioner för hur man installerar ett program, vilket ger ett fast textmönster som består av 

                                                      
2 http://www.translationzone.com/about  [tillgänglig 2014-03-25] 
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uppmaningar och ofta korta meningar och det är alltså imperativform på en stor del av verben. 

Språkbruket är också präglat av deltagarna som ingår i kommunikationsprocessen och det ger en 

relativt smal kodanvändning som inte är begriplig för personer utanför den avsedda gruppen. Man 

måste vara insatt i programvaran för att källtexten ska vara helt begriplig.  

I stort har källtexten en stark vertikal intertextualitet. Den återspeglar alltså på många sätt den 

texttradition som den ingår i, nämligen instruktionstexter, vilket märks i upplägget för källtexten. Den 

punktar upp instruktioner och varvar kortare meningar med lite längre. Den har också stark vertikal 

intertextualitet med det lite bredare begreppet IT-texter. Något som på samma gång ger källtexten en 

stark horisontell intertextualitet, eftersom den texttraditionen kännetecknas av bland annat 

hänvisningar till andra texter via länkar till andra hemsidor och bloggar. Sådana länkar finns även i 

källtexten, vilket alltså förbinder den tydligt med andra texter. Det gör att man också kan konstatera att 

den kulturkontext som har mest inverkan på källtexten är den materiella kulturen, det vill säga IT-

kulturen i det här fallet.  

3.2  Form 
Textens form benämns även som den textuella strukturen och den delas in i tre olika delar, nämligen 

lexikogrammatik, textbindning och komposition (Hellspong & Ledin 1997: 65).  

3.2.1 Lexikogrammatik 

När man ser över lexikogrammatiken i källtexten kan man börja med att konstatera att egennamn utgör 

en stor del av substantiven. Det förstärker känslan av att källtexten berör ett avgränsat område. Det 

totala antalet ord i källtexten är 9581 och egennamnet Studio förekommer 265 gånger, vilket är näst 

flest av alla substantiv som förekommer. Oftast förekommer ordet tillsammans med det fullständiga 

namnet på programvaran, alltså SDL Trados Studio 2014. Men vid ett antal tillfällen får ordet Trados 

stå som en förkortad benämning av det fullständiga namnet på programvaran. Att det förekommer så 

ofta har förstås sin förklaring i att det är namnet på själva produkten som källtexten beskriver, men 

alldeles oavsett är det anmärkningsvärt mycket förekomster jämfört med andra substantiv och andra 

egennamn. Man vill verkligen ”hamra in” namnet på sin produkt i läsarens medvetande. Det 

överlägset vanligaste ordet i källtexten (förutom the givetvis) är initialordet SDL (312 förekomster). 

Att det är så vanligt beror på att det är namnet på företaget som skapat programvaran och att det 

samtidigt ingår i namnet på programvaran. Det förekommer alltså både när företaget nämns och när 

programvaran nämns. Andra vanliga egennamn är Microsoft med 45 förekomster och Windows med 

26. Man hittar också olika namn på komponenter för programmet och resultatet blir en klar övervikt av 

egennamn bland substantiven i källtexten. En annan ofta förekommande typ av substantiv är 

verbalsubstantiv där de vanligaste är installation (122 förekomster), translation (69 förekomster) och 

updates (40 förekomster). 
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Årtalet 2014 ingår i det fullständiga namnet på programvaran, vilket resulterar det i att det är det 

vanligaste räkneordet. Men även i övrigt är räkneord vanliga i källtexten, vilket gör exaktheten i texten 

påtaglig. Något som ytterligare bidrar till det stora antalet räkneord i källtexten är de siffror som 

numrerar olika kapitel och avsnitt. 

Verben domineras kraftigt av statiska verb som is (90 förekomster) och be (38 förekomster). Det 

avslöjar i sig inte speciellt mycket om källtexten, men det är ändå anmärkningsvärt att de vanligaste 

dynamiska verben som förekommer, nämligen install (34 förekomster) och start (26 förekomster), inte 

förekommer oftare i källtexten. Man kan tycka att de borde dyka upp oftare i en installationsmanual 

men istället är de ofta omvandlade till verbalsubstantiv som i fallet installation, vilket gör källtexten 

nominal. 

Det finns ett vanligt förekommande personligt pronomen i källtexten, nämligen you (152 förekomster). 

Det bidrar dock inte till en speciellt personlig stil i källtexten, utan det finns där enbart för att ge direkt 

tilltal eller uppmaning som i meningen ”you must activate your own license”. Andra personliga 

pronomen som dyker upp är they och them med 14 respektive 18 förekomster. I övrigt finns det få 

personliga pronomen och det finns alltså heller inget textjag, vilket gör källtexten opersonlig. Något 

som ytterligare bidrar till detta är att det inte finns några adjektiv som ger ledtrådar till skribentens 

attityd.  

Andelen långa ord, alltså minst 7 bokstäver (Hellspong & Ledin 1997: 71), i källtexten är inte speciellt 

stor utan utgör 28,7 procent av ordantalet. Det beror till stor del på att den innehåller gott om formord 

som to och for, vilket bidrar till exaktheten i texten. Tittar man på innehållsorden i källtexten kan man 

konstatera att installation förekommer i flera olika former, nämligen installer (31 förekomster), install 

(37 förekomster) och installed (23 förekomster) vilket gör det till ett tydligt nyckelord bland 

innehållsorden. Något som möjligen är föga förvånande i just en installationsmanual, men det visar att 

innehållet tydligt styr ordvalet i källtexten. 

Det man kan konstatera om meningslängden i källtexten är att den varierar relativt mycket. Den 

genomsnittliga meningslängden är 11,2 ord per mening, vilket är ett lågt värde enligt Hellspong & 

Ledin som menar att 13 ord per mening är lågt (1997: 110). Den genomsnittliga meningslängden beror 

på att en stor del av källtexten består av korta meningar som ”You can open GroupShare projects.” 

(KT: 17) och meningar med enbart ett ord som ”Freelance”(KT: 14). De ofullständiga meningarna 

med bara ett ord beror på att det i källtexten ofta förekommer uppräkningar i punktform vilket sänker 

den genomsnittliga meningslängden. Det måste alltså betyda att källtexten varieras även med längre 

meningar för att snittet ska hamna där det gör, annars skulle snittet vara ännu lägre. Det ser vi exempel 

på i följande mening som består av 41 ord: 
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Exempel  1. 

SDL Trados Studio 2014 can also be a single-user tool where the SDL Trados Studio 2014 software 

and translation memories are located on your computer and there is no interaction with translation 

memories or projects over an intranet or the Internet. (KT: 11) 

 

Längre, beskrivande meningar av den typen förekommer med jämna mellanrum, vilket gör att 

källtexten undviker att bli enformig, men även att den blir mer svårläst. Meningen i exempel 1 är 

också märkbart informationstät, vilket är typiskt för källtextens meningar. 

För att sammanfatta de lexikogrammatiska dragen i källtextens textuella struktur kan man gå igenom 

textens lexikogrammatiska dimensioner. Alltså om texten är nominal eller verbal, specifik eller allmän 

och konkret eller abstrakt (Hellspong & Ledin 1997: 78-79). 

Källtextens mål är att informera och ge instruktioner, vilket bör betyda att den är nominal och inte 

verbal, eftersom det senare är ett kännetecken för en resonerande text. Språkdragen placerar dock 

aldrig en text enbart på den ena eller den andra sidan i motsatsparen inom Hellspongs och Ledins 

modell (ibid.), och man kan se att källtexten innehåller drag av båda sidor. De drag som gör källtexten 

nominal är det stora antalet substantiv på bekostnad av verb och pronomen. Men det finns även gott 

om bisatser, vilket kännetecknar en verbal text. Överlag är dock källtexten mer nominal, eftersom den 

är informationstät och innehåller flertalet långa nominalfraser av typen ”Packages in the 2011 versions 

of SDL Trados Studio and SDL Trados Studio 2014” (KT: 23). Källtexten är även specifik och inte 

allmän, eftersom den innehåller många fackord och räkneord.  

Källtexten innehåller drag som placerar den någonstans mellan konkret och abstrakt. Det finns många 

konkreta substantiv, framför allt egennamn vilket tyder på en konkret text. Men det finns relativt få 

dynamiska verb och även om andra personens pronomen är vanligt förekommer inga pronomen i 

första person, vilket ger källtexten även abstrakta drag. 

3.2.2 Textbindning 

Den andra delen av den textuella strukturen som jag analyserar utgörs av textbindningen, där jag 

börjar med att undersöka referensbindningen och ledfamiljer. I källtexten används gärna identisk 

upprepning av referenten, speciellt när referenten är själva huvudprogramvaran, alltså SDL Trados 

Studio 2014. I följande citat används identisk upprepning 3 gånger trots att det inte är speciellt mycket 

text mellan referenterna:  

Exempel 2. 

SDL Trados Studio 2014 can also be a single-user tool where the SDL Trados Studio 2014 software 

and translation memories are located on your computer and there is no interaction with translation 
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memories or projects over an intranet or the Internet. Single users can open and work with project 

packages created in other SDL Trados Studio 2014 installations. (KT: 113) 

 

Man skulle eventuellt kunna använda modifierad upprepning och en kortare benämning av 

programvaran i någon av referenterna, eftersom det inte är speciellt stort avstånd mellan dem. Men 

man vill vara tydligare än så och upprepar det fullständiga namnet.  

Så är fallet genom hela källtexten när det gäller just den referenten. Det finns dock exempel på när 

modifierad identitet används med andra referenter i källtexten, som i följande citat:  

Exempel 3. 

SDL Trados Studio Starter and SDL Trados Studio Express both have similar functionality to 

Freelance. What you can do in Starter and Express depends on which workflow you are using. (KT: 

154) 

 

I det här fallet beskrivs olika versioner av huvudprogramvaran och då används två gånger en kortare 

benämning för samma referent i den andra meningen, vilket alltså ger modifierad identitet. Det gör 

meningen lite kortare och mer lättläst än om identisk upprepning hade använts. Det är alltså tydligt att 

identitet är den referensbindning som föredras i källtexten. Det är den starkaste formen av bindning 

och det innebär att man undviker att ändra benämningen på referenten, vilket gör källtexten tydligare 

men mer enformig. Upprepningen kan även i detta fall sägas vara ett retoriskt knep för att ”hamra in” 

produktens namn i användarens huvud. 

Något annat som pekar på att man i källtexten strävar efter tydlighet är hur tema och rema presenteras. 

Ett typexempel på den tematiska bindningen i källtexten kan man se i följande mening: ”This chapter 

contains all the information you need to install SDL Trados Studio 2014 client” (KT: 31). Temat är 

This chapter och det följs av remat, alltså presenteras först ämnet för att sedan förklaras. Så är 

källtexten genomgående uppbyggd, vilket gör att det alltid är lätt att hänga med. Ofta upprepas temat i 

följande meningar och texten blir statisk men det är som sagt tydlighet som är prioriterat i källtexten, 

inte att den ska vara varierande och underhållande. 

De vanligaste konnektiva bindningarna i källtexten är additiva and (154 förekomster) och or (65 

förekomster), vilket knappast är oväntat eftersom additiva konnektiver är det vanligaste sättet att binda 

ihop satser i beskrivningar (Hellspong & Ledin 1997: 88). Det är ett resultat av att man radar upp 

påståenden och förklaringar. Efter dessa två är konditionala if (56 förekomster) den vanligaste 

konnektiven. Den förekommer i stort sett i likartade meningar källtexten igenom, till exempel ”If you 
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want to install SDL MultiTerm 2014, you must run the SDL MultiTerm 2014 installer” (KT: 27). Alla 

konnektivbindningar är explicita, vilket beror på att tydlighet är prioriterat i källtexten. Implicita 

konnektivbindningar skulle motverka syftet med texten.  

3.2.3 Komposition 

På flera ställen i källtexten stöter man på metatext. Den används för att ge läsaren en uppfattning om 

vad de olika kapitlen behandlar och syns i meningen ”This chapter contains all the information you 

need to install SDL Trados Studio 2014 client” (KT: 31). Metatexten hjälper läsaren orientera sig i 

texten samtidigt som det sammanfattar olika delar av källtexten.   

3.3  Ideationell struktur 
Den ideationella strukturen består av tre olika delar, nämligen tema, proposition och perspektiv 

(Hellspong & Ledin 1997: 115). 

3.3.1 Tema 

I källtexten är tema inte speciellt svårt att fastställa. Makrotemat, alltså det övergripande temat, i 

källtexten hittar man i titeln SDL Trados Studio 2014 Installation Guide. Man kan sedan konstatera att 

källtexten är klart monotematisk alltså en enämnestext (Hellspong & Ledin 1997: 120) som inte 

varierar temat. Makrotemat är dessutom närvarande i hela källtexten i och med att det står skrivet i 

underkant på varje sida.  Makrotemat är alltså minst sagt explicit, vilket givetvis är vanligt i sådana här 

texter. Att det upprepas både i nederkanten av sidorna och ofta inne i texten gör källtexten enformig. 

Syftet med källtexten kräver den här sortens tydlighet och mer implicita sätt att visa makrotema skulle 

förmodligen motverka det syftet. Sedan består källtexten av mikroteman som i regel är lika explicit 

utryckta. Källtexten beskriver olika steg som måste genomföras för att installationen ska bli klar och 

dessa steg är indelade i kapitel. I princip behöver man alltså bara titta på kapiteltitlarna för att hitta 

mikrotemana i källtexten. I kapitlet som heter System requirements beskrivs vad som krävs av din 

dator för att installationen ska kunna genomföras och det är ett typiskt exempel på hur även 

mikroteman utrycks explicit med hjälp av rubricering i källtexten.  

3.3.2 Proposition  

Textens propositioner, det vill säga vad texten säger om sina teman, hittar man vanligtvis explicit i 

källtexten. Typfallet i källtexten är att ett mikrotema presenteras i början av meningen och efterföljs av 

ett påstående, en proposition, om temat. Det ser man i följande exempel där propositionen är 

kursiverad:  
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Exempel 4. 

Server-based termbases that were created in SDL MultiTerm Server 2014, SDL MultiTerm Server 

2011 and SDL MultiTerm Server 2009 SP3 can be used directly in SDL Trados Studio 2014. (KT: 

275)  

 

Modaliteten i propositionen är faktisk, vilket är fallet för i stort sett hela källtexten. Att använda icke-

faktiska propositioner skulle givetvis vara märkligt för den här texttypen och förvirra läsaren. De enda 

undantagen, alltså när icke-faktiska propositioner används, är när något sorts villkor presenteras i 

samband med propositionen som i följande exempel:  

Exempel 5. 

The SDL Trados Studio 2014 installer will install the following software, if it is not already present 

on your computer. (KT: 43)  

 

Mjukvaran kommer installeras om det inte redan finns på datorn. 

3.3.3 Perspektiv 

När det gäller perspektiv i källtexten är den relativt enkelt uppbyggd. Som jag har nämnt tidigare finns 

det inget författarjag och därför inte heller något utpräglat författarperspektiv. Däremot finns det ett 

tydligt subjektsperspektiv, eftersom texten vänder sig direkt till läsaren med hjälp av andra personens 

pronomen, vilket ger ett läsarperspektiv. Källtexten använder även ett utifrånperspektiv det vill säga 

att läsaren får fakta presenterade utifrån och inte genom en aktör inifrån i texten. Det ger viss distans 

och troligtvis är det lättaste sättet att presentera fakta på. 

3.4  Interpersonell struktur 
Den interpersonella strukturen berör vilken relation texten har till sin läsare och består av tre delar, 

nämligen språkhandlingar, attityder och ramar (Hellspong & Ledin, 1997: 158).  

3.4.1 Språkhandlingar 

Källtexten består av allmänna språkhandlingar, framför allt uppmaningar och påståenden. Speciella 

språkhandlingar, till exempel argumentation har ingen plats i källtexten utan skulle bara distrahera 

läsaren och dessutom te sig som märkliga i källtexten. Därför är alla språkhandlingar direkta och kan 

alltså stå för sig själva utan att man behöver dra slutsaster om innebörden från kontexten. Indirekta 

språkhandlingar kan göra ett påstående till en uppmaning beroende på kontexten men ett påstående i 
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källtexten som ”Installing SDL Trados Studio 2014 involves the following steps” (KT: 45) är enbart 

just ett påstående där steg i installationen följer.  

3.4.2 Attityder 

Det finns inga ord som tydligt uttrycker attityder i källtexten. Värdeord som till exempel uttrycker 

uppskattning eller ogillande skulle sticka ut och göra ett märkligt avtryck i källtexten. Däremot finns 

det tillfällen där viss gardering uttrycks, dock inte för att uttrycka osäkerhet från sändaren.  

Exempel 6. 

The Program Files folder on your computer may have a different name if you are using  

a non-English operating system. (KT: 43) 

 

I ovanstående exempel används garderingen may för att visa på att din typ av dator kan innebära olika 

förlopp. 

3.4.3 Ramar 

En text skapar sociala situationer som gör att den samspelar med sina läsare. Man talar då om textens 

ramar (Hellspong & Ledin 1997: 194). Något som är uppenbart angående ramarna för källtexten är att 

relationen mellan sändaren och mottagaren i texten är asymmetriskt, eftersom sändaren sitter på 

kunskap som sändaren inte har. Så bör det givetvis vara i en instruerande text, hela syftet med 

källtexten är ju att förmedla denna kunskap till läsaren så att installationen ska kunna genomföras. Hur 

man förmedlar instruktionerna kan skapa antingen distans eller närhet till läsaren (ibid: 180-190) och 

något som man kan konstatera är att man i källtexten gärna skapar närhet till läsaren i och med dessa 

instruktioner. Framför allt märks det i användandet av andra personens pronomen. I uppmaningar som 

”At the end of 30 days you must activate your own license.” (KT: 45) talar man direkt till läsaren med 

you, när man hade kunnat skriva om satsen i passiv form genom att skriva till exempel “At the end of 

30 days the license must be renewed.” I källtexten föredras dock uppmaningar med personligt 

pronomen, vilket alltså ger större närhet till läsaren än passiva satser. 

3.5  Stil och sammanfattning 
Den sista delen av analysen tar upp stildrag, alltså de egenskaper som utmärker hur texten framställs 

(Hellspong & Ledin, 1997: 215) vilket ger ett tillfälle att sammanfatta textens drag och hur den 

uppfattas av läsaren. Stildragen delas in i samma kategorier som redan nämnts i analysen. Bland de 

textuella stildragen kan man då konstatera att källtexten har en nominal stil och att den är koncentrerad 

och inte pratig. De ideationella stildragen ger källtexten en stil som är konkret och exakt, och ett 

tydligt interpersonellt stildrag är att den är subjektiv. Sändaren är neutral och opartisk och läsaren ska 

alltså kunna lita på sändarens kunskap och högre vetande. Sammansatt ger stildragen en källtext som 
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är informativ på ett så effektivt sätt som möjligt och det finns i princip inga drag som avviker från den 

stilen. Flera av de här stildragen motsvarar antaganden som man eventuellt hade kunnat göra om 

källtexten redan på förhand baserat på det man vet om instruktionsmanualer, vilket gör att de inte är 

vad som är mest intressant med analysen. Däremot är det intressant att undersöka vilka detaljer i 

källtexten som resulterar i de här stildragen och gör att texten ser ut som den gör. Och det är den 

analysen jag kommer att ha användning av i den följande översättningskommentaren.  

4 Förutsättningar för 
översättningen 

Tack vare textanalysen finns det nu en större förståelse av källtexten och dess funktion. Det innebär att 

det finns en utgångspunkt för att bestämma i vilken mån källtexten måste anpassas för att jag i 

översättningen ska uppnå måltextens tänkta funktion. Som Nord påpekar måste översättaren vara 

medveten om textens genrekonventioner i både källkulturen och i målkulturen för att veta vad som ska 

anpassas i måltexten (2006: 19-24). Annars riskerar måltexten att bryta mot de regler och normer som 

gäller för textegenren inom målkulturen. Inför översättningen återstår alltså att försöka identifiera de 

skillnader som finns mellan målkultur och källkultur, för den genre som källtexten tillhör. 

Till att börja med kan man konstatera att de skillnader som finns mellan målgruppen för källtexten och 

den tänkta målgruppen för översättningen är relativt små. Källtexten är avsedd för alla som köpt SDL 

Trados Studio 2014 och således bör måltexten anpassas till programvarans alla svenska användare. 

Verksamheten som dessa användare ingår i är densamma för båda målgrupperna, det vill säga att de är 

alla översättare som arbetar med datorer dagligen. Man kan därför förutsätta att de besitter mer eller 

mindre likartade förkunskaper om datorer och översättning. Även kommunikationssituationen är 

förmodligen densamma. Tanken är att den svenska målgruppen får tillgång till måltexten via en PDF-

fil när de köper programvaran och alltså bör struktur och indelning av textens delar inte avvika från 

källtexten. 

Det är givetvis viktigt att inte ändra på numrering av kapitel eller något annat som kan störa logiken i 

hur informationen och instruktionerna presenteras. På samma sätt är det viktigt att vara försiktig med 

att ändra ordningen på textens ingående delar, eftersom det riskerar att göra instruktionerna 

obegripliga. Däremot  kan det vara motiverat göra andra ändringar gentemot källtexten för att 

instruktionerna ska bli mer lättbegripliga. I analysen av källtexten framgick att det förekommer många 

överlånga och informationstäta meningar och för att måltexten ska fylla sitt syfte kan det vara 

motiverat att göra ändringar som gör dessa mer lättlästa. Syftet med måltexten är att förmedla 

information och instruktioner, och om texten är för svårläst motverkar det syftet. 
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Sett till måltextens genre är det även motiverat att ändra eventuella fel som förekommer i källtexten. 

Beroende på vilken genre texten tillhör är det inte självklart att man som översättare bör göra det, men 

för att uppfylla funktionen med måltexten måste felaktigheter från källtexten korrigeras.  

Något som är viktigt att påpeka är att översättningen gäller enbart installationsmanualen till 

programvaran SDL Trados 2014 och inte själva programvaran. Det innebär att alla funktioner som 

förekommer i programvaran inte har en svensk översättning, vilket kommer vara avgörande för flera 

val i översättningsarbetet.  

4.1  Översättningsprincip och strategi 
Att välja översättningsprincip kan sägas vara detsamma som att ta ställning till vilket förhållande 

måltexten ska ha gentemot källtexten. Det går alltså att återkoppla val av översättningsprincip till 

Tourys initiala norm (se avsnitt 2.1), eftersom den initiala normen avgör om måltexten ligger nära 

källtexten eller inte. Genom att göra en översättning, där måltexten är trogen källkulturens normer 

skapar översättaren en adekvansinriktad måltext, och är måltexten trogen målkulturens normer blir den 

acceptansinriktad (Toury 1995: 56-57). Ett annat sätt att se på förhållandet mellan måltext och källtext 

erbjuds av Schleiermacher, som menar att översättaren antingen lämnar källtextförfattaren “i fred” och 

för läsaren närmare författaren. Eller så lämnar översättaren läsaren “i fred” och för författaren 

närmare läsaren (2012: 49). Venuti har utvecklat detta synsätt och menar att det rör sig om antingen 

s.k. “foreignization” eller “domestication”, där den förra mer eller mindre motsvarar en 

adekvansinriktad översättning: 

Foreignizing translation signifies the difference of the foreign text, yet only by disrupting the cultural 

codes that prevail in the target language. In its effort to do right abroad, this translation method must 

do wrong at home, deviating enough from native norms to stage an alien reading experience[...] 

(Venuti 1995: 20) 

 

I “foreignization” ger alltså översättarens val en måltext där källtexten är tydligt närvarande, eftersom 

man bryter mot målkulturens normer. “Domestication” i sin tur motsvarar snarare en acceptansinriktad 

översättning, eftersom översättaren då anpassar källtexten efter målkulturens värderingar, vilket gör 

källtextens inflytande mindre tydligt: 

[...] a domesticating method, an ethnocentric reduction of the foreign text to target-language cultural 

values, bringing the author back home[...] (Venuti 1995: 20) 

 

Översättningsprincipen är alltså avgörande för hur nära måltexten befinner sig källkulturen eller 

målkulturen.  
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Om översättningsprincipen är mer övergripande agerar översättningsstrategier på en lägre nivå och 

definieras enligt Lörscher (1991:76) på följande sätt: 

 […]a translation strategy is a potentially conscious procedure for the solution of a problem which 

an individual is faced with when translating a text segment from one language into another. 

  

En översättningsstrategi används alltså när översättaren stöter på ett problem som måste lösas i 

översättningen. Ett problem kännetecknas av att översättaren inser att det inte går att översätta ett 

textsegment tillräckligt bra (Lörscher 1991:80). Chesterman uttrycker det som att översättare tenderar 

att översätta delar av källtexten “automatiskt” och att problem uppstår när översättaren tvingas ta till 

ett icke-rutinmässigt beteende (1997: 89). Att lösningen är potentiellt medveten syftar på att 

översättaren inte nödvändigtvis är medveten om vilken strategi som används för att lösa problemet. I 

den här uppsatsen är dock målet att ta upp problem som jag stött på och tillämpa en medveten 

översättningsstrategi för att lösa dessa problem. Strategierna jag tillämpar följer Chestermans (1997) 

taxonomier och redovisas i översättningskommentaren. Chesterman skiljer på ”globala” och ”lokala” 

strategier där den globala strategin är mer övergripande: 

An obvious example of a global strategy is the translator's initial decision about the general nature of 

the appropriate relation between target and source texts, about "how freely" to translate, about what 

kinds of intertextual resemblance should be given priority. (Chesterman 1997: 90) 

 

Detta kan alltså påstås motsvara en översättningsprincip. De lokala strategierna å andra sidan berör 

mer specifika problem och hur de ska lösas: 

At the more specific level, on the other hand, the problem to be solved is something like "how to 

translate this structure / this idea / this item"; here we have “local strategies” (Chesterman 1997: 90-

91) 

 

Det är alltså dessa lokala strategier jag använder för att lösa problem i översättningen och som 

redovisas i översättningskommentaren. 

4.2  Val av översättningsprincip 
Källtextens texttyp är avgörande för bestämning av översättningsprincip i uppsatsen. Eftersom 

källtexten är informativ ligger fokus i översättningen på att förmedla information och form är 

underordnat detta. Alltså rör det sig om en översättning, där målet är att läsaren av måltexten ska 

kunna tillgodogöra sig den information som källtexten erbjuder (Nord 1997: 37-38). Det betyder att 

översättningen bör anpassas till de normer som råder för informativa texter inom målkulturen:  
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In a translation where both the source and the target texts are of the informative type, the translator 

should attempt to give a correct and complete representation of the source text’s content and should 

be guided, in terms of stylistic choices, by the dominant norms of the target language and culture. 

(Nord 1997: 38) 

 

De normer som styr innehållet i informativa texter i källkulturen bör alltså inte styra innehållet i 

måltexten och när det gäller mer specifikt informativa texter (av den typ som jag översätter), märker 

läsaren idealt inte att de läser en översättning (Nord 1997:50). 

Detta avståndstagande från källkulturens normer ger en acceptansinriktad översättning, för återvända 

till Tourys (1995) terminologi. De strategier jag tillämpar i översättningen kommer alltså vara ämnade 

för att anpassa måltexten till målkulturen i de fall där normerna för informativa texter skiljer sig 

mellan de två kulturerna, som de gör i följande exempel där jag ändrat en nominalfras till verbfras: 

Exempel 7. 

This chapter gives you an overview of the SDL Trados Studio 2014 client installation procedure and 
the SDL Trados Studio 2014 system. (KT 5: 4) 

I det här kapitlet får du en överblick av hur du installerar SDL Trados Studio 2014 och hur 

programmet är uppbyggt. (MT 6: 4) 

 

Denna ändring är gjord enligt de rekommendationer som finns angående IT-texter och nominal stil, 

vilket diskuteras vidare i översättningskommentaren nedan. 

5  Översättningskommentar 

Till att börja med bör nämnas att översättningen jag genomfört inte inkluderar den fullständiga PDF-

filen som ligger till grund för källtexten. Det jag har utelämnat är den sida som beskriver de copyright-

lagar som gäller för texten. Denna sida tillhör juridiskt språk och jag bortser från den eftersom fokus i 

uppsatsen ligger på IT-språk.  

För att referera till exempel från översättningen kommer jag använda förkortningen KT för källtext 

och MT för måltext, följt av sidnummer och radnummer. Det betyder att till exempel ”KT 24: 8” står 

för sida 24, rad 8 i källtexten. Översättningskommentaren inleds med en genomgång av de normkällor 

jag använt mig av. Sedan delar jag in normkällornas rekommendationer enligt de strategier som jag 

tillämpat i översättningen. Efter det redovisas exempel på de problem jag löst under översättningen 

och vilka strategier jag använt. 
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5.1  Normkällor för översättningsarbetet 
För att följa de normer som råder inom målkulturen gäller det att identifiera var skillnaderna finns 

mellan källtext och måltext inom textgenren. För att göra detta har jag utnyttjat vissa normkällor som 

finns tillgängliga när man översätter IT-texter från engelska till svenska. De normkällor jag använt mig 

av är i huvudsak Svenska datatermgruppen, Computer Sweden och ”Swedish Style Guide”. Svenska 

datatermgruppen ger rekommendationer kring svenska datatermer och finns på adressen 

www.datatermgruppen.se. Computer Sweden ger förklaringar och översättningar till engelska 

datatermer på cstjanster.idg.se/sprakwebben/ord.asp. Den normkälla som tydligast belyser skillnader 

mellan svenska och engelska IT-texter är PDF-dokumentet ”Swedish Styleguide” från Microsoft. Den 

innehåller rekommendationer för hur dessa skillnader bör hanteras när man översätter. I fortsättningen 

skriver jag ”stilguiden” för att hänvisa till ”Swedish Styleguide”. Den innehåller framför allt råd för 

hur man bör översätta just Microsofts installationsmanualer. Men man kan ändå anta att den till viss 

mån är normgivande inom IT-språk i allmänhet med tanke på hur stort inflytande företaget har i IT-

världen. Det märks inte minst i källtexten där ju “Microsoft” är ett av de vanligaste egennamnen, 

vilket framgick i textanalysen. 

Dessa normkällornas reglerande styrka (se figur 1 i avsnitt 2.1) bör ligga närmare starka normer än 

svaga. Avvikelser från normerna förekommer säkerligen, men att avvika för mycket från dem skulle 

göra att resultatet inte blir ändamålsenligt. Deras faktiska reglerande styrka undersöks till viss mån i 

uppsatsens studie (se avsnitt 6) där jag analyserar hur tre specifika problem löses enligt dessa 

normkällor. 

5.2  Rekommendationer från stilguiden 
Flera av de lösningar jag använt i översättningen för att anpassa måltexten efter målkulturens normer 

har alltså sin grund i rekommendationerna i stilguiden. Dessa rekommendationer kategoriserar jag 

nedan efter vilken strategi de motsvarar enligt Chestermans taxonomier (1997: 94-112). Dessa 

taxanomier har Chesterman sammanfattat från bland andra Vinay & Darbelnet (1979), Catford (1965), 

Nida (1964). Chesterman delar in strategierna i huvudgrupperna syntaktiska strategier, semantiska 

strategier och pragmatiska strategier. 

5.2.1 ”To”-satser 

Alla rekommendationer i stilguiden bygger på problem som är vanliga i IT-texter och de som jag tar 

upp här är vanliga även i min källtext. En av dessa rekommendationer gäller hur man bör översätta vad 

stilguiden kallar ”To-”satser.  

A commonly used construction in US user guides etc. is a clause starting with To … followed by an 

imperative. This needs a different structure in Swedish. Do not translate to with för att in these cases. 

(Stilguiden: 59) 
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Exempel på en sådan sats är ”To create a new document…” (Stilguiden: 59), det vill säga en final 

bisats. Denna bör översättas med till exempel ”Skapa ett nytt dokument genom att[…]” (Stilguiden: 

59), vilket betyder att man gör om bisatsen till en huvudsats. Strategin för denna översättning faller 

under syntaktisk förändring och kallas sentence structure change, vilket förklaras på följande sätt: 

This group of strategies affects the structure of the sentence-unit, insofar as it is made up of clause-

units. Included are changes between main-clause and sub-clause status, changes of sub-clause types 

etc. (Chesterman 1997: 976) 

 

5.2.2 Substantiv och verb 

Använder man en nominal stil blir texten onödigt formell enligt stilguiden och man bör ändra 

substantiv till verb, där det är möjligt: 

Noun constructions give the text an unnecessarily formal feel and sometimes make it harder to 

understand. Use verb constructions instead. (Stilguiden: 32) 

 

Man bör alltså till exempel skriva ”När du installerar X…” istället för “Vid installationen av X…” 

(Stilguiden: 32). Denna typ av ändring är syntaktisk och motsvarar strategin transposition, som 

innefattar ”any change of wordclass, e.g. from noun to verb, adjective to adverb” (Chesterman 1997: 

95). 

5.2.3 Saksubjekt 

En tydlig skillnad i stil mellan engelska och svenska texter som stilguiden lyfter fram är hur engelskan 

tenderar att personifiera ting. Detta tas även upp av Ingo som menar att engelskan ofta använder sig av 

saksubjekt i kombination med verb som utför en typiskt mänsklig aktivitet (2007: 180), vilket inte 

fungerar lika bra i svenskan. Detta bör man alltså ändra enligt stilguiden: 

Swedish messages differ in style from US messages. Avoid personification of computers, 

applications or features, and use complete sentences if possible. (Stilguiden: 49) 

 

Man bör alltså inte skriva ”Installationsprogrammet installerar Microsoft <programnamn> på din 

dator.” (Stilguiden: 49) utan istället ”Microsoft <programnamn> installeras på datorn.” (Stilguiden: 

49). 

Med andra ord gör man om aktiva satser till passiva i det här fallet, vilket kallas clause structure 

change i Chestermans terminologi. Även denna strategi sorteras under gruppen syntaktiska strategier 

och innefattar följande ändringar från källtexten: 

                                                      
6 min kursivering 
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Under this heading I group changes that have to do with the structure of the clause in terms of its 

constituent phrases. Various subclasses include constituent order (analysed simply as Subject, Verb, 

Object, Complement, Adverbial), active vs. passive voice, finite vs. non-finite structure, transitive vs. 

intransitive. (Chesterman 1997: 97)7 

 

5.2.4 Possessiva pronomen 

Possessiva pronomen förekommer ofta i källtexten och de bör inte vara med i måltexten enligt 

stilguiden: 

“Your” and “yours” should often be left out of the translation. Use the definite form of the noun 

instead. (Stilguiden: 27) 

 

Man bör alltså inte skriva till exempel din dator utan istället använda den bestämda formen datorn. 

Det innebär att strategin som används är phrase structure change, vilket är en syntaktisk strategi som 

innebär följande: 

This strategy (or rather group of strategies) comprises a number of changes at the level of the phrase, 

including number, definiteness and modification in the noun phrase, and person, tense and mood in 

the verb phrase. The unit itself may remain unchanged, i.e. an ST phrase may still correspond to a TT 

phrase, but its internal structure changes. (Chesterman 1997: 96) 

 

5.3  Problemlösningar enligt normkällorna 
De första exempel jag redovisar från översättningen är de problem jag identifierat och löst med hjälp 

av Microsofts stilguide och som redovisats i avsnitt 5.2. De rekommendationer stilguiden erbjuder är 

avsedda att anpassa IT-texter till svenska normer och genom att lösa översättningsproblemen efter 

dessa rekommendationer följer jag min valda översättningsprincip.  

Det första exemplet är “To”-satsen, en final bisats följt av imperativ av följande typ: 

Exempel 8. 

To activate your account, click on the confirmation link in the email sent to the email address you 

entered (KT 57: 13). 

Aktivera ditt konto genom att klicka på bekräftelselänken i det e-postmeddelande som skickats till e-

postadressen du angett. (MT 58: 13). 

 

                                                      
7 min kursivering  
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Denna konstruktion är vanlig i källtexten och enligt stilguiden bör man undvika att inleda meningen 

med för att. Därför har jag i dessa fall gjort om den finala bisatsen till en huvudsats enlig strategin 

sentence structure change (se avsnitt 5.2.1), som visas av exempel 8. 

Denna strategi innebär även att imperativen placeras först i meningen, även det något som 

rekommenderas av stilguiden: ”When possible, place the imperative up front” (Microsofts stilguide: 

59). För att vara konsekvent i hela måltexten har jag därför satt imperativet först i meningen, trots att 

källtextens placering av imperativ i meningarna varierar. Detta bör resultera i att instruktionerna i 

måltexten blir tydligare och lättare att följa än om jag varierar placeringen enligt källtexten. Exempel 

på sådan översättning visas nedan: 

Exempel 9. 

If you are installing the software from a network resource, ask your system administrator for the 

network location of the SDL Trados Studio 2014 installer setup program. (KT 47: 7) 

Fråga din systemadministratör vilken nätverksplats installationsprogrammet till SDL Trados Studio 

2014 har, om du installerar programvaran från en nätverksresurs. (MT 48: 7) 

 

Att källtexten är övergripande nominal framgick i analysen. Detta är något som man bör undvika i 

måltexten för att den inte ska bli onödigt formell (se avsnitt 5.2.2). Därför har jag ändrat källtextens 

substantiv till verb i måltexten, där det är möjligt, enligt strategin transposition. Följande är exempel 

på detta: 

Exempel 10. 

During the installation process you can choose[...] (KT 39: 8) 

När du installerar kan du välja att[... ] (MT 40:8) 

 

På grund av det stora antalet substantiv av den här typen i källtexten finns det mycket utrymme att 

göra måltexten mindre nominal genom att ändra substantiven till verb på detta sätt. 

I avsnitt 5.2.3 nämnde jag att engelska saksubjekt inte fungerar på samma sätt inom svenskan. Ting 

kan i engelska ofta utföra handlingar, vilket inte fungerar lika bra i svenska texter. Detta har jag tagit 

hänsyn till i följande exempel: 

Exempel 11. 

This chapter describes the system requirements for installing and running SDL Trados Studio 2014 

client and how to install SDL Trados Studio 2014 client. (KT 33: 2) 

I det här kapitlet beskrivs de systemkrav som ställs för att kunna installera och köra SDL Trados 

Studio 2014 och hur du installerar programvaran. (MT 34: 2) 
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I exempel 11 har jag använt strategin clause structure change genom att ändra subjektet till adverbial 

och gjort satsen passiv. Ytterligare ett exempel där saksubjekt utför handling visas nedan: 

Exempel 12. 

The installer installs the components and indicates the progress of the installation. (KT 55:3) 

Komponenterna installeras och förloppet visas i dialogrutan. (MT 56:3) 

 

Även här har satsen i måltexten gjorts passiv enligt strategin clause structure change. 

En ändring som jag gjort gentemot källtexten som säkerligen ger en mindre personlig stil i måltexten 

är att jag undvikit possessiva pronomen. Som analysen visade förekommer det possessiva pronomenet 

your 40 gånger och dessa har jag oftast översatt med bestämd form enligt stilguidens rekommendation 

(se avsnitt 5.2.4). Ett exempel på detta visas nedan: 

Exempel 13. 

The installer files are extracted to your computer. (KT 51:5) 

Installationsfilerna packas då upp på datorn. (MT 52: 5) 

 

Strategin för denna ändring är phrase structure change. Jag har dock inte gjort detta konsekvent. Av 

dessa 40 your i källtexten har jag översatt 6 med possessivt pronomen. Det har varit i de fall i 

källtexten där man vill understryka att det rör sig om något personligt som i exempel 12: 

Exempel 14. 

[…]your own personalized SDL BeGlobal Community account[…] (KT 45:8) 

[…]ditt eget, personligt anpassade konto på SDL BeGlobal Community. (MT 46: 7) 

 

5.4  Övriga problem 

Något som blev tydligt i analysen av källtexten är att den referensbindning som används nästan 

uteslutande är identisk upprepning. Den vanligaste referenten är SDL Trados Studio 2014 och eftersom 

den består av flera ord blir källtextens meningar svårlästa av att den upprepas så ofta. I vissa fall är det 

nödvändigt att upprepa hela namnet för att skilja SDL Trados Studio 2014 från andra 

programvarunamn som nämns i samma mening eller stycke. Det behövs alltså för tydlighetens skull. 

Men ofta används identisk upprepning i källtexten även när man skulle kunna ändra referenten och 

göra meningen mindre komplicerad. I de fall jag har ansett att identisk upprepning inte är nödvändig 

har jag därför ändrat referenten, som i följande exempel: 
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Exempel 15. 

SDL Trados Studio 2014 can also be a single-user tool where the SDL Trados Studio 2014 software 

and translation memories are located on your computer and there is no interaction with translation 

memories or projects over an intranet or the Internet. (KT 11: 6) 

SDL Trados Studio 2014 fungerar även för användare som arbetar individuellt och som har 

programvaran och översättningsminnen på datorn utan att det finns någon interaktion med andra 

översättningsminnen eller projekt över ett intranät eller över internet. (MT 12: 6) 

 

Eftersom bytet av referent inte påverkar måltextens tydlighet kan jag istället skriva programvaran och 

får en mer lättläst text. Referensbindningen som används i detta exempel är varierad upprepning, alltså 

att en annan benämning används för samma referent (Hellspong & Ledin 1997: 83). Förvisso innebär 

denna typ av referensbindning att namnet på programvaran inte upprepas lika ofta i måltexten som i 

källtexten, vilket eventuellt går emot ett medvetet val hos källtextförfattaren. Men att göra måltexten 

mer lättläst har högre prioritet enligt min översättningsprincip än att upprepa namnet SDL Trados 

Studio 2014 vid varenda tillfälle som ges. Att byta referent på detta sätt följer strategin cohesion 

change som innebär följande: 

A cohesion change is something that affects intra-textual reference, ellipsis, substitution, 

pronominalization and repetition, or the use of connectors of various kinds. (Chesterman 1997: 98) 

 

Ett problem som är specifikt för den här typen av texter är hur man ska översätta namn på andra 

dokument som nämns i källtexten. Om man i källtexten refererar till dokument som finns översatta är 

det givetvis inte ett problem, då kan man använda den svenska titel som finns. Inga av dokumenten 

som refereras till i källtexten finns dock översatta till svenska och därför bör originaltiteln behållas i 

måltexten så att läsaren faktiskt kan hitta dokumentet som nämns: 

Exempel 16. 

Translating and Reviewing Documents Quick Start Guide - contains information for 

translators and reviewers. It focuses on how to translate and review files. (KT 9: 9) 

Translating and Reviewing Documents Quick Start Guide – innehåller information för översättare och 

granskare. I dokumentet ligger fokus på hur du översätter och granskar filer. (MT 10: 10) 

 

Om man behåller namnet som jag gjort i detta exempel, kan det vara motiverat att även lägga till 

information för att förklara vad det engelska namnet betyder. I det här fallet följer dock den 

förklaringen med ”gratis” eftersom de finns en förklaring till dokumentet även i källtexten. Det 

problemet löses alltså av att jag översätter den förklaring som finns. 
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Liknande fall där jag måste behålla de engelska namn som förekommer i källtexten återfinns i de 

funktioner som nämns. Eftersom programvaran som källtexten beskriver innehåller funktioner på 

engelska måste de namnen behållas i måltexten för att läsaren ska kunna förstå och följa 

instruktionerna. 

Exempel 17. 

Click Accept. The installer files are extracted to your computer. When all of the installer 

files have been extracted, the License Agreement page is displayed. (KT 51:5) 

Klicka på Accept (acceptera). Installationsfilerna packas då upp på datorn. När det är klart visas 

sidan License Agreement (licensavtal). (MT 52:5) 

 

Jag har alltså överfört både Accept och Licence agreement av pragmatiska skäl så att läsaren hittar rätt 

knapp i programmet. Jag har dock även lagt till en översättning inom parentes så att läsarna vet vad de 

klickar på. Det finns även exempel på när jag överfört segment från källtexten och inte lagt till en 

översättning med parentes: 

Exempel 18. 

When you start the application, the Product Activation dialog box is displayed. Use this to activate 

your product or choose to use the 30 day trial. (KT 57: 2) 

När du startar programmet visas dialogrutan Product Activation. Använd denna för att aktivera 

produkten eller välj att använda provlicensen på 30 dagar. (MT 58: 2) 

 

I detta fall finns redan en förklaring i översättningen därför behöver jag inte lägga till en parentes för 

att förklara namnet. Kan jag undvika parenteser med översättningar på detta sätt blir måltexten mindre 

krånglig att läsa, vilket är ett viktigt strategiskt val jag gjort. 

I exempel 16, 17 och 18 använder jag en strategi som sorteras under pragmatiska strategier och hör till 

vad Chesterman kallar cultural filtering: 

This strategy is also referred to as naturalization, domestication or adaptation; it describes the way in 

which SL items, particularly culture-specific items, are translated as TL cultural or functional 

equivalents, so that they conform to TL norms. The opposite procedure, whereby such items are not 

adapted in this way but e.g. borrowed or transferred directly, is thus exoticization, foreignization or 

estrangement[…] (Chesterman 1997: 108) 

 

I själva verket innebär alltså strategin jag använt motsatsen till cultural filtering. Jag har överfört 

segment från källtexten direkt till måltexten vilket innebär exoticization, foreignization eller 

estrangement. Denna strategi går alltså emot min valda översättningsprincip och rör sig mot 
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adekvansinriktad översättning. Detta är dock nödvändigt för att instruktionerna ska gå att följa 

pragmatiskt. I exempel 17 använder jag även strategin visibility change eftersom jag lagt till en svensk 

översättning inom parentes efter det engelska namnet. Visibility change innebär följande: 

This refers to a change in the status of the authorial presence, or to the overt intrusion or 

foregrounding of the translatorial presence. For instance, translator's footnotes, bracketed comments 

(such as explanations of puns) or added glosses explicitly draw the reader's attention to the presence 

of the translator[...] (Chesterman 1997: 112) 

 

Genom att använda parenteser som i exempel 17 synliggör jag alltså mig själv som översättare. Till 

detta kan tilläggas att jag har översatt de Windows-funktioner som förekommer i källtexten till 

svenska eftersom måltextpubliken förväntas installera programvaran på ett svenskt Windows. Under 

installationen kommer därför läsaren behöva Windows-funktioner som har svenska namn. Därför har 

jag översatt som i exemplet nedan när Windows-funktioner förekommer: 

Exempel 19. 

From the Start menu on your computer, choose Settings > Control Panel. (KT 85: 12) 

I Start-menyn på datorn väljer du Inställningar > Kontrollpanelen. (MT 86: 11) 

 

En av de större ändringarna jag gjort gentemot källtexten finns i ett exempel, där jag valt bort 

information i måltexten. I exemplet nedan innehåller källtexten information som inte är relevant för 

måltextpubliken: 

Exempel 20. 

The default installation location for SDL Trados Studio 2014 components is: 

%ProgramFiles%\SDL\SDL Trados Studio\Studio3 

The Program Files folder on your computer may have a different name if you are using a non-English 

operating system. (KT 43: 21) 

När du installerar SDL Trados Studio 2014 är standardmappen för komponenterna:  

%Program%\SDL\SDL Trados Studio\Studio3 (MT 44: 20) 

 

I källtexten meddelas att mappen program files kan ha ett annat namn om man inte använder ett 

engelskt operativsystem. I källtexten använder jag istället det svenska namnet på mappen, nämligen 

program. Det gör att den sista meningen inte är relevant för måltextpubliken och jag har tagit bort den 

i måltexten. Denna strategi kallas information change och är en pragmatisk strategi: 
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By this I mean either the addition of new (non-inferrable) information which is deemed to be relevant 

to the TT readership but which is not present in the ST, or the omission of ST information deemed to 

be irrelevant (this latter might involve summarizing, for instance). (Chesterman 1997: 109) 

 

Vid ett par tillfällen har jag behövt ändra information genom att ”rätta” källtexten. I exempel 19 har 

man i källtexten refererat till ett annat avsnitt i dokumentet genom att skriva fel sidnummer: 

Exempel 21. 

See About the SDL Trados Studio 2014 Installer on page3-5 for a list of the components installed 

with SDL Trados Studio 2014. (KT 87: 31) 

Läs Om Installationsprogrammet För SDL Trados Studio 2014 på s. 2-5 för att se en lista över de 

komponenter som installerats med SDL Trados Studio 2014. (MT 88: 31) 

 

Sidhänvisningen gäller alltså enligt den numrering som finns i själva installationsmanualen. I den 

numreringen räknas sidorna per kapitel vilket innebär att sida 2-5 är sidan 5 i kapitel 2. Eftersom det 

bara finns två kapitel i källtexten kan sidnummer 3-5 inte finnas. Avsnittet som man refererar till i 

källtexten finns istället på sidan 2-5, vilket är vad jag ändrat till i måltexten.  

En meningsform som man som översättare i princip alltid måste ta ställning till när man översätter 

engelska texter är ing-formen, alltså verb med ing-ändelse som källtextens installing. Ing-formen kan 

översättas som presens particip. Då översätts till exempel running till springande men presens particip 

fungerar inte alltid. Anledningen till att ing-formen ger problem är att den kan ha olika användning 

och gör att översättaren ofta måste besvara frågor som källtexten inte explicit tagit ställning till (Ingo 

2007: 182). I källtexten förekommer ing-formen ofta i satsförkortningar vilket gör att man måste 

avgöra från sammanhanget hur formen ska översättas. Det gör även att meningar som är identiska i 

källtexten översatts olika i måltexten. I exemplet nedan står installing i en överskrift till en allmän 

beskrivning av vad som ingår i kapitlet om installationen och vilka specifika avsnitt som ingår. I 

måltexten har det översatts med substantiv: 

Exempel 22. 

INSTALLING SDL TRADOS STUDIO 2014 (KT 31: 3) 

INSTALLATION AV SDL TRADOS STUDIO 2014 (MT 32: 3) 

 

När installing återkommer senare i källtexten står det som överskrift till ett avsnitt som mer specifikt 

beskriver hur installationen går till och vilka steg användaren måste utföra. Det passar då bättre att 

översätta installing med ett verb eftersom det bättre beskriver texten som följer i det avsnittet: 
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Exempel 23. 

INSTALLING SDL TRADOS STUDIO 2014 (KT 45: 1) 

SÅ HÄR INSTALLERAR DU SDL TRADOS STUDIO 2014 (MT 46: 1) 

 

Trots att meningarna i dessa två exempel är identiska i källtexten har de alltså olika pragmatisk 

funktion. De beskriver olika delar av installationen och det bör framgå i måltexten. Mitt mål är låta 

rubriken antyda innehållet i det som följer. Är innehållet av allmän karaktär fungerar infinitiv som 

översättning. Om innehållet som följer efter rubriken mer specifikt beskriver installationsprocessen 

bör rubriken vara mer specifik om innehållet, som i exempel 23. 

5.5  Sammanfattning 

De strategier jag har använt och som redovisats i föregående avsnitt har i den mån det varit möjligt 

använts i enlighet med den valda översättningsprincipen. Det finns dock två strategier jag tagit upp 

som tydligt närmar sig en adekvansinriktad översättning snarare än en acceptansinriktad översättning, 

nämligen  de som Chesterman kallar exoticization, foreignization och estrangement. Alla tre 

benämningar innebär att man lånar in eller direkt överför textsegment till måltexten, vilket jag alltså 

gjort i de fall där detta krävdes för att instruktionerna i måltexten skulle fungera pragmatiskt för 

målpubliken. Framför allt den andra benämningen, foreignization, skvallrar om att det rör sig om en 

adekvansinriktad strategi, eftersom den delar namn med Venutis term för att utföra en översättning 

som närmar sig källkulturen (se avsnitt 4.1).  

6 Empirisk undersökning  

I anslutning till min egen översättning har jag genomfört en kortare studie där jag undersökt hur 

normer hanteras i översättning av andra IT-texter. Till studien har jag använt tre texter som liknar min 

egen källtext och deras respektive översättningar till svenska. Det rör sig om tre installationsmanualer 

till produkter från Samsung, WD Smartware och C-Pen. 

6.1  Syfte 
Eftersom valen jag gjort i min egen översättning till stor del motiverats av hur måltexten bäst ska 

anpassas efter målkulturens (svenska) normer, fann jag det intressant att undersöka vilka normer som 

styr de val som gjorts i andra översättningar av IT-texter. Detta har jag gjort genom att undersöka 

texter som liknar min källtext och som berör samma språkpar som min översättning. Undersökningen 



30 
 

ger förhoppningsvis en inblick i huruvida engelska eller svenska textnormer styr översättningen av 

texter inom IT-texter som genre. Studien är alltså ämnad att undersöka om källkulturens normer eller 

målkulturens normer är mest dominanta i måltexten i de översättningar som undersökts. Det är alltså 

en studie inom det deskriptiva översättningsforskningsfältet.  

6.2  Metod och material 
För att genomföra den här studien av normer har jag använt mig av den modell Toury lägger fram 

inom  de deskriptiva översättningsstudierna. Det innebär att jag undersöker textsegment i de utvalda 

texterna och hur dessa har ersatts i översättningen. Jag delar alltså in dessa textsegment i källtexten 

och måltexten så att de hör ihop i vad som kallas ”coupled pairs” (Toury 1995: 38) och sedan försöker 

jag dra slutsatser om de lösningar som använts i översättningen av dessa. 

Tourys modell består av tre steg (1995: 38). Dessa steg redovisas nedan, dock i en sammanfattad 

version som är tillräcklig för att beskriva processen som jag följt i min studie: 

 

1. Present a target text (as a translation), and its standing in the target culture. 

2. Establish the source text and map (all of, or parts of) the TT onto it, particularly 

coupled pairs, and establish what relationship pertains between these pairs. 

3. Formulate first-level generalizations. (Pedersen 2007: 9) 

 

Det första steget, att presentera en text som en översättning är inte alltid oproblematiskt. Det finns 

olika anledningar att anta att en text är en översättning och den tydligaste anledningen är att en text 

uttryckligen presenteras som en översättning (Toury 1995: 70). Så är dock aldrig fallet med 

bruksanvisningar eftersom dess läsare idealt sett inte är medvetna om att texten är en översättning (se 

avsnitt 4.2). En annan anledning att anta att en text är en översättning är vetskapen att den existerar 

även på att annat språk (ibid.), vilket är fallet med texterna i min studie och detta är mer problematiskt. 

Eftersom texterna jag valt är bruksanvisningar som finns tillgängliga på många olika språk är det inte 

självklart att anta att den svenska texten  är en översättning av just den engelska bruksanvisningen. 

Möjligheten finns ju även att den svenska texten översatt från något av de andra språken som 

bruksanvisningen finns tillgänglig på. Anledningen till att jag kunnat anta att texterna jag valt ändå är 

översättningar från just de engelska versionerna av respektive bruksanvisning är att det i alla 

översättningarna finns spår av den engelska förlagan. Till exempel förekommer engelska namn på 

funktioner även i den svenska översättningen: ”Använd fliken Backup (Säkerhetskopiering) för 

att[…]” (SmartWare-MT: 11). Den ursprungliga bruksanvisningen bör därför vara skriven på engelska 

och bör ligga till grund för den svenska motsvarigheten, vilket motiverar valet av texter i studien. 

Materialet består alltså av tre IT-texter som påminner om min källtext och behandlar olika sorters 

produkter inom IT. Texterna innehåller instruktioner till hur man installerar och använder respektive 
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produkt. Den första texten är en bruksanvisning för programvaran ”WD SmartWare” och är 76 sidor 

lång. Den andra texten är en bruksanvisning till surfplattan ”Samsung GT-P7500” och är 127 sidor. 

Den tredje texten är en bruksanvisning för ”C-Pen Digital Överstrykningspenna”, och är avsevärt 

kortare med 7 sidor. Den är dock representativ för de problem som jag är intresserad av i den här 

studien. Alla tre texter och deras respektive översättningar finns att ladda ned gratis som PDF-fil.  

För att enklare kunna referera till texterna kommer jag kalla dem följande: 

 

SmartWare-KT = den engelska bruksanvisningen till ”WD SmartWare”. 

SmartWare-MT = översättningen av bruksanvisningen till ”WD SmartWare”. 

C-Pen-KT = den engelska bruksanvisningen till ”C-Pen Digital Överstrykningspenna”. 

C-Pen-MT = översättningen av bruksanvisningen till ”C-Pen Digital Överstrykningspenna”. 

Samsung-KT = den engelska bruksanvisningen till ”Samsung GT-P7500”. 

Samsung-MT = översättningen av bruksanvisningen till ”Samsung GT-P7500”. 

 

Det andra steget i modellen är att kartlägga förhållandet mellan källtexten och måltexten med hjälp av 

”coupled pairs”. De ”coupled pairs” jag tagit ut i studien utgår ifrån de problem jag identifierat i min 

egen översättning och aktivt valt en strategi för att lösa. Ett exempel på problem från min egen 

översättning som även dök upp i studien är hur man bör översätta ”software”, vilket jag går in närmare 

på i avsnitt 6.3.3. Det finns givetvis många fler aspekter att undersöka i de översatta texterna jag valt, 

men jag har valt att avgränsa studien på detta sätt så att den inte ska innehålla för många variabler och 

växa sig större än vad uppsatsen rymmer. Den typ av normer jag undersöker är alltså operationella 

normer (se avsnitt 2.1), vilket motsvarar de val som gjorts på textnivå.  

Det sista steget i den nedan presenterade analysen är att se vilka generella slutsatser som kan dras från 

förhållandet mellan de olika texterna och dess ”coupled pairs”, vilket jag gör i slutet av studien. 

6.3  Analys 
Nedan redovisas tre problem som jag stött på i min egen översättning och som jag sedan utgått ifrån 

för att upptäcka normer i de undersökta texterna. Jag har använt svenska normkällor för att avgöra hur 

översättarna har löst dessa problem. Microsofts stilguide är den normkälla jag utgår från när det gäller 

de två första problemen i studien. Jag kommer redovisa problem som jag hittat i källtexterna och om 

översättningen av dessa i måltexten motsvarar de råd som ges i stilguiden, bedömer jag att 

översättaren i dessa fall följt svenska språknormer. Om översättningen av ett specifikt problem inte 

motsvarar råden i stilguiden har jag bedömt att översättaren följt engelska språknormer. För det tredje 

studerade problemet har jag använt Svenska datatermgruppen som normkälla. 



32 
 

6.3.1 ”To”-satser 

En meningskonstruktion som var vanligt förekommande i texten jag översatt var den som kallas ”To-

clauses” i Microsofts stilguide, det vill säga finala bisatser. Som jag nämnde i 

översättningskommentaren (avsnitt 5.2.1) rekommenderade stilguiden att man ändrar dessa 

konstruktioner när man översätter engelska IT-texter. När en sats inleds med To och följs av imperativ 

bör man undvika att använda för att och istället sätta imperativet först i måltexten. Detta har gjorts i 

följande exempel: 

Exempel 24. 

To eliminate the search filter, delete all of the text in the search box and press 

Enter. (SmartWare-KT: 52) 

Eliminera sökfiltret genom att ta bort all texten i sökrutan och tryck på Enter (Retur). 

(SmartWare-MT: 53) 

 

Den här typen av final bisats förekommer åtta gånger i SmartWare-KT. ”To”-satsen är alltså inte 

speciellt vanlig i den texten om man jämför de totalt 202 ”To-satser” som hittats. Alla har i 

SmartWare-MT översatts genom att undvika för att och istället inleda med imperativ som i exempel 

24. Så är dock inte fallet i de andra två översättningarna. I C-Pen-KT förekommer 15 ”To”-satser, 

alltså fler än i SmartWare-KT trots att det är den kortaste texten. I C-Pen-MT översätts dock bara tre 

av de femton ”To-satserna med inledande imperativ. Resterande har översatts med för att i en final 

bisats som i exemplet nedan: 

Exempel 25. 

To activate a specific profile, click the profile tab and click the checkbox Use this profile. 

(C-Pen-KT: 4) 

För att aktivera en specifik profil skall du klicka på profilfliken och sedan klicka i rutan Använd 

denna profil. (C-Pen-MT: 4) 

 

I Samsung-KT förekommer betydligt fler ”To”-satser, nämligen 179 stycken och i översättningen är 

dessa översatta både enligt lösningen i exempel 24 och i exempel 25. Hur fördelningen ser ut för 

översättning av ”To”-satser i texterna visas i tabell 1:  
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Tabell 1. Översättning av ”To”-satser i SmartWare, C-Pen och Samsung. 

 SmartWare C-Pen Samsung Totalt 

Antal ”To”-satser i 
KT 

8 15 179 202 

Antal ”För att”-
satser i MT  

0 12 79 91 

Antal inledande 
imperativ i MT 

8 3 100 111 

 

Av de tre översättningarna är det alltså enbart SmartWare-MT som är konsekvent i hur ”To”-satser 

översätts, men eftersom det är så få förekomster i den texten är det svårt att dra slutsatser från detta. I 

C-pen-MT föredras ”För att”-satser framför inledande imperativ, vilket gör att engelska språknormer 

verkar vara dominanta. I Samsung-MT är fördelningen relativt jämn, men det finns 21 fler inledande 

imperativ än ”För att”-satser, vilket gör att svenska språknormer är dominanta här. Totalt sett är också 

svenska språknormer dominanta när det gäller ”To”-satser eftersom inledande imperativ används 111 

gånger jämfört med 91 gånger för ”För att”-satser. 

6.3.2 Possessiva pronomen 

Något som är vanligt förekommande i källtexterna är användning av possessiva pronomen, vilket bör 

undvikas när man överätter enligt Microsofts stilguide (se avsnitt 5.2.4 ). Ett exempel på hur detta kan 

se ut visas nedan: 

Exempel 26. 

You will have to do this even if you do not have the WD SmartWare software installed on 

your computer. (SmartWare -KT: 37) 

Du måste göra detta även om du inte har programvaran WD SmartWare installerad på datorn.  

(SmartWare-MT: 37) 

 

I det här exemplet har man tagit bort det possessiva pronomenet och istället använt bestämd form. I 

alla tre översättningarna råder det dock stor inkonsekvens när det gäller possessiva pronomen i 

översättningarna och det ser ofta ut som i följande exempel: 

Exempel 27. 

Depending on its configuration, your computer exits the sleep mode. (SmartWare -KT: 37) 

Din dator lämnar viloläget, beroende på dess konfiguration. (SmartWare-MT: 37) 

 

I det här exemplet har översättaren behållit det possessiva pronomenet. Som visas i tabell 2 

förekommer olika lösningar i översättningen av possessiva pronomen i de båda längre 

översättningarna. I C-Pen-MT används dock konsekvent possessiva pronomen som översättning: 
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Tabell 2. Översättning av possessiva pronomen i SmartWare, C-Pen och Samsung. 

 SmartWare C-Pen Samsung Totalt 

Antal possessiva 
pronomen i KT 

256 22 463 741 

Antal possessiva 
pronomen i MT 

136 22 130 288 

Antal bestämd form 
i MT 

120 0 333 453 

 

C-Pen-MT är alltså den enda som är konsekvent och översättaren följer den engelska språknormen 

genom att behålla alla possessiva pronomen. I SmartWare-MT är fördelningen jämnare men 

possessiva pronomen väger över med 136 förekomster, jämfört med 120 förekomster där possessivt 

pronomen översatts med bestämd form. Samsung-MT innehåller fler fall där possessivt pronomen 

översatts med bestämd form än med possessivt pronomen. Det finns 453 fall  av bestämd form 

respektive 288 förekomster av possessivt pronomen. Det gör att det totalt sett finns fler förekomster 

med bestämd artikel, men det är egentligen alltså enbart Samsung-MT som domineras av svensk 

språknorm. De andra översättningarna har flest possessiva pronomen och domineras alltså av engelsk 

språknorm. 

6.3.3 Software 

Ett ord som ger ett intressant problem och som förekommer ofta i både min egen källtext och studiens 

källtexter är software. Det är ett intressant ord, eftersom det inte har en helt tydlig betydelse, trots att 

det är ett så vanligt ord i den här typen av texter. I källtexterna används software till synes synonymt 

med application, vilket visas av meningarna i exemplet nedan: 

Exempel 28. 

You may upgrade your mobile device’s software by accessing www.samsung.com. 

(Samsung - KT: 3) 

When you use applications that require more power or use applications on your device for an 

extended period of time, your device may feel hot to the touch. (Samsung - KT: 111) 

 

Skillnaden mellan software och applications i exempel 28 är inte tydlig, vilket ger problem med hur 

de bör översättas. I de andra källtexterna ger software liknande problem och Svenska datatermgruppen 

skriver följande om termen software: 

Använd program när ett enskilt program, t.ex. Microsoft Word, avses. Ibland kan termen 

programvara behöva användas när man vill beskriva ett program eller programpaket med alla dess 

ingående delar.[...] termen mjukvara kan accepteras i analogi med hårdvara (för datorutrustning), 

men bör reserveras för de sammanhang där även hårdvara nämns. (www.datatermgruppen.se) 
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Normkällan, som i det här fallet alltså är Svenska datatermgruppen, menar att man endast ska översätta 

software med mjukvara om termen ställs mot hårdvara. Annars ska program eller programvara 

användas som översättning. Detta använder jag som grund för att avgöra om källkulturens eller 

målkulturens normer har styrt översättningen av software i måltexterna.  

Sett över alla tre måltexterna är den vanligaste översättningen av software antingen program eller 

programvara. I SmartWare-MT förekommer mjukvara endast två gånger men i C-Pen-MT används 

mjukvara för att översätta alla förekomster av software i källtexten, vilket visas i tabell 3: 

 

Tabell 3. Översättning av ”software” i SmartWare, C-Pen och Samsung. 

 SmartWare C-Pen Samsung Totalt 

Antal ”software” i KT 355 27 15 397 

Antal 
”program”/”programvara” 
i MT 

324 13 15 352 

Antal ”mjukvara” i MT 2 14 0 16 

 

Totalt översätts alltså software med mjukvara 16 gånger. Vad som är viktigt att notera är att termen 

hårdvara inte förekommer i något av sammanhangen där mjukvara används i måltexten, vilket alltså 

går emot Svenska datatermgruppens rekommendation. Användningen av mjukvara i måltexterna 

texterna antyder alltså att engelska språknormer har styrt valet av översättning. Det innebär att C-Pen-

MT återigen domineras mer av engelska språknormer jämfört med de andra översättningarna. Där har 

källtextens 27 software översatts med mjukvara 14 gånger i måltexten. I de andra måltexterna 

förekommer mjukvara 2 respektive 0 gånger, vilket gör att de är klart dominerade av svenska 

språknormer. Det är också värt att notera att inte alla förekomster av software har översatts i 

SmartWare-MT. Av totalt 355 förekomster av software i källtexten har endast 326 översatts i 

måltexten.  

6.4  Sammanfattning 
Det är svårt att dra någon generell slutsats angående vilka normer som är dominanta inom översättning 

av IT-texter eftersom det insamlade materialet i studien inte är tillräckligt stort för det. Man behöver 

undersöka fler texter och analysera fler problemlösningar inom dessa texter för att det ska vara 

möjligt. Det jag kan slå fast utifrån studien är att de två längre översättningarna, nämligen SmartWare-

MT och Samsung-MT till större delen styrts av målkulturens normer men inte enbart. SmartWare-MT 

styrs tydligt av målspråkets normer när det gäller lösningarna till källtextens ”To”-satser och software. 

Däremot verkar källkulturens normer styra översättningen av possessiva pronomen, men bara i drygt 

hälften av fallen, vilket gör att SmartWare-MT totalt sett styrs av målkulturens normer. Lösningarna i 

Samsung-MT styrs övervägande av målkulturens normer trots att det är jämn fördelning när det gäller 
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översättningen av ”To”-satser och possessiva pronomen. Översättningen av software styrs dock helt av 

målkulturens normer. 

Samtidigt styrs C-Pen-MT tydligt av källkulturens normer. Det märks i översättningen av ”To”-satser 

och software men framför allt i översättningen av possessiva pronomen, där bestämd artikel inte 

används någon gång i C-Pen-MT för att översätta possessivt pronomen.  

Den slutsats jag kan dra från detta är att trots att jag undersökt så få som tre översättningar och 

analyserat tre olika problem är variationen av styrande normer stor. Ingen av texterna domineras 

enbart av källkulturens eller målkulturens normer. Och det åtminstone antyder att så är fallet i många 

IT-texter, trots att man inte kan dra en sådan slutsats utan att göra en större studie. Det kan tilläggas att 

översättningen i C-Pen-MT är mer källtextnära än de andra översättningarna om man ser till bland 

annat syntaxen. Översättaren har i det fallet ogärna ändrat för mycket från källtexten. Ska man 

översätta det till ett eventuellt val av översättningsprincip kan man påstå att det är en adekvansinriktad 

översättning. De andra måltexterna ligger närmare en acceptansinriktad översättningsprincip. Det sagt 

trots att det givetvis är omöjligt att veta i vilken mån någon verklig princip funnits i åtanke hos någon 

av översättarna, eftersom det rör sig om en produktorienterad studie, där jag inte har tillgång till 

översättarnas ”svarta låda”. 

7 Avslutande diskussion 

Något som blivit tydligt under översättningsarbetet är att det har varit svårt att använda strategier som 

enbart följer den valda översättningsprincipen när jag löst problem. Målet har varit att skapa en 

acceptansinriktad översättning och överlag har de strategier jag använt utfallit i enlighet med detta 

mål. Genom att till exempel ändra substantiv till verb för att göra måltexten mindre nominal än 

källtexten har jag anpassat måltexten till svenska normer. Den strategin tillsammans med merparten av 

de andra strategierna jag använt har gett en acceptansinriktad översättning och alltså varit i enlighet 

med den valda översättningsprincipen. I andra fall har jag dock varit tvungen att frångå den valda 

översättningsprincipen. Det tydligaste exemplet på det är de gånger jag överfört namn på funktioner i 

källtexten direkt till måltexten. Att synliggöra källtexten på det sättet i måltexten drar tydligt åt en 

adekvansinriktad översättning. Men det var något jag var tvungen att göra för att instruktionerna i 

måltexten skulle fungera pragmatiskt för läsaren. Det vill säga att målpubliken skulle inte kunna följa 

instruktionerna, om namnen på funktionerna i måltexten inte hade samma namn som i själva 

programvaran, eftersom programvaran inte finns översatt till svenska.  

Att behöva använda både målkulturens och källkulturens normer i en översättning är dock knappast 

ovanligt i någon översättning. Som jag nämnde i avsnitt 2.1 påpekar Toury (1995) att alla beslut som 

tagits på lägre nivåer inte behöver stämma överens med det övergripande val som gjorts angående 
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översättningen. Det anser jag även ha framgått av studien som genomfördes i uppsatsen, eftersom den 

visade att ingen av de översättningar som undersöktes var anpassade efter enbart källkulturens eller 

målkulturens normer.  

Storleken på studien gör det svårt att dra några mer generella slutsatser om vilka normer som styr 

översättning av IT-texter. Därför skulle det möjligen vara intressant att utföra en större studie med 

liknande utgångspunkt för att få bättre inblick i hur IT-texter översätts. 
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Källtext och måltext 

 

Källtext och översättning ingår inte i den publicerade versionen av uppsatsen på grund av 
upphovsrättsliga skäl.
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