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1 Inledning 

 

1.1 Allmänt 

 

Den 25 maj 2018 trädde den allmänna dataskyddsförordningen (nedan även GDPR, en. General 

Data Protection Regulation) i kraft vilket innebär att alla som behandlar personuppgifter inom 

EU måste följa starkare regler för dataskydd än tidigare. Tack vare reformen av regler har 

europeiska medborgare mer kontroll över sina personuppgifter. (Europeiska kommissionen 

2020a.) För att medborgare kan förstå reformens inverkan på sina rättigheter ska alla texter som 

berör den allmänna dataskyddsförordningen, i synnerhet texter som ger medborgarna inform-

ation om deras rättigheter, vara klart skrivna (GDPR 2016b: skäl 39 i ingressen). Därför är det 

viktigt att språket som används i dem beaktas. 

Den allmänna dataskyddsförordningen ställer olika krav på språket. Kraven baserar sig på 

skäl 39 i ingressen till förordningen (GDRP 2016b) enligt vilken ”det bör vara klart och tydligt 

för fysiska personer hur personuppgifter som rör dem insamlas, används, konsulteras eller på 

annat sätt behandlas samt i vilken utsträckning personuppgifterna behandlas eller kommer att 

behandlas”. Denna öppenhetsprincip kräver att ”all information och kommunikation i samband 

med behandlingen av dessa personuppgifter är lättillgänglig och lättbegriplig samt att ett klart 

och tydligt språk används” (ibid.). Dessutom nämns det i skäl 42 i ingressen att när den 

registrerade ger sitt samtycke för behandling av sina personuppgifter ska den som är ansvarig 

för personuppgifterna i förväg formulera en förklaring om samtycke på ett klart och tydligt 

språk (GDPR 2016b). Förordningen understryker alltså viktigheten av att de texter som inform-

erar medborgare om behandlingen av deras uppgifter ska vara tydligt skrivna. 

Med hänsyn till det ovan nämnda är det angeläget att undersöka språket i dataskydds-

relaterade texter vilket utgör grunden till min avhandling. Ett drag som är betecknande för 

denna typ av texter, det vill säga för bland annat lagar och texter som på något sätt baserar sig 

på lagar, är att de hänvisar till andra texter som har med ämnet att göra såsom till EU:s förordn-

ingar och nationella lagar (Piehl & Lounela 2012: 135–136). Det gäller intertextualitet eller 

relationer mellan texter (Heikkinen m.fl. 2000: 70). Intertextualitet är också en av de faktorer 

som påverkar texternas klarhet och begriplighet. Detta beror på att texter som baserar sig på 

andra texter kan innehålla till och med direkta citat ur de texter som de är baserade på. Till 

exempel i myndighetstexter och i sådana texter vars syfte är att informera allmänheten är lagar 

ofta närvarande i form av ordagranna citat. Detta kan leda till att texterna blir oklara om den 

citerade lagtexten är abstrakt och svårbegriplig. (Palmgren 2017: 72.) 
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Med anledning av det ovanstående är det viktigt att beakta intertextualitet i dataskydds-

relaterade texter för att utreda om den påverkar kravet på att använda ett begripligt språk. Inter-

textualitet har redan tidigare forskats i lagar (se t.ex. Piehl & Lounela 2012), myndighetstexter 

(t.ex. Puskala 2004, 2010; Koskela 2007, 2008; Lassus 2010) och andra sakprosatexter (t.ex. 

Solin 2001; Puskala 2003). Med undantag av Piehl och Lounela samt Koskela behandlar 

studierna intertextualitet mellan texter som har producerats av en och samma organisation. Piehl 

och Lounela har undersökt intertextuella relationer mellan finska lagar och EU:s rättsakter. 

Koskela (2007, 2008) i sin tur har studerat intertextualitet mellan beredningstexter, lagar och 

myndighetstexter. Såvitt jag vet finns det alltså inte forskning kring intertextualitet mellan 

texter av så många olika organisationer som i min avhandling. Vidare har intertextualitet i data-

skyddspolicyer inte heller forskats i enligt min kännedom. 

Av de skäl som jag har konstaterat ovan har jag valt att undersöka intertextualitet och dess 

manifestationer i olika texter som har med den allmänna dataskyddsförordningen att göra. De 

texter som utgör materialet är på finska och svenska. Det är viktigt att veta hur översättning 

påverkar dataskyddsrelaterade texter i Finland eftersom Finland enligt 17 § i grundlagen och 1 

§ i språklagen har två nationalspråk, finska och svenska. Därigenom finns informationen om 

dataskyddet ofta på både finska och svenska, och de svenska texterna är oftast översättningar 

från finskan (jfr Lassus 2017b: 111). På grund av detta omfattar undersökningens material 

svenskspråkiga översättningar av finskspråkiga originaltexter. 

 

1.2 Syfte 

 

I denna avhandling analyseras olika dataskyddsrelaterade texter, närmare sagt (1) den finska 

och den svenska språkversionen av den allmänna dataskyddsförordningen, (2) Finlands data-

skyddslag på finska och på svenska samt (3) texter som är avsedda för den stora allmänheten 

(eller icke-fackmän eller de vars personuppgifter behandlas) och som omfattar myndig-

hetstexter, dataombudsmannens byrås webbtexter och olika företags och organisationers data-

skyddspolicyer1 på finska och på svenska. Analysen fokuseras på intertextualitet och hur den 

förekommer i de studerade texterna. 

 
1 En dataskyddspolicy kan även kallas för dataskyddsbeskrivning, registerbeskrivning, dataskyddsmeddelande, 

sekretesspolicy, personuppgiftspolicy eller integritetspolicy. I denna avhandling används ordet dataskyddspolicy 

och pluralformen dataskyddspolicyer när en pluralform behövs. Jag är medveten om att språkvården rekom-

menderar att inte använda denna pluralform men föredrar att använda den i avhandlingen. Se till exempel 

https://www.sprakbruk.fi/-/policy-i-pluralis- [läst 18.10.2020]. 

https://www.sprakbruk.fi/-/policy-i-pluralis-
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Den grundläggande hypotesen bakom undersökningen är att texter som har med den all-

männa dataskyddsförordningen att göra karakteriseras av intertextualitet samt att intertextu-

alitet syns på olika sätt i olika texter. Hypotesen baserar sig på tidigare studier om ämnet som 

visar att texter som har skrivits utgående från en lagtext ofta är intertextuella och kan innehålla 

till och med direkta citat ur denna lagtext (se t.ex. Piehl & Lounela 2012: 135; Palmgren 2017: 

72). Dessutom konstaterar Vesa Heikkinen, Petri Lauerma och Ulla Tiililä (2012: 109: se också 

Solin 2006: 83 och Mäntynen 2005: 258) att intertextualitet manifesteras på olika sätt i olika 

genrer, att det är vanligare att hänvisa till andra texter i texter från vissa genrer än i texter från 

vissa andra genrer. Bland annat juridiska texter karakteriseras av att de innehåller ett stort antal 

explicita hänvisningar, citat och kommentarer om andra texter (ibid.). 

Det primära syftet med avhandlingen är att bevisa att dataskyddsrelaterade texter formar en 

kedja av intertextuella hänvisningar eller att de innehåller spår av varandra. Det andra syftet är 

att ta reda på hur intertextualitet syns i de olika dataskyddsrelaterade texterna. Slutligen studeras 

också hur översättning av texterna från finska till svenska påverkar deras intertextuella egen-

skaper. För att nå dessa syften strävar jag efter att svara på följande fem frågor: 

 

1. Vilka texter finns närvarande i de studerade texterna? 

2. På vilka sätt markeras intertextualiteten i undersökningsmaterialet?  

3. Vilka funktioner de intertextuella referenserna har i materialet? 

4. Hurdana skillnader och likheter finns mellan de olika textgrupper som studeras när det gäller 

sätten att markera intertextualitet? 

5. Hurdana skillnader och likheter finns mellan de studerade finska källtexterna och svenska 

översättningarna med hänsyn till intertextualitet? 

 

Den första frågan handlar om att ta reda på vilka texter som står i en intertextuell relation till 

de texter som utgör undersökningsmaterialet (se avsnitt 1.3 nedan). För det första gäller det 

intertextuella relationer som finns mellan de studerade texterna, detta i syfte att bevisa att de 

formar en intertextuell kedja; eventuella intratextuella relationer granskas också. För det andra 

är det också fråga om texter utanför materialet och hur textmaterialet placerar sig inom ett större 

nätverk av texter. Den andra frågan å sin sida gäller att utreda vilka lingvistiska medel som 

används i materialet för att uttrycka texternas relationer till andra texter, med andra ord om de 

exempelvis omfattar citat av andra texter eller om de explicit nämner en annan text (för en 

beskrivning av olika typer av intertextuella referenser se avsnitt 2.2 nedan). Den tredje frågan 

handlar om att utreda vilka funktioner intertextualitet har i de studerade texterna, det vill säga 
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om en intertextuell referens till exempel anger källan till något som anges i en text eller om den 

endast uttrycker att en viss text existerar. Trots att jag har fem forskningsfrågor kan de tre första 

besvaras kort, bland annat genom att säga att en text i materialet nämner en annan text för att 

ange källan till det som tas upp. 

Syftet med den fjärde forskningsfrågan i sin tur är att ta reda på om intertextualitet mani-

festeras på samma sätt i de olika textgrupperna eller om det finns skillnader mellan grupperna. 

Slutligen handlar den femte frågan om att utreda om översättning av de studerade finskspråkiga 

texterna till svenska inverkar på hur intertextualiteten syns i dataskyddsrelaterade texter, till 

exempel om ett direkt citat av dataskyddslagen i en finskspråkig text inte motsvaras av ett direkt 

citat av den svenskspråkiga lagtexten i den svenska översättningen. Det är angeläget att under-

söka översättningar av dataskyddsrelaterade texter eftersom, för det första, när informationen 

till de registrerade finns tillgänglig på flera språk, ska de olika språkversionerna överensstämma 

med varandra (Dataombudsmannen 2020b). För det andra är översättningarna av intresse på 

grund av att svenska lagar och andra myndighetstexter i Finland ofta är översättningar från 

finska (Lassus 2017b: 111). 

 

1.3 Undersökningsmaterial 

 

Materialet i denna studie består av fyra grupper av dataskyddsrelaterade texter som represent-

erar olika genrer och bildar en textkedja. En textkedja är en helhet av texter som följer på 

varandra och där de senare reagerar på de tidigare (Fairclough 1992: 84). De första två 

grupperna av texter utgörs av de lagtexter som ligger högst uppe i textkedjan (eller längst till 

vänster om vi beskriver kedjan linjärt, se figur 1 på nästa sida). Detta innebär att texter som 

handlar om samma ämne och kommer senare i kedjan på något sätt baserar sig på dem och 

innehåller därigenom intertextuella drag. De två första grupperna utgörs båda i själva verket av 

två texter, en på finska och en på svenska. Ur en annan synvinkel kunde de finska och de 

svenska texterna anses bilda två separata textkedjor som emellertid är anknutna till varandra 

genom översättning. I denna avhandling grupperas den finska och den svenska versionen av en 

text till samma grupp eftersom syftet är att utreda om de studerade texterna överhuvudtaget 

bildar en textkedja i stället för att utreda om de finska och de svenska texterna bildar likadana 

kedjor. De andra två textgrupperna utgörs av dataskyddsrelaterade texter som är avsedda för 

den stora allmänheten, eller icke-fackmän, och de ligger till höger i figur 1 (se nästa sida).  

Längst till vänster i den studerade textkedjan (se figur 1 på nästa sida) finns den allmänna 

dataskyddsförordningen som var den första texten om ämnet som publicerades och som har 
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inverkat på uppkomsten av de övriga texterna senare i kedjan. Om EU inte hade utarbetat en 

sådan förordning hade det inte varit nödvändigt att utarbeta en dataskyddslag eller skriva 

myndighetstexter eller andra texter som relaterar till förordningen. Den andra texten, Finlands 

dataskyddslag, har sitt ursprung i förordningen medan de övriga texterna, det vill säga myndig-

hetstexter och olika organisationers dataskyddspolicyer, baserar sig både på lagen och på för-

ordningen. Dataskyddspolicyerna kan dessutom ha blivit påverkade av myndigheternas texter 

och ligger därför längst till höger i textkedjan. Den studerade textkedjan kan visualiseras enligt 

figur 1 nedan: 

 
Figur 1. De studerade texternas förhållande till varandra. 
 

 
 

I figur 1 kan man se den textkedja som de studerade texterna formar och de relationer som 

texterna har till varandra. De svarta pilarna visar den textkedja som texterna kronologiskt sett 

bildar. Ytterligare visar både de svarta och de gråa pilarna hur de tidigare texterna i kedjan 

påverkar senare texter i den. De svarta och gråa pilarna visar också att de är de tidigare texterna 

som finns närvarande i de senare. De blåa pilarna i sin tur visar att de är de senare texterna i 

textkedjan som hänvisar till de tidigare.  

Trots att den studerade textkedjan avgränsas så att den börjar från den allmänna dataskydds-

förordningen och slutar till olika organisationers texter, motsvarar avgränsningen inte helt 

verkligheten. Enligt Merja Koskela (2009: 53) kan det nämligen vara till och med omöjligt att 

hitta den absoluta startpunkten av en textkedja. Även Vesa Heikkinen (2002: 33) konstaterar 

att både början och slutet av en textkedja är öppna. Dataskyddsförordningen har inte heller 

uppstått i ett textuellt vakuum utan det har funnits ett stort antal texter innan den (bland andra 

EU:s andra förordningar och grundfördragen). Dessutom slutar textkedjan troligen inte i de 

olika organisationernas texter utan det finns en mängd andra dataskyddsrelaterade texter som 

har en anknytning till den verkliga textkedjan såsom nyheter, bloggtexter eller diskussioner 

kring ämnet på nätet. Vidare finns det säkert texter också mellan de studerade texterna i kedjan, 
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bland annat regeringens proposition om lagen (RP 9/2018 rd) samt sådana myndighetstexter 

som ligger bakom de myndighetstexter som ingår i undersökningsmaterialet. 

Den första textgruppen som ingår i materialet utgörs av den finska och den svenska språk-

versionen av den allmänna dataskyddsförordningen. Båda språkversionerna finns tillgängliga 

på Europeiska unionens webbplats (GDPR 2016a, 2016b). Förordningen har publicerats i 

Européiska unionens officiella tidning den 4 maj 2016. Syftet med att inkludera förordningen i 

materialet är att kunna utreda hur de senare texterna i textkedjan har påverkats av den. Jag 

analyserar ändå inte det intertextuella i förordningen utan endast bekanta mig med den i syfte 

att då kunna upptäcka eventuella hänvisningar till förordningen i de andra studerade texterna. I 

tabell 1 nedan finns kvantitativa uppgifter om de analyserade lagtexterna: 

 
Tabell 1. De studerade lagtexterna och deras omfång. 

 

Lagtexterna 
Antalet tecken  

med mellanslag 
Översättarsidor2 

GDPR 
FI  

SV  

360 726 

355 719 

FI  

SV  

231,2 

228,0 

Tietosuojalaki 

Dataskyddslagen 

FI  

SV  

27 813 

28 849 

FI  

SV 

17,8 

18,5 

Sammanlagt 
FI 

SV 

388 539 

384 568 

FI 

SV 

249,0 

246,5 

 

Den andra textgruppen utgörs alltså av Finlands dataskyddslag och dess svenska översättning. 

De utgör det andra textparet i textkedjan vilket innebär att de har skrivits utgående från förordn-

ingen och att de i sin tur har påverkat de senare dataskyddsrelaterade texterna i Finland. Lagen 

finns tillgänglig på Finlex (se avhandlingens källförteckning) på både finska och svenska. Den 

började tillämpas den 1 januari 2019. Lagen är den första text som analyseras här för att utreda 

hur intertextuella relationer till andra texter markerats i den. Syftet med att analysera lagen är 

tvådelat: å ena sidan är syftet att reda ut hur dataskyddsförordningen har påverkat den nationella 

författningen som kompletterar den, å andra sidan kan man genom att analysera lagen ta reda 

på hur den intertextuellt påverkat de senare texterna i kedjan.  

Den tredje textgruppen som analyseras utgörs av olika myndighetstexter eller texter som är 

avsedda för personer som inte är experter i dataskydd. Detta gäller dels de personer som arbetar 

vid olika organisationer och behöver vidta olika åtgärder för att kunna säkerställa att data-

skyddslagstiftningen följs vid organisationens verksamhet, dels de personer vars personupp-

gifter olika organisationer behandlar. Syftet med att analysera dataskyddsrelaterade texter som 

är avsedda för lekmän är att reda ut hur de har påverkats av förordningen och lagen, det vill 

 
2 En översättarsida omfattar 1 560 tecken med mellanslag. 
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säga om det finns intertextuella drag och i så fall på vilket sätt intertextualiteten syns. De 

studerade myndighetstexternas kvantitativa uppgifter presenteras i tabell 2 nedan: 

 
Tabell 2. De studerade myndighetstexterna och deras omfång. 

 

Myndighetstexterna 
Antalet tecken  

med mellanslag 
Översättarsidor 

Tietosuojavaltuutetun toimisto: Henkilötietojen käsittely 

Dataombudsmannens byrå: Behandling av uppgifter 

FI 

SV 

1 898 

1 997 

FI 

SV 

1,2  

1,3 

Tietosuojavaltuutetun toimisto: Kerro käsittelystä rekisteröidylle 

Dataombudsmannens byrå: Berätta om behandlingen för den registrerade  

FI  

SV 

3 065  

3 343 

FI  

SV 

2,0 

2,1 

Tietosuojavaltuutetun toimisto: Informaatiovelvoitteen edellyttämät tiedot 

Dataombudsmannens byrå: De uppgifter som informationsplikten förutsätter 

FI  

SV 

7 666  

8 161 

FI 

SV 

4,9  

5,2 

Tietosuojavaltuutetun toimisto: Usein kysyttyä EU:n tietosuoja-asetuksesta 

Dataombudsmannens byrå: Vanliga frågor om EU:s dataskyddsförordning 

FI 

SV 

6 246  

6 201 

FI 

SV 

4,0  

4,0 

Tietosuojavaltuutetun toimisto: Henkilötietojen siirrot Euroopan talousalueen 

ulkopuolelle 

Dataombudsmannens byrå: Överföring av personuppgifter till länder utanför 

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 

FI 

 

SV 

7 781  

 

8 409 

FI 

 

SV 

5,0  

 

5,4 

Pietarsaari: EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) 

Jakobstad: EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) 

FI 

SV 

1 246 

1 293 

FI 

SV 

0,8 

0,8 

Oikeusministeriö: Uusi tietosuojalaki voimaan vuoden 2019 alusta 

Justitieministeriet: Den nya dataskyddslagen träder i kraft vid ingången av 

2019 

FI 

SV 

4 881  

5 209 

FI  

SV 

3,1  

3,3 

Kuntaliitto: Yleinen tietosuoja-asetus 

Kommunförbundet: Den allmänna dataskyddsförordningen 

FI 

SV 

35 655  

36 770 

FI  

SV 

22,9  

23,6 

Kuntaliitto: Tietosuoja-asetuksen huomioiminen kilpailutettaessa julkisia 

hankintoja 

Kommunförbundet: Hur ska dataskyddsförordningen beaktas vid kon-

kurrensutsättning av offentlig upphandling? 

FI 

  

SV 

58 832 

  

61 582 

FI  

 

SV  

37,7 

 

39,5 

Opetus- ja kulttuuriministeriö: Tietosuojaopas oppilaitoksille 

Undervisnings- och kulturministeriet: Dataskyddsguide för läroanstalter 

FI 

SV 

27 432  

28 389 

FI  

SV 

17,6 

18,2  

Sammanlagt 
FI 

SV 

154 702 

161 354 

FI 

SV 

99,2 

103,4 

 

De myndigheter vars texter (sammanlagt 10) analyseras är alltså dataombudsmannens byrå, 

Jakobstad, justitieministeriet, Kommunförbundet och undervisnings- och kulturministeriet. 

Hälften (dvs. fem) av de analyserade texterna är från dataombudsmannens byrås webbplats. Jag 

anser att den är den viktigaste myndigheten i Finland när det gäller dataskydd: enligt § 8 i 

dataskyddslagen är dataombudsmannen ”den nationella tillsynsmyndighet som avses i data-

skyddsförordningen”. De övriga myndigheterna vars texter analyseras är sådana vars kärnverk-

samhet inte består av att behandla frågor kring dataskydd. Samtliga myndighetstexter har som 

syfte att ge information till alla som är intresserade av ämnet. Texterna har publicerats mellan 

åren 2017 och 2020 och de finns tillgängliga på de respektive myndigheternas webbplatser på 

både finska och svenska.  

Den fjärde och den sista textgruppen består av sammanlagt 13 dataskyddspolicyer av 10 

olika organisationer som är verksamma i Finland och som har publicerat sin policy på både 

finska och svenska. De organisationer vars dataskyddspolicyer analyseras omfattar såväl org-
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anisationer inom den offentliga sektorn (FPA, Helsingfors universitet, Posti och Statsrådets 

kansli) som olika företag. Företagen representeras av såväl internationella företag (H&M och 

Kone) som mindre företag som endast har verksamhet i några länder (Kesko, Nordea, Stock-

mann och Telia). Vad gäller FPA, Helsingfors universitet och Statsrådets kansli har deras texter 

kategoriserats utgående från genren till dataskyddspolicyer i stället för att kategorisera dem som 

myndighetstexter. Jag har försökt att välja olika typer av organisationer i syfte att utreda om 

olikheterna mellan dem påverkar hur intertextualitet syns i deras dataskyddspolicyer. Orsaken 

till att materialet omfattar flera texter från FPA och Helsingfors universitet är att de båda för 

det första har en allmän beskrivning om hur dataskydd beaktas inom organisationen och för det 

andra flera dataskyddspolicyer för olika tjänster eller situationer när personuppgifter behandlas. 

På samma sätt som de andra texterna som ingår i materialet, finns också dataskyddspolicyerna 

tillgängliga på de respektive organisationernas och företagens webbplatser på finska och på 

svenska (se källförteckningen). Dataskyddspolicyernas kvantitativa uppgifter finns i tabell 3 

nedan: 

 
Tabell 3. De studerade dataskyddspolicyerna och deras omfång. 

 

Dataskyddspolicyerna 
Antalet tecken  

med mellanslag 
Översättarsidor 

Kela: Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely Kelassa 

FPA: Dataskydd och hantering av personuppgifter vid FPA 

FI 

SV 

4 858  

5 320 

FI 

SV 

3,1  

3,4 

Kela: Kelan etuusrekisterin tietosuojaseloste 

FPA: Dataskyddsbeskrivning för FPA:s förmånsregister 

FI 

SV 

13 444  

14 576 

FI  

SV 

8,6  

9,3 

Kela: Kela-kortin eli sairausvakuutuskortin tilausrekisteri 

FPA: Register för beställningar av FPA-kort/sjukförsäkringskort 

FI 

SV 

4 674  

4 953 

FI  

SV 

3,0  

3,2 

Helsingin yliopisto: Tietosuojailmoitus 

Helsingfors universitet: Dataskyddsmeddelande 

FI 

SV 

16 489  

17 691 

FI 

SV 

10,6  

11,3 

Helsingin yliopisto: Helsingin yliopiston opintohallintojärjestelmän rekisteri-

seloste 

Helsingfors universitet: Registerbeskrivning för Helsingfors universitets 

studieförvaltningssystem 

FI 

 

SV 

21 932  

 

22 762 

FI 

 

SV 

14,1 

  

14,6 

H&M: Tietosuojakäytäntö 

H&M: Integritetspolicy 

FI 

SV 

13 877  

14 103 

FI 

SV 

8,9  

9,1 

Kesko: Tietosuojaseloste, K-Plussan asiakasrekisteri 

Kesko: Dataskyddsbeskrivning, K-Plussa-kundregister  

FI 

SV 

13 642  

14 634 

FI  

SV 

8,7  

9,4 

Kone: Tietosuojaseloste 

Kone: Privacy Statement 

FI 

SV 

18 100  

18 123 

FI 

SV 

11,6  

11,6 

Nordea: Nordean tietosuojaseloste 

Nordea: Nordeas dataskyddsbeskrivning 

FI 

SV 

18 544  

19 229 

FI  

SV 

11,9  

12,3 

Posti: Tietosuoja Postissa, Tietosuojaseloste Postin asiakaspalvelu 

Posti: Postis dataskydd, Dataskyddsbeskrivning för Postis kundtjänst 

FI 

SV 

8 160 

7 440 

FI  

SV 

5,3 

4,7 

Valtioneuvoston kanslia: Tietosuoja 

Statsrådets kansli: Dataskydd 

FI 

SV 

5 634 

4 489 

FI 

SV 

3,6 

2,9 

Stockmann: Stockmannin asiakastietojen tietosuojaseloste 

Stockmann: Dataskyddsbeskrivning för Stockmanns kundregister 

FI 

SV 

31 565  

26 569 

FI 

SV 

20,2  

17,0 

Telia: Tietosuojalausunto 

Telia: Dataskyddspolicy 

FI 

SV 

31 898  

32 201 

FI 

SV 

20,4  

20,6 

Sammanlagt 
FI 

SV 

202 817 

202 090 

FI 

SV 

130,0 

129,4 
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Som framgår av tabellerna 1–3 ovan är de studerade texterna inte lika långa. På grund av att de 

olika textgrupperna omfattar flera texter, anser jag ändå att det går att jämföra resultaten mellan 

de olika grupperna. Vidare omfattar materialet en mängd texter. För att kunna generalisera 

analysens resultat är det emellertid nödvändigt att ha tillräckligt många texter inom varje 

textgrupp. Ytterligare är de dataskyddspolicyer som ingår i materialet mycket likadana till sin 

struktur och innehåll vilket underlättar analysen. 

 

1.4 Metod och avhandlingens disposition 

 

Undersökningen är både kvalitativ och kvantitativ. Undersökningen inleds genom att excerpera 

alla förekomster av intertextuella referenser i de studerade texterna. Därefter kategoriseras 

beläggen på intertextuella referenser utgående från en kategorisering som baserar sig på tidigare 

forskning kring intertextualitet. Antalet belägg på olika kategorier räknas och presenteras med 

tabeller. Detta utgör undersökningens kvantitativa del. Därefter analyseras beläggen närmare 

utgående från de frågor som diskuterades i avsnitt 1.2 ovan. Detta utgör undersökningens kvalit-

ativa del. Materialet har samlats in under våren 2020. För en närmare beskrivning av metoden 

se kapitel 4 nedan. 

Avhandlingen inleds med en diskussion kring intertextualitet i kapitel 2. I kapitel 3 beskrivs 

den allmänna dataskyddsförordningen, juridiska texter och myndighetstexter, dataskyddspol-

icyer och webbtexter samt översättning av dessa, med andra ord materialet och de särdrag som 

de studerade texterna kännetecknas av. I kapitel 4 presenteras metoden och i kapitel 5 analysen 

av undersökningsmaterialet. Slutligen, i kapitel 6, sammanfattas analysen och dess resultat. 

 

2 Intertextualitet 

 

I detta kapitel presenteras begreppet intertextualitet som är ett av de centralaste begreppen ur 

avhandlingens synvinkel. Kapitlet inleds med en diskussion kring begreppets olika definitioner 

som har lagts fram av olika forskare (avsnitt 2.1). Därefter, i avsnitt 2.2, introduceras olika typer 

av intertextualitet samt de sätt på vilka intertextualitet kan uttryckas i en text. I avsnitt 2.3 

beskrivs hur intertextualitet syns i sakprosatexter. Slutligen, i avsnitt 2.4, diskuteras hur be-

greppet har tillämpats inom översättningsvetenskapen. 
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2.1 Allmänt om intertextualitet 

 

Ingen text eller språkbrukare lever i ett textuellt vakuum utan alla texter står i relation till andra 

texter, och alla språkbrukare påverkas av andras ord (Ajagán-Lester m.fl. 2003: 203). Feno-

menet handlar om intertextualitet som betyder ”textens relation till andra texter” (Hosiaisluoma 

2003: 357; min översättning). Begreppets betydelse har emellertid diskuterats mycket och olika 

forskare definierar det på olika sätt. Det har till och med diskuterats om termen ska stå i 

singularis (en. intertextuality, sv. intertextualitet) eller i pluralis (en. intertextualities, sv. inter-

textualiteter) (Orr 2003: 6). Jag anser dock att även om begreppet kan definieras på flera olika 

sätt, är den bakomliggande tanken alltid att det är fråga om någon typ av relation mellan två 

eller flera texter och att det därför är bättre att använda termen i singularis (intertextualitet). För 

att då hänvisa till att det finns olika typer av intertextualitet kunde man, i stället för att använda 

termen i pluralis, använda olika termer för olika typer av relationer. Detta är något som till 

exempel Gérard Genette (1997 [1982]; se nedan) har gjort fast intertextualitet i hans verk var 

endast en relationstyp och inte syftade på alla relationer som kan finnas mellan texter. 

Termen intertextualitet har ursprungligen introducerats av Julia Kristeva i mitten av 1960-

talet och den har traditionellt använts inom litteraturforskningen. Kristeva (1980b [1969]: 66; 

min översättning) definierar begreppet med att säga att ”varje text är konstruerad som en mosaik 

av citat; varje text är en absorbering och en transformation av en annan text”, och vidare är 

”varje text en skärningspunkt av texter där minst en annan text kan läsas”. En text är en kombin-

ation av flera texter, flera uttryck och ord som har hämtats från andra texter. En text är där-

igenom en intertextualitet. (Kristeva 1980a [1969]: 36.) En text påverkas således av tidigare 

texter på olika sätt samtidigt som den i sin tur påverkar framtida texter, det vill säga att historien 

inverkar på texter och texterna inverkar på historien (Kristeva 1980b [1969]: 68). Leon S. 

Roudiez (1980: 15) påpekar dock att Kristevas idé om intertextualitet i stor utsträckning har 

missförståtts av andra forskare och att begreppet inte har någonting att göra med källorna av en 

litterär text. Kristeva (1984 [1974]: 59–60; min översättning) har också själv tagit upp detta och 

definierat begreppet som ”en transposition av ett eller flera teckensystem till ett annat”. 

Trots att Kristeva var den första som använde termen, var det ändå inte hon som intro-

ducerade tanken om att texterna påverkar varandra. I och med termen sammanfattade hon 

Michail Bachtins tanke om att alla yttranden är dialogiska, vilket innebär att de alltid är relat-

erade till andra yttranden. (Ledin 1997: 64.) Och fast det var Bachtin som först introducerade 

tanken om att yttranden är dialogiska och Kristeva som myntade termen intertextualitet, kan 

begreppet anses ha sitt ursprung redan i Ferdinand de Saussures arbete (Allen 2011: 2), närmare 
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sagt i hans tanke om att lingvistiska tecken är differentiella (a.a.: 11). Att de lingvistiska tecknen 

är differentiella innebär att deras betydelse beror på deras relation till andra lingvistiska tecken 

och att de inte hade någon betydelse alls utan denna relation till andra tecken, utan att likna 

vissa tecken och avskilja sig från vissa andra (de Saussure 2014 [1916]: 216, 220). Utöver de 

Saussure och Bachtin har även Valentin Volosjinov diskuterat fenomenet innan Kristeva 

myntade termen. I sitt verk behandlar Volosjinov (Vološinov 1990 [1929]: 138) ”främmande 

tal” som han definierar som något som någon annan har sagt och som blir en del av en ny 

kontext.  

I sin essä Le mot, le dialogue et le roman som publicerades i verket Semeiotiké 1969 (engelsk 

översättning Word, Dialogue, and Novel i Kristeva 1980b) introducerar och diskuterar Kristeva 

Bachtins tanke om att ett yttrande är en dialog mellan skribenten, läsaren och den kulturella 

kontexten, både den nutida och den historiska. Enligt Bachtin (Bakhtin 19863: 118) kan ett 

yttrandes mening definieras endast utifrån dess relation till andra yttranden. Nya yttranden blir 

en del av en existerande kedja av yttranden som består av tidigare yttranden på vilka dessa nya 

yttranden svarar (a.a.: 84). Yttrandena står alltså i en dialogisk relation till andra yttranden (a.a.: 

128). Kristeva (1980b [1969]: 65) tillämpar Bachtins idéer om yttranden på texter och påpekar 

vidare att en text hellre ska ses som en korsning av texter, en dialog, än som en punkt, en fast 

betydelse. Dialogen kan anses ha tre dimensioner: skribenten, mottagaren och de andra texterna. 

Därigenom definieras textens status på två olika sätt, horisontellt och vertikalt. Att textens status 

definieras horisontellt betyder att texten hör både till skribenten och till mottagaren. En vertikal 

definiering däremot syftar på att texten står i relation till både tidigare och samtida texter. (A.a.: 

65–66.) Indelningen i horisontell och vertikal intertextualitet utgör grunden för kategorisering 

av intertextuella referenser i analysen och diskuteras närmare i avsnitt 2.2 nedan.  

Efter att Kristeva introducerade begreppet har flera forskare deltagit i diskussionen om dess 

betydelse och framfört sina egna tolkningar om vad Kristeva avser med intertextualitet. Michel 

Foucault (1972 [1969]: 28) definierar intertextualiteten genom att säga att alla texter baserar 

sig på och förändrar andra texter, både samtida och tidigare. Samma tänkesätt kan vi hitta också 

hos Norman Fairclough (1992: 84) som skriver att intertextualitet är en egenskap hos texter och 

betyder att texter innehåller delar av andra texter. Enligt Roland Barthes (1990a [1977]: 159–

160) är en text en kombination av anonyma citat som inte kan spåras och som redan lästs. På 

samma sätt som Kristeva anser även Barthes (a.a.: 146) att en text är vävd av citat och kon-

staterar vidare att en skribent aldrig kan skriva ett original utan endast imitera och kombinera 

 
3 De essäer som ingår i samlingen är från 1953–1975 men de har först publicerats 1986. 
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redan existerande texter. Enligt min åsikt är detta synsätt emellertid ganska radikalt och där-

igenom också problematiskt eftersom en skribent enligt det endast kunde kopiera bitar av redan 

existerande texter och inte skapa något som vore helt nytt.  

Ur en annan synvinkel kan intertextualiteten ses till och med som ett villkor för all kommu-

nikation i stället för att se den bara som relation mellan två eller flera texter (Makkonen 1991: 

19). Enligt Barthes (1990b [1970]: 10–12) är alla texter intertextuella till följd av att textens 

läsare känner till ett otaligt antal texter och koder. Intertextualiteten kan alltså ses som något 

som beror på läsaren och inte bara som egenskap hos en text. Även Michael Riffaterre (1983 

[1979]: 237) skriver att intertextualitet inte kan existera utan någon eller något som kan upp-

täcka en relation mellan två texter. Tillämpar jag detta på översättning beror frågan om inter-

textualitet existerar i en översatt text eller inte på två faktorer. För det första ska en översättare 

upptäcka de relationer som källtexten har med andra texter. För det andra ska måltextens läsare 

upptäcka de relationer som måltexten har med andra texter. Om någondera av dessa två inte 

uppfylls, försvinner vissa intertextuella referenser som ursprungligen fanns i källtexten. 

Riffaterre (1980, citerad i Makkonen 1991: 22) har vidare menat att intertextualitet skapas av 

läsaren och de observationer som hen gör om textens relationer med andra, både tidigare och 

framtida, texter. Fairclough (1992: 85) tar också upp detta och hävdar att det inte bara är den 

aktuella texten eller de texter av vilka den aktuella texten innehåller delar av som läsaren baserar 

sin tolkning på utan intertextualitet handlar också om de övriga texter som läsaren använder i 

tolkningsprocessen. 

Laurent Jenny (1982: 34) å sin sida betonar vikten av intertextualitet ännu mer och kon-

staterar att det till och med kan vara omöjligt att förstå en text utan intertextualitet. En text kan 

förstås endast då den sätts i relation till andra texter, och dessa andra texter kan till och med 

sägas definiera hela texten (ibid.). Enligt min tolkning kan Jennys definition anses ha sitt 

ursprung i de Saussures definition av differentiella lingvistiska tecken eftersom det centrala i 

båda definitioner är ju att de är de andra tecknen eller texterna som definierar det aktuella 

tecknets eller den aktuella textens betydelse. Också Foucault (1972 [1969]: 97–98) diskuterar 

vikten av intertextualitet i att förstå en text och skriver att textens form definieras av dess 

verbala kontext, det vill säga de tidigare, samtida och senare texterna som den aktuella texten 

står i relation till. Graham Allen (2000: 6) anser dessutom att det inte endast gäller relationer 

mellan texter utan likaså textens relation till det litterära systemet. Även Anna Solin (2001: 17) 

diskuterar detta och menar att intertextualitet omfattar också textens relationer med de kulturella 

och lingvistiska konventioner som textens skribent utgår ifrån när hen skapar mening och på 

vilka textens läsare baserar sin tolkning av texten. 
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Genette (1997 [1982]: 1–2) däremot definierar begreppet på ett mer avgränsat sätt. Enligt 

Genette betyder intertextualitet att en eller flera texter samtidigt finns närvarande i en annan 

text på så sätt att närvaron kan påvisas. Ur denna synvinkel avgränsas intertextualiteten till att 

gälla endast citat, plagiat och allusioner (ibid.). Denna mer avgränsade definition beror på att 

Genette anser att intertextualitet är en form av transtextualitet som syftar på allt som skapar 

relationer mellan texter. Utöver intertextualitet innehåller transtextualitet också paratextualitet, 

metatextualitet, arkitextualitet och hypertextualitet. Med paratexter avser Genette bland andra 

rubriker, förord och fotnoter, som står i en mindre explicit relation till en text, en paratext. En 

metatext däremot formar en relation till en annan text genom att berätta om den. Arkitextualitet 

å sin sida syftar på relationer mellan texter som hör till samma kategori såsom till samma genre 

eller diskurstyp. (A.a.: 3–4.) Begreppet hypertextualitet använder Genette (a.a.: 5) för att 

beskriva alla typer av relationer som finns mellan två texter, med andra ord på samma sätt som 

några andra forskare använder begreppet intertextualitet.  

Kirill Taranovskij (Taranovsky 1976) å sin sida har introducerat begreppet subtext. Enligt 

Taranovski (a.a.: 18; min översättning) är en subtext ”en redan existerande text eller en text-

grupp som återspeglas i en ny text”. I Finland har Taranovskis subtextanalys blivit känd tack 

vare Pekka Tammis arbete. Tammi (1991: 74) konstaterar att även en senare text kan bli en 

subtext och påverka läsningen av en tidigare text eftersom läskonventionerna kan förändras 

över tiden om nya texter kräver det. Förhållandet mellan en subtext och en ny text är inte alltid 

likadan. En subtext kan nämligen fungera bland annat som en källa som påverkar en ny text när 

skribenten tar intryck av den. I detta fall är det fråga om en genetisk anknytning mellan texterna. 

(Taranovsky 1976: 18.) Tammi (1991: 66) påpekar att subtexter som fungerar som en källa för 

en ny text har mer att göra med uppkomsten av en text än med läsningen av den. Därför kan 

denna typ av subtexter inte hjälpa oss i att förstå den nya textens betydelse (ibid.). En annan typ 

av förhållanden mellan en text och en subtext som Taranovskij (Taranovsky 1976: 18) 

diskuterar utgörs av de fall där subtexten inverkar på tolkningen av den nya textens betydelse, 

det vill säga att subtexten kan avgöra tolkningen eller endast stöda den. Denna typ av subtexter 

producerar mer textuell information och hjälper därigenom i att förstå texten (a.a.: 21). 
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2.2 Olika typer av intertextualitet4 

 

Det intertextuella i en text kan förekomma på olika sätt (Fairclough 1992: 104). De inter-

textuella relationerna kan exempelvis vara antingen explicita eller implicita (Jenny 1982: 34) 

och det kan gälla relationer mellan konkreta texter eller relationer mellan olika konventioner, 

till exempel genrer (Ledin 1997: 72). Liksom vid definiering av begreppet intertextualitet, finns 

det också skillnader i hur olika forskare kategoriserar olika typer av intertextualitet och vilka 

benämningar de använder på dessa kategorier.  

För det första kan man skilja mellan intertextualitet och intratextualitet. Såsom diskuterades 

ovan, gäller intertextualitet en texts relation till två eller flera andra texter, antingen tidigare 

texter eller samtida texter. Intratextualitet å sin sida handlar om relationer mellan två eller flera 

ställen inom en och samma text (Fairclough 1992: 46). Intertextualitet kan alltså ses inom en 

text eller mellan flera texter (Heikkinen m.fl. 2012: 103). För det andra kan både intertextualitet 

och intratextualitet förekomma på olika sätt i en text såsom diskuteras nedan. Den kate-

gorisering som används för att klassificera de olika intertextuella referenser som förekommer i 

undersökningsmaterialet baserar sig på det som diskuteras nedan. För en närmare beskrivning 

om kategoriseringen se kapitel 4 nedan.  

 

Horisontell och vertikal intertextualitet och andra klassificeringar 

 

Kristeva (1980b: 66) skiljer mellan två typer av intertextualitet, horisontell intertextualitet och 

vertikal intertextualitet. Dessa utgör de två huvudkategorier som används i analysen i kapitel 5 

nedan. Enligt Fairclough (1992: 103) syftar Kristevas horisontell intertextualitet på relationer 

mellan en text och tidigare och framtida texter i en textkedja (eller både tidigare och framtida 

delar inom en text). Detta betyder att en text öppet hänvisar till andra texter (eller till andra 

ställen i samma text) bland annat genom att innehålla direkta eller indirekta citat, presupposit-

ioner eller olika metatextuella markörer (Puskala 2010: 305). Ungefär samma distinktion görs 

mellan begreppen referentiell intertextualitet (Heikkinen m.fl. 2012: 103) och syntagmatisk 

intertextualitet (Solin 2001: 22). Vertikal intertextualitet å sin sida betyder att det finns inter-

textuella relationer mellan en text och andra texter som skapar textens kontexter (Fairclough 

1992: 103). Ett exempel på vertikal intertextualitet är att varje genre innehåller drag som är 

typiska för andra genrer (Puskala 2010: 305). Vid sidan av vertikal intertextualitet har även 

 
4 Allt som anges om olika intertextuella referenser i detta avsnitt gäller såväl finskan och svenskan om något 

annat inte anges.  
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begreppen typologisk (respektive referentiell) intertextualitet (Heikkinen m.fl. 2012: 103) och 

paradigmatisk (respektive syntagmatisk) intertextualitet (Solin 2001: 22) använts. 

Fairclough (1992: 85) själv beskriver samma skillnad med termerna manifest intertextualitet 

och konstitutiv intertextualitet eller interdiskursivitet. Med manifest intertextualitet avser Fair-

clough den typ av intertextualitet där andra texter (eller andra delar i en och samma text) är 

explicit synliga i den aktuella texten genom att de explicit markerats på något sätt, liksom med 

citattecken. Konstitutiv intertextualitet eller interdiskursivitet däremot syftar på diskurskon-

ventioner, att den aktuella texten innehåller tecken på genrekonventioner. (A.a.: 104.) 

Också Per Ledin (1997: 67) åtskiljer samma två typer av intertextualitet som Kristeva och 

Fairclough men använder i stället termerna textsamspel och normsamspel. Ledins term text-

samspel syftar på samma kategori som Kristevas benämning horisontell intertextualitet, med 

andra ord sådana fall där en text innehåller explicita tecken på en annan text eller en annan del 

inom texten. Den andra texten är alltså språkligt signalerad på något sätt, exempelvis med olika 

anföringar. Normsamspel (jfr Kristevas benämning vertikal intertextualitet) däremot syftar på 

relationer mellan olika typer av textnormer. Bland annat olika institutioner i samhället har olika 

diskurssystem med olika textnormer som påverkar hur en ny text ser ut. (Ibid.) 

När det gäller horisontell intertextualitet kan man använda det ovan nämnda begreppet 

textkedja för att syfta på texter som står i relation till varandra. En textkedja kan även kallas för 

intertextuell kedja. I en intertextuell kedja står två eller flera texter i växelverkan med varandra, 

de tidigare texterna i kedjan fastställer omständigheterna för de senare och dessa i sin tur 

inverkar på hur läsare tolkar betydelser i de tidigare texterna. (Virtanen m.fl. 2018: 26.) När det 

däremot gäller vertikal intertextualitet kan man mena en genrekedja som är en textkedja där de 

senare texterna förändrar betydelser i de tidigare texterna på ett förutsebart sätt (Fairclough 

1992: 130). Till exempel vid universitetet bygger avhandlingar och mognadsprov upp en genre-

kedja på grund av att avhandlingarna inverkar på mognadsproven på ett etablerat sätt (Virtanen 

m.fl. 2018: 26). Genrekedjor, och i synnerhet sådana genrekedjor där en muntlig text (såsom 

diskussioner om en ny lag) förändras till en skriftlig text (såsom en lagtext), är väsentliga för 

institutionerna och deras verksamhet. (A.a.: 27) 

Indelningen i horisontell och vertikal intertextualitet representerar endast en möjlig katego-

risering av intertextualitet. Riffaterre (1980, citerad i Makkonen 1991: 23) har introducerat 

indelningen i aleatorisk och obligatorisk intertextualitet. Med aleatorisk eller sporadisk inter-

textualitet avses de fall där läsaren skapar en länk mellan två eller flera texter utgående från 

sina egna tidigare erfarenheter. Olika läsare kan förknippa samma text med olika texter bero-

ende på bland annat vad de har läst tidigare. (Ibid.) Enligt min tolkning beror intertextualiteten 
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i dessa fall på läsaren och det kan hända att skribenten inte ens har syftat till att skapa en inter-

textuell relation till en annan text. Dessutom anser jag att aleatorisk intertextualitet bidrar till 

att olika läsare tolkar en och samma text på olika sätt. Om vi tänker på översättning innebär 

detta att olika översättare kan skapa mycket olika översättningar av en och samma text eftersom 

de tolkar källtexten och det intertextuella i den på olika sätt. Enligt Riffaterre (1980, citerad i 

Makkonen 1991: 23) krävs obligatorisk intertextualitet däremot för att man ska kunna förstå en 

text. I ett sådant fall befinner läsaren sig i en situation där hen inte kan förstå någonting i texten 

ifall hen inte kan förknippa den med en annan text. Vid obligatorisk intertextualitet är det alltså 

texten som leder läsaren till att göra intertextuella tolkningar medan vid aleatorisk intertextu-

alitet det är läsaren som bestämmer när hen vill se intertextuella markörer. (A.a.: 23–24.) 

Eftersom det finns olika typer av intertextualitet och intratextualitet, kan de synas på olika 

sätt i en text. Dessutom förekommer intertextualitet och intratextualitet på olika sätt i olika 

genrer (Solin 2006: 83). När det gäller horisontell intertextualitet, eller textsamspel, kan den 

antingen markeras explicit eller vara mer implicit. Skribenten kan till exempel använda citat 

och referat och genom att göra detta markera inter- eller intratextualiteten för läsaren på ett 

explicit sätt. Negationer däremot är ett exempel på en mer implicit typ av textsamspel. (Ledin 

1997: 70–71.) Sätten att markera horisontell intertextualitet diskuteras närmare nedan. Dessa 

utgör de underkategorier som används i analysen (se kapitel 4 nedan). Vertikal intertextualitet, 

eller normsamspel, å sin sida kan manifesteras bland annat genom att en text innehåller drag av 

olika genrer eller diskurser (a.a.: 72).  

 

Explicit intertextualitet 

 

Den kanske explicitaste markören för horisontell intertextualitet i en text är citat eller referat 

som kan vara antingen direkta eller indirekta (Tammi 1991: 78). Att citera betyder att återge 

”vad någon annan har sagt eller skrivit” (SAS 2003: 305). Skribenten kan alltså låna något från 

en annan text som sådant eller ändra det på något sätt. Skribenten kan till och med citera sina 

egna tidigare texter. (Tammi 1991: 78, 80.) Utöver att citera eller referera det som har sagts kan 

man enligt VISK (§ 1457) referera även sådant som inte har sagts eller sådant som kommer att 

sägas. När man refererar eller citerar vad någon annan har sagt, skapar man en intertextuell 

relation mellan den aktuella texten och den tidigare texten samt dess kontext (Kalliokoski 2005: 

10). Vi kan fortsätta tankegången och hävda att man kan också citera andra delar inom en och 

samma text om det är ändamålsenligt att upprepa något som har redan sagts. 



17 

 

När citatet är direkt, det vill säga att något har citerats ordagrant, ska det markeras på ett 

tydligt sätt, vanligtvis med citattecken (Hyvärinen 2015) och citatets källa ska nämnas (Niini-

mäki 2012: 365). Citattecknen kan likaså användas när skribenten vill hänvisa till en annan text 

och dess innehåll utan att citera en hel mening eller nämna texten direkt. Då är det ett ord eller 

ett uttryck som står inom citattecken. På så sätt kan skribenten visa att ett visst ord eller uttryck 

har använts av någon annan när denna har diskuterat samma ämne. (Solin 2001: 27.) När det 

däremot gäller indirekta citat behöver citattecknen inte användas utan det som har sagts har 

blivit en del av skribentens egen text (VISK § 1460). Om ett direkt citat inte markeras med 

citattecken är det fråga om plagiat (Genette 1997 [1982]: 2). 

Ibland kallas citat och referat för anföring. Anföringen kan vara antingen direkt (ett orda-

grant citat) eller indirekt (icke-ordagrant referat). Följande exempel från Svenska Akademiens 

språklära (SAS 2003: 306) illustrerar skillnaden mellan direkt och indirekt anföring: 

 
(1) 

Hon säger: ”I morgon slutar jag.” (Direkt anföring) 

 

(2) 

Hon säger att hon slutar i morgon. (Indirekt anföring) 

 

En anföring består vanligtvis av ett subjekt, ett anföringsverb samt det direkta eller indirekta 

citatet. Subjektet är den som citeras, till exempel ett pronomen som i exemplen 1 och 2 eller ett 

namn. Anföringsverbet är vanligtvis ett verb som beskriver att någon har sagt eller skrivit något, 

exempelvis säga, fråga eller skriva. (SAS 2003: 305; SAG 1999: 861) Dessutom kan även 

mottagaren till det som har sagts eller skrivits anges (VISK § 1476). Som sagt, ska ett direkt 

citat markeras med citattecken och anföringsverbet skiljas från citatet med kolon (se ex. 1). När 

det gäller indirekt citat, används vanligtvis en bisats med att (se ex. 2) eller en interrogativ 

bisats. (SAG 1999: 845, 851; för finskans del se VISK § 1460.) I stället för att använda ett 

anföringsverb kan man använda en konstruktion med mukaan (sv. enligt eller i enlighet med) i 

syfte ange källan för citatet (VISK § 1480). Hur ett referat eller en anföring ser ut beror dock 

på textens genre. Genren inverkar nämligen på bland annat hur mycket av en text är referat och 

hur dessa referat markeras. (Mäntynen 2005: 258.) 

Utöver termerna citat, referat och anföring har också termen allusion använts för att tala om 

olika relationer mellan texter, speciellt inom litteraturforskningen. Fast allusioner är känne-

tecknande för skönlitterära texter, kan man hitta allusioner även bland andra i icke-skönlitterära 

texter, musik och målningar (Leppihalme 1997: 6). Yrjö Hosiaisluoma (2003: 40; min över-

sättning) definierar en allusion som ”en indirekt hänvisning till ett skönlitterärt eller ett veten-
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skapligt verk i en skriftlig framställning eller tal”. En allusion är alltså inte ett direkt citat utan 

den lånar någonting från en annan text indirekt (ibid.). Med andra ord fungerar allusioner som 

ledtrådar för läsaren som försöker förstå deras betydelse. Trots detta behöver läsaren emellertid 

känna till den text som ligger bakom allusionen för att kunna förstå den. (Leppihalme 1997: 4.) 

En allusion kan samtidigt skapa en anknytning med flera än bara en annan text, med andra ord 

ha flera källor. Då är det fråga om en polygenetisk allusion. Med allusioner kan skribenten 

således ge läsaren flera möjligheter att förknippa den aktuella texten med andra texter. (Hosiais-

luoma 2003: 40.) 

Tammi (1991: 75–85) presenterar sammanlagt tre olika typer av explicita anknytningar 

mellan två texter av vilka den första är den redan ovan diskuterade typen eller citat. Den andra 

typen utgörs av explicita hänvisningar till personer eller verk genom att nämna dem, att ”citera” 

deras namn (a.a.: 76; citattecknen i originalet). Även VISK (§ 1480) konstaterar att det är 

möjligt att ange källan till ett citat med att endast nämna den i stället för att använda ett 

anföringsverb eller en konstruktion med mukaan (sv. enligt eller i enlighet med). Det har ändå 

diskuterats om relationen mellan två texter kan aktiveras endast genom att nämna den andra 

texten, men genom att göra detta påminns läsaren indirekt om den nämnda textens egenskaper. 

(Tammi 1991: 76.) Jag anser att man genom att nämna en text kan aktivera en relation mellan 

två texter men när det gäller att nämna en person såsom en författare, blir det svårare att uppnå 

den önskade effekten. Detta beror på att en författare antagligen har skrivit flera verk och 

därigenom blir det mindre troligt att läsaren ser ett samband mellan den aktuella texten och just 

den text som textens skribent har tänkt på när hen har nämnt författaren. 

Den tredje typen av explicita anknytningar som Tammi (1991: 75–85) nämner utgörs av 

stilistiska lån. Skribenten kan nämligen citera stilistiska element utöver av att citera lexikala 

element. De stilistiska lånen kan gälla exempelvis lån av syntaktiska element, textens kompos-

ition, rim eller enstaka ljud (a.a.: 82–85). För att relationen mellan två texter kan aktiveras 

genom att låna ska det citerade stilistiska elementet vara tillräckligt särpräglat så att det kan 

anknytas endast till den citerade texten (a.a.: 82). Stilistiska lån förekommer främst i skön-

litterära verk och således är de inte de centralaste ur avhandlingens synvinkel. Att ha omfattande 

kunskaper om hur intertextualitet kan manifesteras i olika texter hjälper emellertid i att upptäcka 

intertextualitet i olika texter och i att få en djupare förståelse om fenomenet intertextualitet. 

Därför beskrivs i detta avsnitt även sådana typer av intertextuella referenser som troligen inte 

förekommer i undersökningsmaterialet.  
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Implicit intertextualitet 

 

Alla intertextuella relationer i en text markeras dock inte alltid explicit. Solin (2001: 28) 

konstaterar att största delen av de intertextuella relationerna i en text är implicita och att det till 

och med kan vara omöjligt att spåra all intertextualitet som en text innehåller. Implicitare 

intertextualitet kan markeras bland annat med negationer, ställningstaganden, presuppositioner, 

metaforer och ironiska uttryck. Negationerna implicerar ofta att någon har sagt eller kunde säga 

att det motsatta kan vara möjligt (Ledin 1997: 71). Genom att använda en negation anknyter 

skribenten alltså sin text till en annan text men genom att göra detta också avvisar den (Fair-

clough 1992: 121–122). Tar skribenten ställning till något skapar hen en relation mellan den 

aktuella texten och den text vars innehåll hen tar ställning till. Genom att uttrycka sin åsikt om 

något visar skribenten att ämnet är känt från andra sammanhang. (Karvonen 1995: 103.) 

Ställningstagandena omfattar oftast ett utryck som anger vad skribenten tänker om något (t.ex. 

det är viktigt / otänkbart / klart) samt en att-sats genom vilken skribenten kan referera det hen 

tar ställning till (Shore 2005: 55). Även med att referera någon annans text kan skribenten 

uttrycka hur hen tolkar den. När man refererar en text upprepar man nämligen inte texten i dess 

originalform utan endast förmedlar sin egen tolkning av texten. (Herlin 2005: 360.) 

När det gäller presuppositioner, konstaterar Fairclough (1992: 121) att de utgör ett sätt för 

skribenten att hänvisa till andra texter utan att nämna dessa med anledning av att när mottagaren 

läser uttrycket kan hen anta att det som uttrycket presupponerar har nämnts i en tidigare text. 

Om det till exempel står i en text ”I’d forgotten that your mother had remarried”, presupponerar 

meningen att mottagarens mor har varit gift, skilt sig från sin make och gift sig igen. Vidare 

presupponerar meningen att skribenten (eller den som pratar) har fått information om detta från 

ett tidigare samtal eller någon annan text till vilken den ovanstående meningen hänvisar till 

(a.a.: 120; Faircloughs exempel). En metafor i sin tur kan tolkas som en intertextuell markör 

eftersom om en metafor ska bli förstådd, ska den kunna förenas med något (en text, ett kulturellt 

element osv.) som både skribenten och mottagaren känner till (Kalliokoski 1992: 295). Det 

samma gäller också ironi: mottagaren måste identifiera den text som står bakom det ironiska 

uttrycket. Ironi anknyter en text till en annan text eftersom ett ironiskt uttryck är ett eko av ett 

annat uttryck. (Fairclough 1992: 123.) Detta gäller antar jag alla typer av humor: för att humorn 

ska bli förstådd ska den som skriver eller talar och mottagaren kunna förknippa de humoristiska 

elementen i texten med just den text på vilken humorn baserar sig. 
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Med begreppet intertextualitet avses alltså de olika relationer som kan finnas mellan två (eller 

flera) texter. Termen har introducerats av Kristeva men tanken om att alla texter är i dialog med 

andra texter har diskuterats redan tidigare av de Saussure, Bachtin och Volosjinov. Dessutom 

har ett stort antal andra forskare deltagit i diskussionen om vad som egentligen menas med 

begreppet, och det har använts som verktyg i en mängd olika studier inom olika vetenskaps-

områden. Texter kan sägas stå i relation till varandra på två olika nivåer: vertikalt sett med andra 

texter som hör till samma genre och horisontellt sett med tidigare och samtida texter. Dessutom 

kan intertextualitet manifesteras i en text på olika sätt, antingen explicit eller implicit, bland 

andra i form av citat, explicita hänvisningar till personer eller en annan text eller i form av 

negationer. 

I denna avhandling används begreppet intertextualitet i dess enklaste betydelse som en 

relation mellan två eller flera texter. Intertextualitet analyseras med andra ord utifrån hur en 

annan text har markerats i de analyserade texterna. I analysen används begreppen vertikal och 

horisontell intertextualitet samt de ovan diskuterade typer av intertextuella referenser (se kapitel 

4 nedan för en närmare beskrivning av metoden). 

 

2.3 Intertextualitet i sakprosatexter 

 

Begreppet intertextualitet har traditionellt använts inom litteraturforskningen men det finns 

undersökningar också om intertextualitet bland andra i filmer, musik och fotografi (Allen 2011: 

169) samt i sakprosatexter (Ledin 1997: 63) som utgör materialet för denna undersökning. När 

det gäller sakprosatexter, finns det intertextualitet bland annat mellan olika institutionella texter. 

Till exempel EU:s rättsakter och nationella lagar formar en textkedja, en helhet av texter som 

innehållsmässigt är likadana och som är reaktioner på varandra. (Piehl & Lounela 2012: 135.) 

Sådana textkedjor är ganska typiska för institutioner som EU. Texter inom en institution baserar 

sig ofta på ett stort antal tidigare texter, både skriftliga och muntliga. (Koskinen 2008: 125–

126.) Även Erkka Vuorinen (2004: 121) tar upp detta och konstaterar att nästan alla texter som 

produceras inom EU står i relation till en eller flera tidigare texter. Ibland markeras denna 

relation tydligt men ibland innehåller texten endast små tips om relationen (ibid.). Det är likaså 

vanligt att sätta ihop institutionella texter genom att infoga bitar ur tidigare texter. Utöver lagar 

syns intertextualitet också i andra sakprosatexter som ligger senare i textkedjan och som baserar 

sig på lagar och EU:s rättsakter. (Piehl & Lounela 2012: 136.) Detta utgör grunden för min 

undersökning.  
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Juridiska texter innehåller både explicit och implicit intertextualitet och intratextualitet. 

Exempelvis i lagar syns explicit intertextualitet och intratextualitet i synnerhet i form av hänvis-

ningar till andra författningar eller till ett annat ställe i författningen i fråga. (Piehl & Lounela 

2012: 135.) I lagtexterna är intertextualitet till största delen implicit fast de innehåller även 

explicit intertextualitet. Orsaken till att lagtexterna innehåller delar av andra texter är det ovan 

nämnda faktumet att institutionella texter sätts ihop med hjälp av bitar av tidigare texter. Men 

trots att texterna ofta innehåller ordagranna citat nämns deras källor inte alltid. (A.a.: 136.) 

Lagtexterna påverkar också andra texter, såsom myndighetstexter och sådana texter vars 

syfte är att informera allmänheten. Denna typ av texter kan innehålla till och med direkta citat 

ur lagtexter vilket leder till att de ofta blir obegripliga och abstrakta. (Palmgren 2017: 72.) 

Jannika Lassus (2017b: 122) kallar denna inverkan som lagtexter har till exempel på andra 

juridiska texter och myndighetstexter för återanvändning av text. Därtill konstaterar Lassus 

(a.a.: 123) att lagtexternas inverkan syns även i översättning genom att de översätta lagtexterna 

blir en förebild för en översättare när hen översätter andra texter. Dessa översättningar i sin tur 

kan bli språkliga förebilder för läsarna (ibid.). Myndighetstexterna å sin sida påverkar inte lagar 

vilket visar att de intertextuella referenserna är enkelriktade och att det finns en viss hierarki 

mellan texterna (Piehl & Lounela 2012: 135). 

Lagtexterna påverkas således av tidigare författningar och påverkar i sin tur framtida texter, 

både juridiska texter och andra texter, inklusive översättningar. Som diskuteras nedan i avsnitt 

3.2.2, har det juridiska språket utvecklats mycket under de senaste decennierna och använder 

numera i högre grad enklare konstruktioner (Jensen m.fl. 2012: 13). Jag anser att denna 

utveckling tack vare intertextualiteten har säkert haft en positiv inverkan också på utveckling 

av myndighetsspråk som varit föremål för begriplighetsfrämjande åtgärder under de senaste 

decennierna. Fast intertextualitet kan ha en negativ inverkan på en text, kan den alltså enligt 

min åsikt även bidra till att en text eller språket i den i någon mån förbättras.  

Utöver lagtexter möter vi intertextualitet även i andra sakprosatexter, såsom i myndighets-

texter. Myndighetstexterna har oftast intertextuella relationer med ett stort antal olika texter. 

Intertextualitet manifesteras exempelvis genom att texterna innehåller konkreta hänvisningar 

till andra texter samt termer som har definierats i någon annan text och genom att textens ämne 

behandlas som känt. (Heikkinen m.fl. 2000: 39.) Att intertextualitet är typiskt för myndighets-

texter syns dessutom i texters uppbyggnad. Myndighetstexterna saknar ofta en inledning till 

ämnet om det har behandlats tidigare i någon annan text. Textens mottagare antas alltså vara 

förtrogen med en annan text eller en grupp av texter som har med ämnet att göra för att hen ska 

kunna förstå den aktuella texten. (A.a.: 40.) 



22 

 

I Finland har intertextualitet i myndighetstexter forskats tidigare av bland andra Jaana 

Puskala (2004, 2010) och Merja Koskela (2007, 2008). Puskala har undersökt intertextualitet i 

kommunala texter och konstaterar (2004: 284) att de oftast är intertextuella på samma sätt som 

alla andra texter eftersom de bygger på andra, tidigare texter. Kommunala texter är intertextu-

ella även därför att de tillhör en viss genre och följer vissa genrekonventioner (a.a.: 289). Ett 

bra exempel på en genre som är intertextuell är enligt Puskala (2010: 305) en föredragningslista 

eftersom ”den bygger på andra, tidigare texter i ännu högre grad än vad texter från många andra 

genrer gör”, både på horisontell och på vertikal nivå. Föredragningslistorna innehåller bland 

annat direkta och indirekta citat, sådana genrespecifika drag som är kännetecknande för lag-

texter och ekonomiska rapporter samt olika metatextuella markörer (ibid.). 

Koskela å sin sida har forskat i genrekedjor på skatteförvaltningens webbplats (2007) samt 

inom statsförvaltningen (2008). Varje institution använder vissa textgenrer i sin verksamhet och 

dessa genrer står i varierande relation till varandra och formar således en genrekedja (Koskela 

2007: 134). En webbplats är vanligtvis uppbyggd så att dess användare börjar från framsidan 

och går framåt genom att klicka olika länkar som tar användaren till en ny sida. Att gå framåt 

genom olika länkar kan enligt Koskela beskrivas som en genrekedja; genom att klicka en länk 

får användaren fram en ny text som kan höra till en annan genre än den tidigare texten. Hurdan 

genrekedjan är beror på vilka länkar användaren väljer. (A.a: 142–144.) Koskela tycks använda 

termen genrekedja i en annan betydelse än Fairclough (1992: 130; se avsnitt 2.2 ovan). Enligt 

Fairclough syftar termen på en kedja av texter som förändrar betydelserna i varandra på ett 

förutsebart sätt. När det gäller en webbplats kan man säga att det finns olika genrer som formar 

en kedja men kedjan kan innehålla texter som inte alls har en stark relation till någon annan text 

i kedjan om vi jämför denna relation med relationen mellan texter såsom en vetenskaplig artikel 

och dess sammanfattning. Därigenom skulle jag hellre använda här begreppet en textkedja eller 

en intertextuell kedja. 

Inom statsförvaltningen beror genrekedjans uppbyggnad däremot på den uppgift som i varje 

enskilt fall ska utföras. Inom en organisation utförs uppgifter på ett etablerat sätt och därigenom 

är även de genrer som används och relationerna mellan dem i hög grad väletablerade. (Koskela 

2008: 113–114.) I statsförvaltningens texter manifesteras intertextualitet bland annat genom att 

en annan text nämns, att en annan text refereras eller att en lag eller någon annan myndighetstext 

hänvisas till. Att hänvisa till en lag eller ett specifikt ställe i en lag, det vill säga till en annan 

text inom förvaltningen, är typiskt för statsförvaltningens texter. (Koskela 2008: 118–119.) 

Enligt Koskela (a.a.: 123) följer intertextualiteten med andra ord vissa regler i statsförvalt-

ningens texter. 
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2.4 Intertextualitet och översättning 

 

Intertextualitet är ett viktigt begrepp även inom översättningsvetenskapen. Relationen mellan 

översättning och intertextualitet har diskuterats mycket, och olika forskare ser relationen på 

olika sätt. Å ena sidan kan intertextualitet ses som ett drag hos källtexten som kan orsaka 

problem vid översättning (Bichet 2017: 7) medan å andra sidan översättning i sig kan definieras 

som intertextuell aktivitet (Sanatifar 2015: avsnitt 1). Trots att olika forskare inte är eniga om 

hurdan relationen mellan översättning och intertextualitet är, råder det inget tvivel om att man 

inte kan glömma vikten av intertextualitet när man diskuterar översättningsverksamhet eller 

översättningar (Puskala 2004: 281). 

Om vi först närmar oss intertextualitet som ett drag hos källtexten, ser vi att intertextualiteten 

har ansetts vara en av de mest utmanande egenskaperna i en text att återge. Det finns flera 

faktorer som bidrar till att det är svårt att översätta intertextuella drag. Den första utmaningen 

uppstår när översättaren ska identifiera de intertextuella referenserna korrekt. Om översättaren 

inte kan identifiera det intertextuella i källtexten kan det leda till missförstånd och vidare till 

inkorrekt översättning. Den andra utmaningen är att kunna tolka den intertextuella referensen 

på rätt sätt efter att ha identifierat den. (Sanatifar 2015: avsnitt 2.4.) Problemet med detta är att 

de intertextuella referenserna ofta har flera möjliga tolkningar och dessutom kan översättaren 

inte veta om textens skribent har menat att skapa en intertextuell referens eller inte (Sohn 2008: 

186). Såsom Mieke K. T. Desmet (2001: 33) konstaterar, upptäcker översättaren alltså å ena 

sidan inte alla intertextuella referenser i en text men å andra sidan skapar hen nya referenser, 

till exempel just på grund av att hen kan se intertextualitet även i sådana ställen i källtexten där 

skribenten inte har menat att hänvisa till en annan text. Leppihalme (1997: 20) talar om over-

translation och menar att översättaren kan se allusioner på ett ställe där det inte finns allusioner. 

Termen kan enligt min tolkning även användas när översättaren ser vilken som helst annan 

intertextuell referens där en sådan inte finns. 

Såväl identifiering av intertextuella markörer som de sätt på vilka översättaren tolkar dessa 

markörer påverkas av översättarens kulturella och sociala historia och hens lingvistiska och 

kulturella arkiv (Federici 2007: 152). Eleonora Federici (ibid.) kallar dessa för översättarens 

personliga börda vilket för mig låter för negativt. Jag skulle hellre anse dem som redskap som 

hjälper i att översätta fast de också kan ha negativa påverkningar om översättaren exempelvis 

tolkar en referens på ett felaktigt sätt utgående från sin bakgrund. Att kunna förstå intertextuella 

hänvisningar i källtexten och överföra dessa till måltexten kräver att översättaren behärskar 

käll- och målspråket och är insatt i käll- och målkulturen (Sohn 2008: 178). Federici (2007: 
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152) menar att alla översättare tolkar en och samma text på olika sätt beroende på sina tidigare 

erfarenheter. Även Desmet (2001: 34) påpekar att alla översättningar berättar någonting om 

översättarens tolkning av källtexten och därigenom likaså om översättarens kulturella, sociala 

och lingvistiska historia. 

Att identifiera intertextuella drag i källtexten och tolka dem rätt räcker dock inte: över-

sättaren behöver också kunna överföra referensens mening till måltexten. Problemet med detta 

å sin sida är att något som är välkänt i källkulturen nödvändigvist inte är det i målkulturen. 

(Sanatifar 2015: avsnitt 2.4.) Leppihalme (1997: 4) kallar dessa kulturbundenheter för kultur-

krockar (culture bumps) och påpekar att måltexten kan bli oklar om översättaren inte kan hitta 

ett sätt att översätta dessa hänvisningar till kulturbundna företeelser så att måltextens läsare kan 

förstå dem. Ett exempel på kulturbundenheter är allusioner som å ena sidan kan ha en välkänd 

betydelse i källkulturen men vara helt okända i målkulturen. Å andra sidan kan allusioner 

emellertid vara transkulturella och vara välkända i såväl källkulturen som i målkulturen. (A.a.: 

IX.) Utöver allusioner finns det andra kulturbundenheter som kan orsaka problem vid över-

sättning, bland annat sådana extralingvistiska fenomen som sådana djur, sociala institutioner 

eller varumärken som endast finns i källkulturen, eller intralingvistiska fenomen som idiom 

eller sätt att tilltala eller hälsa en annan person (a.a.: 2). Vidare kan det gälla exempelvis 

personer som är välkända i källkulturen men inte i målkulturen. När man då i en översatt text 

hänvisar explicit till en sådan person, såsom en författare, är det sannolikt att måltextens läsare 

inte känner till författaren och dennes verk och därigenom aktiveras den intertextuella re-

lationen som finns mellan källtexten och en annan text inte (se även avsnitt 2.2 ovan). 

Utöver att vara kulturbundna kan de intertextuella referenserna i källtexten vara mycket 

komplexa och bestå av flera nivåer av betydelser. I dessa fall krävs av översättaren att hen för 

det första kan identifiera och tolka alla dessa nivåer och för det andra överföra alla betydelser 

till måltexten på så sätt att textens mottagare i målkulturen kan förstå referenserna (Federici 

2007: 152–153). Genom att överföra en intertextuell referens i källtexten till måltexten ger 

översättaren nämligen ett uttryck åt antagandet att måltextens mottagare har samma bakgrunds-

information om kulturen och språket samt om tidigare och samtida texter som källtextens 

mottagare har (Bichet 2017: 7). Därför kan det hända att det inte ens är möjligt att översätta en 

intertextuell referens och översättaren måste välja vilka av källtextens betydelsenivåer som 

bevaras i måltexten (Federici 2007: 153). 

Flera forskare har introducerat olika möjliga strategier för översättning av intertextuella 

markörer. Följande diskussion kring dessa strategier utgör grunden den kategorisering som 

används nedan i kapitel 5 för att kategorisera de olika sätt som har använts för att översätta 
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intertextuella referenser i undersökningsmaterialet. Innan översättaren gör ett val mellan de 

olika strategierna, måste hen bedöma om en viss intertextuell referens spelar en viktig roll i den 

aktuella texten eller inte, med andra ord om det överhuvudtaget är nödvändigt att översätta 

uttrycket så att den intertextuella referensen överförs till måltexten (Desmet 2001: 36). Enligt 

Eva M. Almazán García (2001: 16) kan en intertextuell referens översättas antingen direkt eller 

indirekt. Gränsen mellan direkt och indirekt översättning är ändå inte skarp utan det gäller 

snarare ett kontinuum. Att översätta direkt betyder här att översättaren bevarar källtextens 

intertextuella referenser utan att försöka anpassa dem till målkulturen, och genom att göra detta 

litar hen på att måltextens läsare kan förstå referenserna utan kulturell anpassning. Risken med 

direkt översättning är dock att måltextens läsare inte förstår texten eller tolkar den fel. (Ibid.) 

Också Desmet (2001: 34) diskuterar en likadan strategi och menar att det bästa alternativet 

ibland kan vara att översätta referensen med det närmaste möjliga uttrycket som motsvarar 

källspråkets uttryck i målspråket. Även Leppihalme (1997: 78, 84) föreslår att en allusion kan 

överföras till källtexten utan att förändra den, det vill säga översätta den direkt. 

Att översätta indirekt menar däremot att översättaren förklarar den intertextuella referensen 

på något sätt så att originalreferensen kan förstås av läsaren (Almazán García 2001: 16). Desmet 

(2001: 34) å sin sida anser att det andra alternativet är att helt enkelt utelämna sådana referenser 

som är mycket källkulturspecifika eftersom måltextens läsare inte skulle kunna förstå dem. 

Almazán García (2001: 16) däremot föreslår att det i dessa fall vore bättre att använda fotnoter 

för att förklara de referenser som mottagaren kanske inte förstår. Också Federici (2007: 157) 

konstaterar att referenser som inte kan översättas direkt eller i sin helhet borde förklaras på 

grund av att de intertextuella referenserna i en text utgör en viktig del av en texts betydelse. 

Leppihalme (1997: 79, 84) å sin sida ger flera alternativ för översättaren att välja emellan om 

en direkt översättning av en allusion inte är möjlig. För det första kan översättaren förklara 

allusionen på något sätt till exempel i texten, i en fotnot eller i översättarens förord. För det 

andra kan översättaren byta allusionen mot en annan som är bättre känd i målkulturen eller 

omformulera allusionen på ett sätt som gör det möjligt för mottagaren att förstå dess betydelse. 

För det tredje och sista kan översättaren välja att inte översätta allusionen utan antingen 

inkludera allusionen på källspråket i måltexten eller utelämna den i sin helhet. (Ibid.) 

Na Gyung Sohn (2008) i sin tur introducerar fyra olika strategier som översättaren kan välja 

emellan. Syftet med att välja en lämplig strategi är att kunna aktivera de olika lingvistiska, 

sociala och kulturella kunskaper som måltextens läsare har och följaktligen försäkra att mål-

texten innehåller samma information som källtexten (a.a.: 189). Den första möjliga strategin är 

att förklara den intertextuella referensen i brödtexten inom parenteser eller i en fotnot. På 
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samma sätt som Almazán García och Federici anser även Sohn att det är viktigt att försöka 

minska avståndet mellan källtextens skribent och måltextens läsare i stället för att utelämna 

svåra referenser. (A.a.: 190.) I sådana fall då det inte finns ett motsvarande uttryck i målspråket 

kan översättaren antingen använda en ordagrann översättning som eller ersätta den inter-

textuella referensen i källtexten exempelvis med en intertextuell referens som har en mot-

svarande betydelse i målkulturen (a.a.: 191–193). Det fjärde och sista alternativet som över-

sättaren enligt Sohn (2008: 194) har är translitteration, det vill säga inkludera den intertextuella 

referensen i måltexten på dess ursprungliga form, med andra ord på källspråket. 

Trots att det finns flera möjliga sätt att försöka överföra betydelser i källtexten till måltexten, 

kan en översättning enligt Genette (1997 [1982]: 214) aldrig vara helt trogen till sin källtext 

och genom att översätta en text ändrar man alltid dess mening. Här kan vi dock lägga till att det 

är flera faktorer som påverkar hur trogen en översättning kan vara med hänsyn till sin källtext. 

När det exempelvis gäller texter som översätts inom Finland mellan finska och svenska, borde 

källtextens och måltextens mottagare ha ungefär samma bakgrundinformation med anledning 

av att de alla bor i samma kultur. När det däremot gäller till exempel kulturen i Spanien skiljer 

den sig ganska mycket från den finska kulturen och därför är det troligen svårare att bevara de 

intertextuella hänvisningarna i översättningar mellan spanska och finska. 

Intertextualiteten kan trots allt vara även till nytta för översättaren. Puskala (2004: 286) 

konstaterar att ”textsamspelet underlättar alltid översättarens uppgift”. Bland annat i Finland 

kan en kommunal översättare läsa den finska lagtexten som en finsk kommunal text baserar sig 

på och kontrollera vilka ord och formuleringar som har använts i lagen. Om formuleringen i 

lagen är identisk med formuleringen i den kommunala texten, kan översättaren använda den 

motsvarande formuleringen i den svenska lagtexten också i översättningen. Dessutom kan 

textsamspelet underlätta översättarens arbete när hen försöker översätta en term vars motsvar-

ighet beror på kontexten. Då kan översättaren nämligen kontrollera andra texter om ämnet och 

se vilken motsvarighet som använts i dem. (Ibid.) 

Utöver att närma sig intertextualiteten endast som ett drag hos källtexten, kan man likaså 

tänka att översättning i sig är en intertextuell aktivitet. Genette (1997 [1982]: 214) uppfattar 

översättning som en lingvistisk form av transposition. Transposition i sin tur är en av de vikt-

igaste tillämpningarna av hypertextualitet (dvs. för Genette vilken som helst typ av relation 

mellan två texter) (a.a.: 212–214). Översättning är således en transposition av en text från ett 

språk till ett annat (ibid.), och genom att översätta skapar man en intertextuell relation mellan 

källtext och måltext (Bichet 2017: 7). Jag kunde vidare konstatera att den intertextuella relat-

ionen mellan en översättning och dess källtext är starkare än andra intertextuella relationer. 
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Översättningen borde ju ha bland annat exakt samma innehåll och samma stil som källtexten 

medan till exempel ett citat eller referat i icke-översatta texter troligen avser endast en del av 

en annan text eller en text endast lånar något stilistiskt element från en annan text. En 

översättning är alltså intertextuellt bunden till sin källtext på flera sätt än någon annan text är 

till den text den har lånat någonting från. 

Enligt Christiane Nord (2010: 11) blir en text en del av målkulturens intertextuella system 

när den översätts. Källtexten och måltexten blir också en del av ett system av intertextuella 

relationer som omfattar även tidigare översättningar, parallelltexter och alla texter inom käll-

kulturen och målkulturen (ibid.). Enligt Federici (2007: 154) visar detta översättningens dubbel-

het: å ena sidan borde måltexten innehålla alla intertextuella referenser i källtexten och å andra 

sidan blir texten en del av målkulturens intertextuella nätverk genom översättning. Översättning 

som en intertextuell aktivitet kan alltså ses som en aktivitet som utvidgar det intertextuella 

nätverket (a.a.: 152). Även Farzaneh Farahzad (2009: 128) skiljer två olika nivåer av inter-

textualitet när det gäller översättning som intertextuell aktivitet. För det första kan man skilja 

en lokal nivå vilket syftar på att källtexten (eller prototexten som Farahzad kallar den) står i en 

intertextuell relation till andra texter i källkulturen. För det andra kan man säga att det finns en 

global nivå vilket betyder att måltexten (eller metatexten) står i en intertextuell relation till 

källtexten och till alla andra eventuella översättningar som har gjorts av källtexten. (Ibid.) 

Intertextualitet har alltså diskuterats inom översättningsvetenskapen delvis ur samma syn-

vinklar som inom andra vetenskapsområden men det finns också skillnader. Intertextualitet kan 

förstås som en egenskap hos texten både inom översättningsvetenskapen och inom andra veten-

skapsområden. Dessutom ses intertextualitet inom båda som något som beror på läsaren och 

som inverkar på hur läsaren tolkar en text. Inom översättningsvetenskapen diskuteras inter-

textualitet ytterligare genom att mena att översättning i sig är en intertextuell aktivitet.  

 

3 Texter om dataskydd: särdrag och kontexter 

 

I detta kapitel presenteras närmare de särdrag som de studerade texterna kännetecknas av. Att 

beskriva texterna är viktigt: genom att känna bakgrunden till dem och deras centrala särdrag 

kan vi uppfatta orsaken till att det uppstår intertextualitet. Kapitlet inleds med avsnitt 3.1, en 

beskrivning av bakgrunden till den allmänna dataskyddsförordningen. Därefter, i avsnitt 3.2, 

diskuteras juridiska texter och myndighetstexter i syfte att visa hur de drag som de kännetecknas 

av påverkar förekomsten av intertextualitet. I avsnitt 3.3 presenteras dataskyddspolicyerna för 
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att visa bakgrunden till deras intertextualitet. I avsnitt 3.4 beskrivs webbtexter eftersom under-

sökningsmaterialet är elektroniskt tillgängligt. Slutligen, i avsnitt 3.5, diskuteras översättning 

av de olika typer av texter som analyseras i denna avhandling.  

 

3.1 Den allmänna dataskyddsförordningen som EU-text 

 

Den textkedja som studeras i denna avhandling börjar med den allmänna dataskyddsför-

ordningen. I detta avsnitt beskrivs därför vad dataskyddsförordningen innebär. Avsnittet inleds 

med att i avsnitt 3.1.1 kort introducera EU-lagstiftning. Introduktionen erbjuder grundläggande 

kunskap om hur EU-lagstiftningen fungerar och möjliggör att se bakgrunden till varför data-

skyddsrelaterade texter är intertextuella: EU-lagstiftningen påverkar nationell lagstiftning, 

bland annat genom att vissa av EU:s rättsakter förutsätter att medlemsstaterna utfärdar en lag 

eller bearbetar en existerande lag, med andra ord en text. Därefter, i avsnitt 3.1.2, presenteras 

närmare den allmänna dataskyddsförordningen och dess inverkan på europeiska medborgare 

och organisationer. 

 

3.1.1 EU-lagstiftning 

 

Europeiska unionens lagstiftning kan delas in i primärrätt och sekundärrätt. Med primärrätt 

avses unionens grundfördrag som styr all EU-verksamhet. (EU 2017.) I grundfördragen anger 

unionen grundläggande rättsliga bestämmelser om dess mål, organisation och funktionssätt 

(Borchardt 2017: 90). Med sekundärrätt avses däremot de olika rättsakter som EU kan använda 

för att nå fördragens mål (EU 2017). Sekundärrätten kan delas in i fyra grupper: ”rättsakter 

med lagkaraktär (förordningar, direktiv och beslut), rättsakter utan lagkaraktär (vanliga rätts-

akter, delegerade akter och genomförandeakter), icke bindande rättsakter (rekommendationer 

och yttranden) och handlingar som inte är rättsakter (interinstitutionella avtal, resolutioner, 

förklaringar och åtgärdsprogram)” (Borchardt 2017: 91; kursiveringar i originalet). Ur avhandl-

ingens synvinkel är de centralaste EU-rättsakterna förordningar och direktiv som nedan be-

skrivs närmare. De övriga rättsakterna däremot presenteras inte närmare här eftersom de inte är 

väsentliga för avhandlingen (för en beskrivning av dessa se t.ex. Borchardt 2017: 106–110). 

Förordningar är de kraftigaste av EU:s rättsakter och fungerar som EU-lagar. Förordn-

ingarnas primära syfte är att skapa en enhetlig rätt som är gemensam för alla medlemsländer. 

De är bindande och alla medlemsländer ska tillämpa dem som sådana vilket innebär att med-

lemsstaterna inte kan tillämpa exempelvis endast en del av dem. Förordningarna ger direkta 
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rättigheter och skyldigheter, och medlemsstaterna förutsätts inte ge några särskilda nationella 

bestämmelser om genomförandet av förordningar. (Borchardt 2017: 100.) Direktiv å sin sida 

har som primärt syfte att bidra till rättsharmonisering. På samma sätt som förordningar, gäller 

även direktiv alla medlemsstater. Till skillnad från förordningar betyder detta inte att de be-

stämmelser som ges i nationella lagar automatiskt ersätts av direktivet (a.a.: 101) utan i direktiv 

anges de mål som länderna ska uppnå, och länderna ska utarbeta sina lagar utgående från direkt-

iven (EU 2019). Till följd av detta bildar direktiv och nationella lagar intertextuella kedjor 

(Piehl & Lounela 2012: 135). 

EU-rätten är en fristående rättsordning vilket dock inte innebär att EU:s rättsordning och 

medlemsstaternas rättsordningar formar separata skikt utan de är intimt sammanflätade och 

beroende av varandra. Att dessa rättsordningar är beroende av varandra syns bland annat i att 

vissa luckor i EU:s rättsordning fylls av medlemsstaternas rättsordningar. (Borchardt 2017: 

134–135.) Vad som sker på nationell nivå efter att en rättsakt har godkänts av Europaparla-

mentet och rådet beror på rättsaktens karaktär. När det gäller förordningar, ska de tillämpas som 

sådana och medlemsstaterna behöver inte vidta några separata åtgärder för att en förordning ska 

träda i kraft. (Oikeusministeriö 2020b: kapitel 1.3.3.)5 Detta innebär bland annat att delar av en 

förordning inte ska inkluderas i nationell rätt eller att förordningen inte behöver förklaras med 

hjälp av nationell reglering (a.a.: kapitel 2.3). Ibland förutsätts medlemsstaterna ändå att ge 

kompletterande nationella bestämmelser om till exempel påföljderna eller vilka myndigheter 

som är ansvariga för övervakningen (ibid.), vilket kan leda till att det uppstår intertextualitet. 

Förordningar kan med andra ord kräva att en ny text, såsom en lag, utfärdas eller att en exis-

terande text bearbetas. Kravet på att utfärda en ny text utgör grunden till att det finns inter-

textuella relationer mellan unionens rättsakter och nationella författningar. 

 

3.1.2 Dataskyddsförordningens särdrag och dess inverkan på invånare 

 

Den allmänna dataskyddsförordningen reglerar behandlingen av personuppgifter som rör 

enskilda personer inom Europeiska unionen (Europeiska kommissionen 2020b). Förordningens 

officiella namn är Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 och den började 

tillämpas den 25 maj 2018 (GDPR 2016b). Den gäller alla enskilda personer, företag och org-

anisationer som behandlar personuppgifter (Europeiska kommissionen 2020b). En personupp-

 
5 När jag genom att använda institutionens finska namn hänvisar till en institution som kan antas publicera texter 

på både finska och svenska betyder det att texten i fråga endast finns tillgänglig på finska eller att den finska och 

den svenska versionen är olika till sina innehåll och jag har använt den finska versionen.  
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gift innebär alla de uppgifter som gäller en identifierad eller identifierbar person. Person-

uppgifter är bland andra namn, e-postadress, bilens registreringsnummer och uppgifter om far- 

och morföräldrars genetiska sjukdomar. (Tietosuojavaltuutetun toimisto 2018b.) Förordningen 

inleds med dess namn som följs av ingressen som i sin tur omfattar beaktandeledet och samman-

lagt 173 skäl av vilka Europaparlamentet och Europeiska unionens råd har antagit förordningen. 

Efter ingressen kommer själva förordningen. Förordningen består av 11 kapitel som i sin tur 

har delats in i 99 artiklar som har delats in i punkter och led. Dataskyddsförordningens struktur 

följer således genreschemat för förordningar och markerar därigenom vertikal intertextualitet. 

I samband med dataskyddsförordningen gav EU direktivet (EU) 2016/680. 

Med anledning av reformen måste alla företag som är verksamma inom EU följa starkare 

regler för dataskydd än tidigare och medborgare har mer kontroll över sina personuppgifter 

(Europeiska kommissionen 2020a). Medborgarna får bättre skydd för sina personuppgifter, de 

kan styra behandlingen av dessa uppgifter på flera sätt och har flera nya rättigheter gällande 

dataskyddet (Dataombudsmannen 2020d). En individ har bland annat rätt till att få tydlig och 

begriplig information om behandlingen av sina personuppgifter (Europeiska kommissionen 

2018a: 1). Denna öppenhetsprincip ställer olika krav på språket som används när medborgare 

informeras om behandling av personuppgifter. Språket ska vara klart och tydligt och inform-

ationen ska vara lättillgänglig och lättbegriplig (GDPR 2016b: skäl 39 i ingressen). Kravet på 

att den registrerade ska ges information om behandlingen kan anses utgöra grunden till att de 

dataskyddspolicyer som studeras i denna avhandling överhuvudtaget existerar. Ur ett företags 

synvinkel betyder dataskyddsreformen att det är lättare att utvidga verksamheten utomlands på 

grund av att det finns bara en dataskyddsförfattning som gäller hela unionen. Samma regler 

gäller både sådana företag som är etablerade inom Europeiska unionen och sådana företag som 

är etablerade utanför den. Om ett företag behandlar personuppgifter inom EU ska det följa EU:s 

dataskyddsregler. (Europeiska kommissionen 2018b: 1–2.) 

 

3.2 Juridiska texter och myndighetstexter 

 

Detta avsnitt inleds med en allmän beskrivning av myndighetstexter och institutionell kom-

munikation i avsnitt 3.2.1 eftersom samtliga studerade texter kan anses vara produkter av instit-

utionell kommunikation. Därefter, i avsnitt 3.2.2, presenteras de särdrag som juridiska texter 

har och i avsnitt 3.2.3 andra typer av myndighetstexter, det vill säga myndighetstexter som inte 

är lagar eller andra författningar. Alla myndighetstexter är alltså inte juridiska texter och alla 

juridiska texter är inte myndighetstexter. På grund av att den juridiska text som studeras i denna 
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avhandling (Finlands dataskyddslag) är en myndighetstext har jag valt att inkludera beskriv-

ningar av både juridiska texter och myndighetstexter under samma avsnitt. Syftet med avsnitt 

3.2 är att beskriva de drag som de studerade myndighetstexterna kännetecknas av och som 

inverkar på hur intertextualitet manifesteras i myndighetstexter. 

 

3.2.1 Allmänt om myndighetstexter och institutionell kommunikation 

 

Med myndighetstexter avses de texter som myndigheter och de som erbjuder offentliga tjänster 

producerar. Språket som används i dessa texter kallas för myndighetsspråk. Begreppet omfattar 

bland annat språket i författningar, EU-texter och inom basservice. (Kotus 2020.) Heikki E. S. 

Mattila (2010: 181) påpekar dock att begreppet även kan användas i en bredare betydelse nästan 

synonymiskt med begreppet juridiskt språk så att det syftar på allt språkbruk inom juridik och 

förvaltning. Oberoende av hur man definierar begreppet är det inte fråga om en enhetlig språk-

form. Myndighetstexter är nämligen oftast kombinationer av flera olika texter och återspeglar 

språkbruket inom olika livsområden vilket gör att språket i dem kan variera mycket. (Heikkinen 

m.fl. 2000: 9.) Ett typiskt drag hos myndighetstexter är alltså intertextualitet (om intertextualitet 

i myndighetstexter se avsnitt 2.3 ovan) vilket kan göra det svårare för läsaren att förstå texten 

om hen inte känner de texter som den aktuella texten står i relation till. (A.a.: 39–42.) Dessutom 

kan en myndighetstext vara till exempel en lag, ett pressmeddelande eller en anvisning som alla 

är olika genrer och därigenom språket i dem utgör inte en enhetlig språkform (a.a.: 10). 

Myndighetsspråk forskas i ofta under benämningen institutionellt språk eller institutionell 

kommunikation (Heikkinen m.fl. 2000: 24). Det har emellertid diskuterats mycket vad som 

egentligen menas med institutionell kommunikation och även begreppet institution har defini-

erats på olika sätt av olika forskare. Såsom Saga Bendegard (2014: 46) konstaterar, används 

begreppet institution både i allmänspråket och i fackspråk inom olika fackområden och det har 

således flera olika betydelser. Med begreppet kan nämligen menas ”allt från specifika, admin-

istrativt avgränsade enheter vid ett universitet, exempelvis Institutionen för nordiska språk, till 

abstrakta institutioner som familjen” (ibid.). Trots att begreppet institution kan definieras på 

flera olika sätt finns det några egenskaper som är gemensamma för alla institutioner. Exempel-

vis har institutionerna vanligtvis sina egna förväntningar på olika genrer och deras innehåll, 

form och användning (Ledin & Selander 2003: 111). Dessa förväntningar kan enligt min tolk-

ning påverka också intertextualitet och hur den förekommer i olika institutioners texter. En 

institution kan till exempel ha sina egna normer för hur andra texter ska hänvisas till. 
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Med institutionell kommunikation (t.ex. produktion av texter) menas kommunikation som 

tar plats i en organisatorisk kontext, antingen så att någon inom institutionen skriver en text till 

andra medlemmar inom institutionen eller till någon utanför institutionen eller så att någon 

utanför institutionen kontaktar den. Enligt denna definition är bland annat texter inom förvalt-

ningen och myndigheterna institutionella. Det som är centralt är att om någon inom en institut-

ion skriver en text, skriver hen den i institutionens namn, inte i sin roll som privatperson. 

(Kankaanpää 2006: 43–44.) Det som är kännetecknande för institutionell kommunikation är att 

förhållandet mellan de som kommunicerar är asymmetriskt (Lassus 2010: 16). Institutionen 

(eller den som representerar institutionen i en kommunikationssituation) vet mer om institut-

ionens verksamhet och det som talas om och har mer auktoritet medan den som kontaktar 

institutionen till och med kan vara ekonomiskt beroende av institutionen (ibid.). 

 

3.2.2 Finlands dataskyddslag som en juridisk text 

 

Den allmänna dataskyddsförordningen har påverkat medlemsstaterna och därmed Finland som 

behövde revidera sin personuppgiftslagstifning efter att förordningen trädde i kraft i maj 2018. 

En kompletterande och preciserande lag, dataskyddslagen, stiftades, och den trädde i kraft den 

1 januari 2019. (Eduskunta 2018.) Lagtexter, liksom just dataskyddslagen, hör till en bredare 

kategori av juridiska texter som har sina egna särdrag vilket inverkar bland annat på hur inter-

textualitet syns i dem. Därför omfattar detta avsnitt en beskrivning av juridikens språk.  

Ett fackspråk är en språkform som används inom ett fackområde såsom juridik. En av de 

största skillnaderna mellan fackspråk och allmänspråk är att fackspråk har en särskild term-

inologi. (Clausén 2011: 21.) Juridikens språk eller det juridiska språket är således ett fackspråk 

som används inom juridikens fackområde. Fackspråk kan dock också definieras som en 

språkform som används i kommunikation mellan experter (se t.ex. Šarčević 2000: 9) men när 

det gäller det juridiska språket, har det även lekmän som mottagare (Landqvist 2010: 56). Detta 

gör att man inte kan ge en uttömmande definition av det juridiska språket genom att definiera 

det som ett fackspråk (Nordman 2009: 56). Juridikens språk är dessutom inget entydigt begrepp 

och olika forskare definierar det på olika sätt (Landqvist 2016: 113). Juridiskt språk används 

nämligen i ett stort antal olika texter och det juridiska språket varierar ganska mycket beroende 

på i vilken typ av text det används (Lehto 1999: 119). 

Det finns flera möjliga sätt att kategorisera olika typer av juridiskt språk. För det första kan 

man skilja mellan det skriftliga och det muntliga juridiska språket (Landqvist 2000: 32). 

Lieselott Nordman (2009: 53–54) indelar det skrivna juridiska språket vidare i tre språkformer 
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enligt vilken typ av texter det används i. Den form av juridiskt språk som används i lagtexter, 

förordningar, konventioner och andra bestämmelser kallas för författningsspråk (ibid.). Sten 

Palmgren (2017: 70) kallar denna språkform för lagspråk. Mattila (2017 [2002]: 4) å sin sida 

talar om såväl lagspråk (språket i lagar och andra författningar eller språket i alla juridiska 

texter) som författningsspråk (språket i författningar). Förvaltningsspråket eller språket i jurid-

iska beslut i sin tur används bland andra i överklaganden, pläderingar och skriftliga fram-

ställningar till domstol, och rättsvetenskapens språk i vetenskapliga texter såsom läroböcker 

och vetenskapliga artiklar (Nordman 2009: 54). 

Fast det finns ett stort antal olika juridiska textgenrer, finns det vissa egenskaper som karakt-

eriserar dem alla och juridikens språk överhuvudtaget. För det första har det juridiska språket 

en särskild terminologi. Juridiken omfattar flera olika samhällsområden (det finns t.ex. lagar 

som reglerar olika fackområden) vilket gör att det juridiska fackspråket innehåller drag från 

andra fackspråk. (Nordman 2009: 54.) Jag anser att detta bidrar till att juridiska texter är inter-

textuella. Genom att använda exempelvis termer som är specifika för kemin i en lag skapas 

intertextualitet mellan lagen och texter där dessa termer behandlas eller definieras. För det andra 

är meningarna i det juridiska språket oftast längre och mer komplicerade än i allmänspråket och 

juridikens språk har som sitt primära syfte att vara exakt. Denna strävan efter exakthet kan 

försämra textens stil och klarhet. (Lehto 1999: 120.) Juridikens språk har speciellt tidigare 

ansetts vara krångligt och svårförståeligt men det juridiska språket har dock utvecklats mycket 

under de senaste decennierna. I dag är det vanligare att juridiska texter innehåller kortare och 

enklare meningar och är konkretare. (Jensen m.fl. 2012: 12–13.) Det finns en strävan efter att 

skriva begripliga texter, och enligt handboken Svenskt lagspråk i Finland (SLAF 2017: 49) är 

det viktigt att ”den som en författning riktar sig till har möjlighet att förstå vad som sägs i 

texten”. Att språket i juridiska texter är vårdat har också en stor betydelse för myndighets-

texterna i allmänhet eftersom lagspråket i synnerhet inverkar mycket på myndighetsspråket 

genom intertextualitet (Palmgren 2017: 70). 

När det gäller lagar, är ett av deras mest betydande särdrag att de till största delen består av 

normer. Med anledning av detta består lagarna till största delen av villkorssatser och språket i 

dem är abstrakt och har en viss form. (Palmgren 2017: 71–72.) Av alla olika typer av juridiska 

texter är lagar och andra författningar de språkligt mest bundna av mycket fastslagna genre-

konventioner och följer ett etablerat genreschema vilket betyder att alla lagar i stor utsträckning 

är likadana när det gäller utseendet (Nordman 2015: 204). Att lagarna följer ett fastslaget genre-

schema innebär att de är intertextuellt bundna till varandra på vertikal nivå. Analysen av före-

komster av vertikal intertextualitet i dataskyddslagen utgör en del av denna undersökning och 
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därför är det viktigt att ha grundläggande kunskaper om lagarnas struktur. För Finlands del 

omfattar genreschemat delarna ”numrering, titelrubrik, utfärdandebestämmelser, ingress, lag-

text, ikraftträdandebestämmelse, avslutning och underskrifter” (Landqvist 2000: 82). Själva 

lagtexten kan vidare indelas i kapitel med en eller flera paragrafer. Paragrafer kan i sin tur 

indelas i moment som kan innehålla punkter. Slutligen kan punkterna vara vidare uppdelade i 

underpunkter. (SLAF 2017: 35; Lainkirjoittajan opas, avsnitt 14.2.1.) 

 

3.2.3 Icke-juridiska myndighetstexter i Finland 

 

Utöver det i avsnitten 2.3 och 3.2.1 presenterade särdraget intertextualitet är andra typiska drag 

hos myndighetstexter fackspecifika termer och andra etablerade professionella uttryck (Lassus 

2017a: 99), långa och komplicerade meningar samt att texterna presenterar informationen på 

ett mycket tätt sätt (Tiililä 2011). Dessutom är det vanligt att myndighetstexterna innehåller 

begrepp och konstruktioner som har lånats mer eller mindre ordagrant från lagtexter (Lassus 

2017b: 122), vilket leder till att det uppstår intertextualitet. Med anledning av dessa faktorer har 

myndighetsspråket redan länge upplevts som ett svårbegripligt, kallt och komplicerat språk 

(Heikkinen m.fl. 2000: 9). Enligt Riitta Suominens doktorsavhandling (2019: 136–137) anser 

många fortfarande att myndighetsspråket är komplicerat, för svårbegripligt och abstrakt. Pro-

blem med myndighetstexter är alltså fortsättningsvis aktuella trots att myndighetsspråket 

utvecklas kontinuerligt (a.a.: 43).  

En av de största utmaningarna med att skriva myndighetstexter är alltså att skriva på ett klart 

och begripligt språk. När det gäller att använda ett klart språk i myndighetstexter använder man 

ofta termen klarspråk som Institutet för de inhemska språken definierar på följande sätt: 

 
Klarspråk står för myndighetstexter som är skrivna på ett språk som är tydligt och begripligt för de avsedda 

mottagarna, dvs. ett vårdat och enkelt språk med okomplicerad meningsbyggnad och klara samband mellan 

meningarna. Klarspråkstexter innehåller bara den information som läsarna behöver, och informationen presen-

teras i en ordningsföljd som är logisk för läsarna och med ord som läsarna kan förstå. (Språkinstitutet 2020.) 

 

Det har ändå diskuterats vad som egentligen menas med klarspråk. Enligt § 9 i förvaltnings-

lagen ska myndigheterna använda ”ett sakligt, klart och begripligt språk”. Begreppet klarspråk 

innehåller således endast kravet på ett klart språk men förbiser kraven på att språket ska också 

vara sakligt och begripligt vilket kan vara problematiskt (Tiililä 2015). Det som vidare är an-

märkningsvärt med definitionen är att kravet på att använda ord som läsarna kan förstå kan 

enligt min åsikt anses påverka intertextualiteten i myndighetstexter. Såsom ovan i avsnitt 2.3 

konstaterades, syns intertextualitet bland annat genom att texterna innehåller termer som har 
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definierats i en annan text. Läsaren förutsätts alltså känna till en annan text för att förstå den 

aktuella texten vilket således motstrider kravet på ett klart och begripligt språk. 

Oberoende av hur man definierar begreppet klarspråk finns det vissa saker som ska tas i 

beaktande då målet är en begriplig text. Det är bland annat viktigt att skribenten vet varför en 

viss myndighetstext behöver skrivas, till vem den är riktad till och hurdana förkunskaper dessa 

mottagare har (Institutet för språk och folkminnen 2014: 12). Förkunskaper omfattar enligt min 

tolkning exempelvis de texter som mottagaren har läst tidigare. Detta innebär att intertextualitet 

påverkar mottagarens förmåga att förstå myndighetstexter. Det är bland annat viktigt att 

använda ett modernt språk och förklara facktermer (detta i stället för att anta att läsaren känner 

en annan text där termen behandlas) och förkortningar som mottagaren eventuellt inte är för-

trogen med. Utöver språket spelar även textens layout en stor roll. Texten kan göras klarare 

exempelvis genom att inleda den med ett sammanfattande kapitel, genom att använda mellan-

rubriker eller genom att dela in texten i stycken. (Hedlund 2006: 7.) 

 

3.3 Dataskyddspolicyer 

 

En central typ av dataskyddsrelaterade texter för lekmän utgörs av dataskyddspolicyer som 

informerar de registrerade om behandling av deras personuppgifter. Denna typ av texter har 

också andra namn (se fotnot 1 i avsnitt 1.2 ovan) men för enkelhetens skull används i denna 

avhandling termen dataskyddspolicy för att hänvisa till alla texter vars syfte är att informera de 

registrerade om behandlingen av personuppgifter. I den nya dataskyddsförordningen förutsätts 

dock inte en sådan beskrivning av behandling av personuppgifter men de registrerade ska i alla 

fall informeras om hur deras personuppgifter behandlas (Dataombudsmannen 2018). Den i 

förordningen föreskrivna informationsplikten förutsätter att vissa uppgifter gällande behandling 

av personuppgifter ges till den registrerade. Dataskyddspolicyernas innehåll och struktur 

definieras alltså till största delen i förordningen och i myndigheternas anvisningar (se t.ex. 

Dataombudsmannen 2020c) och därigenom kan policyerna anses utgöra en mycket enhetlig 

genre. Detta innebär att dataskyddspolicyerna omfattar genrespecifika drag och således tecken 

på vertikal intertextualitet.  

Enligt artiklarna 13 och 14 i dataskyddsförordningen (GDPR 2016b) ska den registrerade 

för det första informeras om vem som är ansvarig för personuppgifterna samt om dennes kon-

taktuppgifter. Syftet med detta är att göra det lättare för den registrerade att identifiera den som 

är ansvarig för personuppgifter och kontakta hen (Dataombudsmannen 2020c: 1). För det andra 

ska de registrerade naturligtvis informeras om själva behandlingen av deras personuppgifter: 
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vilka uppgifter som behandlas och varför samt den rättsliga grunden för behandlingen. Den 

registrerade ska också alltid ges information om mottagare av de behandlade personuppgifterna, 

en hur lång tid uppgifterna förvaras, om de överförs till tredje länder och i så fall vilka skydds-

åtgärder vidtas samt om det finns automatiskt beslutsfattande och dess betydelse för den 

registrerade. (GDPR 2016b: artikel 13 och 14; se även Dataombudsmannen 2020c: 1.) Det är 

likaså viktigt att den registrerade vet vilka rättigheter hen har. Därför ska hen ges information 

om det med, bland annat om rätten att få tillgång till uppgifterna och att korrigera dem, rätten 

att ta bort uppgifter eller rätten att göra ett klagomål till en tillsynsmyndighet om det sker ett 

brott mot dataskyddsförordningen. (Ibid.) 

Vad annat den registrerade ska informeras om utöver de ovan nämnda uppgifterna beror på 

hur personuppgifterna har samlats in. Om de har fåtts direkt från den registrerade ska hen också 

meddelas om det är obligatoriskt att ge uppgifterna, om detta krav baserar sig på lag eller avtal 

och vilka konsekvenser som eventuellt finns om den registrerade inte ger uppgifterna (GDPR 

2016b: artikel 13). När uppgifterna däremot inte har samlats in direkt från den registrerade, ska 

hen informeras varifrån organisationen har fått uppgifterna (GDPR 2016b: artikel 14). Genom 

att vara förtrogen med förordningens krav på vad den registrerade ska informeras om är det 

möjligt att se hur de studerade dataskyddspolicyerna anknyts intertextuellt till varandra.  

När det gäller språket i kommunikation med den registrerade, ska informationen om be-

handling av uppgifterna ges i en koncis, transparent, lättbegriplig och tillgänglig form och 

språket som används ska vara förståeligt. Detta krav baserar sig på skäl 39 i ingressen till den 

allmänna dataskyddsförordningen och diskuteras närmare i avsnitt 1.1 ovan. Dessutom är det 

viktigt att eventuella olika språkversioner är likadana. (Dataombudsmannens 2020b.) Till följd 

av att de olika språkversionerna är likadana uppstår det intertextualitet mellan dem eller mellan 

en källtext och dess översättning.  

 

3.4 Hypertexter och en länk som en intertextuell referens 

 

Alla texter som studeras i denna avhandling har publicerats på nätet och är således webbtexter. 

Största delen av de studerade texterna kan trots att de finns på en webbplats emellertid enligt 

min åsikt antas vara likadana som motsvarande pappersversioner och de bildar alltså inte en 

egen genre utan hör bland annat till genrerna lag, dataskyddspolicy eller anvisning. Såsom 

David Crystal (2001: 197) konstaterar, är det möjligt att hitta alla traditionella textgenrer även 

på nätet, såväl böcker, lagar som nyheter. Detta gäller också största delen av mitt textmaterial: 

till exempel lagtexterna har tidigare tryckts men i dag finns de tillgängliga även på nätet. Fast 



37 

 

de studerade webbtexterna inte utgör en egen genre innehåller de några speciella särdrag 

gällande bland annat intertextualitet och därför innehåller avhandlingen detta avsnitt om webb-

texter. 

Webbtexter är oftast hypertexter, med andra ord texter som är uppbyggda av länkar och 

noder (Karlsson & Ledin 2000: 19). Jakob Nielsen (1995: 1) definierar begreppet hypertext 

genom att jämföra den med traditionella papperstexter: traditionella texter är alltid sekventiella 

medan hypertexter inte är det. Detta betyder att traditionella texter såsom böcker ska läsas i en 

viss ordning så att läsaren börjar från den första sidan, läser sedan den andra sidan och så vidare. 

När det däremot gäller icke-sekventiella hypertexter, kan läsaren själv välja ordningen i vilken 

hen vill läsa genom att klicka en länk för att gå till en ny text. (Ibid.) 

Den viktigaste skillnaden mellan traditionella texter och hypertexter är att hypertexterna 

innehåller länkar (Nielsen 1995: 2). Det som enligt min åsikt är anmärkningsvärt med länkar är 

att de kan anses vara explicita hänvisningar till andra texter och därigenom intertextuella 

referenser. En hypertext består av flera textbitar som kallas för noder6 och som är kopplade till 

andra textbitar genom länkar (se figur 2 nedan). Det är inte obligatoriskt för en nod att innehålla 

länkar till andra noder (liksom nod D i figur 2 nedan) medan å andra sidan kan noden (liksom 

nod A i figur 2 nedan) omfatta flera länkar till flera andra noder. (Nielsen 1995: 2.) Trots att 

länkar har ansetts vara den mest betydande skillnaden mellan hypertexterna och de traditionella 

texterna kan man hitta exempel på så kallade länkar även i traditionella texter. Bland andra 

fotnoter eller andra källhänvisningar i en akademisk artikel tar läsaren vidare till en annan text 

om hen väljer läsa också den text till vilken fotnoten hänvisar till. (Crystal 2001: 202.) Till följd 

av att källhänvisningar är en av de explicitaste formerna av intertextualitet (se avsnitt 2.2. ovan) 

stöder detta mitt påstående ovan om att länkarna är intertextuella referenser. 

 
Figur 2. En enkel hypertextstruktur med sex noder och nio länkar enligt Nielsen (1995: 1). 

 

 

 
6 De svenskspråkiga termerna har jag hämtad ur Karlsson och Ledin 2000.  
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Figur 2 illustrerar en mycket enkel hypertextstruktur: en hypertextstruktur omfattar vanligtvis 

tusentals noder och länkar (Nielsen 1995: 3). Det som inte framgår av figuren är att webbtexter 

i dag ofta är mycket multimodala och kan innehålla såväl text som bilder, videor, ljud och andra 

audiovisuella element (Paasonen 2013: 36). Var och en av länkarna i en hypertext kräver att 

läsaren måste göra ett val: hen kan antingen fortsätta läsa den nod hen håller på att läsa eller 

klicka länken som leder till en annan nod (Nielsen 1995: 1). En hypertextstruktur har alltså sin 

form endast på grund av att läsaren väljer att klicka på vissa länkar i stället för att klicka på 

några andra. Det är läsaren som i sista hand bestämmer hur en hypertextstruktur ser ut och inte 

strukturens skapare, vilket också skiljer hypertexterna från de traditionella texterna. (Karlsson 

& Ledin 2000: 19.) Om vi tillämpar detta synsätt till kedjor av webbtexter, beror textkedjans 

struktur och således de intertextuella relationer som uppstår mellan webbtexterna på textens 

läsare och de val som denna gör (Koskela 2007: 144; se avsnitt 2.3 ovan).   

Elektronisk kommunikation kan indelas i olika kategorier utgående från två faktorer. Å ena 

sidan kan kommunikationen vara antingen synkronisk (mottagaren t.ex. läser ett meddelande 

genast hen får det, såsom när det gäller en chat) eller asynkronisk (mottagaren läser 

meddelandet när hen vill). Å andra sidan kan kommunikationen riktas antingen till en person 

(one-to-one) eller till flera personer (one-to-many). (Baron 2008: 14; se även Crystal 2001: 11.) 

Fast Naomi Baron (2008: 14) använder indelningen för att kategorisera kommunikationen i 

sociala medier anser jag att begreppen kan även tillämpas på mitt textmaterial. Alla de texter 

som studeras i denna avhandling kan läsas när som helst, och kan därigenom anses höra till 

kategorin asynkronisk kommunikation. Dessutom är de riktade till alla som är intresserade av 

ämnet, och hör således också till kategorin one-to-many.  

 

3.5 Översättning  

 

Översättning av olika texter regleras av olika normer och rekommendationer vilket också kan 

påverka hur intertextuella referenser översätts. I detta avsnitt diskuteras därför översättning av 

de olika typer av texter som studeras i denna avhandling. Avsnittet inleds med en beskrivning 

av institutionell översättning i avsnitt 3.5.1 på grund av att översättning av samtliga studerade 

texter kan anses vara institutionellt, såväl översättning av EU-texter, av olika myndighetstexter 

i Finland samt översättning av dataskyddspolicyer inom olika organisationer och företag. Efter 

att diskutera institutionell översättning på en mer generell nivå presenteras de särdrag som 

kännetecknar översättning inom EU (avsnitt 3.5.2) samt översättning av myndighetstexter och 

juridiska texter allmänt och i Finland (avsnitt 3.5.3). 
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3.5.1 Institutionell översättning 

 

En stor del av alla översättningar som produceras i dagens värld har sitt ursprung i olika institut-

ioner (Koskinen 2008: 2). Alla översättningar som har gjorts i en institutions namn eller för en 

institution kan enligt en bredare definition av institutionell översättning anses vara institution-

ella. I detta fall är problemet dock vad som avses med begreppet institution. Dessutom är 

definitionen problematisk eftersom nästan all översättning enligt den kunde anses vara instit-

utionell, såväl översättning av juridiska texter som översättning av skönlitterära verk. (Koski-

nen 2014: 479, 482.) Även Brian Mossop (1988: 70) konstaterar att nästan all översättning kan 

anses vara institutionell till följd av att den görs på uppdrag av någon annan, oftast av en institut-

ion. Koskinen (2008: 22; min översättning) själv föreslår att institutionell översättning kunde 

definieras som översättning där ”en officiell organisation använder översättning som ett redskap 

för att tala med en särskild publik”. Det som är centralt i definitionen är alltså avsändaren: det 

ska vara den översätta institutionens röst som hörs i översättningen och inte den persons röst 

som i verkligheten skapar översättningen. Gränsen mellan institutionell och icke-institutionell 

översättning är ändå inte skarp utan det är snarare fråga om ett kontinuum. (Ibid.) 

Det finns ett stort antal olika institutioner som producerar översättningar. Å ena sidan kan 

institutionen vara liten och ha verksamhet endast på ett litet område medan institutionen å andra 

sidan kan vara en stor, internationell organisation såsom EU. Alla institutioner har sina egna 

regler och normer gällande översättning. (Koskinen 2008: 27–28.) Jag anser att dessa regler 

och normer kan leda till att intertextualitet översätts på olika sätt vid olika institutioner. Trots 

att det finns stora skillnader mellan institutioner som översätter, finns det några drag som känne-

tecknar all institutionell översättning. Det som kanske är mest kännetecknande för institution-

ella översättningar är att de kontrolleras av institutionen. (A.a.: 2.) Översättaren har inte så stora 

friheter gällande språket som hen kanske har vid översättning av andra texter (a.a.: 24). Ibland 

har bland annat valet av de ord och uttryck som ska användas i vissa kontexter gjorts redan 

tidigare av någon annan och då har översättaren inte något annat alternativ än att använda dessa 

(Vuorinen 2004: 117). 

De texter som studeras i denna avhandling kan anses vara produkter av institutionell kom-

munikation och institutionell översättning. För det första kan översättning av Finlands 

dataskyddslag kategoriseras som författningsöversättning som enligt Nordman (2015: 205) är 

en form av institutionell översättning, ”både med avseende på dess tillkomstprocess och med 

avseende på att texten som skapas genom översättning är en institutionell text”. För det andra 

har myndighetskommunikation beskrivits som institutionell kommunikation (se avsnitt 3.2.1 
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ovan) och därigenom kan även översättningar som produceras inom olika myndigheter anses 

vara institutionella. Till sist anser jag också att de dataskyddspolicyer och deras översättningar 

som studeras här har producerats institutionellt i olika organisationer, myndigheter och företag. 

 

3.5.2 EU-översättning 

 

Med EU-översättning avses översättning av texter som producerats vid EU:s olika organ (Vuo-

rinen 2004: 109). Begreppet EU-översättning är dock lite problematiskt eftersom variationen 

mellan de olika texter som översätts är så stor att översättningsarbetet kan vara mycket olikt 

och omfatta olika utmaningar vid unionens olika organ (a.a.: 110–111). Dessutom kan det 

diskuteras om det överhuvudtaget gäller översättning eller upprättande av olika språkversioner 

och om det därigenom finns ett original och dess översättningar eller om det i verkligheten är 

fråga om olika språkversioner (Wagner m.fl. 2002: 8; se även Koskinen 2008: 25). I alla fall 

har översättning en central roll när det gäller EU:s hela verksamhet på grund av att alla officiella 

språk i unionens medlemsstater är också unionens officiella språk (Vuorinen 2004: 110). En av 

EU:s grundläggande principer är att alla medborgare ska kunna läsa unionens texter och 

kommunicera med unionens institutioner på sitt eget språk. Bland annat alla EU-förordningar 

och andra rättsakter publiceras därför på alla officiella språk. (EU 2020.)  

Som konstaterades i föregående avsnitt, är variationen mellan de olika texter som översätts 

stor: Emma Wagner, Svend Bech och Jesús M. Martínez (2002: 44) skriver till och med att 

nästan vad som helst översätts inom Europeiska unionen. Majoriteten av de texter som översätts 

utgörs av juridiska, politiska och ekonomiska texter. De centralaste texterna som ska översättas 

är unionens fördrag för att översättning av dem inverkar på alla översättningar som görs efteråt. 

Ord och termer som används i fördragen ska förekomma i samma form i alla andra EU-texter, 

med andra ord även i översättningar. (Ibid.) Detta betyder alltså att det finns intertextualitet 

också i unionens texter, till exempel just mellan ett fördrag och en förordning.  

En viktig skillnad mellan EU-översättning och övrig översättning finns i kulturen. Vanligtvis 

översätter man mellan två nationella kulturer, såsom mellan Sveriges och Finlands kultur, men 

när det gäller EU och översättning av dess texter, är det fråga om kultur av en övernationell 

organisation. (Vuorinen 2004: 111.) Koskinen (2008: 43) kallar denna kultur av en över-

nationell organisation för EU-kultur och konstaterar att detta betyder att översättning sker 

antingen inom en institution eller mellan flera institutioner (intrakulturell översättning) eller 

mellan EU:s kultur och nationella kulturer (interkulturell översättning).  
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3.5.3 Översättning av juridiska texter och myndighetstexter 

 

Juridiska översättningar kan delas in i fyra grupper enligt texttyp och textuell kontext (Garzone 

2000: 400–401). Den centralaste kategorin ur avhandlingens synvinkel är den andra kategorin 

som Giuliana Garzone (ibid.) presenterar, det vill säga översättningar som har en ställning som 

autentiska juridiska texter. Denna typ av översättningar produceras bland annat i tvåspråkiga 

länder som har ett eller två rättssystem såsom i Finland (Nordman 2009: 60). Till exempel den 

svenska översättningen av Finlands dataskyddslag är en autentisk juridisk översättning och har 

samma juridiska värde som den finska versionen. De andra tre kategorierna utgörs av (1) icke-

autentiska översättningar, (2) så kallade hybridtexter och (3) översättningar av sådana inter-

nationella dokument som gäller privatpersoner med olika nationaliteter (Garzone 2000: 401). 

Dessa behandlas emellertid inte närmare här med anledning av att de inte är väsentliga för 

avhandlingen (för en närmare beskrivning av dessa se Garzone 2000: 401).  

Att översätta juridiska texter orsakar olika utmaningar för översättaren. För det första ska 

översättaren vara förtrogen med de rättssystem mellan vilka översättningen sker. När det gäller 

översättning av juridiska texter i Finland är det fråga om att översätta inom ett rättssystem vilket 

innebär att alla begrepp är väletablerade på både finska och svenska. (Lehto 1999: 120–122.) 

Även om översättaren är förtrogen med rättssystemen, ska hen emellertid inte göra rättsliga 

tolkningar om källtexten eller den rättsliga verkan som källtexten har (Šarčević 2000: 87). 

Genom att göra detta kunde översättaren nämligen tillägga något sådant i översättningen som 

inte finns i förlagan (Palmgren 2017: 90). 

För det andra ska översättaren ta hänsyn till allmänna översättningsproblem såsom språkens 

olika strukturer. För det tredje ställer det juridiska sammanhanget sina egna krav på översätt-

ningen. (Lehto 1999: 121–122.) Översättning av juridiska texter är mycket bunden av såväl 

starka juridiska normer som av de rekommendationer som språkvården ger för klarspråk och 

begriplighet (Nordman 2009: 16). Såsom Eva Orava (2011) konstaterar, ska en översättning av 

en juridisk text alltså ”tåla både språklig och juridisk granskning”. Evandro Menezes de 

Carvalho (2011: 75) påpekar vidare att när en lag har formulerats på ett språk på ett visst sätt, 

ska de betydelser som de använda orden har överföras till ett annat språk så noggrant som 

möjligt så att det inte blir möjligt att tolka de olika språkversionerna på olika sätt vilket skulle 

kunna ha rättsliga konsekvenser. Detta gäller enligt min åsikt även översättning av intertextuella 

referenser: om en intertextuell referens översätts indirekt eller utelämnas (se avsnitt 2.4 ovan) 

förloras minst en del av de betydelser som referensen medför till källtexten.  
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Finland har enligt 17 § i grundlagen och 1 § i språklagen två nationalspråk vilket innebär 

bland annat att alla lagar ska publiceras på båda språken. Detta betyder i praktiken att alla lagar 

ska översättas (Nordman 2016: 249). Oftast innebär detta vidare att de svenska lagtexterna i 

Finland översatts från en finsk källtext fast det också är möjligt att den finska texten är en 

översättning av en svensk förlaga (Nordman 2009: 15, 37). I SLAF (2017: 37) konstateras dock 

att den svenska texten ”i princip inte [är] en översättning i den meningen att den finska texten 

automatiskt skulle ha tolkningsföreträde”. Den finska och den svenska språkversionen har med 

andra ord samma juridiska värde, det vill säga att de är båda autentiska och fullständigt lik-

värdiga (Nordman 2016: 249). Utöver lagar och författningar produceras även alla andra 

myndighetstexter i Finland på båda nationalspråken. Såsom med lagar, betyder detta i praktiken 

att de flesta av de svenskspråkiga myndighetstexterna är översättningar av en finsk källtext. 

(Lassus 2017a: 97.) Alla myndighetstexter översätts emellertid inte, utan myndigheterna får 

själv bestämma vilka texter de anser vara viktiga att översättas med tanke på språklagens (32 

§) krav på ”att information som är väsentlig för individens liv, hälsa och säkerhet samt för 

egendom och miljön ges på båda nationalspråken i hela landet” (a.a.: 103). 

 

4 Metodbestämning 

 

Denna undersökning är empirisk vilket betyder att jag i analysen utgår från texterna och mina 

observationer av dem. I analysen används såväl deskriptiva, kvalitativa och kvantitativa 

metoder. Att metoden är deskriptiv betyder att jag syftar till att närma mig och beskriva texterna 

ur en objektiv synvinkel. Trots detta reflekterar analysen nödvändigtvis mina egna tolkningar 

om de analyserade texterna eftersom intertextualiteten leder till att alla personer tolkar en text 

på olika sätt beroende på sina erfarenheter och det som de har läst tidigare (se avsnitt 2.1 ovan). 

Detta gör att det inte är möjligt att tolka de studerade texterna helt objektivt. Dessutom är 

analysen till största delen kvalitativ. Med andra ord koncentreras i den på att svara på vilka 

texter som finns närvarande i undersökningsmaterialet (jfr den första forskningsfrågan), hur 

denna närvaro har markerats (jfr den andra frågan) och vilka funktioner dessa intertextuella 

referenser har (jfr den tredje frågan). Det grundläggande syftet med analysen är alltså inte att 

fokusera på antalet olika intertextuella markörer men såsom Puskala (2003: 20) konstaterar, är 

”en viss kvantifiering nödvändig för att få fram tendenser i stora textmängder”. 

Vidare är undersökningen även en intertextuell analys som omfattar två nivåer, den horisont-

ella nivån och den vertikala nivån. Enligt Heikkinen, Lauerma och Tiililä (2012: 102) kan 

intertextuella analyser indelas i två huvudgrupper. Å ena sidan kan analysen se texter som en 
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form av växelverkan mellan människor, å andra sidan kan analysen utgå från texterna och det 

som finns i dem. Denna undersökning hör till den senare gruppen av intertextuella analyser. 

Analysen inleds med att excerpera alla ord, uttryck och andra belägg som visar att en annan 

text finns närvarande i den aktuella texten. Därefter kvantifieras och kategoriseras dessa belägg 

till olika typer enligt den kategorisering som presenteras nedan. Detta utgör undersökningens 

kvantitativa del och kvantifieringens resultat presenteras i form av tabeller i början av var och 

en av analysens delar. Undersökningens kvalitativa del består av en djupare analys av de olika 

intertextuella referenserna: till vilka andra texter de intertextuella referenserna anknyter de 

studerade texterna, vilka funktioner dessa anknytningar har och hurdana skillnader det finns 

mellan de olika textgrupperna (jfr den fjärde forskningsfrågan). Det är alltså genom den kvalit-

ativa undersökningen som jag får svar på mina forskningsfrågor, och den kvantitativa analysen 

endast stöder dessa svar. Analysen av de intertextuella referenserna åtföljs av en jämförelse 

mellan texternas finska och svenska språkversioner, detta i syfte att kunna svara på den femte 

forskningsfrågan.  

Såsom diskuterades ovan i avsnitt 2.2, kan intertextualitet och intratextualitet manifesteras 

på olika sätt i en text. I analysen används Kristevas (1980b: 65–66) begrepp horisontell inter-

textualitet (dvs. att en annan text eller et annat ställe i samma text finns explicit närvarande) 

och vertikal intertextualitet (dvs. tecken på genrekonventioner). Jag har valt att använda Kriste-

vas termer på grund av att de är de ursprungliga termerna och alla termer som andra forskare 

efteråt myntat baserar sig på Kristevas termer. Analyserna inleds genom att kort beskriva hur 

vertikal intertextualitet syns i det studerade materialet. Därefter analyseras hur horisontell inter-

textualitet förekommer i texterna. Beläggen på vertikal intertextualitet delas in i genrespecifika 

språkliga drag (t.ex. verbformer eller olika konstruktioner) och i genrespecifika element som 

gäller textens layout och struktur (t.ex. att texten innehåller vissa delar). 

Utgående från den kategorisering som sammanfattar de markörer som presenteras närmare i 

avsnitt 2.2 ovan delas beläggen på horisontell intertextualitet vidare in i explicita hänvisningar 

till andra texter (dvs. att en annan text uttryckligen nämns) eller till andra ställen i samma text 

(intratextualitet), direkta citat, indirekta citat och citat av ord eller uttryck. Orsaken till att de 

andra referenstyper som presenteras i avsnitt 2.2 ovan inte är med i kategoriseringen är att de 

inte förekommer i de studerade texterna. Med citat av ord eller uttryck avses sådana citat som 

lånar direkt en term som har en särskild definition i den allmänna dataskyddsförordningen, en 

rubrik till en artikel eller en nominalfras. Detta innebär att alla de excerpter som kategoriseras 

som direkta citat innehåller minst ett verb och omfattar därigenom satser. Orsaken till gräns-

dragningen mellan direkta citat och citat av ord och uttryck utgående från att direkta citat ska 
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omfatta minst ett verb är att annars borde alla ställen som har till exempel samma tre eller fyra 

ord efter varandra som i en annan text kategoriseras som direkta citat. Dessutom omfattar 

materialet sådana intertextuella referenser till andra texter som inte kan kategoriseras i någon 

av de ovannämnda kategorierna. Därför behövs en ytterligare kategori, implicita hänvisningar. 

Dessa hänvisningar diskuterar exempelvis en bestämmelse i dataskyddsförordningen utan att 

explicit hänvisa till förordningen eller citera den. Intertextuella referenser i alla de ovan nämnda 

kategorier kan skapa en intertextuell relation samtidigt mellan flera texter. Sådana referenser är 

polygenetiska. 

Huvudkategorierna och underkategorierna i analysen kan sammanfattas enligt följande: 

 

Vertikal intertextualitet 
- genrespecifika språkliga element 

- genrespecifika element som gäller 

textens utseende 

Horisontell intertextualitet 
- explicita hänvisningar 

- direkta citat 

- indirekta citat 

- citat av ord eller uttryck 

- implicita hänvisningar 
 

Vad gäller översättning, används följande kategorisering för att skilja mellan de olika stra-

tegierna som kan användas för att översätta intertextuella referenser (kategoriseringen baserar 

sig på de strategier som olika forskare har introducerat och som diskuteras ovan i avsnitt 2.4): 

 
1. Direkt översättning 
2. Indirekt översättning 

3. Utelämning 

4. Tillägg 

 

Med direkt översättning avses i denna studie sådana fall där en intertextuell referens före-

kommer i exakt samma form i båda språkversioner (dvs. att t.ex. ett direkt citat ur en viss text 

på finska har översatts med ett direkt citat ur samma text på svenska), medan sådana inter-

textuella referenser som har översatts indirekt har förändrats på något sätt. De andra möjlig-

heterna att indirekt översätta en intertextuell referens som diskuterades i avsnitt 2.4 ovan före-

kommer inte i textmaterialet och ingår därför inte i kategoriseringen. Vid sidan av direkta och 

indirekta översättningar omfattar de studerade texterna också sådana intertextuella referenser 

som inte har någon motsvarighet i den andra språkversionen. De fall där en intertextuell referens 

i den finska versionen har utelämnats i den svenska är utelämningar. När det däremot är den 

svenska texten som omfattar en intertextuell referens som inte har en motsvarighet i den finska 

är det fråga om ett tillägg. Utgångspunkten är således att de finska texterna är källtexter och de 

svenska översättningar. 
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5 Intertextualitet i GDPR-relaterade texter 

 

I detta kapitel ligger fokus på analysen av undersökningsmaterialet och dess resultat. Analysen 

inleds med att i avsnitt 5.1 undersöka hur det intertextuella manifesteras i Finlands dataskydds-

lag. Därefter analyseras förekomsterna av intertextuella referenser i dataskyddsrelaterade 

myndighetstexter i avsnitt 5.2 och i dataskyddspolicyer i avsnitt 5.3. De tre första avsnitten 

syftar till att svara på den första, den andra, den tredje och den femte forskningsfrågan, med 

andra ord på vilka texter som finns närvarande i de studerade texterna, hur denna närvaro 

markeras, vilka funktioner intertextualiteten har och hur de finska och de svenska språk-

versionerna avviker från varandra. En sammanfattning av resultaten och en jämförelse mellan 

de olika textgrupperna (dvs. lagen, myndighetstexter och dataskyddspolicyer) ges i avsnitt 5.4 

för att svara på den fjärde forskningsfrågan, det vill säga hur de olika texterna som analyseras i 

detta kapitel avviker från varandra. Texterna jämförs med avseende på hur intertextualitet 

markeras och hur de intertextuella referenserna har översatts. 

 

5.1 Intertextualitet i Finlands dataskyddslag 

 

Såväl den finska som den svenska versionen av Finlands dataskyddslag7 innehåller både 

vertikal och horisontell intertextualitet. Lagar är i språkligt avseende de mest bundna av alla 

juridiska texter och de följer ett fastslaget genreschema (se avsnitt 3.2.2 ovan). Således är det 

inte oväntat att analysen av dataskyddslagen lyfter fram att båda språkversioner av lagen visar 

flera tecken på vertikal intertextualitet. 

Dataskyddslagen innefattar genretypiska drag med avseende på både utseendet och språket. 

Liksom alla lagar i Finland, har dataskyddslagen i början sitt eget nummer, 5.12.2018 /1050, 

därefter länkar till referensinformation och till lagens andra språkversion (dessa kan även anses 

vara explicita hänvisningar till andra texter och därigenom belägg på horisontell intertextu-

alitet). Sedan kommer lagens rubrik eller dess namn och ingressen, något som också är gemen-

samt för finländska lagar: I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs (fi. Eduskunnan päätök-

sen mukaisesti säädetään). Även ingressen kan anses markera horisontell intertextualitet på 

grund av att den explicit hänvisar till en annan text, riksdagens beslut. Enligt Genettes (1997 

[1982]: 3) syn på paratextualitet (se avsnitt 2.1 ovan) kan vi se lagens rubrik som ett tecken på 

vertikal intertextualitet eftersom den definierar textens genre som lag. Efter ingressen kommer 

 
7 Lagen analyseras i den form den finns i den elektroniska författningssamlingen Finlex.  
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själva lagtexten som börjar med kapitel 1 Allmänna bestämmelser (fi. Yleiset säännökset). 

Lagen omfattar sammanlagt sex rubricerade kapitel och 38 rubricerade paragrafer. Vissa 

paragrafer har indelats i moment och några av momenten ytterligare i punkter. Punktuppställ-

ningarna är mycket typiska för finländska lagar (Mattila 2017 [2002]: 104; Landqvist 2010: 60) 

och detta gäller likaså dataskyddslagen. Som sagt är lagen alltså mycket trogen till det genre-

schema som de finländska lagarna följer. 

När det gäller dataskyddslagens språk, karakteriseras det av sådana genretypiska drag som 

passiv och villkorssatser. Passiv används fortfarande i stor utsträckning i olika juridiska texter 

(Mattila 2017 [2002]: 142) vilket syns också i dataskyddslagen: redan i det första kapitlet i den 

svenska versionen står 16 av sammanlagt 18 verb i passiv och endast 2 verb i aktiv8 (fi. 14 i 

passiv, 2 i aktiv). Även villkorssatser är mycket typiska för lagtexter (Palmgren 2017: 71) vilket 

kan också märkas i dataskyddslagen: den innehåller sammanlagt 37 villkorssatser med om (fi. 

30 med jos, 4 med jollei och 3 med ellei). 

Dessutom är dataskyddslagen en stereotypisk lagtext även genom det som inte finns i den: 

till exempel metaforer, som är en typ av intertextuella markörer, ska inte användas i lagar 

(Mattila 2017 [2002]: 147). Således är det inte oväntat att inte heller dataskyddslagen omfattar 

metaforer, andra typer av bildspråk eller exempelvis ironi som kunde likaså räknas som inter-

textualitet (se avsnitt 2.2 ovan). Enligt min tolkning kan även detta ses som ett tecken på att 

dataskyddslagen är trogen mot genreschemat för lagtexter och därigenom som ett belägg på 

vertikal intertextualitet. 

 

Utöver vertikal intertextualitet innehåller dataskyddslagen flera ställen som markerar horisont-

ell intertextualitet. I lagen hänvisas explicit till flera texter men när det gäller de olika citaten 

och de implicita hänvisningarna, anknyter de alla lagen till dataskyddsförordningen. Detta 

resulterar i att 52 % av beläggen i lagens båda språkversioner skapar en intertextuell relation 

mellan dataskyddslagen och dataskyddsförordningen, 16 % mellan två eller flera paragrafer 

eller moment inom dataskyddslagen och 32 % mellan lagen och texter utanför den studerade 

textkedjan. Utgående från detta kan det redan konstateras att de två första texterna i den studer-

ade textkedjan (dvs. förordningen och lagen) verkligen står i en intertextuell relation till 

varandra. I tabell 4 nedan presenteras antalet belägg på olika markörer för horisontell inter-

textualitet i lagen: 

 

 
8 För svenskans del är alla passiv här s-passiv. Skillnaderna mellan språken beror på att den finska versionen 

omfattar två participformer som har översatts med verb i passiv.  
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Tabell 4. Horisontell intertextualitet i Finlands dataskyddslag.  

 

Explicita hänvisningar till  

texter utanför den studerade textkedjan 
FI 

SV 

50 

50 

42 % 

42 % 

78 % 

dataskyddsförordningen 
FI 

SV 

46 

46 

38 % 

38 % 

andra delar i dataskyddslagen 
FI 

SV 

24 

24 

20 % 

20 % 

Sammanlagt 
FI 

SV 

120 

120 
100 % 

Citat  

av ord eller uttryck 
FI  

SV 

14 

14 

61 % 

58 % 

15 % 

indirekta 
FI  

SV 

7 

6  

30 % 

25 % 

direkta 
FI 

SV 

2 

4 

9 % 

17 % 

Sammanlagt 
FI 

SV 

23 

24  
100 % 

Implicita hänvisningar  till dataskyddsförordningen 
FI 

SV 

11 

10 
 7 % 

Sammanlagt 
FI  

SV 

154 

154 
 100 % 

 

Såsom framgår av tabell 4, är antalen olika belägg på intertextuella referenser i den finska och 

den svenska versionen inte lika stora. Detta innebär att de intertextuella referenserna som 

förekommer i den finska versionen inte alltid har översatts direkt utan andra översättnings-

strategier har också använts. I tabell 5 nedan presenteras de översättningsstrategier som har 

anlitats i lagens svenska version: 

 
Tabell 5. De översättningsstrategier som har använts för att översätta de intertextuella referenserna i 

dataskyddslagens finska version. 

 
Direkt översättning 149 97 % 

Indirekt översättning 5 3 % 

Sammanlagt 154 100 % 

 

Tabell 5 visar att dataskyddslagens svenska översättning är mycket trogen till sin finska förlaga 

med avseende på intertextualitet: endast fem intertextuella referenser i den finska källtexten har 

översatts indirekt. Dessutom har inga intertextuella referenser utelämnats eller tillagts. Till följd 

av detta är det sammanlagda antalet intertextuella referenser detsamma i båda språkversioner. 

De indirekta översättningarna gäller citat och implicita hänvisningar medan alla explicita hän-

visningar i den finska versionen har översatts direkt. Att översättningen är trogen till källtexten 

är ingen överraskning utan stöder tidigare påståenden om att översättaren inte kan utelämna 

eller tillägga något i översättningen, detta på grund av att det annars skulle vara möjligt att tolka 

de olika språkversioner av en lag på olika sätt (jfr Šarčević 2000: 87; Menezes de Carvalho 

2011: 75; Palmgren 2017: 90; avsnitt 3.5.3 ovan). 
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I det följande analyseras närmare representativa exempel på intertextuella referenser i data-

skyddslagen, först referenser till dataskyddsförordningen (avsnitt 5.1.1), sedan referenser till 

andra ställen i dataskyddslagen (avsnitt 5.1.2) och slutligen kortfattat även referenser till andra 

texter (avsnitt 5.1.3) för att visa hur lagversionerna placerar sig inom ett större nätverk av texter. 

 

5.1.1 Intertextuella referenser till den allmänna dataskyddsförordningen 

 

Den första texten i den studerade textkedjan är den allmänna dataskyddsförordningen och därför 

inleds analysen med att gå igenom de fall där förordningen finns närvarande i dataskyddslagen. 

Av alla de texter som står i en intertextuell relation till dataskyddslagen är den allmänna data-

skyddsförordningen dessutom den som lagen oftast hänvisar till vilket också gör att det är mest 

logiskt att först analysera referenserna till den. 

Den intertextuella relationen som finns mellan dataskyddslagen och den allmänna data-

skyddsförordningen markeras med såväl explicita som implicita hänvisningar och med olika 

typer av citat. Som framgår av tabell 4 ovan, är mer än en tredjedel av alla explicita hänvisningar 

till andra texter i dataskyddslagen hänvisningar till dataskyddsförordningen. Till och med 43 

av sammanlagt 46 explicita hänvisningar till förordningen är exakta vilket innebär att de hän-

visar till en viss artikel och inte till hela förordningen såsom exempel 3 illustrerar (de inter-

textuella referenserna i alla exempel är i kursiv stil och hänvisningen till lagen ges med förkort-

ningarna TsL för tietosuojalaki och DsL för dataskyddslagen): 

 
(3a) 

[…] sellaiseen henkilötietojen käsittelyyn, jota suori-

tetaan mainitun 2 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdassa 

tarkoitetun toiminnan yhteydessä […] (TsL 2 § 1 mom.) 

(3b)  

[…] på sådan behandling av personuppgifter som utförs 

i samband med verksamhet som avses i artikel 2.2 a och 

b i dataskyddsförordningen […] (DsL 2 § 1 mom.) 

 

Exempel 3 illustrerar en sådan explicit hänvisning till dataskyddsförordningen som är så exakt 

som möjligt: den innehåller information om såväl artikelns nummer (2), punkt (2) som led (a 

och b). När dataskyddslagen syftar på ett exakt avsnitt i förordningen i stället för att endast 

hänvisa till en artikel allmänt är det endast den punkt eller led som nämns vars innehåll vill 

överföras till lagen och aktiveras i mottagarens minne när hen läser lagen.  

Samtliga explicita hänvisningar till förordningen i dataskyddslagen är dock inte så exakta 

som hänvisningen i exempel 3. De flesta hänvisningar i båda språkversioner (22 av 46) nämner 

endast artikelns nummer och inte punkt eller led. Dessutom innehåller båda lagversionerna tre 

hänvisningar där artikeln inte alls preciseras. En av dessa, i paragraf 1, anger förordningens 

officiella namn i sin helhet för att vara exakt. Senare i lagen används förordningens korta namn 
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dataskyddsförordningen (fi. tietosuoja-asetus). Genom att endast nämna förordningens namn i 

stället för att precisera artikelns nummer visar man att det är hela förordningen som finns 

närvarande i lagen: det är snarare förordningen i sig som aktiveras i mottagarens tankar och inte 

ett visst ställe och dess innehåll. Dessutom kan man med att hänvisa till förordningen (som 

helhet eller till en viss artikel) och till andra texter visa vilka helheter av texter lagen hör till.  

Den bakomliggande orsaken till att lagen omfattar så många explicita hänvisningar till 

dataskyddsförordningen är att genom att i lagen hänvisa till förordningen undviks upprepning 

av samma bestämmelser som redan finns skrivna i förordningen. Att undvika upprepning av 

förordningens innehåll direkt är ändamålsenligt på grund av att delar av en EU-förordning oftast 

inte ska inkluderas i nationell rätt (se avsnitt 3.1.1 ovan). Nedan finns ett exempel på sådana 

fall där lagen explicit hänvisar till förordningens innehåll utan att upprepa det: 

 
(4a) 

Tietosuojavaltuutettu voi asettaa tietosuoja-asetuksen 

58 artiklan 2 kohdan c–g ja j alakohdassa tarkoitetun 

päätöksen […] (TsL 22 § 1 mom.) 

(4b)  

Dataombudsmannen får förena ett i dataskyddsför-

ordningens artikel 58.2 c–g och j avsett beslut […] 

(DsL 22 § 1 mom.) 

 

Exempel 4 presenterar en explicit hänvisning till förordningen som fungerar som en del av 

huvudordets bestämning. I detta fall betonas vikten av att känna till artiklarnas innehåll eftersom 

det är nödvändigt att veta vad den information som avgränsar huvudordets syftningsram är, 

detta för att förstå meningarnas innehåll. Det är således artikelns innehåll som avgör hur men-

ingen ska tolkas och intertextualitet har en stor roll när det gäller läsarens förmåga att tolka 

lagen. Det finns alltså inget tvivel om att de explicita hänvisningarna till förordningen räcker 

till att aktivera relationen mellan lagen och förordningen (jfr Tammi 1991: 76).  

För att förstå vad som regleras i lagen måste man naturligtvis känna till förordningens 

innehåll även när det gäller alla andra hänvisningar. Angående exempelvis följande belägg 

anser jag emellertid att det inte är artikelns innehåll som står i fokus: 

 
(5a) 

Tietosuoja-asetuksen 27 artiklaa ei sovelleta sellaiseen 

henkilötietojen käsittelyyn, joka […] (TsL 27 § 2 

mom.) 

(5b)  

Artikel 27 i dataskyddsförordningen ska inte tillämpas 

på behandling av personuppgifter […] (DsL 27 § 2 

mom.) 

 

I sådana fall som exempel 5 presenterar är det artikelns nummer som är viktigt; det centrala 

meddelandet här är att artikel 27 inte ska tillämpas, oberoende av vad den omfattar. I exempel 

5 påverkar artikelns innehåll alltså inte på hur man tolkar meningen. Med andra ord spelar 

intertextualitet inte en så stor roll i att kunna tolka lagen som med exempel 4. 



50 

 

Utöver de ovan diskuterade exemplen innehåller lagen också sådana hänvisningar till 

förordningen som innehåller konstruktionen enligt eller i enlighet med (fi. mukaisesti eller 

mukainen). Dessa konstruktioner är i själva verket mycket frekventa i lagens svenska version: 

17 av de 46 explicita hänvisningar till förordningen innefattar enligt eller i enlighet med. I den 

finska versionen förekommer mukaisesti och mukainen endast 8 gånger (se ex. 6) vilket innebär 

att det finns skillnader mellan den finska och den svenska lagversionen såsom i exempel 7: 

 
(6a) 

Tätä lakia sovelletaan tietosuoja-asetuksen 2 artiklan 

soveltamisalan mukaisesti. (TsL 2 § 1 mom.) 

 

(6b)  
Denna lag tillämpas i enlighet med tillämpnings-

området i artikel 2 i dataskyddsförordningen. (DsL 2 § 

1 mom.) 

 

(7a) 

Tietosuoja-asetuksen 83 artiklassa säädetyn hallin-

nollisen sakon (hallinnollinen seuraamusmaksu) mää-

rää […] (TsL 24 § 1 mom.) 

(7b)  

Administrativa sanktionsavgifter (administrativa på-

följdsavgifter) enligt artikel 83 i dataskyddsför-

ordningen påförs av […] (DsL 24 § 1 mom.) 

 

Exempel 6 illustrerar en explicit hänvisning till förordningen som har översatts ordagrant: båda 

språkversioner omfattar konstruktioner med mukaisesti eller i enlighet med (i fetstil i exemplen) 

Exempel 7 å sin sida illustrerar orsaken till att den svenska versionen innefattar konstruktionen 

flera gånger än den finska; även andra konstruktioner än bara konstruktioner med mukaisesti 

har översatts med enligt eller i enlighet med. I alla fall anger konstruktioner med enligt eller i 

enlighet med vilka bestämmelser i förordningen som ska följas vid tillämpning av lagen. 

Ytterligare kan man genom att använda konstruktioner med enligt eller i enlighet med ange 

källan till de bestämmelser som lagen hänvisar till. 

Utöver explicita hänvisningar till dataskyddsförordningen innehåller dataskyddslagens båda 

språkversioner också implicita hänvisningar till förordningen: 

 
(8a) 

Tieteellisiä ja historiallisia tutkimustarkoituksia sekä 

tilastollisia tarkoituksia varten tapahtuvaa henkilö-

tietojen käsittelyä koskevat poikkeukset ja suojatoimet 

(TsL 31 §.) 

(8b)  

Undantag och skyddsåtgärder som avser behandling av 

personuppgifter för vetenskapliga och historiska forsk-

ningsändamål samt statistiska ändamål (DsL 31 §.) 

 

Den implicita hänvisningen i exempel 8 syftar på artikel 89 i dataskyddsförordningen. Artikeln 

citeras inte och den hänvisas inte till explicit. I artikeln ingår emellertid bestämmelser om att 

vissa undantag får göras vid behandling av personuppgifter i samband med forskning och för 

statistiska ändamål och därigenom är det fråga om en implicit hänvisning. Genom att implicit 

hänvisa till förordningen kan man visa lagens läsare att de ytterligare bestämmelserna som 

artikeln i fråga antingen förutsätter eller tillåter finns i den paragraf i lagen där artikeln implicit 

hänvisas till. Vidare visar de implicita hänvisningarna att det är förordningen vars bestämmelser 
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utgör grunden för de bestämmelser som ges i lagen. Det är emellertid endast sådana läsare som 

är förtrogna med förordningens innehåll som kan upptäcka den implicita hänvisningen. 

Som framgår av tabell 4 ovan, omfattar den finska lagversionen en implicit hänvisning mer 

än den svenska. Detta beror på att en implicit hänvisning i den finska versionen har översatts 

indirekt i den svenska (indirekta översättningar i alla exempel understrukna med streckad linje): 

 
(9a) 

Rikostuomioihin ja rikkomuksiin liittyvä käsittely (TsL 

7 §.) 

 

10 artikla 

Rikostuomioihin ja rikkomuksiin liittyvien henkilö-

tietojen käsittely (GDPR 2016a: art. 10, kursiv och 

fetstil i originalet.) 

(9b) 

Behandling av personuppgifter som rör fällande domar 

i brottmål samt överträdelser (DsL 7 §.) 

 

Artikel 10 

Behandling av personuppgifter som rör fällande 

domar i brottmål samt överträdelser (GDPR 2016b: 

art. 10, kursiv och fetstil i originalet.) 

 

Exempel 9 illustrerar en indirekt översättning av en intertextuell referens. I den finska texten 

hänvisas implicit till artikel 10 i dataskyddsförordningen medan i den svenska texten det är 

fråga om ett direkt citat. Till följd av detta är den intertextuella referensen i den svenska texten 

explicitare och relationen till förordningen starkare än i den finska. Annars har de implicita 

hänvisningarna i den finska versionen översatts direkt, det vill säga med implicita hänvisningar. 

Vid sidan av explicita och implicita hänvisningar till dataskyddsförordningen innehåller 

dataskyddslagen olika typer av citat som alla har sitt ursprung i förordningen. Den frekventaste 

typen av citat är citat av ord eller uttryck. För det första gäller det citat av termer: 

 
(10a) 

Käsiteltäessä henkilötietoja 1 momentissa tarkoitetussa 

tilanteessa rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsitte-

lijän […] (TsL 6 § 2 mom.) 

(10b)  

En personuppgiftsansvarig och ett personuppgifts-

biträde som behandlar personuppgifter i en situation 

som avses i 1 mom. […] (DsL 6 § 2 mom.) 

 

Exempel 10 gäller termer som endast förekommer i dataskyddssammanhang och som har en 

särskild definition i förordningen. Intertextualiteten spelar även här en viktig roll i att kunna 

tolka lagen rätt. Genom att citera termer som har en viss betydelse i förordningen kan man visa 

att ett visst begrepp har samma betydelse i lagen som den har i förordningen. Ytterligare kan 

lagstiftaren med citat av termer implicit uttrycka att lagen baserar sig på förordningen. 

För det andra innefattar dataskyddslagen också citat av andra ord eller uttryck. Närmare sagt 

är det fråga om sådana uttryck som syftar på en viss företeelse, en viss typ av behandlings-

situationer eller en viss grupp av personuppgifter. Det gäller inte termer eftersom dessa uttryck 

inte definieras i förordningen och inte har någon specifik betydelse heller som vore avvikande 

från allmänspråket. I dataskyddslagen citeras bland annat rubriker till kapitel eller artiklar: 
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(11a) 

Käsittelyn lainmukaisuus (TsL 4 §; citatet ur GDPR 

2016a: art. 6.) 

(11b) 

Laglig behandling av personuppgifter (DsL 4 §; citatet 

ur GDPR 2016b: art. 6.) 

 

Rubriken till 4 § i dataskyddslagen i exempel 11 är identisk med rubriken till artikel 6 i data-

skyddsförordningen och skapar således en intertextuell relation mellan lagens båda språkver-

sioner och artikeln i fråga. Orsaken till att lagen citerar artiklars rubriker är att artiklarna i fråga 

antingen förutsätter att medlemsstaterna ger ytterligare bestämmelser i sin nationella lagstift-

ning om det som stadgas i artikeln i fråga eller ger medlemsstaterna möjlighet att göra detta. 

Genom att då citera artikelns rubrik kan man visa att det är kapitlet eller paragrafen i fråga som 

innehåller de bestämmelser som krävs i förordningen. Alla citat av termer och andra uttryck i 

den finska lagversionen har översatts direkt i den svenska versionen. 

Efter citat av ord eller uttryck är indirekta citat den näst frekventaste (fi. sju excerpter, sv. 

sex excerpter) typen av citat som förekommer i dataskyddslagen som i exempel 12: 

 
(12a)  

Henkilötietojen käsittelyyn, joka tapahtuu Euroopan 

unionin alueella sijaitsevaan rekisterinpitäjän tai hen-

kilötietojen käsittelijän toimipaikkaan liittyvän toimin-

nan yhteydessä […] (TsL 3 § 1 mom.; citatet ur GDPR 

2016a: skäl 22 i ingressen.) 

(12b) 

På sådan behandling av personuppgifter som sker inom 

ramen för verksamhet vid en personuppgiftsansvarigs 

eller ett personuppgiftsbiträdes verksamhetsställe i 

Europeiska unionen […] (DsL 3 § 1 mom.; citatet ur 

GDPR 2016b: skäl 22 i ingressen.) 

 

Exempel 12 anknyter dataskyddslagen intertextuellt till ett visst ställe i dataskyddsförordningen 

genom att indirekt citera den. Det indirekta citatet i den finska lagversionen har översatts direkt 

vilket innebär att de olika språkversioner är lika starkt anknutna till förordningen. Den finska 

versionen omfattar emellertid också två sådana indirekta citat som har översatts indirekt: 

 
(13a) 

Tietosuojavaltuutettu laatii vuosittain tietosuoja-ase-

tuksen 59 artiklassa tarkoitetun toimintakertomuksen 

[…] (TsL 14 § 5 mom.; citatet ur GDPR 2016a: art. 59.) 

(13b) 

Dataombudsmannen ska upprätta en årlig rapport om 

sin verksamhet enligt artikel 59 i dataskyddsför-

ordningen […] (DsL 14 § 5 mom.; citatet ur GDPR 

2016b: art. 59.) 

 

Exempel 13 illustrerar ett fall där den indirekta citaten i den finska texten har översatts med ett 

direkt citat i den svenska. Den intertextuella relationen som uppstår mellan lagen och för-

ordningen genom de indirekta citaten är inte så stark som de intertextuella relationer som skapas 

genom att direkt citera förordningen. Dessutom är det inte så lätt att identifiera de intertextuella 

referenserna som fallet är med direkta citat. Med anledning av detta är paragraf 14 i den svenska 

lagversionen starkare anknuten till förordningen än i den finska versionen. Trots detta kan man 

med att citera förordningen både direkt och indirekt visa den som läser den aktuella paragrafen 

att det som stiftas i dataskyddslagen baserar sig på bestämmelserna i dataskyddsförordningen. 
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Utöver de ovan nämnda två direkta citat i den svenska versionen ingår även andra direkta 

citat i lagen: 

 
(14a) 

Näitä toimenpiteitä ovat […] menettely, jolla testataan, 

tutkitaan ja arvioidaan säännöllisesti teknisten ja orga-

nisatoristen toimenpiteiden tehokkuutta tietojenkäsit-

telyn turvallisuuden varmistamiseksi (TsL 6 § 2 mom. 

8 punkten; citatet ur GDPR 2016a: art. 32.1 d.) 

 

(14b) 

Sådana åtgärder är […] ett förfarande för att regel-

bundet testa, undersöka och utvärdera effektiviteten hos 

de tekniska och organisatoriska åtgärder som ska 

säkerställa behandlingens säkerhet (DsL 6 § 2 mom. 8 

punkten; citatet ur GDPR 2016b: art. 32.1 d.) 

 

(15a) 

Näitä toimenpiteitä ovat […] kyky palauttaa nopeasti 

tietojen saatavuus ja pääsy tietoihin fyysisen tai tekni-

sen vian sattuessa (TsL 6 § 2 mom. 7 punkten; citatet ur 

GDPR 2016a: art. 32.1 c.) 

(15b) 

Sådana åtgärder är […] förmåga att återställa till-

gängligheten och tillgången till uppgifterna i rimlig tid 

vid en fysisk eller teknisk incident (DsL 6 § 2 mom. 7 

punkten; citatet ur GDPR 2016b: art. 32.1 c.) 

 

I exempel 14 citeras direkt artikel 32.1 d i båda språkversioner vilket innebär att det direkta 

citatet har översatts direkt. I exempel 15 är det endast den finska lagversionen som omfattar ett 

direkt citat medan i den svenska versionen citeras artikel 32.1 c indirekt. Detta betyder att den 

intertextuella referensen har översatts indirekt. Direkta citat i lagen har inte markerats med 

citattecken och deras källa anges inte vilket är typiskt för lagtexter (se t.ex. Piehl & Lounela 

2012: 135). Vad gäller såväl direkta och indirekta citat i dataskyddslagen, är det omöjligt att 

veta utgående från endast lagen varför just de citerade ställena har citerats. I själva verket är det 

omöjligt att veta om ställen har citerats medvetet eller om ställen är identiska (eller nästan 

identiska när det gäller indirekta citat) med förordningen av en slump. De ställen som har 

citerats direkt eller indirekt är inte speciellt långa och således kunde det vara möjligt att de inte 

har citerats medvetet. 

 

5.1.2 Intratextuella referenser till andra ställen i dataskyddslagen 

 

Den andra texten i den studerade textkedjan (se avsnitt 1.3 ovan) är dataskyddslagen och därför 

fortsätter analysen med en genomgång av de intratextuella referenser som förekommer i själva 

lagen. Det enda sättet som används i dataskyddslagen för att hänvisa till andra ställen inom den 

är explicita hänvisningar, med andra ord att nämna en annan paragraf eller ett annat moment 

inom samma paragraf. Detta görs sammanlagt 24 gånger i båda språkversioner. Nio av dessa 

explicita hänvisningar går till ett annat moment inom samma paragraf som i exempel 16: 

 
(16a) 

Jos vain osa rekisteröityä koskevista tiedoista on 

sellaisia, että ne 1 momentin mukaan jäävät […] (TsL 

34 § 2 mom.) 

(16b)  

Om endast en del av de uppgifter som gäller den 

registrerade är sådana att de enligt 1 mom. inte omfattas 

[…] (DsL 34 § 2 mom.) 
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Exempel 16 illustrerar en explicit hänvisning med konstruktionen mukaan eller enligt och där-

igenom kan hänvisningen anses ge källan till det som sägs om uppgifterna. Genom hänvis-

ningarna kan man visa de relationer som de olika momenten inom en paragraf har och hur de 

bestämmelser som ges i momenten påverkar varandra. Såsom med hänvisningarna till för-

ordningen, är den bakomliggande orsaken till att en lag hänvisar till andra moment inom en och 

samma paragraf en strävan efter att undvika upprepning av innehållet i momentet i fråga. Så-

ledes ger både analysen av intertextuella referenser till förordningen och analysen av intratextu-

ella hänvisningar inom lagen samma resultat som Piehl och Lounelas (2012: 136) undersök-

ning; författningar upprepar inte sådant som finns i en annan författning utan den andra författ-

ningen finns närvarande endast genom en explicit hänvisning (se även Koskela 2008: 118). 

Den andra typen av explicita hänvisningar inom lagen är hänvisningar till andra paragrafer 

(åtta belägg) som i exempel 17: 

 
(17a) 

[…] tämän lain 18 §:n 1 momenttiin perustuvan tietojen 

luovuttamista koskevan määräyksen tehosteeksi uhka-

sakon. (TsL 22 § 1 mom.) 

(17b)  

[…] ett med stöd av 18 § 1 mom. i denna lag meddelat 

föreläggande att lämna ut uppgifter med vite (DsL 22 § 

1 mom.) 

 

I exempel 17 anges att en annan paragraf i lagen omfattar sådana bestämmelser som ska beaktas 

när paragraf 22 tillämpas i behandling av personuppgifter. Den explicita hänvisningen visar att 

paragrafen i fråga står i en intertextuell relation till en annan paragraf i lagen och att bestämm-

elserna i en annan paragraf i lagen är betydande när paragrafen ska tolkas. Med att hänvisa till 

andra paragrafer kan det alltså visas hur paragraferna placerar sig i lagens nätverk av bestämm-

elser och hur paragraferna påverkas av andra paragrafer. 

Utöver hänvisningar till ett visst ställe i lagen innehåller dataskyddslagen även sju sådana 

explicita hänvisningar som hänvisar till hela lagen som i exempel 18: 

 
(18a) 

Seuraamusmaksu voidaan määrätä myös tietosuoja-

asetuksen 10 artiklan rikkomisesta noudattaen, mitä 

tietosuoja-asetuksen 83 artiklan 5 kohdassa ja tässä 

laissa säädetään. (TsL 24 § 3 mom.) 

(18b)  

Påföljdsavgifter får påföras även för överträdelse av 

artikel 10 i dataskyddsförordningen, med iakttagande av 

vad som föreskrivs i artikel 83.5 i dataskyddsför-

ordningen och i denna lag. (DsL 24 § 3 mom.) 

 

Den explicita hänvisningen i exempel 18 skapar en intertextuell relation mellan paragraf 24 och 

allt annat som sägs i lagen. Med att hänvisa till lagen i sin helhet kan man således visa att det 

är allt annat som i lagen anges om påföljdsavgifter som ska beaktas när paragraf 24 ska tolkas 

och tillämpas i behandlingen av personuppgifter.  
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5.1.3 Intertextuella referenser till andra texter 

 

Den enda texten i den studerade textkedjan som finns närvarande i dataskyddslagen är den all-

männa dataskyddsförordningen. Fast de andra texter som finns närvarande i lagen inte hör till 

textkedjan diskuteras här kort även intertextuella referenser till dem eftersom detta gör det 

möjligt att se hur lagen placerar sig i ett större nätverk av texter. Dataskyddslagen innehåller 

sammanlagt 50 explicita hänvisningar till andra texter av vilka 29 hänvisar till andra finländska 

lagar och 21 till texter som inte är lagar. Andra texter är närvarande i dataskyddslagen endast i 

form av explicita hänvisningar, det vill säga att de till exempel citeras inte. Efter dataskydds-

förordningen är det finländska lagar som näst oftast finns närvarande i dataskyddslagen som i 

exemplen 19 och 20: 

 
(19a)  

Tietosuojavaltuutetulla on myös muita tässä tai muussa 

laissa säädettyjä tehtäviä ja toimivaltuuksia. (TsL 14 § 

1 mom.) 

 

(19b) 

Dataombudsmannen har också andra uppgifter och 

befogenheter som anges i denna lag och annanstans i 

lag. (DsL 14 § 1 mom.) 

 

(20a) 

[…] päätökseen saa hakea muutosta valittamalla 

hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa 

(586/ 1996) säädetään. (TsL 25 § 1 mom.) 

(20b)  

[…] beslut får överklagas genom besvär hos förvalt-

ningsdomstolen på det sätt som anges i förvalt-

ningsprocesslagen (586/1996). (DsL 25 § 1 mom.) 

 

Exemplen 19 och 20 representerar de två huvudtyper av explicita hänvisningar till andra 

finländska lagar som jag avskiljer: hänvisningar till lagstiftningen utan att precisera lagen 

(exempel 19, sammanlagt 8 förekomster) och hänvisningar till en viss lag (exempel 20, samm-

anlagt 21 förekomster). I exempel 19 kan meningen, på grund av att den inte hänvisar till en 

viss lag, tolkas så att den gäller vilken som helst lag som innehåller bestämmelser om data-

ombudsmannens uppgifter och befogenheter. I båda exemplen är hänvisningens syfte i alla fall 

att ange att det finns bestämmelser om ämnet också i andra lagar än bara i dataskyddslagen och 

att dessa ska också beaktas i de situationer som avses i paragrafen. När man hänvisar till andra 

lagar som omfattar bestämmelser som gäller behandling av personuppgifter behöver det som 

stadgas i andra lagar inte upprepas i dataskyddslagen. Dessutom anger hänvisningarna hurdana 

relationer dataskyddslagen har med andra finländska lagar samt hur dataskyddslagen placerar 

sig inom den finländska lagstiftningen. En ytterligare funktion som de explicita hänvisningarna 

till andra lagar i dataskyddslagen har är att uttrycka att en annan lag upphävs genom dataskydds-

lagen. Till exempel i 37 § står det att Genom denna lag upphävs personuppgiftslagen […]. 

Utöver andra finländska lagar omfattar dataskyddslagen explicita hänvisningar också till 

andra texter. Lagen hänvisar bland andra till de bestämmelser som gällde vid ikraftträdande av 
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denna lag (DsL 38 § 4 mom.), ett beslut av förvaltningsdomstolen (DsL 25 § 2 mom.) och ett 

beslut som Europeiska kommissionen fattat om adekvat skyddsnivå (DsL 23 § 1 mom.). Alla 

explicita hänvisningar till texter utanför den studerade textkedjan har översatts direkt. Detta 

innebär att också de ovanstående exempel har en direkt motsvarighet i den finska versionen: 

tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä (TsL 38 § 4 mom.), hallinto-oikeuden 

päätökseen (TsL 25 § 2 mom.) och Euroopan kommission päätös tietosuojan tason riittävyy-

destä (TsL 23 § 1 mom.). Texter utanför textkedjan hänvisas till i syfte att uttrycka vilka andra 

bestämmelser som ska beaktas samt att visa hurdana andra texter som kan förekomma vid 

behandling av personuppgifter. De explicita hänvisningarna till andra texter, speciellt hänvis-

ningarna till andra författningar eller till andra delar i lagen kan även räknas som vertikal inter-

textualitet till följd av att de är typiska för genren (se t.ex. Mattila 2017 [2002]: 106). 

Utöver de ovan nämnda texterna finns det en stark intertextuell relation även mellan 

dataskyddslagen och regeringens proposition RP 9/2018 rd (fi. HE 9/2018 vp) som bland annat 

innehåller lagförslaget som står bakom dataskyddslagen. En snabb analys visar att dataskydds-

lagen omfattar flera indirekta och direkta citat samt citat av ord eller uttryck som har sitt 

ursprung i regeringens proposition. Eftersom regeringens proposition inte hör till den ana-

lyserade textkedjan har jag emellertid inte jämfört den med dataskyddslagen närmare för att se 

exakt vilka ställen som har citerats. Det finns säkert också flera andra texter bakom dataskydds-

lagen, till exempel diskussioner om lagförslaget i riksdagen, men det är omöjligt att upptäcka 

alla intertextuella relationer till andra texter. 

 

5.2 Intertextualitet i myndighetstexter 

 

Den andra delen av undersökningen består av en analys av hur intertextualitet förekommer i 

myndighetstexter. Avsnittet inleds med att i avsnitt 5.2.1 analysera dataombudsmannens byrås, 

eller Finlands datatillsynsmyndighets, texter eftersom jag anser att den har mer auktoritet 

gällande dataskydd än andra finländska myndigheter. Således kan dess texter anses komma 

efter dataskyddsförordningen och dataskyddslagen och före andra myndighetstexter och 

dataskyddspolicyer i den studerade textkedjan (se avsnitt 1.3 ovan). Därefter, i avsnitt 5.2.2, 

analyseras texter av andra myndigheter, närmare sagt Justitieministeriet, Undervisnings- och 

kulturministeriet, Kommunförbundet och Jakobstad, det vill säga myndigheter vars arbete inte 

koncentrerar sig på frågor kring dataskyddet. 

 



57 

 

5.2.1 Dataombudsmannens byrås texter 

 

Dataombudsmannens byrås webbtexter innehåller tecken på både vertikal och horisontell 

intertextualitet. Samtliga texter som studeras i detta avsnitt är informativa texter. De studerade 

texternas informativa syfte syns bland annat i att texterna presenterar information i form av 

påståendesatser med verb i presens. Dessutom ingår i texterna anvisningar till läsarna genom 

att det modala verbet ska (fi. on + -vA, t.ex. on tehtävä) används. Utöver detta omfattar de 

analyserade texterna på dataombudsmannens byrås webbplats punktuppställningar, de är 

indelade i mindre stycken med hjälp av underrubriker och de följer likadana layouter. Vidare 

är samtliga texter webbtexter och innehåller länkar till andra texter på dataombudsmannens 

byrås webbplats. Att innehålla länkar till andra texter är typiskt för olika webbtexter (se avsnitt 

3.4 ovan). Alla dessa faktorer kan anses markera vertikal intertextualitet på grund av att de 

skapar en relation mellan de studerade dataombudsmannens byrås webbtexter. 

Vad gäller horisontell intertextualitet, förekommer tydligt flera belägg på den än på vertikal 

intertextualitet i dataombudsmannens byrås texter. I tabell 6 nedan sammanfattas antalet olika 

belägg på horisontell intertextualitet i dataombudsmannens byrås webbtexter: 

 
Tabell 6. Horisontell intertextualitet i dataombudsmannens byrås webbtexter.  

 

Explicita hänvisningar till  

dataskyddsförordningen 
FI 

SV 

89 

89 

55 % 

55 % 

63 % 

texter utanför den studerade textkedjan 
FI 

SV 

68 

67 

42 % 

42 % 

andra texter i den studerade textkedjan 
FI 

SV 

6 

6 

3 % 

3 % 

Sammanlagt 
FI 

SV 

163 

162 
100 % 

Citat 

indirekta 
FI 

SV 

53 

61 

62 % 

71 % 

33 % 

direkta 
FI 

SV 

18 

11 

21 % 

13 % 

av ord eller uttryck 
FI 

SV 

14 

14 

17 % 

16 % 

Sammanlagt 
FI 

SV 

85 

86 
100 % 

Implicita hänvisningar till dataskyddsförordningen 
FI 

SV 

9 

8 

 
4 % 

Sammanlagt 
 FI 

SV 

257 

256 

 
100 % 

 

Dataombudsmannens byrås texter innehåller alltså såväl explicita och implicita hänvisningar 

till andra texter som olika typer av citat. Vad gäller intratextuella referenser, har texterna inte 

interna hänvisningar. Av beläggen anknyter 70 % dataombudsmannens byrås texter till data-

skyddsförordningen, 4 % till andra texter i den studerade textkedjan (dvs. till dataskyddslagen 
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och andra dataombudsmannens byrås texter) och 26 % till texter utanför textkedjan (procent-

talen baserar sig delvis på den kvalitativa analysen). Detta innebär att dataombudsmannens 

byrås texter betonar det som finns i förordningen medan bestämmelserna i dataskyddslagen får 

betydligt mindre uppmärksamhet. 

Det som inte framgår av tabell 6 är att det finns flera skillnader mellan de olika texterna i 

dataombudsmannens byrås webbplats med avseende på hur intertextualitet manifesteras i dem. 

Vad gäller explicita hänvisningar till dataskyddsförordningen (i såväl de finska som de svenska 

texterna), hänvisar Dataombudsmannen (nedan DOM, fi. TSV) 2020a inte till den en enda gång 

medan DOM 2020e omfattar 41 explicita hänvisningar till förordningen. Även explicita hänvis-

ningar till texter utanför textkedjan har fördelat sig ganska ojämnt mellan texterna (på båda 

språk): två av hänvisningarna finns i DOM 2020a medan till och med 24 ingår i DOM 2020d. 

Det finns skillnader mellan texterna också i fråga om olika citat: 37 av citaten finns i DOM 

2020d, DOM 2020c och 2020e innehåller båda 16 citat, DOM 2020a innefattar 12 citat och 

DOM 2020b endast 4 citat (gäller båda språkversioner). En del av skillnaderna kan troligen 

förklaras av att de olika texterna inte är lika långa men detta förklarar inte alla skillnader: 

exempelvis DOM 2020a är den kortaste av texterna men innehåller trots detta flera citat än 

DOM 2020b som är nästan två gånger längre än DOM 2020a. 

Som tabell 6 visar, är antalen olika belägg på intertextuella referenser i de finska versioner 

och i de svenska inte lika stora. Detta innebär att alla referenser i de finska texterna inte har 

översatts direkt. Således har även andra översättningsstrategier använts. Antalet gånger som 

olika översättningsstrategier har anlitats presenteras i tabell 7 nedan: 

 
Tabell 7. De översättningsstrategier som har använts för att översätta de intertextuella referenserna i 

dataombudsmannens byrås finska texter. 

 
Direkt översättning 241 94 % 

Indirekt översättning 14 5 % 

Utelämning 2 1 % 

Sammanlagt 257 100 % 

 

Den slutsats som vi kan dra utifrån tabell 7 är att översättning inte har påverkat de flesta av de 

intertextuella referenserna i de finska texterna. Det finns ändå några skillnader mellan de olika 

språkversionerna. För det första har såväl direkta som indirekta citat översatts indirekt. Även 

en implicit hänvisning har översatts indirekt med ett indirekt citat. För det andra har två explicita 

hänvisningar till andra texter utelämnats. För det tredje har en explicit hänvisning till en annan 

text tillagts i en svensk text. Tillägg ingår inte i tabell 7 eftersom de gäller sådana intertextuella 

referenser som inte förekommer i de finska texterna och tabell 7 endast presenterar de över-
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sättningsstrategier som har anlitats för att översätta referenserna i de finska texterna. Detta 

gäller också motsvarande tabeller i avsnitten 5.2.2 och 5.3 nedan.  

I det följande gås närmare igenom representativa exempel på intertextuella referenser till 

dataskyddsförordningen (avsnitt 5.2.1.1), och till andra texter (både andra texter i den studerade 

textkedjan som texter utanför den, avsnitt 5.2.1.2). 

 

5.2.1.1 Intertextuella referenser till den allmänna dataskyddsförordningen 

 

Såsom med analysen av Finlands dataskyddslag, inleds också analysen av dataombudsmannens 

byrås texter genom att analysera de belägg på intertextuella referenser som hänvisar till data-

skyddsförordningen. Detta på grund av att den är den första texten i den analyserade textkedjan 

och eftersom den är den text som frekventast förekommer i texterna. 

Dataskyddsförordningen finns närvarande i de analyserade dataombudsmannens byrås texter 

genom att den hänvisas till explicit och genom att den citeras på olika sätt. Av de explicita 

hänvisningarna är 67 exakta, det vill säga sådana som hänvisar till ett visst kapitel eller en viss 

artikel i förordningen: 

 
(21a) 

Jos käsittely perustuu suostumukseen 6.1.a art. (tai 

nimenomaiseen suostumukseen 9.2.a art.) […] (TSV 

2020c.) 

 

(22a) 

Näihin siirtoihin sovelletaan rikosasioiden tietosuoja-

lain 7 luvun säännöksiä, jotka poikkeavat tietosuoja-

asetuksen henkilötietojen siirtoa koskevista artikloista. 

(TSV 2020b.) 

(21b) 

Om behandlingen grundar sig på ett samtycke enligt 

artikel 6.1.a (eller ett uttryckligt samtycke enligt artikel 

9.2.a) […] (DOM 2020c.) 

 

(22b)  

På dessa överföringar tillämpas bestämmelserna i kap-

itel 7, vilka avviker från artiklarna om överföring av 

personuppgifter i dataskyddsförordningen. (DOM 

2020e.) 

 

Exempel 21 illustrerar de exaktaste explicita hänvisningarna till dataskyddsförordningen som 

förekommer i dataombudsmannens byrås texter: hänvisningarna anger exakt vilken punkt (1 

eller 2) och led (a) i artikeln det gäller. Dessutom illustrerar exempel 21b en explicit hänvisning 

med konstruktionen med enligt. Den finska texten däremot inte omfattar en motsvarande kon-

struktion. Trots detta hänvisas i båda språkversioner explicit till förordningen vilket betyder att 

den intertextuella referensen har översatts direkt. I exempel 22 å sin sida hänvisas explicit till 

vissa bestämmelser inom förordningen men utan att explicit nämna artiklarnas nummer. Genom 

att hänvisa till vissa artiklar kan man, vid sidan av att anknyta texten intertextuellt till artiklarna, 

visa att de bestämmelserna som behandlas i texten finns i de ifrågavarande artiklarna. Vidare 

kan man genom att ange artikelns nummer eller punkt eller led försäkra att det är endast 
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artiklarna (eller punkten eller ledet) i fråga vars innehåll aktiveras i läsarens tankar när hen läser 

texten. Det som är anmärkningsvärt i exemplen är att de explicita hänvisningarna i dem inte är 

så exakta som i dataskyddslagen. I lagen nämns förordningen nämligen alltid i hänvisningarna 

(se avsnitt 5.1.1 ovan) medan i exempel 21 nämns det inte explicit att det gäller just data-

skyddsförordningen. Vidare anges i lagen alltid exakt vilka artiklar hänvisningen gäller medan 

detta inte görs i exempel 22. 

Trots att största delen av de explicita hänvisningarna i texterna är exakta, är det endast texter 

DOM 2020c och DOM 2020e som omfattar hänvisningar till vissa artiklar. Resten av texterna 

hänvisar däremot explicit till förordningen i sin helhet (22 belägg). Av dessa hänvisningar anger 

18 förordningens korta namn, dataskyddsförordningen, och fyra dess engelska namn General 

Data Protection Regulation. Förordningen hänvisas till i sin helhet i syfte att presentera den 

och ge information om vissa bestämmelser som ingår i den. 

Utöver explicita hänvisningar till dataskyddsförordningen innehåller de studerade dataom-

budsmannens byrås texter även implicita hänvisningar till förordningen:  

 
(23a) 

Jos henkilötietoja aiotaan siirtää kolmanteen maahan, 

on ensin selvitettävä, voidaanko henkilötietoja siirtää 

komission vastaavuuspäätöksen perusteella. (TSV 

2020b.) 

(23b)  

Den som avser överföra personuppgifter till ett 

tredjeland ska först utreda om personuppgifter kan 

överföras med utgångspunkt i kommissionens lik-

värdighetsbeslut. (DOM 2020e.) 

 

I exempel 23 hänvisas explicit till ett beslut som har fattats av kommissionen. Den intertextuella 

referensen är dock lite mer komplicerad. Utöver att explicit hänvisa till ett beslut, hänvisar den 

nämligen implicit till två andra texter, vilket innebär att referensen är polygenetisk (jfr Tammi 

1991: 86; Hosiaisluoma 2003:40). För det första hänvisas implicit till artikel 45 i dataskydds-

förordningen som omfattar bestämmelserna om ifrågavarande beslut. Det är emellertid inte 

begreppet likvärdighetsbeslut (fi. vastaavuuspäätös) som används i förordningen utan be-

greppet beslut om adekvat skyddsnivå (fi. tietosuojan riittävyyttä koskeva päätös). För det andra 

hänvisas implicit till en annan text på dataombudsmannens byrås webbplats som presenterar 

begreppet likvärdighetsbeslut närmare. Begreppet likvärdighetsbeslut behandlas i DOM 2020e 

som känt och de andra texter där begreppet definieras hänvisas inte till explicit. Det är alltså 

fråga om ett typiskt exempel på intertextualitet i en myndighetstext: textens läsare förväntas 

känna till någon annan av myndighetens texter där saken diskuteras närmare (se t.ex. Heikkinen 

m.fl. 2000: 39). Det räcker med andra ord inte att känna till förordningens innehåll för att kunna 

förstå den analyserade texten. Ytterligare måste textens läsare veta att beslut om adekvat 
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skyddsnivå även kan kallas för likvärdighetsbeslut och att detta tas upp i en annan text på data-

ombudsmannens byrås webbplats. 

Vid sidan av att explicit och implicit hänvisa till den allmänna dataskyddsförordningen är 

dataombudsmannens byrås texter anknutna till förordningen även genom att citera den på olika 

sätt. Den frekventaste typen av citat (61 av 86 citat i de svenska texterna och 53 av 85 citat i de 

finska texterna) är indirekta citat som i exempel 24: 

 
(24a) 

Jos organisaatiossanne on alle 250 työntekijää, seloste 

käsittelytoimista on laadittava, kun […] organisaation 

vastuulla oleva henkilötietojen käsittely todennäköisesti 

aiheuttaa riskin rekisteröidyn oikeuksille ja vapauksille 

tai […] (TSV 2020e; citatet ur GDPR 2016a: art. 30.5.) 

(24b)  

Om organisationen har mindre än 250 anställda ska ett 

register över behandlingen grundas när […] behandl-

ingen av personuppgifter inom organisationen sanno-

likt orsakar risk relaterad till registrerades rättigheter 

och friheter eller […] (DOM 2020d; citatet ur GDPR 

2016b: art. 30.5.) 

 

Exempel 24 illustrerar ett indirekt citat som har översatts direkt, det vill säga med ett indirekt 

citat. Det indirekta citatet gör att sådana läsare som känner dataskyddsförordningens innehåll 

får veta att det som anges i den aktuella texten baserar sig på en bestämmelse som ingår i för-

ordningen. Det är alltså inte dataombudsmannens byrå som bestämmer när en organisation med 

mindre än 250 anställda ska upprätta ett register över behandlingen. Genom att indirekt citera 

förordningen anger man att det finns en annan auktoritet bakom det som påstås. Detta förutsätter 

dock att textens läsare har också läst förordningen och kan upptäcka det indirekta citatet. 

I de analyserade finska texterna förekommer ytterligare tre sådana indirekta citat som inte 

har översatts med indirekta citat som i exempel 25: 

 
(25a) 

Onko henkilötietojen antaminen lakisääteinen tai sopi-

mukseen perustuva vaatimus tai sopimuksen tekemisen 

edellyttämä vaatimus sekä onko rekisteröidyn pakko 

toimittaa henkilötiedot ja tällaisten tietojen antamatta 

jättämisen mahdolliset seuraamukset (TSV 2020c; 

citatet ur GDPR 2016a: art. 13.2 e.) 

(25b)  

Huruvida tillhandahållandet av personuppgifter är ett 

lagstadgat eller avtalsenligt krav eller ett krav som är 

nödvändigt för att ingå ett avtal samt huruvida den 

registrerade är skyldig att tillhandahålla personupp-

gifterna och de möjliga följderna av att sådana 

uppgifter inte lämnas (DOM 2020c; citatet ur GDPR 

2016b: art. 13.2 e.) 

 

Exempel 25 illustrerar ett indirekt citat som har översatts med ett direkt citat. Detta innebär att 

den intertextuella relationen mellan den svenska versionen av DOM 2020c och dataskydds-

förordningen är lite starkare och explicitare än den intertextuella relationen mellan textens 

finska version (TSV 2020c) och förordningen. Även i de övriga två fallen av indirekt över-

sättning har ett indirekt citat i en finsk text översatts med ett direkt citat. Ytterligare illustrerar 

exempel 25 att fast jag kategoriserar belägg på citat till antingen direkta eller indirekta (eller 

citat av ord och uttryck) skulle jag hellre se kategoriseringen till direkta och indirekta citat som 
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ett kontinuum. Det indirekta citatet i exempel 25a är nämligen i praktiken identiskt med artikel 

13.2 e med undantag av ett ord, tai – taikka (i fetstil i exemplet) och därigenom nästan ett direkt 

citat. Exempel 24a ovan däremot är ett exempel på ett citat som är klart indirekt medan citatet 

i exempel 26 nedan är helt identiskt med det motsvarande stället i förordningen. Det finns alltså 

skillnader i hur noggrant de indirekta citaten citerar förordningen. 

Efter indirekta citat är den näst frekventaste typen av citat i de finska texterna direkta citat 

(18 belägg) medan belägg på citat av ord och uttryck i de svenska texterna är frekventare (14 

belägg) än belägg på direkta citat (11 belägg). Samtliga direkta citat i båda språkversioner gäller 

enstaka led i dataskyddsförordningens artiklar såsom i exempel 26: 

 
(26a) 

Hyväksytyt käytännesäännöt (art. 40, art. 46:2(e)) 

yhdessä kolmannen maan rekisterinpitäjän tai henkilö-

tietojen käsittelijän sitovien ja täytäntöönpanokelpois-

ten sitoumusten kanssa asianmukaisten suojatoimien 

soveltamiseksi, myös rekisteröityjen oikeuksiin (TSV 

2020b; citatet ur GDPR 2016a: art. 46.2 e.) 

 

(26b) 

En godkänd uppförandekod (art. 40, art. 46:2(e)) till-

sammans med rättsligt bindande och verkställbara 

åtaganden för den personuppgiftsansvarige eller pers-

onuppgiftsbiträdet i tredjelandet att tillämpa lämpliga 

skyddsåtgärder, även när det gäller registrerades 

rättigheter (DOM 2020e; citatet ur GDPR 2016b: art. 

46.2 e.) 

 

I exempel 26 finns ett direkt citat i båda språkversioner vilket innebär att citatet har översatts 

direkt. Ur en annan synvinkel kunde det konstateras att det hellre är fråga om kopiering: 

översättaren har i själva verket inte översatt texten utan kopierat texten ur förordningen. Med 

anledning av att citatet är direkt finns det inget tvivel om att det är just dataskyddsförordningen 

som har citerats och att de är just dessa två texter som står i en intertextuell relation till varandra 

genom citatet. Det direkta citatet har inte markerats med citattecken vilket gäller alla direkta 

citat i dataombudsmannens byrås texter. Källan till citatet anges genom att nämna numret till 

artikeln som citeras. Detta gäller samtliga direkta citat med undantag av två. Källorna har dock 

inte markerats genom att explicit ange att de är källor till det som skrivs. 

Vid sidan av att direkta citat har översatts direkt, omfattar de svenska texterna till och med 

tio belägg på indirekt översättning av direkta citat som i exempel 27: 

 
(27a) 

Tietosuojaperiaatteiden mukaan henkilötietoja on […] 

säilytettävä muodossa, josta rekisteröity on tunnistet-

tavissa ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen tietojen-

käsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten. (TSV 

2020a; citatet ur GDPR 2016a: art. 5.1 e.) 

(27b) 

Enligt dataskyddsprinciperna ska personuppgifter […] 

förvaras i en form som möjliggör identifiering av den 

registrerade endast så länge som är nödvändigt för de 

ändamål för vilka personuppgifterna behandlas. (DOM 

2020a; citatet ur GDPR 2016b: art. 5.1 e.) 

 

I exempel 27a, det vill säga i textens finska version, finns ett direkt citat av ett led i förordningen 

medan textens svenska version i exempel 27b har ett indirekt citat. Därigenom är översättningen 

indirekt. Trots detta står båda språkversionen i en intertextuell relation till artikel 5.1 e i för-
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ordningen. Relationen mellan texterna och förordningen har inte markerats explicit utan för-

ordningen finns närvarande implicit. För en person som är förtrogen med förordningen har 

relationen i den finska texten emellertid markerats explicitare till följd av att text har kopierats 

direkt från förordningen. Dessutom anknyter citatet DOM 2020a till DOM 2020d eftersom 

exakt samma formuleringar finns i båda. Det är med andra ord fråga om ett polygenetiskt citat 

som anknyter DOM 2020a till flera andra texter samtidigt. 

Slutligen citeras i dataombudsmannens byrås texter också ord och uttryck ur förordningen: 

 
(28a) 

Henkilötietojen käsittelijä on ihminen tai organisaatio, 

joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta. 

(TSV 2020a.) 

(28b) 

Med personuppgiftsbiträde avses en människa eller 

organisation, som behandlar personuppgifter för den 

personuppgiftsansvariges räkning. (DOM 2020a.) 

 

I exempel 28 citeras en term som har en särskild definition i dataskyddsförordningen. Person-

uppgiftsbiträde (fi. henkilötietojen käsittelijä) är nämligen en term som definieras i artikel 4.8 

i förordningen och som endast används inom fackområdet dataskydd. Genom att citera termen 

anknyts texten således implicit till artikel 4. 8 men även till andra delar i dataskyddsför-

ordningen där bestämmelser som gäller personuppgiftsbiträdet anges. 

 

5.2.1.2 Intertextuella referenser till andra texter 

 

Det som är anmärkningsvärt med de studerade dataombudsmannens byrås texter är att de inte 

innehåller en enda intertextuell referens som utan tvivel kunde sägas hänvisa till dataskydds-

lagen. Detta betyder att dataskyddslagen inte nämns explicit och den citeras inte direkt. Därför 

ingår i denna del av analysen inte ett avsnitt om intertextuella referenser till dataskyddslagen. 

Dessutom omfattar texterna inte intratextuella referenser och därför analyseras i detta avsnitt 

först referenser till andra texter i den studerade textkedjan och därefter referenser till texter 

utanför kedjan. Andra texter i textkedjan finns närvarande i såväl de finska som de svenska 

texterna genom åtta olika intertextuella referenser. Ytterligare omfattar de finska texterna 62 

och de svenska 61 referenser till texter utanför den textkedjan.  

Andra texter i den studerade textkedjan finns närvarande i de analyserade dataombuds-

mannens byrås texter genom att de hänvisas till explicit (som i ex. 29) samt genom att de citeras 

direkt (som i ex. 30). Samtliga hänvisningar till andra texter i textkedjan (utöver förordningen 

och lagen) går till de studerade dataombudsmannens byrås texter vilket gäller också exemplen 

29 och 30: 
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(29a) 

Edellytykset henkilötietojen siirrolle ETA:n ulko-

puolelle 

1. Henkilötietojen käsittelyn on oltava sallittua Suomes-

sa kyseisessä tilanteessa. (TSV 2020b; understrykning i 

originalet.) 

 

(29b)  

Förutsättningar för överföring av personuppgifter till 

länder utanför EES 

1. Behandlingen av personuppgifter ska vara tillåten i 

Finland i den aktuella situationen. (DOM 2020e; 

understrykning i originalet.) 

 

(30a) 

Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, jotka liittyvät tunnis-

tettuun tai tunnistettavissa olevaan henkilöön. (TSV 

2020a, 2020e.) 

(30b)  

Med personuppgifter avses alla uppgifter som anknyter 

till en identifierad eller identifierbar person. (DOM 

2020a, 2020d.) 

 

I exempel 29 ingår en explicit hänvisning till en annan text i dataombudsmannens byrås webb-

plats som hör till den analyserade textkedjan. Att hänvisningen har understrukits betyder att den 

är en hyperlänk. Att hänvisa till andra texter genom att använda länkar är kännetecknande för 

hypertexter (se avsnitt 3.4 ovan) vilket kommer tydligt fram i dataombudsmannens byrås texter. 

Samtliga hänvisningar till andra webbtexter är nämligen hyperlänkar. Genom att explicit hän-

visa till andra texter i webbplatsen kan man leda den intresserade till andra texter som behandlar 

samma ämne och har ytterligare information om det som skrivs i de aktuella texterna. Länkarna 

skapar alltså en intertextuell relation mellan texterna och gör det lättare för textens läsare att 

veta vilka texter hen ska känna till för att kunna förstå den aktuella texten.  

Exempel 30 å sin sida illustrerar ett direkt citat som har sitt ursprung i en av de studerade 

texterna. Problemet med citatet är att det inte är möjligt att veta vilken av texterna (DOM 2020a 

eller DOM 2020d) har skrivits först och därigenom vilken av texterna citerar den andra. Med 

anledning av det kan det endast konstateras att texterna innehåller en mening i exakt samma 

form utan att ta ställning till vilken av texterna fungerar som källan för citatet. Det är i alla fall 

klart att den citerade meningen skapar en intertextuell relation mellan texterna. Dessutom 

anknyter meningen texterna även till dataskyddsförordningen eftersom den kan också anses 

vara ett indirekt citat av artikel 4.1. 

Vid sidan av att hänvisa till andra texter i textkedjan, hänvisas till texter utanför den. För det 

första ingår sex explicita hänvisningar till dataskyddslagstiftning i texterna på båda språk såsom 

i exempel 31: 

 

Exempel 31 är av betydelse på grund av att den kan anses hänvisa till dataskyddslagen som 

annars inte hänvisas till explicit. Dataskyddslagstiftningen omfattar nämligen såväl dataskydds-

förordningen, EU:s direktiv om dataskydd, dataskyddslagen och alla andra lagar och för-

(31a) 

Henkilötietojen käsittelyssä on noudatettava aina tieto-

suojalainsäädännön mukaisia tietosuojaperiaatteita. 

(TSV 2020a.) 

(31b)  

Vid behandling av personuppgifter ska dataskydds-

principerna enligt dataskyddslagstiftningen alltid 

iakttas. (DOM 2020a.) 



65 

 

fattningar som reglerar dataskydd. Fast dataskyddslagen inte nämns explicit i dataombuds-

mannens byrås texter, kan den alltså anses vara närvarande mer implicit genom explicita 

hänvisningar till dataskyddslagstiftning. 

Utöver dataskyddslagstiftning hänvisas i texterna även till andra lagar. Sammanlagt hänvisas 

andra lagar till 17 gånger i de finska och 18 gånger i de svenska texterna. Av dessa gäller 12 i 

de finska och 13 i de svenska texterna Finlands gamla personuppgiftslag som i exempel 32: 

 
(32a) 

Miten tietosuoja-asetus muutti informointikäytäntöjä? 

(TSV 2020d.) 

(32b)  

Hur ändrar dataskyddsförordningen informationspraxis 

i förhållande till personuppgiftslagen (DOM 2020b.) 

 

Exempel 32 illustrerar ett tillägg av en intertextuell referens i den svenska översättningen. I den 

finska texten nämns nämligen endast dataskyddsförordningen medan i den svenska texten 

hänvisas explicit likaså till personuppgiftslagen. Syftet med att hänvisa till personuppgiftslagen 

i den svenska texten är att jämföra lagen med den nya dataskyddslagstiftningen och visa vilka 

bestämmelser i personuppgiftslagen som inte längre gäller eller som har förändrats i den nya 

lagstiftningen. Till följd av att en intertextuell referens har tillagts, är den svenska texten inter-

textuellt bunden till personuppgiftslagen men den finska texten inte. 

Andra texter som hänvisas till utöver lagar är bland annat andra texter på dataombuds-

mannens byrås webbplats som Register över behandling eller Känn till dina rättigheter (DOM 

2020d; understrykningar i original). De motsvarande finska texterna är Seloste käsittelytoimista 

och Tunne oikeutesi (TSV 2020e; understrykningar i original). Understrykningarna visar att det 

är fråga om hyperlänkar. Syftet med dessa hänvisningar är att ge den intresserade källor för 

ytterligare information om ämnet. Utöver andra texter på dataombudsmannens byrås webbplats 

hänvisas explicit även till andra texter såsom Dataskyddsarbetsgruppen Wp29:s kommentarer 

om informationsplikten (DOM 2020c, fi. Tietosuojaryhmä WP29:n kommentit informointi 

velvoitteesta, TSV 2020c). Vidare innehåller en finsk text ett belägg på explicita hänvisningar 

till texter utanför textkedjan som är av betydelse ur översättningsperspektiv: 

 
(33a) 

Tällä sivulla kerrotaan siirtojen edellytyksistä tilan-

teissa, joissa henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan 

tietosuoja-asetusta. (TSV 2020b; understrykning i ori-

ginalet.) 

(33b) 

På den här sidan redogör vi för förutsättningarna för 

överföring i situationer där dataskyddsförordningen 

tillämpas på behandlingen av personuppgifter. (DOM 

2020e.) 

 

Den finska texten (ex. 33a) omfattar en länk (understruken i exemplet) till texten Mikä on henki-

lötieto? som är en annan text på dataombudsmannens byrås webbplats. Texten finns på webb-

platsen även på svenska men av någon anledning har en länk till den inte inkluderats i den 



66 

 

svenska texten (ex. 33b). Detta betyder att en intertextuell referens i den finska versionen har 

utelämnats i översättningen. Det är emellertid inte möjligt att veta utgående från texten om 

referensen har utelämnats vid översättning eller om det finns en annan orsak till att referensen 

inte har en motsvarighet i den svenska texten. Att den intertextuella referensen inte har en 

motsvarighet i den svenska texten innebär i alla fall att den finska texten är anknuten till en 

annan text på webbplatsen men den svenska inte. Allt som den intertextuella referensen medför 

till texten har således också uteblivit och därför skulle det ha varit bättre att översätta referensen 

direkt för att bevara all den information som den omfattar som Federici (2007: 157) föreslår. 

På samma sätt som analysen av dataskyddslagen avslöjar också analysen av dataombuds-

mannens byrås texter ett komplext nätverk av intertextuella relationer till såväl andra texter i 

den analyserade textkedjan som texter utanför den. Ytterligare visar analysen att texterna i detta 

nätverk är anknutna till varandra på flera sätt. Således bevisar analysen att den intertextuella 

kedjan verkligen fortsätter med dataombudsmannens byrås texter. Relationen till dataskydds-

lagen har emellertid inte markerats explicit och det finns endast några intertextuella referenser 

som kan anses anknyta texterna till lagen. Relationen mellan den andra och den tredje länken i 

kedjan (lagen och DOM:s texter) är alltså inte så stark som relationen mellan den första och den 

andra länken (förordningen och lagen).  

 

5.2.2 Andra myndighetstexter 

 

I detta avsnitt studeras dataskyddsrelaterade texter av fyra olika myndigheter: Jakobstad 

kommun, Justitieministeriet (nedan även JM, fi. OM), Kommunförbundet (KF, fi. KL) och 

Undervisnings- och kulturministeriet (UKM, fi. OKM). Det gäller alltså myndigheter vars kärn-

verksamhet inte består av att behandla frågor kring dataskydd. 

De studerade myndighetstexterna hör inte till samma genre vilket gör att vertikal intertextu-

alitet manifesteras i dem på olika sätt. Fyra av texterna omfattar uttryck som definierar textens 

genre. JM:s text har rubricerats som ett pressmeddelande och UKM:s text som en guide. En 

texts rubrik kan anses markera vertikal intertextualitet just på grund av att den kan definiera 

textens genre och därigenom anknyta texten till andra texter inom samma genre på ett explicit 

sätt (jfr Genette 1997 [1982]: 3). Dessutom skrivs i KF:s text (2017a) I detta cirkulär behandlas 

och i KF:s andra text (2017b) I dessa anvisningar är strävan att beskriva. Också dessa uttryck 

binder de aktuella texterna intertextuellt till andra texter som hör till samma genre. Jakobstads 

text däremot inte innehåller något uttryck som skulle definiera dess genre. Textens primära 

syfte är emellertid att ge information om vad GDPR är och därigenom är den en informativ text. 
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Såsom i andra informativa texter presenteras informationen i Jakobstads text med påstå-

endesatser med verb i presens. I texten ingår dessutom länkar till texter som innehåller mer 

information om ämnet vilket är typiskt för alla webbtexter (se avsnitt 3.4 ovan). 

JM:s text å sin sida innefattar flera sådana drag som är kännetecknande för genren pressmed-

delande. För det första följer textens struktur pressmeddelandens genreschema. I början av 

texten nämns textens utgivare (JM) och datumet (5.12.2018) samt att det gäller ett pressmed-

delande. Efter rubriken inleds meddelandet genom att ange det som är det viktigaste (att data-

skyddslagen träder i kraft den 1 januari 2019 och kompletterar GDPR). Därefter ges mer 

information om dataskyddslagen och dess innehåll och i slutet av meddelandet beskrivs kort-

fattat några av de viktigaste bestämmelserna i lagen. Texten följer alltså samma struktur som 

nyheter: det väsentliga kommer i början och i slutet av texten finns sådant som inte är så viktigt 

(jfr t.ex. Komppa 2006: 303). För det andra omfattar texten genretypiska drag med avseende på 

språket. Såsom i andra informativa texter ges informationen i form av påståendesatser med verb 

i presens. Dessutom innehåller meddelandet olika direktiv såsom att något ska göras (fi. on 

tehtävä), kan göras (fi. voi tehdä) eller att något får eller får inte göras (fi. saa tai ei saa tehdä). 

Att försöka få läsaren bete sig på ett visst sätt är ett av pressmeddelandens primära syften vilket 

syns i att bland annat just direktiv används i dem (Kankaanpää 2006: 51). 

KF:s cirkulär följer också ett genretypiskt schema gällande både struktur och språket. Ett 

cirkulär kan vanligtvis indelas i ett avsnitt som omfattar bakgrundsinformation och i ett avsnitt 

som uppmanar läsaren göra något (Honkanen 2002: 137) vilket gäller även det studerade 

cirkuläret. I detta fall är avsnittet om bakgrundsinformation mycket långt med anledning av att 

texten går igenom de centralaste bestämmelserna i förordningen ganska noggrant. Först på den 

näst sista sidan av cirkuläret börjar avsnittet Rekommenderade åtgärder – hur kan man förbe-

reda sig? som uppmanar organisationer vidta olika åtgärder. På grund av att ett cirkulär har 

som syfte att få läsaren göra något, kännetecknas genren av olika direktiv (a.a.: 138). I det 

studerade cirkuläret ges direktiv bland annat med verb ska, bör, kan och får. 

KF:s anvisning och UKM:s guide kan båda anses följa ett likadant genreschema som cirkul-

äret: texterna inleds med att ge bakgrundsinformation om dataskyddsförordningen samt om 

textens syfte och innehåll. Därefter gås igenom förordningens centralaste bestämmelser men i 

stället för att ge uppmaningar först i slutet av texten såsom i cirkuläret, ges anvisningar i båda 

texter i samband med diskussion av en viss bestämmelse. Texterna kan alltså anses vara byggda 

av två typer av sekvenser som turas om: en sekvens som ger bakgrundsinformation och en 

annan sekvens som anknyter denna information till antingen offentliga upphandlingar (KF) 

eller till läroanstalternas verksamhet (UKM). Både anvisningen och guiden har som syfte att 
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ange information om dataskyddsförordningens innehåll samt att uppmana läsaren ta åtgärder 

för att kunna uppfylla kraven i förordningen. Uppmaningar ges med olika direktiv såsom verb 

ska, kan och får, med olika modala konstruktioner såsom det är mycket viktigt samt genom att 

ge exempel på hurdana åtgärder organisationen kan vidta. 

 

Vid sidan av de ovan diskuterade belägg på vertikal intertextualitet, omfattar de analyserade 

myndighetstexterna ett stort antal belägg på horisontell intertextualitet. I tabell 8 nedan pre-

senteras antalet belägg på horisontell intertextualitet: 

 
Tabell 8. Horisontell intertextualitet i de myndighetstexterna.  

 

Explicita hänvisningar till  

 

 

 

dataskyddsförordningen 
FI 

SV 

244 

245 

65 % 

64 % 

54 % 

texter utanför den studerade textkedjan 
FI 

SV 

89 

92 

23 % 

24 % 

dataskyddslagen  
FI 

SV 

22 

22 

6 % 

6 % 

andra ställen i den studerade texten 
FI 

SV 

22 

22 

6 % 

6 % 

Sammanlagt 
FI 

SV 

377 

381 
100 % 

Citat 

indirekta 
FI 

SV 

184 

162 

59 % 

52 % 

44 % 

direkta 
FI 

SV 

80 

100 

26 % 

32 % 

 
av ord eller uttryck 

FI 

SV 

47 

49 

15 % 

16 % 

 
Sammanlagt 

FI 

SV 

311 

311 
100 % 

Implicita hänvisningar   
FI 

SV 

10 

10 

 
2 % 

Sammanlagt 
 FI 

SV 

698 

702 

 
100 % 

 

Som det framgår av tabell 8, är de explicita hänvisningarna till dataskyddsförordningen 

betydligt frekventare än hänvisningarna till någon annan text. I myndighetstexterna på båda 

språk anknyter 68 % av samtliga intertextuella referenser texterna till förordningen, 3 % till 

dataskyddslagen, 8 % till andra texter i den studerade textkedjan (inkl. dataombudsmannens 

byrås texter och andra myndighetstexter samt intratextuella referenser) och 21 % till texter 

utanför textkedjan (procenttalen baserar sig delvis på den kvalitativa analysen). Detta syftar på 

att myndigheterna betonar vikten av förordningen mer än vikten av dataskyddslagen. 

Vad tabell 8 inte visar är att det finns flera skillnader mellan de olika texterna med avseende 

på hur intertextualitet markeras i dem (det följande gäller texterna på båda språk). Vad gäller 

explicita hänvisningar till dataskyddslagen, finns nästan hälften (10) av dem i JM:s text medan 

till exempel KF:s andra text (2017b) endast omfattar en explicit hänvisning till lagen. När det 
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däremot gäller explicita hänvisningar till dataskyddsförordningen och till andra texter, inne-

håller alla texter ungefär lika många hänvisningar i förhållande till deras längd med undantag 

av JM:s text som inte omfattar en enda hänvisning till andra texter. Skillnaderna gällande citat 

är ännu större: 242 av citaten finns i KF:s texter, 57 i UKM:s text och 12 i JM:s text. Implicita 

hänvisningar å sin sida har delat sig jämnt mellan texterna. 

Det finns en del skillnader också mellan de finska källtexterna och de svenska över-

sättningarna. I tabell 9 nedan sammanfattas antalet belägg på olika översättningsstrategier: 

 
Tabell 9. De översättningsstrategier som har använts för att översätta de intertextuella referenserna i de 

finska myndighetstexterna. 

 
Direkt översättning 667 95 % 

Indirekt översättning 26 4 % 

Utelämning 5 1 % 

Sammanlagt 698 100 % 

 

Det finns flera skillnader mellan källtexterna och översättningarna vilket beror på att inter-

textuella referenser har både översatts indirekt och utelämnats. Vidare har nio intertextuella 

referenser också tillagts i de svenska texterna. I de flesta fallen är översättningarna ändå mycket 

trogna till källtexterna vilket syns i att 95 % av referenserna i källtexterna har översatts direkt. 

Det finns emellertid skillnader mellan de olika svenska texterna med avseende på hur trogna de 

är till källtexten. Den svenska översättningen av Jakobstads text är helt trogen till källtexten 

med avseende på intertextualitet. I JM:s svenska text har två intertextuella referenser ute-

lämnats. UKM:s svenska text å sin sida omfattar tio indirekta citat, en utelämning och två 

tillägg. Av KF:s texter ingår i den första (2017a) 11 indirekta citat, två utelämningar och fyra 

tillägg och i den andra (2017b) fem indirekta citat, en utelämning och tre tillägg. 

I det följande analyseras närmare representativa exempel på intertextuella referenser till 

dataskyddsförordningen (avsnitt 5.2.2.1) och till dataskyddslagen och dataskyddslagstiftning 

(avsnitt 5.2.2.2), intratextuella referenser (avsnitt 5.2.2.3) samt intertextuella referenser till 

andra texter (avsnitt 5.2.2.4). 

 

5.2.2.1 Intertextuella referenser till den allmänna dataskyddsförordningen 

 

Den frekventaste markören för intertextualitet (244 förekomster i de finska och 245 i de svenska 

texterna) i de studerade myndighetstexterna är explicita hänvisningar till den allmänna data-

skyddsförordningen. I såväl de finska som de svenska texterna är 45 av hänvisningarna exakta 

(dvs. sådana som syftar till en viss artikel eller kapitel i förordningen) såsom i exempel 34:  
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(34a) 

Artikla 13 sisältää luettelon tiedoista, jotka pitää il-

moittaa rekisteröidylle, jos tiedot henkilörekisteriin on 

kerätty rekisteröidyltä itseltään. (KL 2017b.) 

(34b)  

I artikel 13 ingår en förteckning över information som 

ska lämnas till den registrerade, om personuppgifterna 

samlas in från den registrerade. (KF 2017a.) 

 

Exempel 34 illustrerar en explicit hänvisning till dataskyddsförordningen vars funktion är att 

ge information om en viss artikels innehåll. Dessutom representerar hänvisningen de exaktaste 

hänvisningar som förekommer i myndighetstexterna: ingen av de explicita hänvisningarna till 

förordningen preciserar punkt eller led. Detta innebär att hänvisningarna är ännu mindre exakta 

än hänvisningarna i dataombudsmannens byrås texter (se avsnitt 5.2.1.1 ovan). 

Explicita hänvisningar till en viss artikel förekommer dock endast i KF:s texter. Däremot 

omfattar de övriga texterna endast explicita hänvisningar till förordningen i sin helhet såsom i 

exempel 35: 

 
(35a) 

Esimerkkeinä tunnistetiedoista asetus mainitsee nimen, 

henkilötunnuksen, sijaintitiedon […] (OKM 2020.) 

(35b) 

Som exempel på identifierare nämner förordningen ett 

namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsupp-

gift […] (UKM 2020.) 

 

Exempel 35 illustrerar en ny typ (dvs. en som inte förekommer i dataskyddslagen eller i data-

ombudsmannens byrås texter) av explicita hänvisningar till dataskyddsförordningen: substant-

ivet förordningen. Förordningen hänvisas till i syfte att ange källan till det som anges om 

identifierare. I de tidigare texterna i den studerade textkedjan används endast förordningens 

officiella namn i sin helhet eller dess korta namn dataskyddsförordningen. Dessa förekommer 

likaså i myndighetstexterna men dessutom används även substantivet förordningen. Även detta 

syftar på att de explicita hänvisningarna till förordningen är inte så exakta i myndighetstexterna 

som i de tidigare texterna i textkedjan. 

Vid sidan av att explicit hänvisa till dataskyddsförordningen i syfte att ge information om 

förordningen (som i ex. 34 ovan) eller ge källan till det som sägs (som i ex. 35 ovan), hänvisas 

den till också i andra syften. För det första hänvisas förordningen explicit till för att helt enkelt 

ange att en sådan rättsakt finns (som i ex. 36 nedan). För det andra har de explicita hänvis-

ningarna som syfte att berätta att vissa bestämmelser ingår i förordningen (som i ex. 37). 

 
(36a) 

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) (Pietarsaari 

2020, otsikko.) 

 

(37a) 

Suomessa lapsen ikäraja on alempi kuin yleisessä tie-

tosuoja-asetuksessa säädetty 16 vuotta. (OM 2018.) 

(36b) 

EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) (Jakob-

stad 2020, rubrik.) 

 

(37b) 

I Finland är åldersgränsen lägre än den åldersgräns på 

16 år som föreskrivs i förordningen. (JM 2018.) 
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Den explicita hänvisningen i exempel 36 utgör rubriken till Jakobstads text. Därigenom anger 

hänvisningen att en sådan förordning finns och att den ifrågavarande texten behandlar den. Vad 

gäller den explicita hänvisningen i exempel 37, anger den att förordningen innehåller bestämm-

elser om en åldersgräns som gäller behandling av personuppgifter och som enligt förordningen 

är 16 år. Hänvisningen kan även anses ange källan till påståendet om åldersgränsen på 16 år. 

Källan anges emellertid inte exakt på grund av att artikelns nummer inte preciseras. Vidare kan 

exempel 37 anses innehålla en implicit hänvisning till dataskyddslagen till följd av att i 5 § i 

lagen finns bestämmelser om att åldersgränsen i Finland är 13 år. Därigenom är den intertextu-

ella referensen i exempel 37 polygenetisk (jfr Tammi 1991: 86; Hosiaisluoma 2003:40). 

Utöver de ovan diskuterade belägg på explicita hänvisningar till dataskyddsförordningen 

innehåller den finska versionen av KF:s första text (KL 2017b) en sådan explicit hänvisning 

som inte har någon motsvarighet i den svenska texten (KF 2017a): 

 
(38a) 

Asetus pitää myös sisällään uusia oikeuksia rekiste-

röidyille. (KL 2017b.) 

(38b) 

Den registrerade får nya rättigheter. (KF 2017a.) 

 

Exempel 38 illustrerar utelämning av en intertextuell referens i översättning. I den finska 

versionen av text 3 hänvisas explicit till asetus medan den svenska versionen saknar hänvis-

ningen. Den föregående meningen i den svenska texten omfattar en explicit hänvisning till 

förordningen men trots detta innehåller den svenska texten en explicit hänvisning mindre än 

den finska. Skillnaden med avseende på intertextualitet är alltså betydande: meningen i den 

finska texten skapar en intertextuell relation till dataskyddsförordningen men meningen i den 

svenska texten inte. Dessutom har också allt det som den intertextuella referensen medför till 

texten uteblivit. 

Även de svenska texterna omfattar två sådana hänvisningar som inte finns i de svenska 

texterna som i exempel 39: 

 
(39) 

Dataskyddsförordningen utgår från att barns personuppgifter förtjänar särskilt skydd, eftersom barn kan vara 

mindre medvetna om berörda risker, följder och skyddsåtgärder samt om sina rättigheter när det gäller behandling 

av personuppgifter. (UKM 2020.) 

 

Exempel 39 illustrerar alltså ett tillägg av en intertextuell referens i en översättning. Det gäller 

en mening som inte alls har en motsvarighet i den finska källtexten. Meningen i den svenska 

versionen innehåller också ett direkt citat (understruket i exemplet) ur skäl 38 i ingressen i 
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dataskyddsförordningen vilket innebär att två intertextuella referenser har tillagts i över-

sättningen: en explicit hänvisning och ett direkt citat. 

Utöver att explicit hänvisa till dataskyddsförordningen hänvisar myndighetstexterna på båda 

språken till förordningen även mer implicit: 

 
(40a) 

[…] tiedot on täsmällisyyden periaatteen noudatta-

miseksi oikaistava, vaikka rekisteröity ei sitä olisi 

vaatinutkaan. (OKM 2020.) 

(40b) 

[…] ska uppgifterna i enlighet med korrekthets-

principen rättas även om den registrerade inte har krävt 

det. (UKM 2020.) 

 

I exempel 40 hänvisas till korrekthetsprincipen (fi. täsmällisyyden periaate) utan att ange någon 

källa till vad som egentligen menas med principen. Bestämmelser om att personuppgifterna 

”ska vara korrekta och om nödvändigt uppdaterade” och att felaktiga personuppgifter ska 

”raderas eller rättas utan dröjsmål” finns i artikel 5.1d i förordningen. Med anledning av att det 

inte är fråga om ett direkt eller indirekt citat eller citat av ord och förordningen inte nämns 

explicit, är det fråga om en implicit hänvisning. För att upptäcka den intertextuella referensen 

måste textens läsare alltså veta att bestämmelserna om uppgifternas korrekthet finns i artikel 5 

i förordningen. Samtliga implicita hänvisningarna till förordningen i de analyserade finska 

myndighetstexterna har översatts direkt i de svenska texterna. 

Vid sidan av att explicit och implicit hänvisa till dataskyddsförordningen står de studerade 

myndighetstexterna i en intertextuell relation till förordningen genom att citera den indirekt och 

direkt samt genom att citera ord och uttryck som används i den. I texterna citeras indirekt till 

och med hela textstycken ur dataskyddsförordningen: 

 
(41a) 

Tiedot on toimitettava pääsääntöisesti kirjallisesti. Jos 

rekisteröity esittää pyynnön sähköisesti, tiedot on myös 

pääsääntöisesti toimitettava sähköisesti. Tiedot voi-

daan pyynnöstä antaa myös suullisesti, jos rekisteröi-

dyn henkilöllisyydestä on voitu luotettavalla tavalla 

varmistua. (KL 2017a, 2017b; citatet ur GDPR 2016a: 

art. 12.1.) 

(41b) 

Informationen ska i regel tillhandahållas skriftligt. Om 

den registrerade lämnar begäran i elektronisk form, ska 

informationen i regel också tillhandahållas i elektronisk 

form. Om den registrerade begär det får informationen 

tillhandahållas muntligt, förutsatt att den registrerades 

identitet bevisats på ett tillförlitligt sätt. (KF 2017b, 

2017a; citatet ur GDPR 2016b: art. 12.1.) 

 

Citatet i exempel 41 omfattar den första hälften av artikel 12.1. Syftet med att indirekt citera 

dataskyddsförordningen är att implicit visa att det är förordningen som ligger bakom det som 

sägs. Det som är betydande med exempel 41 är att den intertextuella referensen i den är 

polygenetisk. Detta innebär att det finns flera möjliga texter till vilka den aktuella texten kan 

anknytas till (se t.ex. Hosiaisluoma 2003: 40). Förordningen citeras nämligen indirekt i båda av 

KF:s texter vilket betyder att en av KF:s texter citerar direkt den andra. 
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De indirekta citaten i de finska myndighetstexterna är också av betydelse med avseende på 

översättning. Till och med 21 indirekta citat i de finska texterna har nämligen översatts indirekt 

såsom i exempel 42: 

 
(42a) 

Henkilötietojen käsittelyä rajoittavia menetelmiä voivat 

olla muun muassa valittujen tietojen siirtäminen toiseen 

käsittelyjärjestelmään, käyttäjien pääsyn estäminen 

valittuihin henkilötietoihin tai julkaistujen tietojen väli-

aikainen poistaminen verkkosivustolta. (OKM 2020; 

citatet ur GDPR 2016a: skäl 67 i ingressen.) 

(42b) 

Sätten att begränsa behandlingen av personuppgifter 

kan bland annat inbegripa att man tillfälligt flyttar de 

valda personuppgifterna till ett annat databehandl-

ingssystem, gör de valda uppgifterna otillgängliga för 

användare eller tillfälligt avlägsnar offentliggjorda 

uppgifter från en webbplats. (UKM 2020; citatet ur 

GDPR 2016b: skäl 67 i ingressen.) 

 

Exempel 42 illustrerar ett indirekt citat som har översatts med ett direkt citat. Även de övriga 

20 indirekta citat som har översatts indirekt har översatts med ett direkt citat. Med andra ord 

har text ur förordningen kopierats direkt i de svenska texterna medan i de finska texterna 

förordningens text har bearbetats på något sätt. Till följd av detta är de ifrågavarande svenska 

texterna explicitare bundna till dataskyddsförordningen (om textens läsare är förtrogen med 

förordningen) än de finska texterna. I dessa fall har översättning alltså ändrat de intertextuella 

referenserna så att de har blivit explicitare. Hänvisningarna är dock explicitare endast för en 

person som känner förordningens innehåll. 

På samma sätt som de indirekta citaten i myndighetstexterna gäller också de direkta citaten 

till och med flera meningar i förordningen såsom i exempel 43: 

 
(43a) 

Henkilötietoja saa asetuksen mukaan käsitellä jos: 

• rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötie-

tojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoi-

tusta varten; 

[…] 

• käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen 

osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, paitsi 

milloin henkilötietojen suojaa edellyttävät rekiste-

röidyn edut tai perusoikeudet ja -vapaudet syrjäyttävät 

tällaiset edut, erityisesti jos rekisteröity on lapsi. (KL 

2017b, citatet ur GDPR 2016a: art. 6.1 a–f.) 

(43b) 

Enligt förordningen får personuppgifter behandlas om: 

• den registrerade har lämnat sitt samtycke till att 

dennes personuppgifter behandlas för ett eller flera 

specifika ändamål; 

[…] 

• behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den 

personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berätt-

igade intressen, om inte den registrerades intressen 

eller grundläggande rättigheter och friheter väger 

tyngre och kräver skydd av personuppgifter, särskilt när 

den registrerade är ett barn. (KF 2017a; citatet ur 

GDPR 2016b: art. 6.1 a–f.) 

 

Det direkta citatet i exempel 43 gäller artikel 6.1 i sin helhet. Punkt 1 innehåller sammanlagt 6 

led och dessa har alla citerats direkt. Citatet har inte markerats med citattecken och dess källa 

anges inte. Såsom konstaterades ovan i avsnitt 5.2.2, omfattar KF:s texter sammanlagt 242 citat 

(direkta och indirekta samt citat av ord och uttryck) och således stöder analysen av dem speciellt 

bra bland annat Kristevas (1980b [1969]: 66), Barthes (1990a [1977]: 146) och Faircloughs 
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(1992: 84) syn på intertextualitet enligt vilken alla texter konstrueras genom att citera tidigare 

texter. 

Vid sidan av indirekta citat är direkta citat likaså betydelsefulla ur översättningssynvinkel: 

fyra direkta citat i de finska texterna har översatts indirekt såsom i exempel 44: 

 
(44a) 

Tietosuoja-asetuksen mukaan henkilötietojen käsitte-

lyllä tarkoitetaan sellaista toimintoa tai toimintoja, joita 

kohdistetaan henkilötietoihin tai henkilötietoja sisäl-

täviin tietojoukkoihin joko automaattista tietojenkäsi-

ttelyä käyttäen tai manuaalisesti. (OKM 2020; citatet ur 

GDPR 2016a: art. 4.2.) 

(44b) 

Enligt dataskyddsförordningen avses med behandling 

av personuppgifter en sådan åtgärd eller kombination 

av åtgärder som hänför sig till personuppgifter eller 

uppsättningar av personuppgifter, oberoende av om de 

utförs automatiserat eller inte. (UKM 2020; citatet ur 

GDPR 2016b: art. 4.2.) 

 

I exempel 44 har ett direkt citat i den finska texten översatts med ett indirekt citat. Båda citat 

skapar en intertextuell relation till dataskyddsförordningen men relationen är genom det direkta 

citatet starkare och explicitare. Vad gäller direkta citat, finns det inget tvivel om att det är just 

förordningen som har citerats. När det däremot gäller de indirekta citaten, är det inte lika säkert 

att det är just förordningen som har citerats utan det finns en möjlighet av att citatet gäller någon 

annan text som har citerat förordningen indirekt.  

Slutligen innehåller de studerade myndighetstexterna också citat av ord och uttryck som 

används i den allmänna dataskyddsförordningen: 

 
(45a) 

Rekisterinpitäjän vastuu (artikla 24), sisäänrakennettu 

ja oletusarvoinen tietosuoja (artikla 25) ja riskiperus-

teinen lähestymistapa (KL 2017b.) 

(45b) 

Den personuppgiftsansvariges ansvar (artikel 24), 

inbyggt dataskydd och dataskydd som standard (artikel 

25) och riskbaserat förhållningssätt (KF 2017a.) 

 

I de analyserade myndighetstexterna citeras bland annat artiklarnas rubriker som i exempel 45. 

Det som är beaktansvärt med exemplet är att det omfattar källan till de citerade uttrycken. 

Genom att citera ord och uttryck som används i förordningen kan man anknyta den aktuella 

texten med förordningen och ange antingen explicit (om källan anges som i ex. 45) eller implicit 

(om källan inte anges) att det som tas upp i den aktuella texten baserar sig på det som skrivs i 

förordningen. Om källan inte anges, är den intertextuella referensen synlig endast för en läsare 

som känner förordningens innehåll. Samtliga citat av uttryck i myndighetstexterna har översatts 

direkt. 
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5.2.2.2 Intertextuella referenser till dataskyddslagen och dataskyddslagstiftning 

 

Dataskyddslagen finns närvarande i myndighetstexterna på båda språken sammanlagt 32 

gånger av vilka 22 är i form av explicita hänvisningar till lagen, åtta i form av indirekta citat 

och två i form av implicita hänvisningar. Explicit hänvisas dataskyddslagen till med dess namn, 

dataskyddslagen, och med substantivet lagen. Sammanlagt nio av hänvisningarna har försetts 

med en bestämning som den nya (JM 2018), den nationella (UKM 2020), den kommande (KF 

2017a) och den kommande nationella (KF 2017b). Genom att använda en bestämning kan man 

ange att det gäller en text som inte ännu finns eller inte ännu har publicerats eller en text som 

utgör en del av den nationella lagstiftningen. Enligt VISK (§ 1457) kan man referera sådant 

som inte har sagts eller sådant som ska sägas (se avsnitt 2.2 ovan). Jag kunde vidare konstatera 

utgående från analysen att man kan även explicit hänvisa till sådana texter som kommer att 

skrivas senare. Med andra ord kan man skapa en intertextuell relation mellan två texter av vilka 

den annan inte ännu existerar eller till och med är helt påhittad vilket dock inte gäller lagen. 

Vad gäller explicita hänvisningar till dataskyddslagen, finns det en hänvisning i OKM 2020 

som inte finns i den svenska översättningen (se ex. 46 nedan). Dessutom ingår i JM 2018 en 

hänvisning som inte finns i den finska källtexten (se ex. 47 nedan). 

 
(46a) 

Silloin, kun käsittely perustuu rekisterinpitäjän lakisää-

teisen noudattamiseen, rekisteröidyn oikeudet rajoit-

tuvat yllä lueteltuihin oikeuksiin. Tätä kohtaa täydenn-

etään, kun tietosuojalaki on hyväksytty. (OKM 2020.) 

 

(47a) 

Henkilötietojen käsittelyedellytyksiin säädetään poik-

keuksia tai vapautuksia, kun on kyse sananvapauden 

turvaamisesta esimerkiksi journalismissa. (OM 2018.) 

(46b) 

När behandlingen grundar sig på uppfyllandet av en 

rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgifts-

ansvarige begränsar sig den registrerades rättigheter till 

de ovannämnda. (UKM 2020.) 

 

(47b) 

I dataskyddslagen föreskrivs det om vissa undantag 

eller friheter från villkoren för behandling av person-

uppgifter för att trygga yttrandefriheten t.ex. inom 

journalismen. (JM 2018.) 

 

Exempel 46 illustrerar en utelämning av en intertextuell referens i översättning. Den finska 

texten innehåller en mening som har utelämnats i sin helhet vilket har lett till att även den inter-

textuella referensen försvunnit. Exempel 47 däremot illustrerar ett tillägg av en intertextuell 

referens i översättning. Innehållet i meningarna i den finska och i den svenska texten är i 

praktiken likadana med undantag av att i den svenska texten nämns dataskyddslagen men i den 

finska inte. Lagen nämns inte alls i textstycket i fråga i varken den finska (OM) eller i den 

svenska texten (UKM). 

Utöver att explicit hänvisa till dataskyddslagen har lagen gjorts närvarande i de studerade 

myndighetstexterna genom att citera den indirekt som i exempel 48: 
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(48a) 

Tietosuojaviraston päätökseen saa hakea muutosta 

valittamalla hallinto-oikeuteen. (KL 2017a; citatet ur 

TsL 25 § 1mom.) 

(48b) 

Dataskyddsbyråns beslut får överklagas genom besvär 

hos förvaltningsdomstolen. (KF 2017b; citatet ur DsL 

25 § 1 mom.) 

 

I exempel 48 finns ett indirekt citat ur 25 § i dataskyddslagen. Citatets källa har inte angetts och 

för att upptäcka den intertextuella referensen måste man känna till lagens innehåll. Genom att 

citera lagen indirekt kan man ange implicit att det är bestämmelserna i lagen som finns bakom 

det som konstateras och därigenom ger texten mer auktoritet. Detta syns emellertid endast för 

en person som vet att lagen omfattar sådana bestämmelser.  

Vid sidan av att hänvisa explicit till dataskyddsförordningen och dataskyddslagen, hänvisas 

i de analyserade myndighetstexterna på båda språken åtta gånger explicit till dataskyddslag-

stiftning som i exempel 49: 

 
(49a) 

Jokainen henkilötietojen käsittelyn kanssa tekemisissä 

oleva taho soveltaa itse henkilötietojen käsittelyä 

koskevaa lainsäädäntöä omaan toimintaansa. (OKM 

2020.) 

(49b)  

Varje aktör som har att göra med behandling av 

personuppgifter tillämpar själv lagstiftningen gällande 

behandling av personuppgifter på sin verksamhet. 

(UKM 2020.) 

 

I exempel 49 används en bestämning (sv. gällande behandling av personuppgifter, fi. henkilö-

tietojen käsittelyä koskeva) som gör att hänvisningen kan tolkas så att det endast gäller sådana 

lagar och författningar som reglerar dataskydd och inte vilken lag som helst. Således kan 

hänvisningen anses gå till både dataskyddsförordningen och dataskyddslagen samt till andra 

författningar som reglerar behandlingen av personuppgifter. Explicita hänvisningar till person-

uppgiftslagstiftningen skapar således en intertextuell relation mellan de studerade texterna och 

såväl dataskyddsförordningen som dataskyddslagen. När det gäller översättning, finns det inte 

skillnader mellan de finska och de svenska texterna. Samtliga explicita hänvisningar till person-

uppgiftslagstiftningen har översatts direkt. 

 

5.2.2.3 Intratextuella referenser till andra ställen i texten 

 

Vid sidan av att intertextuellt hänvisa till andra texter i den studerade textkedjan och till texter 

utanför den, hänvisar myndighetstexterna intratextuellt till andra ställen i texten sammanlagt 22 

gånger. Intratextuella relationer skapas endast med explicita hänvisningar. För det första hän-

visas till vissa exakta ställen i texten: 
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(50a) 

Tällaisesta toimittajan ilmoittamisvelvollisuudesta 

on ehto liitteessä 1. (KL 2017a.) 

(50b) 

Det finns ett villkor om denna anmälningsskyldighet för 

leverantören i bilaga 1. (KF 2017b.) 

 

I exempel 50 finns en explicit hänvisning till ett visst ställe senare i texten. Hänvisningen skapar 

en intratextuell relation mellan de olika ställena och visar hur de olika delarna hör ihop. 

Dessutom har den explicita hänvisningen som syfte att ange textens läsare var hen kan hitta mer 

information om ämnet. 

Vid sidan av att hänvisa till ett exakt ställe i texten hänvisas intratextuellt också till texten i 

sin helhet såsom i exempel 51: 

 
(51a) 

Tässä oppaassa on huomioitu ainoastaan oppilaiden ja 

opiskelijoiden henkilötietojen käsittely opetuksen ja 

koulutuksen järjestämiseksi. (OKM 2020.) 

(51b) 

I denna guide beaktas endast behandling av person-

uppgifter om elever och studerande för att anordna 

undervisning och utbildning. (UKM 2020.) 

 

Exempel 51 illustrerar en explicit intratextuell hänvisning som inte anger ett visst ställe i texten 

utan hänvisar till texten i sin helhet. Det är fråga om ett fenomen som Genette (1997 [1982]: 4) 

kallar för metatextualitet: en text (eller i detta fall ett ställe i en text) står i en intertextuell 

relation till en annan text (eller i en intratextuell relation till ett annat ställe i texten) genom att 

kommentera denna. I exempel 51 belyser texten alltså dess innehåll och de frågor som kommer 

att behandlas i den. Ur en annan synvinkel kan hänvisningen ses som ett belägg på paratextu-

alitet, som ett förord till texten, som följs av en metatextuell kommentar om texten, det vill säga 

det som kommer efter själva hänvisningen (jfr a.a.: 8). 

 

5.2.2.4 Intertextuella referenser till andra texter 

 

De andra texterna som står i en intertextuell relation till de analyserade myndighetstexterna kan 

grovt indelas i två grupper: texter som hör till den studerade textkedjan och texter utanför den. 

Avsnittet inleds med att analysera intertextuella referenser till andra texter i textkedjan. Därefter 

analyseras referenser till texter utanför kedjan. Vad gäller andra texter i textkedjan (utöver de 

ovan diskuterade referenserna till förordningen och dataskyddslagen), innefattar myndighets-

texterna intertextuella referenser till de ovan (se avsnitt 5.2.1) studerade dataombudsmannens 

byrås texter och till varandra. Dataombudsmannens byrås texter hänvisas inte till explicit utan 

de finns närvarande endast i form av indirekta citat (13 belägg i texterna på båda språk) som 

illustreras i exempel 52 nedan: 
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(52a) 

Tällaisia tietoja ovat seuraavat: 

• käsittelyn tarkoitukset, 

• kyseessä olevat henkilötietoryhmät […] (OKM 2020; 

citatet ur TSV 2020c; GDPR 2016a: art. 15.1 a–d.) 

(52b) 

Sådan information är: 

• ändamålen med behandlingen, 

• de kategorier av personuppgifter som behandlingen 

gäller […] (UKM 2020; citatet ur DOM 2020c; GDPR 

2016b: art. 15.1 a–d.) 

 

Exempel 52 omfattar en punktuppställning som har en nästan identisk motsvarighet i DOM 

2020c. Med andra ord illustrerar exemplet ett indirekt citat som skapar en intertextuell relation 

mellan två texter av två olika myndigheter. Vidare är det indirekta citatet ett exempel på ett 

polygenetiskt citat på grund av att i textens finska version citeras indirekt och i den svenska 

direkt en del av artikel 15 i dataskyddsförordningen. 

Även intertextuella relationer mellan myndighetstexter skapas endast genom direkta och 

indirekta citat, det vill säga att de inte hänvisas till explicit. De två texterna som är mest bundna 

till varandra är KF:s texter som innehåller flera identiska meningar: 

 
(53a) 

Rekisterinpitäjän on suunniteltava toimintansa siten, 

että se voi pyynnöstä toimittaa rekisteröidylle henkilö-

tietojen käsittelyä koskevat tiedot. Tietosuoja-asetuksen 

mukaan tiedot on pystyttävä esittämään tiiviisti esi-

tetyssä, läpinäkyvässä, helposti ymmärrettävässä ja 

saatavilla olevassa muodossa. (KL 2017b, 2017a.) 

(53b) 

Den personuppgiftsansvarige ska planera sin verk-

samhet så att den registrerade på begäran får inform-

ation som gäller behandlingen av personuppgifterna. 

Enligt dataskyddsförordningen ska informationen 

kunna presenteras i en koncis, klar och tydlig, begriplig 

och lättillgänglig form. (KF 2017a, 2017b.) 

 

I exempel 53 finns ett textstycke som förekommer i exakt samma form i KF:s båda texter. Det 

är alltså fråga om ett direkt citat fast det inte är möjligt att veta vilken av texterna citerar den 

andra och vilken som är källan. Orsaken till att KF:s texter omfattar flera identiska ställen kan 

vara att båda av texterna har skrivits delvis av samma skribenter som har troligen återanvänt 

bitar ur den andra texten (jfr Lassus 2017b: 122). Detta stöder också påståendet om att myndig-

hetstexter skapas genom att sätta ihop bitar av tidigare texter av samma myndighet (se t.ex. 

Piehl & Lounela 2012: 136). 

Utöver KF:s texter innehåller även UKM:s text (båda språkversioner) sammanlagt 17 

indirekta citat ur KF:s texter (se ex. 54 nedan). JM:s text däremot citeras indirekt endast en gång 

och Jakobstads text inte finns närvarande i de andra texterna en enda gång. 

 
(54a) 

Jos pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuut-

tomia, erityisesti jos niitä esitetään jatkuvasti, rekiste-

rinpitäjä voi harkintansa mukaan joko periä kohtuul-

lisen maksun pyyntöihin vastaamisesta tai kieltäytyä 

suorittamasta pyydettyä toimea. (OKM 2020; citatet ur 

KL 2017b, 2017a.) 

(54b) 

Om begärandena är uppenbart ogrundade eller 

orimliga, särskilt om de lämnas in upprepade gånger, 

kan den personuppgiftsansvarige enligt egen prövning 

antingen ta ut en rimlig avgift eller vägra att tillmötesgå 

begäran. (UKM 2020; citatet ur KF 2017a, 2017b.) 
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Exempel 54 illustrerar i själva verket både ett indirekt citat och ett direkt citat. I UKM:s text 

citeras indirekt KF:s texter och dessutom citerar en av KF:s texter den andra. KF:s texter är 

explicitare anknutna till varandra medan relationen till UKM:s text har markerats implicitare. 

Samtliga intertextuella referenser till andra texter i textkedjan har översatts direkt vilket innebär 

att de finska och de svenska texterna är lika explicit bundna till samma texter i kedjan. 

Texter utanför textkedjan finns närvarande genom såväl explicita hänvisningar (fi. 89 

belägg, sv. 92 belägg), direkta citat (ett belägg på båda språk) som citat av term (två belägg på 

båda språk). Den text som finns närvarande frekventast (23 belägg på båda språk) är Finlands 

gamla personuppgiftslag. Lagen hänvisas till i syfte att berätta om skillnaderna mellan den och 

den nya dataskyddslagstiftningen och för att ange att den upphävs. Bland annat i JM:s text står 

det När lagen träder i kraft upphävs den nuvarande personuppgiftslagen […]. 

Utöver av att explicit hänvisa till andra lagar och författningar hänvisas explicit också till 

andra texter som inte hör till den studerade textkedjan. Dessa gäller andra myndighetstexter 

såsom Behandling av personuppgifter inom staden Jakobstad (Jakobstad 2020, fi. Henkilötie-

tojen käsittely Pietarsaaren kaupungissa, Pietarsaari 2020, understrykningar i original). Att 

hänvisningarna är understrukna betyder att de är länkar till texten i fråga. De andra texterna 

utanför textkedjan hänvisas till i syfte att ange var ytterligare information om ämnet kan finnas. 

Den intertextuella analysen visar att de studerade myndighetstexterna ingår i ett komplext 

nätverk av intertextuella relationer. Texterna står i en intertextuell relation såväl till texterna 

som hör till den studerade textkedjan som till texter utanför den. I motsats till dataombuds-

mannens byrås texter hänvisas i de övriga myndighetstexterna explicit också till dataskydds-

lagen. Här ser vi att den intertextuella kedjan fortsätter också från lagen till olika myndighets-

texter. I myndighetstexterna hänvisas endast till lagar, författningar och andra myndighetstexter 

vilket innebär att analysen stöder Heikkinen, Hiidenmaa och Tiililäs (2000: 78) observation om 

att intertextualiteten i myndighetstexter karakteriseras av att de intertextuella referenserna 

syftar främst på andra texter inom förvaltningen. 

 

5.3 Intertextualitet i dataskyddspolicyer 

 

I detta avsnitt analyseras dataskyddspolicyer av 10 olika organisationer som är verksamma i 

Finland och som har publicerat en dataskyddspolicy på både finska och svenska. I motsats till 

de studerade myndighetstexterna, hör de texter som studeras i detta avsnitt till samma genre, 

genren dataskyddspolicy. Såsom konstaterades ovan i avsnitt 3.3, definieras dataskydds-

policyernas innehåll i stor utsträckning i den allmänna dataskyddsförordningen och de följer 
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alltså ett fastslaget genreschema. Således är det inte oväntat att de studerade dataskydds-

policyerna är mycket likadana till sitt utseende och språk.  

Vertikal intertextualitet manifesteras i de studerade dataskyddspolicyerna på flera olika sätt. 

För det första har alla av dem rubricerats som en dataskyddspolicy (eller som en integritets-

policy, dataskyddsmeddelande eller dataskyddsbeskrivning). För det andra omfattar alla 

policyer all den information som krävs (se avsnitt 3.3 ovan) i ungefär samma ordning. Kontakt-

uppgifter till den personuppgiftsansvarige är antingen den första eller den sista informationen 

som ges i alla policyer. Information om vilka uppgifter som behandlas och varför finns i början 

av alla policyerna. Därefter kommer information om varifrån uppgifterna har fåtts, vem har 

tillgång till dem, hur länge de bevaras samt om de lämnas ut till tredjeländer. I mitten av alla 

policyer finns information om den registrerades rättigheter. I slutet av policyerna finns inform-

ation om automatiskt beslutsfattande. Vidare innehåller några av policyerna information om 

användning av kakor (cookies), förändringar i policyn samt de sätt på vilka den registrerade kan 

utöva sina rättigheter. Det som är gemensamt för alla policyer är att de omfattar underrubriker 

som kategoriserar informationen. 

För det tredje och det sista är de analyserade dataskyddspolicyerna likadana även med 

avseende på språket. I dem alla tilltalas policyns läsare direkt genom att använda pronomenet 

du i stället för att använda substantivet den registrerade som görs i bland annat dataskyddsför-

ordningen och dataskyddslagen. Dessutom ges informationen i form av påståendesatser med 

verb i presens. Policyerna innefattar dock också delar som innehåller olika direktiv: den reg-

istrerade kan exempelvis uppmanas ge viss information när hen kontaktar den personuppgifts-

ansvarige och detta görs genom att använda verbet ska samt verb i imperativ (Fyll i blanketten 

noggrant, skriv ut den och skicka den per brev till ministeriets registratorskontor, SRK 2020). 

Ytterligare ges den registrerade anvisningar med verb som kunna, få och rekommendera.   

 

Vid sidan av vertikal intertextualitet omfattar de analyserade dataskyddspolicyerna belägg på 

horisontell intertextualitet. I dataskyddspolicyerna hänvisas till andra texter genom explicita 

hänvisningar, olika typer av citat (direkta, indirekta och citat av ord och uttryck) och implicita 

hänvisningar. Av alla intertextuella referenser som förekommer i policyerna anknyter 40 % de 

studerade texterna på båda språken till dataskyddsförordningen, 11 % till andra texter i den 

studerade textkedjan (inkl. dataskyddslagen, andra myndighetstexter och hänvisningar till andra 

ställen i samma text) och 49 % till texter utanför kedjan (procenttalen baserar sig delvis på den 

kvalitativa analysen). Antalet belägg på horisontell intertextualitet i dataskyddspolicyerna 

presenteras i tabell 10 nedan: 
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Tabell 10. Horisontell intertextualitet i dataskyddspolicyerna.  

 

Explicita hänvisningar till  

texter utanför den studerade textkedjan 
FI 

SV 

283 

275 

75 % 

75 % 

62 % 

andra ställen i den studerade texten 
FI 

SV 

58 

59 

15 % 

15 % 

dataskyddsförordningen 
FI 

SV 

35 

33 

9 % 

9 % 

dataskyddslagen 
FI 

SV 

3 

3 

1 % 

1 % 

Sammanlagt 
FI 

SV 

379 

370 
100 % 

Citat 

av ord eller uttryck 
FI 

SV 

46 

50 

47 % 

49 % 

16 % 

indirekta 
FI 

SV 

39 

41 

39 % 

40 % 

direkta 
FI 

SV 

14 

12 

14 % 

11 % 

Sammanlagt 
FI 

SV 

99 

103 
100 % 

Implicita hänvisningar  
 FI 

SV 

135 

129 

 
22 % 

Sammanlagt 
 FI 

SV 

613 

602 

 
100 % 

 

Som tabellen visar, förekommer intertextualitet i dataskyddspolicyerna frekventast i form av 

explicita hänvisningar till andra texter eller till andra ställen i den studerade texten. Med andra 

ord markerar de explicita hänvisningarna även intratextualitet. Att hänvisa till andra texter med 

citat eller implicita hänvisningar är också typiskt för policyerna fast dessa inte förekommer så 

frekvent som explicita hänvisningar.  

Det finns emellertid några ganska stora skillnader mellan de olika policyerna. För det första 

gäller skillnaderna explicita hänvisningar till andra lagar. FPA:s och Helsingfors universitets 

policyer innehåller båda över 50 hänvisningar till andra lagar. Nordeas, Stockmanns och Telias 

policyer å sin sida omfattar var ungefär 20 hänvisningar. Slutligen innefattar resten av pol-

icyerna tio eller mindre hänvisningar med undantag av Statsrådets kanslis policy som inte 

hänvisar till lagar en enda gång. För det andra gäller skillnaderna direkta och indirekta citat. 

FPA:s, Helsingfors universitets och Kones policyer omfattar var både direkta och indirekta 

citat. H&M:s, Nordeas, Statsrådets kanslis, Stockmanns och Telias policyer innehåller endast 

indirekta citat. I Keskos och Postis policyer förekommer däremot inte direkta eller direkta citat. 

Vad gäller alla andra referenstyper, förekommer de ganska jämnt i de olika policyerna. 

Såsom framgår av tabell 10, finns det flera skillnaderna mellan den de finska och de svenska 

dataskyddspolicyerna eller mellan källtexterna och översättningarna. Antalet olika över-

sättningsstrategier presenteras i tabell 11: 
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Tabell 11. De översättningsstrategier som har använts för att översätta de intertextuella referenserna i 

dataskyddspolicyernas finska versioner. 

 
Direkt översättning 593 97 % 

Utelämning 12 2 % 

Indirekt översättning 8 1 % 

Sammanlagt 613 100 % 

 

Tabellen visar att flera intertextuella referenser i de finska texterna har antingen utelämnats 

eller översatts indirekt i de svenska texterna. Om vi ställer antalet utelämningar och indirekta 

översättningar i relation till det sammanlagda antalet intertextuella referenser i de finska pol-

icyerna, är deras andel av alla referenser ändå väldigt liten. Med andra ord förändras de inter-

textuella referenserna för det mesta inte när dataskyddspolicyerna översätts. Vid sidan av att 

olika strategier har använts för att översätta referenserna i de finska texterna, har ytterligare en 

intertextuell referens tillagts i en av de svenska policyerna. I det följande analyseras närmare 

representativa exempel på intertextuella referenser till dataskyddsförordningen (avsnitt 5.3.1) 

och till dataskyddslagen och dataskyddslagstiftning (avsnitt 5.3.2), intratextuella referenser 

(5.3.3) samt intertextuella referenser till andra texter (avsnitt 5.3.4). 

 

5.3.1 Intertextuella referenser till dataskyddsförordningen 

 

Såsom med alla andra av de studerade texterna, är dataskyddsförordningen den text som frekv-

entast förekommer i de analyserade dataskyddspolicyerna. Fast 49 % av de observerade inter-

textuella referenserna hänvisar till texter utanför textkedjan, gäller det flera texter och således 

förekommer ingen enstaka text frekventare än förordningen.  

Dataskyddsförordningen finns närvarande i dataskyddspolicyerna genom att den hänvisas 

till explicit och implicit, citeras indirekt och direkt samt genom att termer och andra uttryck ur 

den citeras i policyerna. Liksom i de ovan analyserade texterna, hänvisas förordningen till ex-

plicit i sin helhet (21 belägg i de finska policyerna och 19 i de svenska, som i ex. 55) eller 

hänvisningen går till en viss artikel i den (14 hänvisningar på båda språken, ex. 56):  

 
(55a) 

[…] toimittaa tallennetut henkilötiedot tietosuoja-ase-

tuksen mukaisesti. (VNK 2020.) 

 

(55b) 

[…] leverera de registrerade personuppgifterna i enlig-

het med dataskyddsförordningen. (SRK 2020.) 

 

(56a) 

[…] perustuu siten 

• yleistä etua koskevaan tehtävään tai julkisen vallan 

käyttämiseen (yleinen tietosuoja-asetus artikla 6.1 e) 

[…] (Helsingin yliopisto 2020.) 

(56b) 

[…] baserar sig på 

• utförande av en uppgift av allmänt intresse eller 

myndighetsutövning (artikel 6.1 e i den allmänna data-

skyddsförordningen) […] (Helsingfors universitet 

2020.) 
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I dataskyddspolicyerna hänvisas dataskyddsförordningen explicit till med nominalfraserna den 

allmänna dataskyddsförordningen (fi. yleinen tietosuoja-asetus) som i exempel 56, dataskydds-

förordningen (fi. tietosuoja-asetus) som i exempel 55 och förordningen (fi. asetus). Exempel 

56 illustrerar ytterligare en exakt hänvisning till en viss punkt och ett visst led i en artikel. 

Dataskyddspolicyerna kan anses explicit hänvisa till dataskyddsförordningen huvudsakligen av 

tre olika skäl. För det första nämns förordningen för att ange att det är förordningen som reglerar 

behandlingen av personuppgifter, den registrerades rättigheter och annat som har med be-

handlingen att göra (såsom i ex. 55). För det andra hänvisas förordningen i syfte att ange vilken 

artikel det som sägs baserar sig på, det vill säga för att motivera det som sägs genom att hänvisa 

till en auktoritativ text (som i ex. 56). För det tredje och sista kan organisationen genom att 

hänvisa till förordningen även ange att den känner till förordningens innehåll och iakttar 

bestämmelserna i förordningen vid behandlingen av personuppgifter (som i ex. 55). 

Utöver de ovan diskuterade excerpterna omfattar de analyserade finska dataskyddspol-

icyerna ytterligare två sådana explicita hänvisningar till dataskyddsförordningen som inte har 

någon motsvarighet i de svenska texterna som i exempel 57: 

 

(57) 

Stockmann on sitoutunut […] huolehtimaan henkilötietojen turvallisesta käsittelystä EU:n tietosuoja-asetuksen ja 

muun soveltuvan lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. (Stockmann 2020b.) 

 

Exempel 57 illustrerar en utelämning av en intertextuell referens. Det gäller ett fall där den 

finska texten innehåller flera stycken av text som inte alls finns i den svenska. Därigenom har 

den explicita hänvisningen till förordningen som finns i den finska texten inte heller någon 

motsvarighet i den svenska. Till följd av detta är den finska texten intertextuellt bunden till 

dataskyddsförordningen genom flera intertextuella referenser än den svenska. Alla andra 

explicita hänvisningar till förordningen (33 belägg) har översatts direkt. 

Vid sidan av att explicit hänvisa till dataskyddsförordningen hänvisar de studerade data-

skyddspolicyerna till förordningen också implicit. Bland annat de olika avsnittens rubriker i 

dataskyddspolicyerna hänvisar implicit till förordningen såsom i exempel 58: 

 
(58a) 

Tietosuojailmoitus 

1. Rekisterinpitäjän yhteystiedot ja Helsingin yliopiston 

tietosuojavastaava 

2. Miksi henkilötietojasi käsitellään eli mikä on käsit-

telyn tarkoitus? 

3. Minkä takia Helsingin yliopisto saa käsitellä henkilö-

tietojasi eli mikä on käsittelyn oikeusperuste? 

[…] (Helsingin yliopisto 2020.) 

(58b) 

Dataskyddsmeddelande 

1. Den personuppgiftsansvariges kontaktuppgifter och 

Helsingfors universitets dataskyddsombud 

2. Varför behandlar universitetet dina personuppgifter, 

dvs. för vilket ändamål? 

3. Varför får universitetet behandla dina personupp-

gifter, dvs. vilken rättslig grund har behandlingen? 

[…] (Helsingfors universitet 2020.) 
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Rubrikerna i exempel 58 kan faktiskt anses hänvisa till flera delar i dataskyddsförordningen. 

För det första finns bestämmelser om information som ska ges till den registrerade i artiklar 13 

och 14. För det andra omfattar artikel 15 bestämmelser om att den registrerade ska få tillgång 

till de uppgifter om hen som behandlas och information om behandlingen. Meddelandets under-

rubriker förknippar alltså texten samtidigt till tre olika ställen i förordningen. Vidare kan även 

texten DOM 2020c anses stå i en intertextuell relation till den aktuella texten genom rubrikerna 

till följd av att den innehåller anvisningar om vilken information den registrerade ska ges. Det 

är dock omöjligt att veta utgående från texten vilken av texterna, förordningen eller data-

ombudsmannens text, som ligger bakom den aktuella texten på grund av att ingen av dem 

hänvisas inte till explicit eller citeras direkt eller indirekt. I alla fall anknyter rubrikerna med-

delandet intertextuellt till såväl dataskyddsförordningen som DOM 2020c. 

Utöver att explicit och implicit hänvisa till dataskyddsförordningen anknyts dataskydds-

policyerna intertextuellt till förordningen även med direkta och indirekta citat samt genom att 

använda termer som har etablerats i förordningen, det vill säga genom att citera termer. När det 

gäller direkta citat, förekommer de endast i Helsingfors universitets och FPA:s policyer (båda 

språkversioner) samt i den finska versionen av Stockmanns dataskyddspolicy vilket illustreras 

i exempel 59: 

 

(59a) 

Sinulla on oikeus asetuksen mukaan poistaa henkilö-

tietosi järjestelmästämme, jos […] henkilötiedot on 

poistettava unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsää-

däntöön perustuvan rekisterinpitäjään sovellettavan 

lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi (Stockmann 

2020b; citatet ur GDPR 2016a: art. 17.1 d–e.) 

(59b) 

Du har rätt att enligt förordningen avlägsna dina upp-

gifter från vårt system om […] personuppgifterna bör 

avlägsnas i enlighet med den lagstadgade plikt som 

grundar sig i unionens rätt eller medlemsstatens lag-

stiftning och tillämpas på registerförarens ansvar 

(Stockmann 2020a; citatet ur GDPR 2016b: art. 17.1 d-

e.)  

 

Exempel 59 illustrerar en indirekt översättning av ett direkt citat. Det direkta citatet som den 

finska texten omfattar har nämligen översatts med ett indirekt citat. Till följd av detta är det den 

finska texten vars intertextuella anknytning till förordningen är starkare. Att indirekt översätta 

en intertextuell referens leder med andra ord till att det inte längre är så tydligt att en annan text 

finns närvarande. I motsats till en utelämning (jfr ex. 57 ovan) avlägsnar en indirekt översätt-

ning alltså inte den intertextuella relationen och allt det som denna medför till texten i sin helhet 

utan endast gör relationen antingen explicitare eller implicitare (jfr Almazán García 2001: 16).  

Indirekta citat som har sitt ursprung i dataskyddsförordningen å sin sida är frekventare än 

direkta citat: till och med åtta av de analyserade dataskyddspolicyerna på båda språken citerar 

förordningen indirekt. De indirekta citaten gäller endast delar av vissa artiklar, inte artiklar i sin 

helhet vilket illustreras i exempel 60: 
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(60a) 

Sinulla on oikeus pyytää tietojesi poistamista seuraa-

vissa tapauksissa […] Vastustat tietojen käsittelyä eikä 

käsittelyn jatkamiselle ole mitään hyväksyttävää syytä. 

(Nordea 2020b; citatet ur GDPR 2016a: art. 17.1 c.) 

(60b) 

Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas 

om […] du motsätter dig behandlingen och det inte 

finns något berättigat skäl för fortsatt behandling av 

uppgifterna (Nordea 2020a; citatet ur GDPR 2016b: art 

17.1c.) 

 

I exempel 60 citeras indirekt ett enskilt led i en artikel i dataskyddsförordningen. Den största 

orsaken till att citaten i dataskyddspolicyerna är indirekta är att pronomenet du nästan alltid 

används i policyerna för att hänvisa till den registrerade (som i ex. 60) medan uttrycket den 

registrerade används i förordningen. När policyernas skribenter då ersätter den registrerade 

med du, är citatet inte längre direkt. Dessutom har citaten blivit indirekta genom att ett ord har 

bytts mot ett annat med samma betydelse, genom att ordföljden har förändrats och genom att 

något som sägs i förordningen har helt utelämnats, till exempel en hänvisning till en annan 

artikel. Trots att artiklarnas meningar har bearbetats lite, är artiklarna tydligt synliga bakom 

datasskyddspolicyernas formuleringar och således är texterna intertextuellt bundna till varandra 

genom de indirekta citaten. 

Slutligen finns dataskyddsförordningen närvarande i de analyserade dataskyddspolicyerna 

genom citat av ord och andra uttryck: 

 
(61a) 

Mitä oikeuksia sinulla on? 

Oikeus saada nähtäväksi 

[…] 

Oikeus siirrettävyyteen 

[…] 

Oikeus oikaisuun 

[…] 

Oikeus poistaa 

[…] (H&M 2020b, fetstil i originalet; citatet ur GDPR 

2016a: art. 15, 16, 17 och 20.) 

(61b) 

Vilka är dina rättigheter? 

Rätt till tillgång  

[…] 

Rätt till dataportabilitet  

[…] 

Rätt till rättelse 

[…] 

Rätt till radering 

[…] (H&M 2020a, fetstil i originalet; citatet ur GDPR 

2016b: art. 15, 16, 17 och 20.) 

 

Exempel 61 illustrerar en indirekt översättning av en intertextuell referens. I den svenska över-

sättningen citeras nämligen rubriker till artiklar 15, 16, 17 och 20 i dataskyddsförordningen 

medan i den finska källtexten hänvisas samma artiklar till implicit. Med anledning av detta är 

det fråga om en indirekt översättning av en intertextuell referens. Den svenska texten är starkare 

anknuten till förordningen på grund av att genom att citera artiklarnas rubriker visar texten 

explicit att de rättigheter som behandlas baserar sig på bestämmelser i artiklarna i fråga. I den 

finska texten är anknytningen mellan policyn och artiklarna däremot inte lika stark eftersom det 

anges inte lika explicit att det gäller just ifrågavarande artiklar. 
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5.3.2 Intertextuella referenser till dataskyddslagen och dataskyddslagstiftning 

 

Den andra texten i den studerade textkedjan, dataskyddslagen, finns närvarande i de analyserade 

dataskyddspolicyerna sammanlagt fyra gånger. Tre av dessa gäller explicita hänvisningar, till 

exempel Dataskyddslag (1050/2018) (Telia 2020a) eller på finska Tietosuojalaki (1050/2018) 

(Telia 2020b). Den fjärde referensen till dataskyddslagen är en implicit hänvisning i Telias 

dataskyddspolicy. I policyn står det […] kontrollera att vårdnadshavaren för ett barn under 13 

år har gett sitt samtycke. Paragraf 5 i dataskyddslagen omfattar bestämmelsen om att barns 

personuppgifter får behandlas om barnet är minst 13 år gammal. Således är det endast omnämn-

andet av åldern som anknyter Telias dataskyddspolicy till dataskyddslagen. De intertextuella 

referenser som anknyter policyerna till dataskyddslagen har alla översatts direkt. 

Vid sidan av att explicit hänvisa till just dataskyddslagen, innehåller de finska dataskydds-

policyerna sex och de svenska policyerna sju explicita hänvisningar till dataskyddslagstiftning 

mer allmänt såsom i exempel 62: 

 
(62a) 

Tietosuojalainsäädännön noudattamista Suomessa val-

voo tietosuojavaltuutettu. (VNK 2020.) 

(62b)  

Dataombudsmannen övervakar att dataskyddslag-

stiftningen iakttas i Finland. (SRK 2020.) 

 

Exempel 62 hänvisar till alla lagar och författningar som gäller behandling av personuppgifter. 

Fast hänvisningen inte nämner vilka texter det gäller exakt, kan hänvisningen anses skapa en 

intertextuell relation mellan dataskyddspolicyn i fråga och såväl dataskyddsförordningen, EU:s 

direktiv om dataskydd, Finlands dataskyddslag som andra lagar och författningar som innefattar 

bestämmelser om dataskydd.  

 

5.3.3 Intratextuella referenser till andra ställen i dataskyddspolicyn 

 

Utöver belägg på intertextuella referenser till dataskyddsförordningen, dataskyddslagen och 

andra texter, omfattar de studerade dataskyddspolicyerna belägg även på intratextualitet. För 

det första skapas intratextualitet genom att dataskyddspolicyerna hänvisar explicit till andra 

ställen inom texten såsom i exempel 63 och 64 nedan:  

 
(63a) 

Tietosuojalausunnossa käytetään alla olevia termejä 

seuraavasti […] (Telia 2020b.) 

 

 

 

(63b) 

I Dataskyddspolicyn används termerna nedan enligt 

följande […] (Telia 2020a.) 
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(64a) 

Keräämme tietoa verkkosivuston käytöstäsi myös eväs-

teiden avulla. Lisätietoja on tämän Tietosuojaselosteen 

evästeitä koskevassa osiossa. (Kone 2020b.) 

(64b) 

Vi samlar även in information om din användning av 

Webbplatsen via cookies. Se avsnittet ”Cookies” i 

denna Sekretesspolicy för mer information. (Kone 

2020a.) 

 

I exempel 63 hänvisar substantivet dataskyddspolicyn till hela texten, allt som sägs efter 

meningen. På grund av detta anknyts meningen till alla andra delar i texten där de termer som 

definieras i avsnittet används. Ordet nedan å sin sida hänvisar till det som sägs genast efter 

meningen, till de termer som definieras. I exempel 64 hänvisas till en viss del i texten, inte till 

texten i sin helhet. Således skapar hänvisningen en intratextuell relation endast mellan det 

aktuella avsnittet och avsnittet om Cookies och inte med andra avsnitt. Genom att hänvisa till 

andra delar i samma text kan man visa hur de olika delarna hör ihop och påverkas av varandra. 

För det andra skapas intratextualitet till följd av att policyerna innehåller ställen som 

upprepas två gånger inom en och samma policy som i exempel 65: 

 
(65a) 

2.4 HENKILÖTIETOJEN SIIRTÄMINEN / 

3.4 HENKILÖTIETOJEN SIIRTÄMINEN 

KONE käyttää henkilötietoja yleensä vain sisäisiin 

liiketoiminnallisiin tarkoituksiin eikä siirrä tietoja 

ulkopuolisille. Joitakin henkilötietoja voivat käyttää ja 

käsitellä KONEen tytäryhtiöt, alihankkijat ja muut 

palveluntarjoajat, sillä tavoin kuin yllä mainituissa 

tarkoituksissa on tarpeen. KONE varmistaa aina, että 

tällaisia kolmansia osapuolia sitovat sopimukset, joissa 

on riittävät tietosuojaa ja luottamuksellisuutta koskevat 

ehdot. (Kone 2020b.) 

(65b) 

2.4. ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER / 

3.4. ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER 

I allmänhet använder KONE personuppgifterna endast 

för interna verksamhetsändamål och lämnar inte ut 

informationen till tredje part. Vissa av personupp-

gifterna kan vara tillgängliga och behandlas av 

KONE:s dotterbolag, underleverantörer och andra 

tjänsteleverantörer i den utsträckning detta är nöd-

vändigt för syftena ovan. KONE säkerställer att sådan 

tredje part alltid är bunden av avtal som i tillräcklig 

utsträckning reglerar dataskydd och sekretesskrav. 

(Kone 2020a.) 

 

Exempel 65 belyser hur avsnitten 2.4 och 3.4 i Kones dataskyddspolicy är identiska, vilket 

innebär att den första direkt citerar den andra. En bit av text har alltså skrivits en gång och 

används igen senare i texten där läsaren behöver ges exakt samma information. Genom att citera 

andra ställen i en text kan man visa hur de olika ställena inom texten står i relation till varandra. 

 

5.3.4 Intertextuella referenser till andra texter 

 

Utöver dataskyddsförordningen, dataskyddslagen och andra dataskyddsrelaterade författningar 

finns även andra texter närvarande i de studerade dataskyddspolicyerna. Såsom i de föregående 

avsnitten, analyseras också här först intertextuella referenser till andra texter i den studerade 

textkedjan och sedan referenser till texter utanför textkedjan. 
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Intertextuella relationer till andra texter i den analyserade textkedjan förekommer endast i 

form av citat och implicita hänvisningar, det vill säga att de andra texterna inte hänvisas till 

explicit genom att nämna dem. Den enda myndighetstexten som kan anses finnas närvarande i 

dataskyddspolicyerna är texten DOM 2020c som ger anvisningar om vad den registrerade ska 

informeras om. De studerade texterna innehåller alla den information som anvisningen rekom-

menderar att ska ges till den registrerade. Den intertextuella referensen som finns mellan data-

skyddspolicyerna och DOM 2020c behandlas närmare i samband med diskussion kring 

exempel 58 ovan. 

De studerade policyerna är bundna till varandra främst genom vertikal intertextualitet, det 

vill säga att policyerna inte hänvisar till andra policyer eller citerar dem. De enda policyer som 

är anknutna till varandra är FPA:s policyer såsom framgår av exempel 66: 

 
(66a) 

Kelassa tietoturva ja henkilötietojen suojaus huomi-

oidaan suunnitelmallisesti kaikessa tiedon käytössä ja 

käsittelyssä. Kela käsittelee kaikkia henkilötietoja tie-

toturvallisesti ja lainsäädännön edellyttämällä tavalla. 

Kaikki Kelan henkilötietojen käsittelijät antavat vaiti-

olositoumuksen. […] (Kela 2020b, Kela 2020a.) 

(66b) 

Vid FPA beaktas datasäkerheten och skyddet av person-

uppgifter systematiskt vid all användning och be-

handling av uppgifter. FPA behandlar alla personupp-

gifter på ett sätt som beaktar datasäkerheten och följer 

lagen. Alla som behandlar personuppgifter vid FPA 

undertecknar en tystnadsförbindelse. […] (FPA 2020b, 

FPA 2020c.) 

 

Exempel 66 handlar om en textdel som förekommer i exakt samma form i båda av de studerade 

FPA-policyerna. Med andra ord är det fråga om ett direkt citat. FPA:s policyer omfattar 

sammanlagt fem belägg på direkta citat ur varandra. Analysen av två policyer av samma 

myndighet stöder således påståendet om att det är vanligt att skapa nya myndighetstexter genom 

att sätta ihop färdiga bitar av text (se t.ex. Heikkinen m.fl. 2000: 9; Piehl & Lounela 2012: 136). 

Delar som tillämpas vid all behandling av personuppgifter inom FPA har skrivits en gång och 

använts i alla policyer vilket förknippar de olika policyerna till varandra intertextuellt. 

Utöver andra texter i den studerade textkedjan, omfattar dataskyddspolicyerna intertextuella 

referenser även till texter utanför textkedjan. Av dessa referenser hänvisar 198 till lagar och 71 

till andra texter (i texter på båda språken). Explicita hänvisningar till lagar illustreras i exempel 

67 och 68 nedan: 

 
(67a) 

etuusrekisterin säädösluettelo ‐ Laki Kansaneläkelai-

toksesta 2 § ‐ Kansaneläkelaki 3 § ‐ Laki takuueläk-

keestä 6 § ‐ Laki eläkkeensaajan asumistuesta 3 § ‐ Laki 

maahanmuuttajan erityistuesta 3 § […] (Kela 2020b.) 

(67b) 

FÖRFATTNINGAR SOM FÖRMÅNSREGISTRET 

GRUNDAR SIG PÅ – Lagen om Folkpensionsan-

stalten 2 § – Folkpensionslagen 3 § – Lagen om garanti-

pension 6 § – Lagen om bostadsbidrag för pensions-

tagare 3 § – Lagen om särskilt stöd till invandrare 3 § 

[…] (FPA 2020b.) 
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(68a) 

Muuten tietoja luovutetaan Postin ulkopuolisille 

tahoille voimassaolevan lainsäädännön velvoittamissa 

rajoissa. (Posti 2019b.) 

(68b) 

I övrigt lämnas uppgifterna ut till aktörer utanför Posti i 

den utsträckning som det krävs enligt gällande lagstift-

ning. (Posti 2019a.) 

 

I exempel 67 finns en del av den lista av lagar som FPA:s dataskyddspolicy baserar sig på. På 

listan nämns sammanlagt 30 olika lagar. I exempel 68 däremot specificeras inte vilka lagar det 

exakt gäller och i stället hänvisas mer allmänt till sådan lagstiftning som gäller. Detta utgör 

faktiskt en av de största skillnaderna mellan de studerade texterna: FPA nämner explicit 35 

lagar medan till exempel Kone, Nordea och Stockmann inte nämner en enda lag utan endast 

hänvisar till lagstiftning eller gällande lagar. En möjlig förklaring till detta kan vara att FPA är 

en organisation inom den offentliga sektorn och det finns flera lagar som reglerar dess verk-

samhet medan Kone, Nordea och Stockmann är företag inom den privata sektorn. Genom att 

nämna vissa lagar explicit skapar man en klar intertextuell relation till lagen i fråga medan 

genom att allmänt hänvisa till lagstiftningen den intertextuella relationen till en viss lag inte är 

så tydlig och stark. 

När det gäller explicita hänvisningar till andra lagar, finns det några skillnader mellan de 

finska och de svenska dataskyddspolicyerna. Ett exempel på detta är att bland annat i Nordeas 

finska policy hänvisas tre gånger till lakisääteinen, med andra ord till något som regleras i 

lagen. Därigenom hänvisar den finska policyn explicit till lagstiftningen. I den svenska policyn 

motsvaras adjektivet av adjektivet rättsliga vilket har ju samma betydelse men som ändå inte 

explicit nämner lag. Således är det fråga om utelämning av en intertextuell referens. 

Slutligen finner vi i dataskyddspolicyerna explicita hänvisningar även till sådana texter 

utanför den studerade textkedjan som inte är lagar. Exempel på dessa är Posti Group-kon-

cernens gemensamma instruktioner (Posti 2019a) och Mer information om rättigheterna för 

dig som använder tjänsterna (SRK 2020; understrykning i originalet anger att det gäller en 

hyperlänk). Båda exempel gäller andra texter av samma företag eller organisation. Det andra 

exemplet gäller en explicit hänvisning som anger länken till texten i fråga. Att hänvisa till andra 

texter genom att ange länken i form av textens namn är typiska för de studerade policyerna. Att 

skapa intertextuella relationer mellan olika texter med länkar är typiskt för alla webbtexter (se 

avsnitt 3.4 ovan) och således kan länkarna anses markera också vertikal intertextualitet eller 

tillhörighet till hypertexternas textgrupp. 

Analysen av dataskyddspolicyer har visat att policyerna står i en intertextuell relation såväl 

till texter i den studerade textkedjan som till texter utanför kedjan. Relationen till dataskydds-

förordningen och dataskyddslagen har markerats explicit medan relationen till myndighets-
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texter (inkl. DOM:s texter) är implicitare. I själva verket är det endast en myndighetstext, DOM 

2020c, som finns närvarande i dataskyddspolicyerna. Således bevisar analysen att den studerade 

intertextuella kedjan fortsätter med policyerna men att relationen mellan de två sista länkarna i 

kedjan (myndighetstexter och dataskyddspolicyer) är svagare än relationerna mellan de övriga 

länkarna.  

 

5.4 Jämförande diskussion 

 

Ovan i avsnitten 5.1, 5.2 och 5.3 har analyserats de sätt på vilka intertextualitet manifesteras i 

de studerade texterna. I detta avsnitt jämförs de analyserade textgrupperna med varandra i syfte 

att reda ut hurdana skillnader och likheter det finns mellan dem när det gäller intertextualitet, 

med andra ord i syfte att svara på den fjärde forskningsfrågan. De studerade texterna omfattar 

markörer för både vertikal och horisontell intertextualitet. Med avseende på vertikal inter-

textualitet är skillnaderna mellan texterna naturligtvis större på grund av att texterna hör till 

olika genrer som kännetecknas av olika språkliga och utseendemässiga drag. När det däremot 

gäller horisontell intertextualitet, är skillnaderna färre. Nedan i tabell 12 sammanfattas de 

kvantitativa uppgifterna från analysen av horisontell intertextualitet i de olika textgrupperna: 

 
Tabell 12. Antalet belägg på horisontell intertextualitet i de studerade texterna.  

 

  
Dataskydds-

lagen 
DOM:s texter 

Myndighets-

texter 

Dataskydds-

policyer 

Explicita 

hänvisningar 

till  

dataskyddsförordningen 
FI 

SV 

46 

46 

38 % 

38 % 

89 

89 
55 % 

244 

244 

65 % 

64 % 

35 

33 

9 % 

9 % 

dataskyddslagen 
FI 

SV 
- - - - 

22 

22 

6 % 

6 % 

3 

3 

1 % 

1 % 

andra texter i den studer-

ade textkedjan 

FI 

SV 
- - 

6 

6 
3 % - - - - 

andra ställen i den stud-

erade text 

FI 

SV 

24 

24 

20 % 

20 % 
- - 

22 

22 

6 % 

6 % 

58 

59 

15 % 

15 % 

texter utanför den studer-

ade textkedjan 

FI 

SV 

50 

50 

42 % 

42 % 

68 

67 
42 % 

89 

92 

23 % 

24 % 

283 

275 

75 % 

75 % 

Sammanlagt 
FI 

SV 

154 

154 
100% 

163 

162 
100 % 

377 

381 
100 % 

379 

370 
100 % 

Citat 

direkta 
FI 

SV 

2 

4 

9 % 

17 % 

18 

11 

21 % 

13 % 

80 

100 

26 % 

32 % 

14 

12 

14 % 

11 % 

indirekta 
FI 

SV 

7 

6 

30 % 

25 % 

53 

61 

62 % 

71 % 

184 

162 

59 % 

52 % 

39 

41 

39 % 

40 % 

av ord eller uttryck 
FI 

SV 

14 

14 

61 % 

58 % 

14 

14 

17 % 

16 % 

47 

49 

15 % 

16 % 

46 

50 

47 % 

49 % 

Sammanlagt 
FI 

SV 

23 

24 
100 % 

85 

86 
100 % 

311 

311 
100% 

99 

103 
100 % 

Implicita 

hänvisningar  

 FI 

SV 

11 

10 
 

9 

8 
 

10 

10 
 

135 

129 
 

Sammanlagt 
 FI 

SV 

154 

154 
 

257 

256 
 

698 

702 
 

613 

602 
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Den första texten i den studerade textkedjan (se avsnitt 1.3 ovan), dataskyddsförordningen, 

finns närvarande i samtliga studerade texter. Förordningen görs närvarande i de analyserade 

texterna genom explicita och implicita hänvisningar, genom direkta och indirekta citat samt 

genom citat av termer och andra ord eller nominalfraser ur den. Det finns dock skillnader i hur 

ofta förordningen finns närvarande och på vilka sätt. När det gäller explicita hänvisningar till 

förordningen, är de tydligt sällsyntare i dataskyddspolicyerna än i de andra texterna. Vidare 

finns det också skillnader i hur noggranna hänvisningarna är. I dataskyddslagen omfattar samt-

liga hänvisningar till en viss artikel såväl förordningens namn, artikelns nummer och eventuellt 

punkten och ledet. I de övriga texterna hänvisas till en viss artikel ibland endast genom att ange 

artikelns nummer eller genom att ange att det gäller artiklar som omfattar vissa bestämmelser 

utan att precisera artiklarnas nummer. Vad gäller citat, är antalet såväl indirekta som direkta 

citat märkbart större i myndighetstexterna än i de andra texterna. Speciellt i dataskyddslagen 

citeras förordningen tydligt mindre än i de andra texterna. Detta stöder tidigare undersökningar 

om intertextualitet i lagar enligt vilka andra texter finns närvarande i lagar främst genom att de 

nämns i stället för att upprepa deras innehåll (jfr t.ex. Piehl & Lounela 2012: 135). 

Den andra texten i textkedjan, dataskyddslagen, å sin sida hänvisas till explicit flera gånger 

endast i myndighetstexterna medan lagen finns närvarande endast några enstaka gånger i data-

ombudsmannens byrås texter och i dataskyddspolicyerna. I själva verket är andra lagar och i 

synnerhet den gamla personuppgiftslagen närvarande i de studerade texterna frekventare än 

dataskyddslagen. Analysen visar således att de studerade texterna lägger mer vikt vid för-

ordningen och personuppgiftslagen än vid dataskyddslagen. Dessutom visar analysen att det 

finns flera andra lagar som omfattar bestämmelser om behandling av personuppgifter.  

Utöver dataskyddsförordningen och dataskyddslagen finns de andra texter i den studerade 

textkedjan närvarande i de analyserade texterna främst genom direkta och indirekta citat samt 

genom implicita hänvisningar. Endast i dataombudsmannens byrås texter hänvisas andra texter 

i textkedjan explicit till medan relationen till andra texter i kedjan är implicitare i de övriga 

texterna. Dataombudsmannens byrås texter finns närvarande både i de övriga myndighets-

texterna och i dataskyddspolicyerna. De övriga myndighetstexterna däremot finns endast sins-

emellan närvarande. Analysen har således bevisat att de studerade texterna verkligen bildar en 

intertextuell kedja trots att vissa länkar i kedjan är starkare anknutna till varandra än vissa andra 

länkar. Slutligen innehåller texterna i alla textgrupper med undantag av dataombudsmannens 

byrås texter även intratextuella referenser. Detta innebär att de studerade texterna antingen 

explicit hänvisar till andra ställen i samma text eller omfattar delar som förekommer i samma 

form flera gånger inom texten. 
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Det finns skillnader mellan texterna också med avseende på översättning. De översättnings-

strategier som har anlitats i översättning av intertextuella referenser i de olika texterna samman-

fattas i tabell 13 nedan: 

 
Tabell 13. De översättningsstrategier som har använts för att översätta intertextuella referenser i de 

studerade texterna. 

 

 Dataskydds-

lagen 

DOM:s  

texter 

Myndighets-

texter 

Dataskydds-

policyer 

Sammanlagt 

Direkt översättning 149 97 % 241 94 % 667 95 % 593 97 % 1 650 96 % 

Indirekt 

översättning 

5 3 % 14 5 % 26 4 % 12 2 % 
57 3 % 

Utelämning - - 2 1 % 5 1 % 8 1 % 15 1 % 

Det sammanlagda 

antalet intertextu-

ella referenser i de 

finska texterna 

154 100 % 257 100 % 698 100 % 613 100 % 1 722 100 % 

Tillägg -  1  9  1  11  

 

Det som är gemensamt för de olika textgrupperna är att de flesta (över 94 %) av samtliga inter-

textuella referenser har återgetts direkt i dem alla. Med andra ord har de intertextuella 

referenserna inte ändrats när texterna har översatts. Analysen visar således att de svenska 

översättningarna är mycket trogna till sina finska förlagor. De översättningar som är de trog-

naste är den svenska versionen av dataskyddslagen och de svenska dataskyddspolicyerna. 

Dataskyddslagens svenska översättning är också den enda översättningen som inte innehåller 

utelämningar eller tillägg. I myndighetstexterna däremot förekommer fem utelämningar och till 

och med nio tilllägg. Detta innebär att de svenska myndighetstexterna är mindre trogna till sina 

finska källtexter än översättningarna i de andra textgrupperna. Skillnaderna gällande över-

sättning mellan de olika textgrupperna kan bero på att de olika organisationer och företag kan 

ha olika regler och normer för översättning (jfr Koskinen 2008: 28).  

 

6 Sammanfattande diskussion 

 

I denna avhandling har studerats intertextualitet i dataskyddsrelaterade texter av olika genrer. 

Närmare sagt har jag granskat en textkedja som består av (i denna ordning) den allmänna data-

skyddsförordningen, Finlands dataskyddslag, dataombudsmannens byrås texter (sammanlagt 

fem), andra myndigheters texter (sammanlagt fem) och dataskyddspolicyer av tio olika organis-

ationer och företag (sammanlagt 13 policyer). Syftet med undersökningen har för det första 

varit att visa att det finns intertextuella relationer mellan de studerade texterna och att de 

därigenom bildar en intertextuell kedja. För det andra har syftet varit att utreda hurdana 
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skillnader och likheter det finns mellan de analyserade textgrupperna med avseende på hur det 

intertextuella förekommer i dem. För det tredje och sista har syftet varit att ta reda på om det 

finns skillnader mellan de finska källtexterna och de svenska översättningarna gällande inter-

textualitet. För att nå dessa syften har jag strävat efter att svara på vilka texter som finns när-

varande i materialet, på vilka sätt intertextualiteten markeras och vilka funktioner intertextu-

aliteten har. 

Undersökningen har varit deskriptiv, kvalitativ och kvantitativ. För analysens kvantitativa 

del har alla förekomster av intertextuella referenser excerperats, kategoriserats och kvantifi-

erats. Kategoriseringen baserar sig på Kristevas (1980b [1969]) indelning i vertikal och 

horisontell intertextualitet samt på olika typer av intertextuella referenser som har introducerats 

av olika forskare. I undersökningens kvalitativa del har excerpterna analyserats närmare 

kategorivis och analysen har delats i avsnitt utgående från vilken text de intertextuella 

referenserna hänvisar till. Dessutom har skillnaderna dels mellan de olika textgrupperna, dels 

mellan källtexterna och översättningarna diskuterats. Den kvantitativa delen finns med i syfte 

att kunna generalisera resultaten men undersökningen har framför allt varit kvalitativ och 

deskriptiv. Med andra ord har undersökningens grundläggande syfte inte varit att ta reda på hur 

många gånger en viss intertextuell referens förekommer utan snarare att utreda vilka texter som 

hänvisas till och hur. 

Analysen visar att den första texten i textkedjan, den allmänna dataskyddsförordningen, 

finns närvarande i de övriga texterna i materialet. Förordningen hänvisas explicit och implicit 

till och den citeras direkt och indirekt i alla textgrupper. Dessutom citerar de studerade texterna 

ord och uttryck som används i dataskyddsförordningen. Att förordningen finns närvarande i 

undersökningsmaterialets samtliga textgrupper bevisar att texterna är intertextuellt bundna till 

förordningen och att förordningen faktiskt har påverkat senare texter om dataskydd (jfr Piehl & 

Lounela 2012: 135–136; se avsnitten 1.1 och 2.3 ovan). Genom intertextuella referenser till 

dataskyddsförordningen anger texterna för det första att det finns en sådan förordning, för det 

andra att förordningen omfattar vissa bestämmelser och för det tredje att det som lyfts fram 

baserar sig på förordningen. Dessutom kan man genom att explicit hänvisa till förordningen 

undvika upprepning av dess innehåll. 

Det finns dock skillnader mellan de olika textgrupperna med avseende på intertextuella 

referenser till dataskyddsförordningen. I dataskyddslagen är de explicita hänvisningarna till 

dataskyddsförordningen nämligen mycket exakta medan de explicita hänvisningarna i de övriga 

texterna också kan vara inexakta. Däremot omfattar lagen endast några enstaka citat från 

förordningen medan förordningen regelbundet citeras såväl direkt som indirekt i de andra 
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texterna och i synnerhet i myndighetstexterna. Det som är gemensamt för alla textgrupper är att 

citaten inte har markerats med citattecken och deras källa för det mesta inte anges explicit. 

Enligt analysen är även den andra texten i den studerade textkedjan, Finlands dataskyddslag, 

närvarande i de senare texterna i kedjan. Lagen hänvisas inte till i alla texter men trots detta 

omfattar flera texter i alla textgrupper, det vill säga såväl dataombudsmannens byrås texter, 

andra myndigheters texter som dataskyddspolicyerna, intertextuella referenser till lagen. Såled-

es bevisar analysen också att lagen har påverkat de senare texterna i kedjan. Dataskyddslagen 

hänvisas till främst i syfte att uttrycka att den är den nationella lagen som kompletterar för-

ordningen. Att hänvisa till lagar och andra författningar är typiskt för olika författningar och 

andra myndighetstexter (jfr Heikkinen 2000: 39; Koskela 2008: 118; Piehl & Lounela 2012: 

135; Palmgren 2017: 72; se avsnitt 2.3 ovan) vilket syns alltså även i de analyserade texterna. 

Vid sidan av att dataskyddsförordningen och dataskyddslagen hänvisas till i samtliga texter, 

hänvisas i dataskyddslagen till andra lagar och till andra ställen i lagen. Vidare hänvisas också 

i myndighetstexterna (inkl. dataombudsmannens byrås texter) och dataskyddspolicyerna till 

andra lagar och till lagstiftningen allmänt. Detta anger vilka andra lagar som omfattar relevanta 

bestämmelser och vilka lagar som upphävs genom den nya lagstiftningen. 

När det gäller den tredje textgruppen eller dataombudsmannens byrås texter, finns de 

närvarande såväl i de övriga myndighetstexterna som i dataskyddspolicyerna, dock främst i 

form av indirekta citat och implicita hänvisningar. De övriga myndighetstexterna däremot hän-

visas inte till i dataskyddspolicyerna. Det som enligt analysen är vidare anmärkningsvärt med 

myndighetstexterna är att texterna av samma myndighet (t.ex. dataombudsmannens byrå, kom-

munförbundet och FPA) citerar såväl direkt som indirekt andra av den ifrågavarande myndig-

hetens texter vilket är ett typiskt sätt att markera intertextualitet i myndighetstexterna (jfr Piehl 

& Lounela 2012: 136; se avsnitt 2.3 ovan). Ytterligare omfattar såväl dataskyddslagen, myndig-

hetstexterna som dataskyddspolicyerna flera intratextuella hänvisningar, med andra ord hänvis-

ningar till andra ställen i texten. I dataombudsmannens byrås texter hänvisas däremot inte till 

andra ställen i texten. Det centralaste syftet med att hänvisa till andra texter och till andra ställen 

i texten är att meddela textens läsare var hen kan hitta mer information om ämnet. 

Sammanfattningsvis visar analysen alltså för det första att dataskyddsförordningen finns 

närvarande såväl i dataskyddslagen, i de olika myndighetstexterna (inkl. dataombudsmannens 

byrås texter) som i dataskyddspolicyerna. För det andra visar analysen att dataskyddslagen finns 

närvarande i de olika myndighetstexterna och i dataskyddspolicyerna. För det tredje visar ana-

lysen att dataombudsmannens byrås texter finns närvarande i de övriga myndighetstexterna och 

i dataskyddspolicyerna. Däremot finns dataskyddspolicyerna inte närvarande i myndighets-
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texterna eller i dataskyddslagen och myndighetstexterna inte heller finns närvarande i lagen. 

Detta innebär att de studerade texterna bildar en textkedja där texterna hänvisar endast åt en 

riktning i kedjan. Detta beror å ena sidan på att de första texterna i textkedjan har publicerats 

tidigare. Å andra sidan har till exempel KF:s texter publicerats redan 2017 medan till exempel 

dataskyddslagen började tillämpas 2019 och trots detta hänvisar lagen inte till KF:s texter. 

Såsom Piehl och Lounela (2012: 135; se avsnitt 2.3 ovan) konstaterar, kan man alltså genom 

hänvisningarna visa hierarkin mellan texterna. 

Svaret på vilka texter som finns närvarande i materialet (den första forskningsfrågan) är 

således såväl andra texter i den analyserade textkedjan som texter som inte hör till den. Svaret 

på hur intertextualitet förekommer i texterna (den andra forskningsfrågan) är att den manifest-

eras med såväl explicita och implicita hänvisningar till andra texter, med direkta och indirekta 

citat samt med citat av ord och uttryck. Ytterligare visar analysen att texterna hänvisar till andra 

texter i form av länkar vilket syftar på att de studerade texterna utgör en del av en större 

hypertextstruktur (jfr Nielsen 1995; Karlsson & Ledin 2000). Vidare utgör texterna en del av 

en textkedja som består av olika texter beroende på vilka länkar som textens läsare väljer klicka 

på (jfr Koskela 2007; Nielsen 1995; se avsnitt 3.4 ovan). Svaret på vilka funktioner de inter-

textuella referenserna har (den tredje forskningsfrågan) är att hänvisningarna till andra texter 

möjliggör att ange källan till det som sägs eller att det som påstås baserar sig på en annan text, 

att uttrycka att en viss text existerar, att undvika upprepa innehållet i en annan text och att visa 

textens läsare var hen kan hitta ytterligare information om ämnet. Om den andra texten som 

hänvisas till inte nämns explicit kan den intertextuella referensen upptäckas endast av en person 

som har läst den andra texten och kan se anknytningen. Således uppfylls de ovannämnda 

funktionerna endast om textens läsare kan upptäcka den intertextuella referensen. Vidare är 

svaret på den fjärde frågan, det vill säga om det finns skillnader mellan de olika textgrupperna 

med avseende på intertextualitet, att intertextualitet syns delvis på samma sätt i texterna med 

att det finns också skillnader mellan texterna. Skillnaderna gäller bland annat de explicita hän-

visningarnas exakthet samt frekvenser av de olika referenstyperna. 

Vad gäller den femte och sista forskningsfrågan, översättning, visar analysen att de inter-

textuella referenserna har översatts med olika strategier. Trots att den absoluta majoriteten (över 

94 %) av samtliga intertextuella referenser i textgrupperna har översatts direkt, har även andra 

av de översättningsstrategier som har introducerats av bland annat Leppihalme (1997), 

Almazán García (2001), Desmet (2001), Federici (2007) och Sohn (2008) (se avsnitt 2.4 ovan) 

funnit användning i de studerade svenska texterna. Det finns dock skillnader såväl mellan de 

olika textgrupperna som mellan de olika referenstyperna. Explicita hänvisningar har nästan 
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alltid översatts direkt, endast några har översatts indirekt eller utelämnats och dessutom har 

några hänvisningar tillagts. Skillnaderna gällande citat är däremot större: ett stort antal direkta 

citat i de finska texterna motsvaras av indirekta citat i de svenska texterna och tvärtom. Även 

några av de implicita hänvisningarna i de finska texterna har i de svenska texterna översatts 

indirekt med citat av ord eller uttryck. Skillnaderna mellan dataskyddslagens finska och svenska 

version är emellertid betydligt mindre än skillnaderna mellan myndighetstexternas (inkl. 

dataombudsmannens byrås texter) och dataskyddspolicyernas finska och svenska versioner. De 

finska myndighetstexterna och dataskyddspolicyerna omfattar nämligen till och med hela 

textstycken som har utelämnats i de svenska texterna. Om dessa textstycken då har omfattat 

intertextuella referenser, har alla av dem också utelämnats. 

Undersökningens centralaste resultat är således att alla av de studerade texterna verkligen är 

intertextuella åt flera håll. Detta innebär att undersökningen ger stöd åt Kristevas (1980b [1969]: 

68; se avsnitt 2.1 ovan) syn på intertextualitet enligt vilken alla texter påverkas av tidigare texter 

och att de i sin tur påverkar senare texter. Det intertextuella har markerats såväl på vertikal och 

på horisontell nivå (jfr Kristeva 1980b [1969], Riffaterre 1980, Fairclough 1992, Ledin 1997, 

Puskala 2010). Vidare förekommer intertextualitet både i form av explicita referenser (explicita 

hänvisningar och olika citat) och i form av mer implicita referenser (implicita hänvisningar) i 

alla textgrupper (jfr Jenny 1982: 34; se avsnitt 2.2 ovan). 

Den bakomliggande hypotesen var för det första att texter som handlar om behandling av 

personuppgifter och som således är anknutna till den allmänna dataskyddsförordningen karakt-

eriseras av intertextualitet och för det andra att intertextualitet syns på olika sätt i de olika 

texterna. Hypotesen baserar sig på tidigare forskning (se avsnitt 1.2 ovan). Analysens resultat 

visar att undersökningsmaterialet omfattar ett stort antal belägg på olika intertextuella refer-

enser vilket innebär att analysen stöder den första hypotesen. Vidare har analysresultaten visat 

att intertextualitet manifesteras i de olika texterna delvis på samma sätt men att det också finns 

skillnader mellan texterna. Således stöder analysens resultat även den andra hypotesen. Ana-

lysen har således bevisat att dataskyddsrelaterade texter verkligen karakteriseras av intertextu-

alitet och att de bildar en intertextuell kedja eller hellre ett stort nätverk av texter som är inter-

textuellt anknutna till varandra.  

Problemet med analysen är, såsom konstaterades ovan i avsnitt 2.2, att det inte alltid är 

möjligt att identifiera alla intertextuella referenser som finns i en text. Det finns ett stort antal 

texter om ämnet dataskydd vilket gör att det finns ett stort antal möjliga texter som kan stå i en 

intertextuell relation till de studerade texterna om de till exempel har citerat samma ställe i 

förordningen. Vidare innebär detta att det inte alltid är möjligt att med säkerhet veta vilken text 
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som har citerats i en annan text. Det centrala med intertextualitet är emellertid inte vilken text 

som är källan utan att två eller flera texter överhuvudtaget är anknutna till varandra. Ytterligare 

kan analysen ha påverkats av min egen bakgrund, av allt som jag tidigare har läst. Olika läsare 

upptäcker nämligen olika intertextuella referenser i en text (se t.ex. Solin 2001: 24; avsnitt 2.2 

ovan) och därigenom är det möjligt att analysens resultat kunde ha varit olika om någon annan 

hade genomfört den. 

Vidare påverkas undersökningens resultat naturligtvis av valet av texter. Den textkedja som 

har studerats här är nämligen trots allt mycket avgränsat till följd av att det finns hundratals 

eller eventuellt till och med tusentals texter om dataskydd. För att kunna få en bättre bild av det 

intertextuella nätverket till vilket de analyserade texterna hör borde man studera ett mer om-

fattande urval av texter. Dessutom vore resultaten eventuellt olika om jag hade valt några andra 

myndighetstexter och dataskyddspolicyer i stället för dem som jag valde. Två av texterna har 

ytterligare publicerats 2017, det vill säga när dataskyddsförordningen och dataskyddslagen inte 

ännu tillämpades. Trots detta omfattar texterna hänvisningar till båda författningar. I alla fall 

anser jag att analysen har fokuserat på tillräckligt många texter för att det är möjligt att dra 

generella slutsatser om hur det intertextuella manifesteras i de studerade myndighetstexterna 

och dataskyddspolicyerna. 

För att få ytterligare information om det intertextuella i dataskyddsrelaterade texter kunde 

man, för det första, analysera en större mängd texter som hör till olika genrer. Vidare vore det 

säkert nyttigt att inkludera även EU:s direktiv om dataskydd i undersökningen eftersom för-

hållandet mellan direktiv och nationella författningar avviker från förhållandet mellan för-

ordningar och nationella författningar (se avsnitt 3.1.1 ovan). För det andra kunde man under-

söka dataskyddsrelaterade texter ur ett mer historiskt perspektiv i syfte att se hur dataskydds-

reformen har påverkat sätten att informera den registrerade. För det tredje vore det också viktigt 

att undersöka andra språkliga drag i dataskyddsrelaterade texter och i synnerhet i dataskydds-

policyer. Enligt förordningen (se avsnitten 1.1, 3.1.2 och 3.3 ovan) ska den registrerade ges 

information om behandling av personuppgifter på ett begripligt språk och därför vore det viktigt 

att forska i språket i texterna vars syfte är att informera den registrerade. Dessutom borde man 

också undersöka språket i översättningarna på grund av att det är viktigt att informationen i 

tvåspråkiga länder såsom Finland ges på båda nationalspråk. Slutligen kunde man också inklud-

era en intervju med texters översättare eller skribenter i undersökningen för att få veta till 

exempel varför en intertextuell referens har tillagts i en text eller varför den har översatts på ett 

visst sätt. Det finns med andra ord flera möjligheter till att studera intertextualitet och hur den 

manifesteras i olika texter.  
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