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arkivarie och infor-
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Linnéuniversitetets magisterprogram för 
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– svenska 2015. Driver Linn Åslund Text  
& Translation. Författardebuterar på  
Rabén & Sjögren 2018.
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Medlem av NFFs 
komite for overset-
tere och ordförande 
för Norsk fagover-
setterforening, 
Norfag. Översätter 
från tyska, engelska, 

svenska och danska till norska. Driver 
Camilla Larsen språktjenester.
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Nattskift Konsult.

Emma Goldsmith
Medicinsk  
översättare från 
spanska till engelska  
som bloggar om 
trender i  
översättningens 
värld på  

Signs & Symptoms of Translation.

Katarina Lindve
Masterexamen i 
översättningsveten-
skap från Stock-
holms universitet, 
kandidat- och 
magisterexamen 
från Mälardalens 

högskola med engelska som huvudämne, 
journalistexamen från Södra Vätter-
bygdens Folkhögskola, Microsoft Office 
Specialist-examen samt InDesign- 
examen från Poppius, med mera.  
Driver Språkraketen AB. 
 Av Kammarkollegiet auktoriserad 
translator. 
 Medlem i Föreningen Auktoriserade 
Translatorer. Översätter allt men har 
de senaste sex åren specialiserat sig på 
finansiell och juridisk översättning.

Ingrid Simko
Översätter från 
tyska, engelska och 
franska till svenska. 
Auktoriserad 
translator från tyska 
till svenska och 
auktoriserad tolk 

mellan tyska och svenska. 
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Translator AB.
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Ordförande har ordet

loole-styrelsen@sfoe.se

M
ed skräckblandad 
förtjusning (eller som 
engelsmännen säger 
”delight mingled with 
terror”) har jag nu  

tagit på mig ordförandeskapet för Nordens 
största översättningsförening. En förening 
som idag har 972 medlemmar och ca 50 st.  
käll-/målspråk enligt vår nya webbplats 
(sfoe.se). Om detta stämmer är jag inte 
100 % säker på, men alla dessa språk 
har i alla fall existerat någon gång i vår 
databas.
 
VEM äR DÅ denna person som kommer 
att hålla i stafettpinnen i något/några år 
framöver? Jag själv skulle vilja beskriva 
mig som en globetrotter. Enligt stamtavlan 
är jag ¼ estländare, ¼ finländare, ¼ tysk, 
¼ rysk, född i Göteborg av estniska för-
äldrar, made in Paris på en tältplats (enligt 
min mor), känner mig mest brittisk, men 
älskar allt som är italienskt. Sedan har jag 
läst någonstans att vi alla härstammar 
från Afrika?!
 Innan jag hamnade på allvar i översät-
tarbranschen hade jag haft ett 20-tal jobb, 
allt från städerska på Vasa sjukhus till inter-
nationell informatör på Volvo. Jag har både 
jobbat och studerat utomlands. 1988 föddes 
min första lilla unge och 1989 startade jag 
mitt företag Bästkustens Skrivbyrå, för jag 
ville arbeta hemifrån. Skrivbyråverksam-
heten gick inte så bra efter ett tag, eftersom 
alla själva började knappa in sina texter 
på datorn. Skrivbyrån blev då istället en 
revisionsbyrå och sedan en översättnings-
byrå. Det gäller att vara flexibel. Siffror har 
aldrig varit min starka sida, så nu kände jag 
att jag hade hamnat rätt. Jag hyrde ut mig 
själv och arbetade både som översättare och 
projektledare på ett antal större översätt-
ningsbyråer. 
 
1995 GICK jAG med i SFÖ. Så här har ni 
att göra med en ”gammal räv”, så att säga. 
Inom SFÖ har jag varit chefredaktör för 
Facköversättaren, ordnat tre konferenser, 

Who’s that girl … ???
Hej min kära vänner, hello my dear friends, tere armsad sõbrad, hei rakkaat 
ystävät, bonjour mes cher ami(e)s, witaj moi drodzy przyjaciele, xелло ми 
деар фриендс, hola mis queridos amigos, merhaba sevgili dostlarim, hallo 
meine lieben Freunde und Freundinnen, etc. – här är er nya ordförande som 
talar eller rättare sagt skriver till er!

varit sammankallande för Valberedningen 
och därefter styrelseledamot med ansvaret 
för Nätverkssektionen. Eftersom media 
alltid har intresserat mig, snappade jag 
snabbt åt mig ansvaret för Mediesektionen. 

NU jäKLAR SKA VI SYNAS!!!! Jag vill 
göra SFÖ känt, så att potentiella kunder 
hittar direkt till översättaren genom vår 
databas. Jag hoppas nu att det finns många 
medlemmar här ute i vårt avlånga land och 
övriga Europa, som är beredda att hjälpa 
till med att skriva intressanta artiklar 
för Facköversättaren, skriva bloggar och 
twittra, för det verkar som om det numera 
är det enda sättet att komma ut till all-
mänheten. Sedan har jag en dröm om att 
skapa en SFÖ-sång med alla våra språk, 
som sedan läggs upp på Youtube och som 
vi även kan sjunga gemensamt på våra 
sammankomster. Vidare har jag en idé om 
att samla in små filmklipp från transla-
torns/översättarens/tolkens vardag, som 
beskriver vad en översättare gör och vilka 
svårigheter hen står inför. Även detta ska 
kontinuerligt läggas upp på nätet förstås. 
Kanske kan man skapa en podcast? Här 
hoppas jag också att få mycket draghjälp 
från intresserade, annars fastnar idéerna 
bara här på pappret och ingenting händer. 

Alltså – jag efterlyser ”doers”, finns ni där, 
mayday, mayday?
 
VÅR NYA StYRELSE ska vara öppen eller 
transparent, som det så vackert heter, där 
vi hela tiden håller medlemmarna infor-
merade om vad som händer inom SFÖ, 
både bra och dåliga ting.
 Slutligen vill jag tacka alla här som 
redan nu avsätter sin tid åt SFÖ på alla 
olika sätt. Jag ser fram emot att arbeta till-
sammans med mina kompetenta kollegor 
i styrelsen, utan dem hade jag aldrig vågat 
säga ja till ordförandeskapet. Jag saknar 
redan flera av er som avgick från den 
tidigare styrelsen, men hoppas få fortsätta 
samarbetet i någon annan form.
 Nu ska vi i alla fall försöka ha fortsatt 
roligt med lätt stämning i styrelsen och 
försöka hålla ordning på torpet.
 Varma hälsningar från Dagö

LOOLE HAGBERG

Ordförande, SFÖ  

P.S. Hör av dig så fort du har något som 
du undrar över eller vill vara med i något 
sammanhang. Jag lovar dig, du behövs!

Loole Hagberg. Ordförande i SFÖ.
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Styrelsen informerar

styrelsen@sfoe.se

Redaktören har ordet

redaktor@sfoe.se

I
regn och rusk tog vi oss till Elite 
Park Avenue Hotell i Göteborg 
den 8–9 september, för att ha vårt 
första riktiga styrelsemöte med 
den ”nya” styrelsen, som valdes  

på årsmötet under medlemsdagarna i 
Göteborg. Här nedan följer några punkter 
som avhandlades.

n Den nya webben och utfasningen av 
Filemaker som medlemsregister innebär 

att en del rutiner måste göras om på 
kansliet. Arbetet med att uppdatera och 
göra administrationen mindre sårbar 
fortsätter alltså!

n I dagsläget ser 
den budgeterade 
förlusten ut att bli 
mindre än beräk-
nat, vilket innebär 
att föreningen just 
nu har ett eget 
kapital på knappt 1,4 miljoner kronor. 
Hittills i år är medlemsnettot  
+2 personer totalt. Eftersom de flesta 
som lämnar föreningen gör det i början 
av året, räknar vi med en viss ökning av 
antalet medlemmar till slutet av året. 

n Hieronymusdagen, som nyligen upp-
höjts av FN till Internationella översät-

tardagen, har nyligen firats i Göteborg, 
Lund, Stockholm 
och Umeå. Rapporter 
kommer.

n Tre fysiska kurser 
har hållits hittills under 
året, två i Lund och en i 
Uppsala. Till hösten är en (1) kurs hittills 
inplanerad i Eskilstuna – målet är att 
ha ett evenemang per månad inklusive 
webbinarier. 

n Den nya webbplatsen innehåller en 
möjlighet att blogga, hör gärna av dig till 
webbgruppen, om du vill vara med från 
start.
 Vi har mycket mer på gång och kom-
mer att informera er efter hand.

Styrelsen

E
ftersom det har funnits extra 
mycket förberedelsetid har 
detta nummer av Facköver-
sättaren blivit mer försenat än 
vanligt och redaktionen skat-

tar sig lycklig att inte ha någon tryckares 
piska vinande över sig!
 Viktigast i varje höstnummer är att pre-
sentera SFÖ:s nya styrelse med nya pigga 
idéer, och denna gång har vi dessutom en 
ny och pigg ordförande i allas vår Loole 
Hagberg – tidigare chefredaktör för härva-
rande publikation!
 Linn Åslund tar sig an alla bokstavs- 
troende människor som inte förstår sig på 
siffror och tocket elände och tröstar oss 
med att skattemyndigheterna egentligen 
är rätt snälla och bara vill vara till hjälp … 
Därefter norsk språkövning med Camilla 
Larsen, ordförande i vår systerförening 
Norsk fagoversetterforening, Norfag, som 
med stöd av norska statens relativt frikos-
tiga attityd till landets översättare har varit 
på FIT:s vart tredje år återkommande kon-

ferens, denna gång down under i Brisbane.
 På senare tid har mycket hänt på maskin- 
översättningens område och vi har därför 
valt att ägna en hel del utrymme åt hur 
enskilda frilansare på bästa sätt kan dra 
nytta av teknikens framsteg och hur vi bör 
se MT som ett av flera verktyg i vår verk-
tygslåda, snarare än som ett överhängande 
hot. En av SFÖ:s kunnigaste inom detta 
område, Mats Dannewitz Linder, lotsar 
oss genom en djungel av mer eller mindre 
obskyra insticksprogram och tilläggsfunk-
tioner som med den artificiella intelligen-
sens hjälp ska göra våra CAT-verktyg till 
ymnighetshorn. Undertecknad passar på 
att dra historiska paralleller till 1800-talets 
ludditer som förmodligen hade ställt sig 
rätt skeptiska till maskinöversättning. 
Funktionerna tenderar dessutom att ge 
konfidentiella dokument mer uppmärk-
samhet än önskvärt vore …
 Redaktionens Katarina Lindve har varit 
på bio och sett Arrival – första filmen i 
historien där översättaren får vara hjälte – 

hurra! Och självfallet ska vi tala om såväl 
tidigare som kommande konferenser – 
2018 lovar att bli ett rikt konferensår!
 Allt gott!

BjÖRN OLOFSSON

chefredaktör

mailto:styrelsen%40sfoe.se?subject=
mailto:redaktor%40sfoe.se?subject=
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SFÖ:S STYRELSE

Christina Norrman, kassör
Lite tjatigt är det förstås, men fung-
erande administrativa rutiner är en 

nödvändig 
bas i de flesta 
verksamheter. 
Och trots att 
det har hänt 
väldigt mycket 
inom SFÖ på 
det området 
de senaste tre 
åren är det 
främst det 
jag tänker 

fortsätta att jobba med under året som 
kommer. Bra kan alltid bli bättre.

Ingrid Simko
Efter att ha varit ordinarie ledamot 
under 3 år övergick jag till att vara supp-
leant och är nu inne på andra året som 

sådan. Det 
kommande 
året kommer 
jag till största 
delen att ägna 
åt att förbe-
reda 2018 års 
SFÖ-konferens 
i Lund där jag 
leder den fan-
tastiska konfe-
rensgruppen. 

Jag är även med på ett hörn i Upphand-
lingsgruppen som är SFÖ:s organ för att 
hantera frågor från offentliga upphand-
lare och försöka påverka upphandling-
arna i en för branschen och beställarna 
positiv riktning. Styrelsen fick av årsmö-
tet i uppdrag att utreda frågan om tolkar 
i SFÖ och eftersom jag även arbetar som 
kontakttolk kan jag kanske bidra till den 
utredningen. Jag är också suppleant för 
SFÖ:s representant i Kammarkollegiets 
rådgivande nämnd som behandlar bl.a. 
translatorsauktorisationen.

Sofia Malmgård
Jag kom ny till styrelsen i våras. Eller 
gjorde comeback kanske jag ska säga 
eftersom jag suttit i styrelsen även 
1998–2000 och 2013–2015. Jag gillar att 
nätverka och engagerar mig mycket i 

Presentation av 
SFÖ:s nya styrelse

att informera upphandlare och andra 
köpare om översättningsbranschen 
och översättares villkor genom SFÖ:s 
upphandlingsgrupp. Jag tycker också att 

det är viktigt 
att samver-
ka med vår 
systerförening 
Språkföreta-
gen. Utöver 
detta hoppas 
jag också få 
möjlighet att 
starta upp ett 
arbete med 
att revidera 

och anpassa SFÖ:s arbetsrutiner – såväl 
stadgar som arbetsordningar och andra 
rutiner har genom åren byggts på alltmer 
och med tiden blivit rätt snåriga, vilket 
ibland sinkar styrelsens arbete. Till sist 
ska jag representera SFÖ i Kammarkol-
legiets rådgivande nämnd där Kammar-
kollegiet just nu arbetar med att se över 
och förnya translatorsauktorisationen.   

David Ordoubadian 
Jag är taggad att jobba för medlemmar-
nas intressen och få chansen att träffa fler 

kolleger. Jag 
är inriktad på 
att ordna flera 
förmåner som 
är relevanta för 
våra medlem-
mar och stödja 
kollegornas 
arbete inom 
upphandlings-
frågor.

Örjan Skoglösa
Översättningsbranschen ökar fortfaran-
de så det knakar. Översättaren blir en allt 
viktigare aktör när marknader, företag 
och organisationer växer samman över 
språkgränserna. Bra eller dålig översätt-
ning kan hjälpa eller stjälpa företag, pro-
jekt och ideer i vår globaliserade värld. 
Samtidigt är vi fortfarande något av en 
dold yrkeskår, många vet 2017 fortfaran-
de inte vad vi gör, hur vi arbetar och hur 
viktigt och svårt det är. Även branschens 

ekonomiska 
struktur är 
problema-
tisk. Detta 
är kanske 
ingenting vi 
löser helt och 
hållet under 
nästa styrelse-
år, men vi kan 
väl åtminstone 
försöka.

Elisabeth Lundberg-Karlsson
Jag har arbetat med språk i hela mitt 

liv, först som 
språklärare i 15 
år och därefter 
som översät-
tare i 16 år. Jag 
översätter från 
engelska, fran-
ska och nume-
ra även från 
tyska, danska 
och norska till 
svenska. På fri-

tiden – den lilla som blir över – ägnar jag 
mig åt musik, dans och måleri. Det ska 
bli intressant att ingå i styrelsen och kun-
na få inblick i och möjlighet att påverka 
denna fantatiska förening.

Elin Nauri Skymbäck
Jag ser fram emot ett givande år med ett 
intensivt arbete i styrelsen för att SFÖ:s 
medlemmar ska få ut maximalt av med-
lemskapet. Jag vill uppmuntra alla att ta 

lämna datorn 
ibland och 
träffa kolleger!  
Genom att 
delta i kurser, 
evenemang 
och konfe-
renser som 
SFÖ anordnar 
eller genom att 
bidra med en 
insats i SFÖ:s 

arbete. Det är en stimulerande motvikt 
till översättandet!

I styrelsen ingår även Charlotte Merton.
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BOKFÖRING

N
är du säger att du driver 
eget kan omgivningen 
vara snabb på att dra 
fram den knallröda 
varningsskylten som det 

står BOKFÖRING! på och sedan slå dig 
i huvudet med den upprepade gånger. 
Det finns en anledning till det. Det spelar 
ingen roll hur känslig översättarsjäl du 
har. Ska du driva eget så behöver du ha 
koll på ekonomin. 
 Om du inte är typen som 
går loss på siffror och kolum-
ner är det bästa förstås att 
betala någon som inte bara vet 
vad hen håller på med utan 
också tycker det är roligt att 
bolla med siffror. Men det är 
inte säkert att den typen av pengar finns 
i företaget ännu och du bara har din egen 
kutiga skrivbordsskuldra att luta dig 
emot. Dessutom:  Även om du betalar 
någon annan för att göra jobbet åt dig, 
behöver du ha kunskap om, och insikt i 

Dum$truten

Ta på dig dumstruten och trotsa 
ditt frifräsande frilansarhjärta. 
Hur du tar bokföringen vid hornen 
och får koll på ekonomin.

din egen ekonomi. Mammon kommer 
du inte undan.
 Här är några tips för att underlätta 
kontrollen på kosingen:

Skaffa ett bra bokföringsprogram. 
Det bokföringsprogram jag använder 
gör att jag kan ta ut färdiga rapporter för 
t.ex. momsredovisning med referenser 
till de fält som ska fyllas i på blanketten 

till Skatteverket. Den typen 
av funktioner underlättar inte 
bara redovisningsprocessen, 
utan räddar även relationer 
och mental hälsa. I program-
met som jag använder ingår 
även en funktion för att skapa 
snygga fakturor som kan  

e-postas direkt till kunden, sparas som 
PDF och bokföras med ett knapptryck 
när betalningen är mottagen. Det finns 
ett antal webbaserade program ute på 
marknaden och flera av dem kan man 
få prova gratis under en period. När du 

hittat ett som passar dig är det väl värt 
investeringen.

Knyt ett rött snöre kring fingret. Eller 
så använder du den digitala varianten av 
kom ihåg-lapp och lägger in påminnel-
ser för årets viktiga redovisningar och 
inbetalningar i kalendern ett par dagar 
före sista datum. Då slipper du förhopp-
ningsvis panikredovisa i sista sekund 
samtidigt som du kämpar med dead-
lines, hunden kräks upp rådjursrester 
på mattan och grannen blänger surt på 
din oklippta gräsmatta. Det finns en sak 
som är tråkigare än momsredovisning 
och det är att betala förseningsavgift för 
utebliven momsredovisning.

Rensa i röran och ratta in en rutin. 
Trotsa ditt frifräsande frilansarhjärta 
och bestäm dig för en tidpunkt i veckan 
då du kollar av bokföringen och all 
annan administration som hör till före-
taget. De första gångerna får du kanske 

Rensa i 
röran och 
ratta in 
en rutin
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lägga lite mer tid på det för att du ligger 
efter. När du väl är i fas går det snabbare 
och blir lite som att borsta tänderna: Inte 
så kul att man kreverar, men något man 
vinner på i längden. Motståndet minskar 
i och med att arbetsbördan gör det och 
det gör den om du håller efter, precis som 
med tvätthögar, diskberg och grönsaks-
land. Förut-
om att ha koll 
på bokföring-
en är det en 
bra idé att ha 
koll både på 
lösa papper 
som hör till 
företaget och 
dokument du 
har liggan-
des i datorn: 
Alltifrån 
beviset för 
din F-skattre-
gistrering till 
digitala avtal. 
Sortera upp 
och sätt in i 
pärmar och 
strukturera 
upp mappar 
på datorn. 
Gå igenom 
e-posten och 
skapa enskilda mappar för kunder, för 
fakturor du får till företaget osv. Det här 
är också något som kan ta tid när du gör 
det första gången men som i längden 
sparar både tid och hjärnkapacitet och 
dessutom motverkar trasiga nerver.

Gör en egen lathund. Om du tycker 
det är svårt att få till processen och du 
får lägga mycket tid på att komma på hur 
det var man gjorde så skriv en lathund 
till dig själv. Lathunden kan gärna vara 
komplett med steg för steg-instruktioner 
och färgkodade illustrationer om det är 
det som behövs, eller så är den bara tre 
lösryckta ord på en post it-lapp. Det kan 
kännas fånigt men sparar tid i längden 
och det är bara du som behöver veta om 
att den finns.

ta på dig dumstruten och våga fråga. 
Ta ett djupt andetag och ring Skatte-
verket. Det finns inga dumma frågor de 
inte redan har hört och det är bättre att 
framstå som en idiot i fem minuter än att 
åka på ekonomiska bakslag för att man 
chansat och gjort fel. De som jobbar på 
Skatteverket ska kunna förklara så att 
även någon som inte har en ekonomiut-
bildning förstår. Om hen inte gör det, be 
att få tala med en annan handläggare. 
Skriv ner dina frågor innan du ringer och 
se till att skriva ner svaren så att du även 
förstår dem efteråt. Skatteverket tillhan-

Läs mer

www.verksamt.se 
Allt om nyföretagande och bokföring

www.skatteverket.se
Allt du kan vilja veta om skatter men 
aldrig vågat fråga …

www.bfn.se
Bokföringsnämnden – lättläst om 
lagar och regler för bokföring

Medlemsnytt

Vi är nu 972 medlemmar!

Följande SFÖ-medlemmar 
är nya eller uppgraderade. 
Välkomna! 
Eva-Lena Andersson, Karlstad
Ida Jonsson, Uppsala
Mattias Börjesson, Bangkok
Sven Schwandke, Kiel
David Szybek, Lund
Sofie Nyrell, Malmö
Malin Färdig, Malmö
Anna Fotso Lundberg, Hisings Kärra
Caroline Johansson, Stockholm
Lisa Klevemark, London
Desiree Cox, Kalmar

Mentorverksamhet 
på Översättar-
centrum
n Översättarcentrum – förening 
och förmedling för skön- och facklit-
terära översättare – har dragit igång 
ett mentorprogram där erfarna 
medlemmar inom en formaliserad 
ram ger stöd åt dem som är nyare 
på banan. ÖC har hämtat inspira-
tion från flera andra översättaror-
ganisationer i detta arbete, bland 
annat från vår mentorverksamhet i 
SFÖ. Den 8 september deltog Björn 
Olofsson som representant för SFÖ 
vid mentorprogrammets inledande 
möte och bidrog med tankar kring 
mentorarbete och berättade om 
facköversättarnas verklighet.

Några av deltagarna vid startmötet 
för Översättarcentrums mentor-
program.

Nästa nummer 
Manusstopp 
den 7 november
En ny välmatad pdf-tidning 
kommer den 10 december.

dahåller också kostnadsfria informa-
tionsfilmer, webbseminarier och träffar 
för egna företagare. Dra nytta av dem. 
Ta en kopp kaffe, lägg upp fötterna på 
skrivbordet och ägna en stund åt filmen 
”Moms – så fungerar den”. Passa på att 
ta en kaka till kaffet. Om du ger det lite 
tid och uppriktigt intresse kommer du 

lära dig mer hur 
allt hänger ihop 
och chansen är 
att du faktiskt 
tycker att det blir 
roligare ju mer 
du lär dig. Fråga 
gärna andra 
frilansare hur 
de gör, ta emot 
tips och idéer 
men är de inte 
superrutinerade 
eller driver eget 
just som revisor 
eller redovis-
ningskonsult så 
dubbelkolla alla 
detaljer som kan 
ge bakslag på 
ekonomin. 

Släpp paniken. 
Det är okej att 
inte ha allt i 

huvudet. Du behöver inte förvandlas till 
ekonomisk paragrafryttare och ha koll 
på alla detaljer utantill. Jag lovar dig: 
Skatteverket kommer inte att ringa dig 
mitt i natten för att fråga om momsredo-
visningen. Det räcker med att du kan det 
när du gör det. Med din hemillustrerade 
lathund i knät.

tänk bättre. Att du överhuvudtaget har 
en bokföring att sköta beror på att det 
finns de som är beredda att betala dig 
för något du tycker är roligt att göra. Ja, 
det är tufft ibland men det är också ett 
fantastiskt privilegium. Se på bokfö-
ring, administration och annat som inte 
känns roligt i företagandet som priset du 
betalar för att sköta dig själv. Då blir de 
där timmarna du lägger ner så mycket 
lättare. 

LINN ÅSLUND

https://www.verksamt.se/
https://www.skatteverket.se/
http://www.bfn.se/
http://www.oversattarcentrum.se/
https://sfoe.se/sv/medlem/mentorverksamhet/
https://sfoe.se/sv/medlem/mentorverksamhet/
https://www.verksamt.se/starta/skatter-och-avgifter/moms
mailto:linn%40textandtranslation.se?subject=
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F
IT (Fédération Internationale 
des Traducteurs / International 
Federation of Translators) er en 
global oversetterorganisasjon 
– eller rettere sagt en sammen-

slutning av over 100 tolke-, oversetter- og 
terminologiforeninger fra hele verden. Nor-
ge er sterkt representert i FIT med hele fem 
medlemsforeninger. Det inkluderer både 
skjønnlitterære (NO), faglitterære (NFF), 
statsautoriserte (STF) og audiovisuelle 
(NAViO) oversettere, samt tolker (NTF). 
Andre nordiske medlemmer er SKTL fra 
Finland samt Danske Translatører og Kom-
munikation og Sprog fra Danmark.
 Hvert tredje år avholder FIT sin 
kongress kombinert med en internasjo-
nal konferanse i et av sine medlemsland. 
På kongressen i Berlin i 2014 ble årets 
vertsland valgt, og i begynnelsen av august 
møttes nærmere 800 tolker og oversettere i 
Australias tredje største by, Brisbane. Byen 
ligger like ved østkysten, bare et steinkast 
fra det som går under betegnelsen The 
Gold Coast, og med Great Barrier Reef 

Down Under FIT2017 

Vellykket verdenskongress i Brisbane, 3.–5. august 2017, 
med to spennende nyheter for oss i nord.

innen rekkevidde. Mange valgte naturlig 
nok å legge inn noen feriedager i forbin-
delse med konferansen for å oppleve mer 
av dette spennende landet.
 Vertskapet for den 21. verdenskongressen 
var australske AUSIT. Sammen med den 
nasjonale 
forening-
en for 
tegn-
språk-
tolker 
hadde de 
jobbet 
mer 
eller 
mindre 
nonstop de 
siste tre årene for å gi deltakerne en god 
og innholdsrik opplevelse. I løpet av de 
tre konferansedagene ble det holdt ca. 150 
foredrag, presentasjoner og panelsamtaler 
knyttet til konferansetemaet «Disrup-
tion and Diversification», fordelt på ulike 
underspor som teknologi, lokalisering, glo-

balisering, språk og konflikter, minoritets-
språk, tegnspråktolking, praktisk overset-
telse, og forretningsstrategi for frilansere. 
Her var det altså noe for enhver smak.
 Konferansen ble høytidelig åpnet av 
Brisbanes borgermester, som ble avløst av 
en gruppe aboriginske dansere med en 
heftig og energisk danseoppvisning. Så 
fulgte en tankevekkende presentasjon av 
arbeidet med å etablere et fungerende tol-
ketilbud for den australske urbefolkningen 
(som har over 100 ulike språk). Her beskrev 
tolkene noen av utfordringene de møter, 
blant annet knyttet til at de er få og jobber i 
små, tette samfunn, slik at det ikke alltid er 
mulig å ivareta prinsippet om at man ikke 
skal tolke for familie og venner.
 Fem internasjonale hovedtalere var 
invitert for å belyse konferansetemaet. I ple-
numsforedraget «Translators do more than 
translate» ga Anthony Pym oss ulike syn 
på oversetterrollen til ulike tider og i ulike 
kulturer. Han avsluttet med å poengtere 
at oversettere og tolker ikke selger ord. Vi 
selger tillitt og kunnskap. Journalist og an-

– verdenskongress for tolker og oversettere

http://www.fit-ift.org/
http://www.fit-ift.org/
http://www.fit-ift.org/
http://www.fit-ift.org/
http://oversetterforeningen.no/
http://www.nffo.no/
https://www.translatorportalen.com/stf/
https://www.navio.no/
https://www.navio.no/
http://tolkeforeningen.no/om-ntf/
https://www.sktl.fi/pa-svenska/
http://www.dtfb.dk/
https://kommunikationogsprog.dk/
https://kommunikationogsprog.dk/
https://ausit.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Anthony_Pym
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FIT 2017

tropolog Sarah Kendzior beskrev hvordan 
sosiale medier har bidratt i kampen for de-
mokrati og ytringsfrihet, men også hvordan 
språkbarrierer og språklige utfordringer på-
virker muligheten til å nå ut og få internas-
jonal oppmerksomhet. For aller første gang 
ble et plenumsforedrag holdt på tegnspråk 
da Jemina Napier redegjorde for faktorer 
som har påvirket utviklingen av tegnspråk 
og tegnspråktolking. Alle plenumsforedrag 
ble for øvrig simultantolket til fransk samt 
tegnspråktolket. 
 
I DE MANGE parallellsesjonene var det 
blant annet mulig å høre Chris Durban, 
som mange sikkert kjenner fra tidligere 
SFÖ-arrangementer og fra SLAM! 2016. 
I innlegget «The wetware strikes back» 
understreket hun at oversettelser som kre-
ver tankevirksomhet, aldri kan utføres av 
maskiner. I premiummarkedet er etterspør-
selen høy og betalingsviljen likeså. Men vil 
man ha kunder i toppsegmentet, må man 
også jobbe for det. Ta initiativ og opptre 
som en ekspert var oppfordringen hennes. 
I en annen programpost ga hun og Anne 
de Freyman råd og tips til hvordan man ar-
rangerer vellykkede kurs for oversettere og 
tolker. De la vekt på at man aldri blir utlært, 
og at det er viktig at det også lages kurs som 
appellerer til etablerte yrkesutøvere. Få inn 
foredragsholdere fra andre profesjoner og 
bransjer, var ett av tipsene deres. Det nyter 
ikke bare oversettere godt av, men gir oss 
dessuten en gyllen anledning til å lære folk 
fra andre bransjer noe om vårt fagfelt.
 
tEKStERE FRA DANMARK, Finland 
og Norge ga en innføring i den nordiske 
modellen for underteksting og leverte en 
smørbrødliste på hva som skal til for å sikre 
god kvalitet på undertekster. De hadde også 
et godt argument til bruk i diskusjoner med 
kunder som er mest opptatt av pris: The 
bitterness of poor quality is remembered long 
after the sweetness of low price is forgotten.

 Fra Sverige deltok Raz State med et 
foredrag om Tolkportalen, et felles, digitalt 
system for bestilling av tolker til helsetje-
nesten i Stockholms län. Han demonstrerte 
hvordan systemet gjør det mulig å hente ut 
ulike former for statistikk, f.eks. om antall 
oppdrag, etterspurte språk, tidspunkt og 
avvik, samt hvem de største bestillerne er. 
På spørsmål fra salen om det også kunne 
hentes ut informasjon om tolkens kvalifi-
kasjoner, var svaret at vurdering av tolkens 
kompetanse var noe man overlot til hver 
enkelt helsearbeider. 
 
LANGE KAFFE- OG lunsjpauser ga rikelig 
anledning til å besøke de mange utstillerne 
og mingle med andre deltakere. Det ble 
arrangert elvecruise på Brisbane river med 
vakker utsikt til byens skyline den første 
kvelden, og neste kveld inviterte arrangøre-
ne til en flott gallamiddag på konferanse-
hotellet. 
 I forkant av konferansen var delegater fra 
de ulike medlemsorganisasjonene samlet 
til FITs generalforsamling med diskusjoner, 

avstemminger og valg. Her ble det fattet to 
beslutninger som sikkert vil glede mange 
her i det kalde nord. For det første skal neste 
konferanse avholdes i strålende solskinn 
og til eggende salsarytmer i Varadero på 
Cuba. For det andre har organisasjonen nå 
fått en nordisk leder med valget av Kevin 
Quirk fra Norge og NFF som ny president. 
Han erstatter Henry Liu fra New Zealand. 
Quirk tok utfordringen på strak arm, og 
under avslutningsseremonien holdt han sin 
innvielsestale på rim.
 De tre konferansedagene gikk fort, og 
hele arrangementet forløp knirkefritt uten 
problemer. Det ble en svært vellykket konfe-
ranse som de australske arrangørene har all 
grunn til å være stolte av.

CAMILLA LARSEN

Denne rapporten er en revidert utgave av 
innlegget på bloggen Oversatt sakprosa 
som du finner på https://oversattsakpro-
sa.wordpress.com/. Bloggen formidler 
nytt og nyttig om oversatt faglitteratur 
og drives av NFFs oversetterutvalg.

https://sarahkendzior.com/
https://www.hw.ac.uk/schools/social-sciences/staff-directory/jemina-napier.htm
https://chrisdurbanblog.com/
https://sfoe.se/wp-content/uploads/fackversttaren_2016_4.pdf
https://tolkportalen.sll.se/
http://www.fit-ift.org/leading-fit-in-2017-meeting-all-the-needs-of-a-growing-federation/
http://www.fit-ift.org/leading-fit-in-2017-meeting-all-the-needs-of-a-growing-federation/
mailto:camilla%40cl-sprak.no?subject=
https://oversattsakprosa.wordpress.com/
https://oversattsakprosa.wordpress.com/
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Appar och insticksprogram för maskinöversättning

E
n bit in på 2000-talet började 
maskinöversättning (MT) 
visa sin potential och det 
tidigare utskrattade Google 
Translate blev en faktor att 

räkna med för gemene facköversätta-
re, samtidigt som regelbaserad MT, 
tvärtemot Noam Chomskys förutsägelser 
på 1960-talet, började bli förvånansvärt 
träffsäker. Kanske inte så konstigt att en 

CAT och MT 
– en ohelig 
allians?

CAT-verktygen förändrade facköversättarnas arbete i grunden på 1990-talet. 
Plötsligt blev det möjligt att återanvända tidigare lösningar och försäkra sig 
om konsekvent terminologi, utan att behöva ha hela sin mångåriga översät-
tarkarriär tillgänglig i det absoluta närminnet. 

1. SDL trados Studio
Jag har länge fascinerats av att det 
finns så många appar/insticksprogram 
till Trados Studio som – gratis eller 
mot betalning – ger tillgång till diverse 
maskinöversättningstjänster och 
-funktioner inifrån själva CAT-verk-
tyget. Eftersom jag på senare tid har 
märkt att MT kan ge förvånansvärt 
goda resultat ville jag ta reda på mer 
om de olika alternativen. Översikten 
nedan gör inte anspråk på att vara 
fullständig – utbudet ökar och föränd-
ras ständigt. Dock bör den ge en god 
idé om vad marknaden erbjuder.

Några allmänna iakttagelser:
n Flera av apparna ger möjlighet att byg-
ga s.k. MT-motorer på basis av egna över-
sättningsminnen (TM) och ibland även 
termbasdata (i vissa fall finns inga andra 
alternativ). För detta krävs rätt stora TM 
– ofta minst 80 000 segment – för att ge 

och annan kollega, särskilt i den äldre 
generationen, började fråga sig om det 
låg något i luddismen (se sid 16).
 I denna artikel väljer vi istället att gå 
i clinch med den oheliga alliansen CAT/
MT och se vad marknaden har att erbju-
da enskilda facköversättare, som inte har 
ett språkföretags tekniska och ekono-
miska muskler. Tyngdpunkten ligger 
på SDL Trados Studio som är det mest 

utbredda CAT-verktyget på den svenska 
marknaden. Här har Mats Dannewitz 
Linder gjort en förtjänstfull översikt. Vi 
ska även i korthet se vad memoQ och 
Déjà Vu X erbjuder, och vi kan allmänt 
konstatera att de reflektioner som ges 
nedan är mer eller mindre tillämpliga på 
alla större CAT-verktyg.

REDAKtIONEN

användbara resultat. Detta innebär förstås 
också fullständig konfidentialitet (det finns 
ju inga andra användare). Men normalt 
lider en sådan motor av samma problem 
som andra MT-motorer: den uppdateras 
inte medan man översätter, utan man måste 
då och då bygga motorn på nytt med sina 
nya TM-data – och det tar tid. Modernare 
motorer erbjuder dock möjligheten att lägga 
till segment (egentligen delsegment) medan 
man översätter (Trados Adaptive MT 
gör detta automatiskt, men bara för vissa 
språkkombinationer), men om man vill 
ha fullständig tillgång till alla nya segment 
måste man alltså bygga om motorn.
n Vissa appar kräver att man tecknar ett 
konto, som ibland kostar pengar, men 
uppgifter om sådana saker finns inte alltid i 
appen eller dess eventuella dokumentation. 
Andra kräver inköp av ett visst verktyg eller 
av internetbaserade tjänster, men inte heller 
sådana upplysningar anges alltid i presen-
tationen. Även annan information kan 

saknas. Jag har i tabellen nedan försökt 
råda bot på den bristen i möjligaste mån. 
Vissa appar har jag provkört – för andra 
är informationen hämtad från respektive 
leverantörs information.
 Detta dokument är avsett att upp-
dateras löpande, då utbud, priser och 
språkkombinationer ändras med tiden. 
Alla kommentarer/korrigeringar är 
välkomna via min e-postadress nedan. 
Den senaste versionen av artikeln, på 
engelska, finns på http://tradosstudio-
manual.com/?p=1402.
 
Beträffande konfidentialitet: 
”Fullständig konfidentialitet” betyder 
att tjänsteleverantören (i förekom-
mande fall) inte gör användarens data 
tillgängliga för andra. Men precis som 
med data på ens egen dator kan de för-
stås drabbas av hackarintrång. Och för 
webbtjänster krävs givetvis en säker 
https-anslutning. 

https://chomsky.info/
http://tradosstudiomanual.com/?p=1402
http://tradosstudiomanual.com/?p=1402
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Appnamn Kommentar Webbsida för konto/API-
nyckel/beställning/ info

Språkkombinationer Pris Konfidentialitet

AltLang MT for 
language varieties

Inte strikt MT. För automatisk 
anpassning av innehållet till olika 
varianter av samma språk.

API-nyckel från help@
prompsit.com.

För 
språkvariantkonvertering 
(t.ex. olika varianter 
av engelska, spanska, 
franska och portugisiska. 
Se AltLang Main Page på 
http://www.altlang.net/ 

Gratis. (Förbättrade 
funktioner eller 
anpassning kostar 
extra.)

Fullständig.

CMLess Trados 
Studio

Instruktioner fås på begäran via 
support.team@systrangroup.
com.
I Studio kallas denna app 
”SYSTRAN”.

Länk: Systran.io 
eller
Enterprise server.

19 språk (främst de större 
europeiska + några av de 
mindre). 34 språkpar.

Gratis (systran.io);
Mot betalning 
(Enterprise 
Services, som 
erbjuder många 
alternativ).

Gratistjänsten är inte 
konfidentiell – det är 
däremot den betalda 
tjänsten.

Convertus 
Automated 
Translation

Motorerna kan uppdateras med 
användarens TM.

https://www.convertus.
se/ 

Svenska/finländska > 
engelska, engelska > 
svenska.

Gratis provmånad 
– därefter 
förhandling.

Fullständig.

Google Cloud 
Translate API

Ej en app. Ingår i den TM-lista 
som öppnas när man väljer Use. 
Den är även tillgänglig via appen 
MT Enhance Trados Plugin, 
som också erbjuder ytterligare 
MT-leverantörer (se nedan). 
Google Neural MT används 
vid språkkombinationer som 
tillåter det. Resultaten är ofta 
förvånansvärt bra.

Öppna konto eller logga 
in på
cloud.google.com; 
fortsätt till Go to console 
> Getting Started > 
Enable APIs och skaffa 
nyckel och andra 
nödvändiga data.
Se även anvisningarna 
här.

> 100 språk; se Language 
Support.

Per månad alltefter 
användning; för  
$ 20 per miljon 
tecken upp till 
1,5 miljarder. Se 
Pricing.
Gratis provperiod 
(för upp till $ 300 
under 12 mån). 

”När du skickar text till 
Google för översättning 
måste vi lagra den texten 
under en kort tid för att 
kunna göra översättningen 
och skicka tillbaka 
resultatet till dig. Den 
lagrade texten raderas 
normalt inom ett par 
timmar …” Läs mer i Data 
confidentiality.

Iconic Machine 
Translation Plugin

I Studio kallas denna app 
“IPTranslator Plugin”.
För information, se denna läink.

Länk för kontakt En <> 9 språk inkl. 
kinesiska, japanska, 
koreanska, ryska. Se 
denna länk.

Offereras för 
projekt som 
leverantören finner 
intressanta

Fullständig.

KantanMT API 
connector for 
Trados Studio

API-nyckel erhålls vid 
abonnemang.
Egna TM kan användas för att 
uppdatera motorerna.

Videoanvisningar här.
Abonnemang för € 499/
mån.
Abonnemang för € 999/
mån.

Över 580 språkpar. Kostnad från  
€ 499/mån.

Fullständig.

Microsoft Translator 
API

Inte en app. Tillgänglig via MT 
Enhance Trados Plugin och 
appen RyS Microsoft Translator. 
API erhålls via Windows Azure 
Marketplace.
Information/översikt i pdf här.
Resulten är ofta förvånansvärt 
bra.

Azure link 52 (inklusive 2 Klingon-
varianter)

Gratis för < 20 
miljoner tecken per 
månad. Se denna 
datasida.

”Microsoft Translator 
använder inte den text du 
skickar för översättning 
i några andra syften 
än för att tillhandahålla 
och förbättra Translator, 
inklusive förbättringar av 
kvaliteten och korrektheten 
hos de översättingar som 
levereras av Translator. 
(…).” Läs mer i Translator 
Privacy Statement 

Moses plug-in for 
SDL Trados

Man behöver en färdigbyggd 
Moses-motor. Jon Olds berättar 
att det finns olika alternativ.
1) Köp Slate Desktop, som 

är en version av Moses 
for Windows. Säljs av 
PrecisionTranslationTools.
2) Installera VirtualBox och 

bygg en Moses-maskin på ett 
Ubuntu VM. Detta fungerar 
bra för översättning, men 
upplärningsskedet kan fungera 
sämre om man inte har stort 
RAM. Detta alternativ kostar 
enbart arbetstiden.
3) Använd Amazon Web 

Services och arbeta med Moses 
i molnet. AWS tar ut en mindre 
avgift per timme.
(I Studio kallas denna app “Link 

up a Moses server with SDL 
Trados”.)

Beror på vilken motor som 
används.

Gratis ser det 
ut som (men för 
användning av 
appen krävs en 
färdig motor som 
kan medföra 
kostnader).

Fullständig, eftersom man 
använder sina egna data.

MT Enhanced 
Trados Plugin

Ger åtkomst till Microsoft 
Translator API och Google 
Translate (egentligen Google 
Cloud Translate API). API-
nycklarna är desamma som för 
respektive tjänst.

Samma som för Google 
Cloud Translate API och 
Microsoft Translator.

Gratis. Samma som för Google 
Cloud Translate API och 
Microsoft Translator. Man 
kan göra satsvis sök&ersätt 
i källtexten innan den 
skickas och på måltexten 
(om man väljer att skicka 
tillbaka den, vilket dock inte 
är standardinställningen).

CAT OCH MT

http://appstore.sdl.com/language/app/altlang-mt-for-language-varieties/720/
http://appstore.sdl.com/language/app/altlang-mt-for-language-varieties/720/
mailto:help@prompsit.com
mailto:help@prompsit.com
http://www.altlang.net/
http://appstore.sdl.com/language/app/cmless-trados-studio/602/
http://appstore.sdl.com/language/app/cmless-trados-studio/602/
mailto:support.team@systrangroup.com
mailto:support.team@systrangroup.com
http://www.systran.io/
http://www.systransoft.com/translation-products/server/systran-enterprise-server/
http://appstore.sdl.com/language/app/convertus-automated-translation/520/
http://appstore.sdl.com/language/app/convertus-automated-translation/520/
http://appstore.sdl.com/language/app/convertus-automated-translation/520/
https://www.convertus.se/
https://www.convertus.se/
https://en.wikipedia.org/wiki/Google_Neural_Machine_Translation
http://cloud.google.com/
https://cloud.google.com/translate/docs/auth
https://cloud.google.com/translate/docs/auth
https://cloud.google.com/translate/docs/languages
https://cloud.google.com/translate/docs/languages
https://cloud.google.com/translate/pricing
http://appstore.sdl.com/language/app/iconic-machine-translation-plugin/353/
http://appstore.sdl.com/language/app/iconic-machine-translation-plugin/353/
http://iconictranslation.com/machine-translation/custom_mt/
http://iconictranslation.com/about/contact/
http://iconictranslation.com/solutions/languages/
http://appstore.sdl.com/language/app/kantanmt-api-connector-for-trados-studio/389/
http://appstore.sdl.com/language/app/kantanmt-api-connector-for-trados-studio/389/
http://appstore.sdl.com/language/app/kantanmt-api-connector-for-trados-studio/389/
https://www.youtube.com/watch?v=URiahZGSX8I&t=43s
https://www.cleverbridge.com/1086/?scope=checkout&id=LTPXIfOY3W&crel=currencyId
https://www.cleverbridge.com/1086/?scope=checkout&id=LTPXIfOY3W&crel=currencyId
https://www.cleverbridge.com/1086/?scope=checkout&id=Uid1TZlozK&crel=currencyId
https://www.cleverbridge.com/1086/?scope=checkout&id=Uid1TZlozK&crel=currencyId
http://www.kantanmt.com/pricing.php
https://opbuildstorageprod.blob.core.windows.net/output-pdf-files/en-us/Azure.azure-documents/live/cognitive-services/Translator.pdf
https://azure.microsoft.com/
https://sv.wikipedia.org/wiki/Klingon
https://datamarket.azure.com/dataset/bing/microsofttranslator
https://www.microsoft.com/EN-US/privacystatement/Translator/Default.aspx
https://www.microsoft.com/EN-US/privacystatement/Translator/Default.aspx
http://appstore.sdl.com/language/app/moses-plug-in-for-sdl-trados/717/
http://appstore.sdl.com/language/app/moses-plug-in-for-sdl-trados/717/
http://appstore.sdl.com/language/app/mt-enhanced-plugin-for-trados-studio/604/
http://appstore.sdl.com/language/app/mt-enhanced-plugin-for-trados-studio/604/
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MyMemory Använder (1) eventuella egna 
uppladdade TM, (2) offentliga 
TM, (3) Google och Microsoft.
Det finns även en Pro-version 
med CustomMT som innehåller 
”Adaptive MT”-funktion. Erbjuder 
gratis TM i.tmx-format. Mer 
information här och här.

MyMemory link Väldigt många. Basversionen 
gratis. Pro-
versionen
€ 0,004/källord 
(gratis prov med 
upp till 7000 ord).

Basversionen: Välj 
alternativet att inte 
uppdatera segmenten, 
varvid konfidentialiteten 
är fullständig. Om de 
uppdateras blir de 
tillgängliga för andra 
översättare (men inte för 
Google eller Microsoft). 
Man kan också välja att 
använda sitt eget, privata 
TM varvid det är det som 
uppdateras, vilket ger 
fullständig konfidentialitet.

Prompsit MT Plugin Använder den kostnadsfria/ /
open-source-plattformen 
Apertium för regelbaserade 
MT-system.

API-nyckel via begäran 
till help@prompsit.com.

Inriktad på par med 
besläktade språk (t.ex. 
svenska-danska). 43 
par ur 29 språk (med 
tyngdpunkt på romanska, 
skandinaviska och 
sydslaviska språk och vissa 
andra); se Apertium Main 
Page.

Gratis. (Förbättrade 
funktioner eller 
anpassning kostar 
extra.)

Fullständig.

RyS Google Cloud 
Translate (NMT)

Ger ”tillförlitlig och snabb 
åtkomst till Google Neural 
Machine Translation System” 
och ”innefattar en robust 
men lättanvänd för- och 
efterredigeringsfunktion som 
säger åt Google NMT att inte 
översätta vissa element i ett 
källsegment, t.ex. termer eller 
känsliga data, utan att i stället 
skicka tillbaka lägesdata och 
låta appen själv fylla i dessa 
luckor senare med de data 
som du anger i appens för- och 
efterredigeringslista”.
Googles neurala MT finns 
inte för alla språkpar, men 
efterredigeringsfunktionen 
verkar intressant.
 I Studio kallas denna app 
”Google Cloud Translate by 
RyStudio”.

Bruksanvisning 
på begäran (bör 
införskaffas).

Samma som för Google 
Translate.

Appen kostar US$ 
18 per licens.

Samma som för Google 
Translate ovan.
Man kan välja att inte 
skicka tillbaka översatta 
segment. 

RyS Microsoft 
Translator

Kan använda ens eget TM och 
Microsoft Translator. 
Resultaten tycks vara väldigt 
lika dem från MS Translator via 
MT Enhance Trados Plugin (se 
ovan).
(I Studio kallas denna app 
“Microsoft Translator by 
RyStudio”.)

Bruksanvisning på 
begäran (går bra utan).

Samma som för Microsoft 
Translator.

Appen kostar US$ 8 
per licens.

Samma som för Microsoft 
Translate ovan.
Man kan välja att inte 
skicka tillbaka översatta 
segment. 

SDL Language 
Cloud

Inbyggd i Studio. Erbjuder 
både MT på ”basnivå” och 
specialiserade MT-motorer. 
Medger även användning av 
termdatabaser.
För närmare information, se 
LC-hemsidan.

Via Studio. (Eller börja 
här.)

Åtskilliga, men för icke-
europeiska språk bara par 
med EN som målspråk.

Gratis eller mot 
betalning (olika 
nivåer) alltefter 
vilken tjänst man 
behöver. Prislista 
finns här.

Fullständig.

Slate Desktop 
translation provider

Denna app ger åtkomst till 
Slate Desktop-programmet 
inifrån Studio. Detta program 
tillverkar MT-motorer (utan 
begränsningar) utgående 
från ens egna TM och 
termdatabaser.
Videoanvisningar här. 
För användares utlåtanden, se 
t.ex. här och här. 

Börja här. 32 språk, 992 språkpar. Livstidslicens för 
Slate Desktop. 
Ett språkpar: $ 269.
Alla språkpar: $ 
549.
30-dagars provtid 
med garanterad 
återbetalning om 
man inte är nöjd.

Fullständig.

Sunda Translator Använder Sundas egna MT-
motorer.

En <> Fi € 44 för en månad 
i en riktning. Fler 
priser i Price 
List. För gratis 
provperiod, se 
Sunda Translator in 
SDL Trados Studio.

Fullständig.

Appnamn Kommentar Webbsida för konto/API-
nyckel/beställning/ info

Språkkombinationer Pris Konfidentialitet

CAT OCH MT

http://appstore.sdl.com/language/app/mymemory/337/
http://mymemory.translated.net/doc/
http://mymemory.translated.net/doc/sdl-v3.php
http://mymemory.translated.net/doc/
http://appstore.sdl.com/language/app/prompsit-mt-plugin/719/
mailto:help@prompsit.com
http://wiki.apertium.org/wiki/Main_Page
http://wiki.apertium.org/wiki/Main_Page
http://appstore.sdl.com/language/app/rys-google-cloud-translate-nmt/775/
http://appstore.sdl.com/language/app/rys-google-cloud-translate-nmt/775/
http://appstore.sdl.com/language/app/rys-microsoft-translator/771/
http://appstore.sdl.com/language/app/rys-microsoft-translator/771/
http://www.sdl.com/software-and-services/translation-software/machine-translation/language-cloud/package-information.html
http://www.sdl.com/software-and-services/translation-software/machine-translation/language-cloud/package-information.html
http://www.sdl.com/software-and-services/translation-software/machine-translation/language-cloud/tools/ms-pricing.html
http://appstore.sdl.com/language/app/slate-desktop-translation-provider/535/
http://appstore.sdl.com/language/app/slate-desktop-translation-provider/535/
https://slate.rocks/showcase/
http://slate.rocks/testimonial/
https://tiagoneto.com/slate-desktop
https://slate.rocks/downloads/slate-desktop-edition/
http://appstore.sdl.com/language/app/sunda-translator/18/
http://www.sunda.fi/en/price-list.jsp?p=0&l=2
http://www.sunda.fi/en/price-list.jsp?p=0&l=2
http://www.sunda.fi/en/human-translators.html
http://www.sunda.fi/en/human-translators.html
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Ytterligare appar och insticksprogram för maskinöversättning

Tauyou Machine 
Translation Plugin

Appen ger inifrån Studio tillgång 
till programmet Tauyou, som 
skapar MT-motorer (inga 
begränsningar) baserade 
på kundens egna TM och 
termdatabaser.

Begär konto via info@
tauyou.com.

Många språkkombinationer, 
inklusive kombinationer av 
alla större språk.

€ 990 per månad 
och server; 
inkluderar upp till 20 
motorer, upp till 1 
miljon ord/mån och 
4 tim kontinuerliga 
förbättringar. 
Ingen gratis demo, 
men provperiod på 
begäran.

Fullständig.

Tilde Machine 
Translation plug-in

Skapar skräddarsydda MT-
motorer på basis av ens egna 
TM- och termbasdata. Tjänster 
för fullständig anpassning ingår. 
Användaren kan även anpassa 
sina egna motorer på Tildes 
MT-plattform med hjälp av 
resurser från Tildes flerspråkiga 
datalager.

Länk till gratis 
provperiod.

Valfri språkkombination. Gratis 30-dagars 
provperiod 
(inkluderar 
anpassning 
av kundens 
system). Därefter 
en månatlig 
abonnemangsavgift 
med ett visst pris 
per motor.

Fullständig.

Transistent API 
Connector

Skapar MT-motorer på basis av 
ens egna TM- och termbasdata.

Valfri språkkombination. Avgift för 
”upplärning” av 
motorn baserad 
på ens eget TM; 
beror på storleken. 
För användning ca 
0,01€ per ord.

Fullständig.

VERTO 
LinguaCustoda

Använder anpassade MT-
motorer.
Inget svar på upprepade 
förfrågningar om information.

Beror troligen på 
basmaterialet.

Se denna länk. Troligtvis fullständig.

Appnamn Kommentar Webbsida för konto/API-
nyckel/beställning/ info

Språkkombinationer Pris Konfidentialitet

CAT OCH MT

2. memoQ 
Ungerska memoQ befinner sig i början 
av en intressant utveckling mot att an-
vända insticksprogram. MyMemory, 
som beskrivs i tabellen för SDL Trados 
Studio, har funnits ett tag och funge-
rar på samma sätt. Vidare finns TAUS 
Plugin från Translation Automation 
User Society. TAUS har som mål att 
skapa ett enormt TM som ska fyllas på 
och användas av hela språkindustrin 
– programvaruleverantörter, över-
sättningsföretag och EU. Hur det går 
med den saken vet vi inte riktigt, men 
ett frilansmedlemskap i TAUS kostar 
€ 120/år, och med det kan instickspro-
grammet aktiveras i memoQ. Slutligen 
kan nämnas insticksprogrammet 
Tmxmall TM som uteslutande är av 
intresse för översättare till och från 
kinesiska och som undandrar sig 
FÖ-redaktionens samlade kompetens.
 Därutöver erbjuder memoQ följan-
de förkonfigurerade maskinöversätt-
ningstjänster: 
Altlang MT, Google Translate, IP-
Translator MT, Microsoft Translator, 
ITranslate4.eu, SYSTRAN, LetsMT!, 

Omniscien, MyMemory, KantanMT, 
Crosslang Gateway MT, Slate Desktop, 
PangeaMT, MyDutchPal, Tauyou, Moses 
MT, Tilde MT.
 För de flesta av dessa krävs, liksom för 
dem som presenteras under SDL Trados 
Studio, någon form av medlemskap eller 
abonnemang hos leverantören. Intresserade 
hänvisas att googla på respektive leverantör.

2. Déjà Vu X 
Spanska Déjà Vu X var tidiga med att 
tillåta samverkan med MT-leverantörer, 
men utvecklingen har gått i stå. Vi får 
se vad Déjà Vu X4, utlovad före 2017 års 
utgång, har att erbjuda. För närvarande 
erbjuds följande förkonfigurerade maskin- 
översättningstjänster: 
Google Translate, Microsoft Translator, 
ITranslate4.eu, MyMemory, SYSTRAN, 
PROMT, Asia Online, Pangea MT, Baidu.

Sammanfattning
Att CAT-verktyg kombineras med MT och 
artificiell intelligens ter sig ganska själv-
klart, och den allt annat än fullständiga 
sammanställningen ovan visar att vi redan 
är långt komna på den vägen. Först ut är de 

generella MT-tjänsterna från Google och 
Microsoft, vilka tillämpar IKEA-princi-
pen ”sälj billigt men mycket”, men som 
vi ser finns det ett stort och växande 
utbud av mer specialiserade MT-tjänster. 
Priserna varierar, men alla kommer att 
pressas nedåt efter hand och omfattning 
och kvalitet kommer att öka. Facköver-
sättare som vill vara kvar på banan måste 
förhålla sig till denna utveckling – den 
kommer inte att retardera.
 CAT/MT går att tillämpa i varierande
omfattning på i stort sett alla över-
sättningsuppdrag, och för att vara 
konkurrenskraftiga måste vi ha dem i 
våra verktygslådor. I skruv-och-mutter-
uppdrag, som reservdelslistor och säker-
hetsdatablad, torde snart ingen mänsklig 
hand längre sätta sin fot, utan det gäller 
att vi lär oss använda den nya tekniken 
på bästa möjliga sätt för krävande 
uppdrag för vilka köparna sannolikt 
kommer att ha allt mer ekonomiskt 
utrymme.

MAtS DANNEwItz LINDER 
– med en hel del inpass 

från övriga redaktionen

http://appstore.sdl.com/language/app/tauyou-machine-translation-plugin/475/
http://appstore.sdl.com/language/app/tauyou-machine-translation-plugin/475/
mailto:info@tauyou.com
mailto:info@tauyou.com
http://appstore.sdl.com/language/app/tilde-machine-translation-plug-in/471/
http://appstore.sdl.com/language/app/tilde-machine-translation-plug-in/471/
https://www.tilde.com/products-and-services/machine-translation/free-trial
https://www.tilde.com/products-and-services/machine-translation/free-trial
http://appstore.sdl.com/language/app/transistent-api-connector/653/
http://appstore.sdl.com/language/app/transistent-api-connector/653/
http://appstore.sdl.com/language/app/verto-linguacustodia/547/
http://appstore.sdl.com/language/app/verto-linguacustodia/547/
http://www.linguacustodia.finance/en/pricing-information/
https://www.memoq.com/en/integration-with-external-tmdatabases
https://www.memoq.com/en/integration-with-external-tmdatabases
https://www.taus.net/
https://www.taus.net/join-taus
https://www.taus.net/join-taus
https://www.tmxmall.com/
https://atril.com/
mailto:mats.linder%40gmail.com?subject=
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M
askinöversättning 
(MT) är ett ständigt 
aktuellt ämne på 
översättarnas forum 
och sociala medier, 

men det är ändå svårt att hålla reda på alla 
nya verktyg och lösningar som dyker upp 
inom detta område. Mats Linder, författare 
till The Trados Studio Manual, har tagit itu 
med detta problem för Studio-användare 
genom att publicera en artikel om appar 
och insticksprogram för MT inom Trados 
Studio.
 Mats har tagit fram en detaljerad lista 
över ca 20 MT-lösningar, dels kostnadsfria 
och betalade insticksprogram som kan lad-
das ner från SDL AppStore, dels integrerade 
automatiska tjänster som kan aktiveras i 
inställningarna för TM-leverantörer. I sin 
artikel kommenterar Mats alla verktyg och 
ger information om API-nycklar och konfi- 
dentialitetsnivåer. (Mats sammanställning 
återges på svenska på sidan 10 i detta 
nummer av Facköversättaren. Reds. anm.)

Vad använder jag?
Jag har experimenterat med ett antal 
MT-insticksprogram och TM-leveran-
törer från Mats lista och har använt Slate 
Desktop med viss framgång för konfiden-
tiella och domänspecifika texter. Ett annat 
MT-verktyg som jag använder då och då, 
och som inte finns på Mats lista, är GT4T.

Selektiv Mt-användning
Google Translate for Translators (GT4T) är 
ett verktyg som utvecklats av Dallas Cao, 
översättare från engelska till kinesiska. Det 
har två fördelar jämfört med andra appar:

1. GT4T fungerar på segment- eller till och 
med ordnivå, så att du kan vara mycket se-
lektiv med vad som skickas till Google. Jag 
använder GT4T bara för specifika frågor, i 
stället för att bearbeta varje segment auto-
matiskt eller föröversätta hela filen.

2. GT4T fungerar i alla Windows-program, 
och du kan därför växla från Studio, DVX 
eller memoQ till Word och använda samma 
kortkommando för att översätta vald text 
i ett visst språkpar. (Jag har valt ett annat 
kortkommando än standardvalet Ctrl+J 

MT-insticksprogram för 
Studio samt GT4T
Nedan följer ett inlägg daterat den 1 september 2017 från Emma Goldsmiths 
blogg Signs & Symptoms of Translation

eftersom det kolliderar med kommandot 
för marginaljustera i den engelsksprå-
kiga versionen av Word.) I CAT-verktyg 
finns det även ett kortkommando för att 
översätta hela det aktuella segmentet eller 
nästa segment.
 Under Language Pair i menyn finns 
inställningarna för att välja mellan ett antal 
MT-motorer, inklusive Google Translate 
PBMT (frasbaserad MT) och Google Tran-
slate NMT (neural MT). Ordbokssökning 
och ordlistor är också tillgängliga i GT4T.
 GT4T var tidigare gratis, men har nu ett 
flexibelt licensieringssystem baserat på tid 
(1, 6 eller 12 månader) eller teckenanvänd-

Emma Goldsmith.

ning (150 k, 700 k eller 1200 k tecken). Om 
du använder verktyget selektivt, som jag, bör 
det sistnämnda alternativet vara i många år.

Det snabbt föränderliga området 
maskinöversättning
När du läser ett blogginlägg eller en artikel 
om maskinöversättning, glöm inte att 
kontrollera vilket datum texten publice-
rades. Nya alternativ dyker ständigt upp på 
marknaden, och artiklar som den du läser 
just nu tenderar att bli föråldrade innan 
bläcket torkar!

EMMA GOLDSMItH 

Översättning: Björn Olofsson

MASKINÖVERSÄTTNING

http://tradosstudiomanual.com/
http://tradosstudiomanual.com/?p=1402
http://tradosstudiomanual.com/?p=1402
http://appstore.sdl.com/
https://gt4t.net/en/
https://signsandsymptomsoftranslation.com/
https://gt4t.net/en/purchase/
mailto:info%40goldsmithtranslations.com?subject=
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NYHETER

S
FÖ:s samarbetspartner Tolk- 
och översättarinstitutet vid 
Stockholms universitet har 
invigt en ny tolkstudio med 
sex ljudisolerade tolkbås med 

tillhörande utrustning, ett större gemen-
samt rum och all nödvändig teknik som 
behövs för en professionell tolkutbildning. 
Tolkstudion är byggd enligt internationell 
standard och är dessutom tillgänglighets-
anpassad.

Ökat behov av tolkar
Vid invigningen sade rektor att Stock-
holms universitet satsar särskilt på tolk-
utbildning eftersom samhällets behov 
av tolkar ökar. Det beror dels på ständigt 
ökande internationella kontakter inom 
EU och näringslivet, dels på att antalet 
nyanlända till Sverige varit stort senaste 
åren. Universitetet bidrar till detta arbete 
med den nya utbildningen till tolk i offent- 
lig sektor, och här är antalet sökande 
till utbildningsplatserna mycket stort. 

Den 20 september klippte universitetets rektor 
Astrid Söderbergh Widding bandet för Sveriges 
första professionella tolkstudio för utbildning av 
tolkar. 

Arbetet med att utbilda tolkar är därmed 
en viktig samverkansuppgift, betonade 
Astrid Söderbergh Widding.
 Tolkutbildningen vid Stockholms uni-
versitet har också stor samhällsrelevans 
när det gäller utbildningen av konfe-
renstolkar för olika EU-organ. Rektor 
gladde sig därför särskilt åt att det fanns 
representanter från EU:s representation 
i Sverige, Internationella konferenstolk-
förbundet (AIIC) samt myndigheter som 
Kammarkollegiet och Utbildningsdepar-
tementet på plats vid invigningen. 

Pengar till tolkutbildning i 
höstbudgeten
Och just denna dag kom en positiv nyhet 
på området då regeringen i höstbud-
geten, som presenterats några timmar 
tidigare, gör en särskild satsning på 20 
miljoner kronor på tolkutbildning inom 
Stockholms universitet.

BjÖRN OLOFSSON

Stockholms universitets rektor Astrid Söderbergh widding klippte bandet vid invigningen – 
med tÖI:s föreståndare jan Pedersen som bandhållare. Máridjá Sikku teckenspråkstolkar.

Föreningen 
Auktoriserade 
translatorer 85 år
n Fredagen den 2 juni 2017 firade 
Föreningen Auktoriserade Transla-
torer sin 85-årsdag i Sjöfartshuset 
i Stockholm. Ordföranden Nadja 
Chekhov hälsade alla välkomna och 
visade en specialfilm om förening-
en. Under kvällen var Patrik Hadeni-
us från Språktidningen moderator. 
Bo Widegren gav en historisk åter-
blick på translatorverksamheten 
som har månghundraåriga rötter, 
varefter Sara Lövestam berättade 
om ”Grejen med substantiv” – och 
gjorde den helt korrekta analysen 
att det var en betydande överlapp-
ning mellan deltagarna i detta event 
och SFÖ:s medlemsdagar i Göte-
borg i maj, så hon presenterade 
ett helt nytt och mycket uppskattat 
anförande. Kvällen avslutades med 
en jubileumsbankett, där SFÖ:s 
nya ordförande Loole Hagberg 
passade på att tacka av föreningens 
tidigare ordförande Ingrid Olsson 
(som tyvärr fick förhinder att delta 
på Medlemsdagarna). Vår nya sty-
relseledamot Elin Nauri Skymbäck 
delade ut rosor från SFÖ till alla 
närvarande FAT-medlemmar.

Elin Nauri Skymbäck delar ut födelse-
dagsrosor från SFÖ till FAt-medlem-
marna.

Ny VD på 
Semantix
n Patrik Attemark har utsetts till 
ny VD och koncernchef för språk-
företaget Semantix, som SFÖ som 
förening och många av våra med-
lemmar har relationer till på olika 
sätt. Attemark efterträder Anders 
Uddfors som har innehaft uppdraget 
i åtta år.
Mer information

Ny tolkstudio på TÖI
– enda i Sverige
för tolkutbildning

http://www.tolk.su.se/
http://www.tolk.su.se/
http://www.tolk.su.se/
http://ec.europa.eu/sweden/home_sv
http://ec.europa.eu/sweden/home_sv
https://aiicsverige.wordpress.com/about/
https://aiicsverige.wordpress.com/about/
https://www.kammarkollegiet.se/
http://www.regeringen.se/sveriges-regering/utbildningsdepartementet/
http://www.regeringen.se/sveriges-regering/utbildningsdepartementet/
http://www.aukttranslator.se/
http://www.aukttranslator.se/
http://spraktidningen.se/
https://saralovestam.se/
http://www.piratforlaget.se/bocker/grejen-med-substantiv-och-pronomen/
https://www.semantix.se/
https://www.semantix.se/om-oss/Pressrum/patrik-attemark-ny-vd-och-koncernchef-for-semantix/?Futm_source=PR+ny+CEO&utm_medium=facebook&utm_campaign=PR+ny+CEO
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N
ed Ludd, möjligen Edward 
Ludlam, ska ha levt i 
Nottingham på 1700-talet. 
Enligt legenden angrep 
han och skadade 1779 två 

vävmaskiner i en textilfabrik där han var 
lärling, och tog därefter, likt Robin Hood, 
sin tillflykt till Sherwoodskogen. Angreppet 
ska ha skett i Ludds frustration över att 
maskinell teknik började ta över vävarnas 
traditionella uppgifter i den snabbt mekani-
serade brittiska textilindustrin. Ludd såg 
för sig hur maskinerna skulle konkurrera ut 
människor och ge upphov till arbetslöshet 
och svält.
 Ludds aktion, i den mån den alls skett, 
var i sig ingen spektakulär händelse och 
motsvarande kan ha inträffat på många 
håll under den gryende industrialismen, 
där människor fruktade att bli ersatta 
av allt mer avancerad teknik. Ludd kom 
emellertid att ge sitt namn åt ludditerna 
(”maskinstormarna”), en historiskt fullt be-
kräftad rörelse i Nottingham med omnejd 
1811–16. Ludditerna var kunniga och erfarna 
textilarbetare. De såg hur maskinerna 
övertog centrala delar av deras arbete och 
fruktade att deras långa erfarenhet skulle 
få relativt sett minskat värde och att de 
därmed skulle komma i en försämrad för-
handlingsposition gentemot fabriksägarna. 
Ludditerna bildade välorganiserade halv-
militära grupper som angrep industrier och 
förstörde utrustning. Fabriksägarna slog 
tillbaka med eldvapen och med militärens 
hjälp kvästes de sista upprorsmännen 1816. 
Senare har luddism kommit att förknippas 
med allmän aversion mot tekniska framsteg 
och datorisering, men det handlade alltså 
snarare om rädsla för att deras specifika 
kunskap skulle minska i värde.

Obsolet
Det går att se paralleller till ludditernas 
tänkande och understundom agerande i 
alla tider från industrialismens födelse. 
Det är ostridigt att många yrken och 
hantverk har blivit obsoleta på grund 
av mekanisering, automatisering och 
teknikskiften. Detta gäller inte bara rela-
tivt okvalificerade yrken som eldare och 
stansoperatriser utan även sådana som 
kräver utbildning och erfarenhet, som 
sättare, kopister, biljetterare m.fl.
 Generellt kan sägas att allt fler verksam-

Ludd i filtret
Vad har 1800-talets ludditer att säga 2000-talets facköversättare? 
Mer än du tror!

heter är kandidater för automatisering. 
Nu talar vi inte bara om DDD-jobben 
(Dull, Dirty and Dangerous) utan även 
om jobb som vi för ett decennium sedan 
inte skulle kunna föreställa oss automa-
tiserade – typ mäklare, finansrådgivare, 
journalister – ja rentav lastbilsförare!
 De uppgifter som verkar stå sig bäst 
mot automatisering är de som innefattar 
direktkontakt med levande avnämare av 
tjänster – lärare, sjuksköterskor, djur- 
skötare, massörer, psykologer – liksom 
verksamheter inom formgivning, 
arkitektur, konst och konsthantverk.

Efterfrågan avgör
I sammanhanget bör noteras att det långt 
ifrån är säkert att en yrkesgrupp försvinner 
på grund av teknikens utveckling. Yrkes-
personernas roll kan förändras, och deras 
arbetsuppgifter bli mer avancerade och, 
i bästa fall, mer efterfrågade. Om vi åter 
tar en titt på 1800-talets textilindustri så 

mekaniserades den till den grad att  
1 maskin gjorde 50 vävares jobb. Blev det 
massarbetslöshet bland vävarna? Tvärt-
om. Priserna på textilier föll brant och 
efterfrågan var måttlös. Tvärt emot vad 
som hade kunnat förväntas anställdes fler 
vävare, och deras hantverkskompetens 
kompletterades med den kompetens som 
krävs av maskinoperatörer och servicetek-
niker. Förutsättning för sådan utveckling 
är dock hög efterfrågan på produkten. 

Översätteriet då?
Var står facköversättarna i denna utveck-
ling, och hur ser vår framtid ut? Vi får nog 
konstatera att facköversättare – till skillnad 
mot tolkar – inte har direktkontakt med 
levande avnämare, och – till skillnad 
mot litterära översättare – relativt sällan 
har friheten att åstadkomma något som 
äger verkshöjd. Parallellt med utveck-
lingen inom många andra områden 
har automationen också trängt in på 

"Ludditernas ledare", 
gravyr från 1812.

https://en.wikipedia.org/wiki/Ned_Ludd
https://en.wikipedia.org/wiki/Ned_Ludd
https://en.wikipedia.org/wiki/Ned_Ludd
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ludditer
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ludditer
https://sv.wikipedia.org/wiki/Verksh%C3%B6jd
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facköversättningens område. Datorn, i dess 
roll som ordbehandlare, kom naturligtvis 
hela textproduktionssektorn till godo, men 
CAT-verktygen som blev allt vanligare på 
1990-talet var specifikt avsedda att automa-
tisera översättares repetitiva uppgifter. Om 
vi jämför denna utveckling med 1800-talets 
ångdrivna vävstolar ser vi dock en viktig 
skillnad. Översättningsbranschen är av 
tradition baserad på individuellt hantverk i 
småföretagarmiljö – stora förmedlingsföre-
tag som ser översättning som en stapelvara 
och lika gärna kunde förmedla bananer 
är ett relativt sent fenomen i branschen. 
CAT-verktyg var på 90-talet förhållandevis 
dyra – en licens på Trados kostade runt 
40 000 kr. Ändå köpte många enpersons-
företag en licens, och upplevde i de flesta 
fall en produktivitetshöjning som gav 
snabb återbetalning. Se intervjun med 
Anne-Marie Colliander Lind i Facköver-
sättaren nr 2/2014, sid 4. Något sådant 
hade inte varit tänkbart för en vävare i 
Nottingham på 1800-talet.
 
ICKE DEStO MINDRE finns det en gräns 
för den möjliga teknikutvecklingen hos en 
enskild översättare. Vi kan förvisso bli allt 
duktigare på att använda det CAT-verktyg 
vi har valt, och vi kan till och med lära oss 
använda ett eller ett par till. Men vi har inte 
de större företagens ekonomiska och per-
sonella resurser att underhålla kompetens 
på många CAT-verktyg, layoutprogram, 
konverteringsteknik, databasadministra-
tion etc., och här kan vi börja känna med 
de forna ludditerna. En annan front där 
automationen kommer starkt är maskin-
översättning (MT). Google Translate (GT) 
kan vi alla hantera – vi vet vad tjänsten kan 
göra och framför allt inte göra och de av 
oss som arbetar med någorlunda frekventa 
språkkombinationer har oftast GT kopplat 
till vårt CAT-verktyg, som en extra databas 
som ger uppslag, och inte sällan en hygglig 
råöversättning. För mer specifik MT ger 
stora volymer ett ointagligt försprång – 
stora språkföretag kan träna sina egna 
MT-motorer på en viss kunds texter och 

Arbetare tar ut sin vrede på maskinerna. C L Doughty.

Stig järrel som Caligula ur 
filmen Hets 1944.

terminologi och åstadkomma MT med en 
precision och kvalitet som vida överträffar 
det avsågade hagelgeväret GT.
 
DEt äR NäR stora språkföretag förser sina 
översättare med interna CAT-lösningar 
som bygger på språkföretagets val och inte 
översättarens yrkeskompetens, och med 
texter föröversatta av företagets MT-funk-
tioner, där översättaren bara förväntas 
språkgranska och efterredigera, som vi 
kan känna oss som ouppskattade och 
underbetalda produktions-
hjon och den lille ludditen 
vaknar i oss. Likt 1800-talets 
traditionella hantverkare 
ser vi teknik utvecklas som 
vi inte har råd eller förmåga 
att följa med i. Vi kan även få 
en känsla av att sådant som 
tidigare översattes baserat på 
den enskilde översättarens 
kompetens nu översätts 
maskinellt och bara behöver 
efterkontrolleras.
 Viktigt att notera är att 
den trånga sektorn inte är 
efterfrågan på översättning 
av text – eller ”content” som 
det oftare kallas. De trånga sektorerna är 
kostnaden och – faktiskt – tillgången på 
kvalificerade översättare.
 
MED RAtIONELLARE tEKNIK kommer 
mycket mera text än förut att översättas, 
text som annars inte skulle ha översatts. 
Förvisso mest text som inte kommer att 
avsätta spår i vårt samlade kulturarv, men 
också mycket text som kommer att ge viktig 
information till målgrupper som annars 
inte, eller endast med svårighet, hade kun-
nat ta del av den. Kvaliteten hos ren MT för-
bättras snabbt och allt mera text kommer 
att översättas utan en översättares vakande 
öga. Så är redan idag fallet med hjälpfiler 
till programvara och webbtjänster som inte 
fyller kritiska funktioner (typ styr ett passa-
gerarflygplan eller en dialysmaskin). Ju mer 
kritiska funktioner texten behandlar desto 

mer kommer erfarna mänskliga översättare 
att krävas. Sådana texter råder det inte brist 
på, men tidigare saknades det resurser att 
översätta dem. 
 
VÅR BäStA StRAtEGI som facköversättare 
är att lämna tråkiga standardtexter därhän 
– sådant kan maskiner sköta. Vi behövs för 
svårare uppgifter. Men på samma sätt som 
Nottinghams textilarbetare måste vi ut-
veckla och vidga vår kompetens. Det räcker 
inte att vara duktiga språkmänniskor. 

Oavsett om vi arbetar i en 
förmedlares stall eller på 
egen hand behöver vi ha god 
kunskap om vad modern 
teknik kan göra och hur vi 
kan dra största möjliga nytta 
av den. Inte för att tävla med 
språkföretagen om enkla 
dussinjobb, men för att 
vara kunniga leverantörer 
av svåra uppdrag. Att vara 
duktig på ett CAT-verktyg är 
självklart för alla facköver-
sättare, men vi behöver 
också lära oss mer om MT 
och hur MT kan samverka 
med CAT-verktyg. Läs Mats 

Dannewitz Linders djuplodande artikel på 
sidan 10 och se vilka möjligheter som finns 
att förena CAT med MT, och till och med 
bygga egna MT-motorer. Det är förvisso 
värdefullt att vara en god stilist och att ha 
fått sina presens particip inpiskade av Inge-
mar Bergmans Caligula, men med samma 
vemod som vävarna kände för det relativt 
minskande marknadsvärdet av erfarenhet 
från manuell vävning får vi konstatera att 
inkomstflödena leds till dem som bäst för-
står att utnyttja teknikutveckling, artificiell 
intelligens och databaser i sitt småskaliga 
värv. I annat fall riskerar vi på allvar att re-
duceras till ersättbara dussinoperatörer. Det 
är översättare med kunskap om både språk 
och teknik som kan ställa krav, bestämma 
villkor och rensa luddet ur XML-filtret.

BjÖRN OLOFSSON

https://sfoe.se/wp-content/uploads/fackoversattaren_2014_2.pdf
https://sfoe.se/wp-content/uploads/fackoversattaren_2014_2.pdf
https://sfoe.se/wp-content/uploads/fackoversattaren_2014_2.pdf
mailto:bjorn%40tecnita.se?subject=
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Ö
versättare? Ja, Louise 
Banks är naturligtvis inte 
en vanlig dödlig över-
sättare utan lingvist till 
yrket, men hennes tuffa 

deadline, oförstående uppdragsgivare, 
besvärliga källtext och utmanande ar-
betsförhållanden är inte främmande för 
någon av oss, och eftersom utomjording-
arna kommunicerar i tecken så kan vi 
med gott samvete kalla henne översättare 
(och på så sätt ta åt oss lite av äran av att 
kunna rädda jorden med vår förmåga att 
precisera termer och, bokstavligt, tänka 
utanför en linjär verklighet).
 
ARRIVAL äR BASERAD på science 
fiction-berättelsen Story of Your Life av 
Ted Chiang som experimenterar med 
vår tidsupplevelse, och där nuet, dåtid 
och framtid blandas i en kosmisk dans. 
I filmen hämtas Lousie till militärbasen 
i samband med att tolv rymdfarkoster – 
kallade Heptapoder – plötsligt parkerat 
sig på strategiska platser världen över. Vad 
vill de? Denna eviga fråga! Och vem ska 
kunna hjälpa till med svaret om inte Lou-
ise Banks. Hon lämnar sin akademiska, 
trygga zon för att bli en av få som ansikte 
mot ansikte får träffa utomjordingarna. 
Hennes arbetsbeskrivning handlar om 
att ta reda på vad de vill, och kunna tolka 

I filmen Arrival från slutet av 2016 står jordens 
framtid på spel om man inte lyckas kommunicera 
med utomjordingarna. Och äntligen får en över-
sättare ikläda sig hjälterollen på vita duken.

mellan dem och militärerna. Men först 
måste hon lära sig deras språk, och i detta 
fall är det ett slags runt skriftspråk.
 Varför har då översättare världen över 
slängt sig över diskussionsgrupper och 
kommentarsfält för att fördjupa sig i den-
na film och diskutera Louises arbetsupp-
gifter och tillvägagångssätt?
 För språknördar är det 
förstås något av våt dröm att 
höra olika språk, följa djupa 
diskussioner om lingvis-
tiska detaljer och se lyckan 
i Louises ögon när hon gör 
framsteg. Det finns också 
små inbyggda belöningar för språknördar, 
som i slutet när en fras på kinesiska nästan 
försvinner eftersom den inte översätts, 
trots att den är helt avgörande för upplös-
ningen. Varför kan man undra.
 
NÅGOt SOM äR självklart för alla, utom 
möjligtvis de som beställer översättningar, 
är vikten av kontext. När man står där 
med ett ord som kan betyda många saker 
behövs det någon form av sammanhang 
för att välja rätt. När Louise kommer så 
långt i sin kommunikation med utomjor-
dingarna att de börjar utbyta information, 
stannar allt upp på grund av ett ord. Ordet 
är vapen. Eller är det det? Medan militärer-
na direkt tyder det som vapen, och börjar 

rusta sitter Louise med sin lilla dator och 
bläddrar febrilt igenom alla tänkbara över-
sättningar av ordet. Och mitt i den militära 
kapprustningen är det hon som till slut 
påpekar att de kan mena ”verktyg”. Det 
kan vara verktyg som erbjuds, inte vapen. 
Och det gör stor skillnad så det är viktigt 
att inte förila sig.
 Och där har vi väl alla varit. Suttit där 
med två ord (minst) och inte vetat vilket 
som är rätt. Vem fattar då beslutet? Och 
hur hårt kämpar vi för det vi tror är rätt? 
 Vid det här laget vet vi hur mycket Louise 
är beredd att offra för sitt yrke. Hon har 
tagit av sig skyddsdräkten för att upprätta 
den första kontakten. Hon har ifrågasatt 

militärerna. Hon har satt 
sin psykiska hälsa på spel för 
samtidigt med det dagliga 
arbetet så börjar hennes tids-
uppfattning att spela henne 
ett spratt. Barnet som hon sit-
ter med när det dör är ibland 

levande, men just här och nu är det inte ens 
fött. Karriären, som såg ut att ha gått i stå 
när hon rekryterades, går plötsligt spikrakt 
upp och hon öppnar den där första lådan 
med sin nya bok: en lärobok i utomjording-
arnas språk, det universella språket.
 Men det kan hon ju inte ha gjort? Eller? 
Och det är det här som är filmens storhet, 
tanken att precis som man kan lära sig 
läsa ett runt tecken, kan man lära sig att se 
historien som en cirkel och få tillgång till 
det förflutna, framtiden och nuet när det 
behövs. Hemligheten är att man behöver 
lära sig utomjordingarnas språk. Språk, 
skriftspråk närmare bestämt, gör att vi kan 
föreställa oss saker vi aldrig har sett. På 
universitetet lärde jag mig att skriftsprå-

Äntligen blir 
översättaren 
hjälte!

I krig finns 
inga segrare, 
bara änkor

Ur filmen Arrival 2016.

https://en.wikipedia.org/wiki/Story_of_Your_Life
https://en.wikipedia.org/wiki/Story_of_Your_Life
http://www.imdb.com/title/tt2543164/?ref_=ttmi_tt
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Äntligen blir 
översättaren 
hjälte!

FILMÖVERSÄTTNING

ket målar bilder i vår hjärna. Analfabeter 
som hör orden ”ett blått träd” kan inte se 
det framför sig, vilket vi kan eftersom det 
skrivna ordet öppnar upp vår hjärna för 
nya koncept.
 Det kinesiska citatet som avslutar 
filmen är lakoniskt: I krig finns inga 
segrare, bara änkor.
 Kanske det var därför ingen la dit en 
undertext med översättningen.
 
EN LItEN AVSLUtANDE spoiler: heptapo-
derna kommer att komma tillbaka. Det 
var därför Louise behövde lära sig deras 
språk så bra att hon skulle kunna lära ut 
det så att vi talar deras språk en dag när vi 
behöver det. De vet det eftersom de även 
känner framtiden. Och de vet något som 
fler borde vara medvetna om: Det tar tid 
att lära sig ett nytt språk med ett nytt alfa-
bet, så de var ute i god tid. Även om filmen 
inte är så lång är det tydligt att Louises 

arbete går långsamt och även om teamet 
använder sig av datorer är det uppenbart 
att det är den välvässade mänskliga hjär-
nan och all kunskap Louise har samlat på 
sig och som hon vet att använda som är 
den avgörande framgångsfaktorn.
 Ett gäng översättare som diskuterade 
detta på nätet påpekade också det faktum 

Hjältarna i dag 
är de som talar 
många språk 
och kan hantera 
kulturskillnader

att det i denna film inte är vapen som 
räddar världen, utan kommunikation. 
Hjältarna i dag är de som talar många 
språk och kan hantera kulturskillnader.
 Plötsligt blev det lite kult att vara över-
sättare. Det är bara att tacka och buga.

KAtARINA LINDVE

Ur filmen Arrival 2016.

mailto:lindve%40hotmail.com?subject=
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SFÖ:S MEDLEMSDAGAR 2017

T
anken med medlemsdagar-
na var att sätta föreningen 
och dess medlemmar i fokus 
och lyfta fram vad SFÖ 
egentligen är och gör. Där-

för inleddes fredagen med en grundlig 
genomgång av alla de olika arbetsgrup-
per som med hjälp av ideella krafter 
håller en stor del av verksamheten igång. 
Detta blev ett uppskattat inslag och det 
var många som sade sig ha fått en helt ny 
förståelse för hur SFÖ fungerar. Dessut-
om fick vi se tidigare okända sidor av vår 

SFÖ:s medlemsdagar 
– konferens light
Som bekant ordnade SFÖ ingen traditionell konferens våren 2017 – men väl 
en lättare variant som vi kallade ”Medlemsdagar”, 5–6 maj 2017, på Hotell 
Riverton i Göteborg. Arrangemanget blev mycket uppskattat, vilket möjligen 
kan tolkas som att de stora tredagarseventen har gjort sitt och att SFÖ ska 
hålla möten på ett nytt, slankare och mindre kostsamt sätt? 

verksamhetschef Victoria Amanius, som 
de flesta har kontakt med via mejl och 
någon gång telefon, men som nu tog plats 
på scenen och ledde medlemsdagarna 
med schwung! 
 
SENARE DELEN AV eftermiddagen äg-
nades åt workshops med våra utställare, 
följt av föreningens årsmöte. Strategin 
att bjuda på aftonens fördrink redan 
vid registreringen till årsmötet visade 
sig vara ett enastående effektivt sätt att 
öka engagemanget för årsmötet och ha 

en god stämning på detsamma. Vi som 
har upplevt SFÖ:s årsmöten under snart 
tre decennier minns bokstavligen både 
gråt och tandagnisslan, men denna gång 
var inga alltför kontroversiella motioner 
aktuella och mötet avslutades med god 
marginal inom utsatt tid.
 Den tysta minuten för avlidna med-
lemmar är ett återkommande och alltid 
lika tråkigt inslag i årsmötet. Denna gång 
hedrades Elisabeth von Past.
 Motionen om att utreda medlem-
skap i SFÖ för tolkar bifölls, liksom 
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SFÖ:s nya styrelse: Ingrid Simko, Elisabeth Lundberg-Karlsson, jörg Heinemann, Sofia Malmgård, Loole Hagberg, Elin Nauri Skymbäck, 
Christina Norrman, David Ordoubadian, Örjan Skoglösa. På bilden saknas Charlotte Merton.

valberedningens motion om att utreda 
möjligheterna att införa någon form av 
ledarskapsutbildning i föreningens regi. 
Motionen om att ändra Etiknämndens 
arbetsordning så att endast SFÖ-med-
lemmar får göra anmälan till Etiknämn-
den avslogs, däremot antogs Etiknämn-
dens motförslag om att anmälare i 
fortsättningen måste fylla i ett formulär 
där de godkänner att nämnden granskar 
båda parternas agerande i det aktuella 
ärendet.
 Många styrelsemedlemmar hade upp-
nått sina bäst före-datum och efter av-
slutat möte hade vi en i stor utsträckning 
ny styrelse – nu under ledning av Loole 
Hagberg från Göteborg! De enskilda  
styrelsemedlemmarna presenteras närmare 
på sidan 6.
 

FREDAGEN AVSLUtADES I Hotell River-
tons matsal med god mat, vacker utsikt 
över Göta älv, trevligt umgänge och 
diverse avtackningar.
 Under lördagen följde fler workshops 
med WordFinder, NE och SDL samt en 
interaktiv studie av den genomsnittliga 
översättarens mödor och glädjeämnen. 
Slutsatserna som kunde dras av denna var 
bland annat att många av oss kämpar med 
ungefär samma saker men ändå i slutändan 
tycker om det jobb och den livsstil vi har 
valt, att det som ger glädje och tillfredsstäl-
lelse också kan skapa problem – frihet inne-
bär ett stort ansvar och kan medföra stress 
och otrygghet, självständighet kan även 
innebära ensamhet och så vidare – och inte 
minst att vi alla skulle behöva prata med 
varandra i större utsträckning, både om det 

som är bra och det som känns jobbigt.
 Som avslutning kom SFÖ:arnas 
favoritförfattare Sara Lövestam och höll 
ett rykande färskt föredrag med avstamp 
i sin senaste grammatikbok Grejen med 
substantiv och pronomen, där hon bland an-
nat introducerar formen pluralis servitrise: 
”Ska vi ha förrätt?”.
 Många uttryckte sin uppskattning både 
för medlemsdagarnas innehåll och det lite 
mindre formatet, och kanske blir det en lik-
nande tillställning någon gång i framtiden. 
20–21 april 2018 blir det dock en konferens 
av mer konventionellt snitt, om än lite 
kortare än förr om åren. Denna gång ses vi i 
Lund. Läs mer på sidan 22.

LOOLE HAGBERG 

BjÖRN OLOFSSON
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Föreläsare
Konferensgruppen arbetar vidare med 
att ordna en intressant och rolig konfe-
rens för medlemmarna och andra gäster. 
Vi har kommit en bit på väg med att fylla 
programmet.
 En av talarna blir SFÖ-medlemmen 
Mats Dannewitz Linder. Mats behöver ing-
en längre presentation, han är välkänd för 
de flesta SFÖ-medlemmar, bland annat 
för sitt mångåriga arbete i föreningen. Men 
Mats arbetar även med annat än översätt-
ning, och har exempelvis stora kunskaper 
inom IT – han har bland annat skrivit och 
gett ut handboken ”The Manual” till SDL 
Trados Studio. 
 Mats föreläsning har rubriken ”Maskin- 
översättning – hot eller löfte?”. Vi ser fram 
emot att få den senaste uppdateringen om 
hur maskinöversättning används eller 
kan användas i översättarens arbete 2018. 
En försmak till en garanterat intressant 
och rykande aktuell föreläsning hittar du 
i Mats artikel på sidan 10.

Översättarslam
På Lundakonferensen kommer för 
första gången någonsin (såvitt vi vet) 
ett översättarslam att hållas över en 
text som är översatt till SVENSKA. Ett 
översättarslam är en vänlig ”duell” mel-
lan två översättare som på förhand har 
översatt samma text. Naturligtvis blir 
översättningarna olika, och det är just i 
olikheterna som det intressanta mötet 
mellan text, översättare, moderator och 
publik uppstår. Tänk vilka intressanta 
frågor som kan uppkomma; till exempel: 
Vilken känsla får man i det här avsnittet? 
I den ena texten och i den andra? Samma 
eller olika? Vad händer med texten när 
man byter ut ett uttryck mot ett annat? 
Hur blir effekten på läsaren? Osv. Den 
kunniga publiken, deltagarna och mo-
deratorn kommer säkert att hitta många 
fler infallsvinklar.

Nu söker vi två deltagare till den här 
programpunkten. 
Det hela går till som så att du får en text 
att översätta. När du är färdig med din 
översättning skickar du den till mode-

SFÖ-konferens 2018
Senaste nytt om SFÖ-konferensen 
i Lund den 20 och 21 april 2018

ratorn senast ett visst angivet datum. 
Tanken är att du ska få mycket god tid på 
dig för översättningen och att deadline 
för inlämning blir någon gång i februari. 
Detta för att vi är väl medvetna om att 
översättare alltid måste prioritera betalt 
arbete.

Så tveka inte: 
Om du översätter från engelska till 
svenska är du välkommen att anmäla 
dig. Texten som ska översättas kom-
mer att vara allmän och inte kräva 
några speciella fackkunskaper. Det är 
inte fråga om en tävling eller en be-

Stortorget i Lunds centrum.

http://tradosstudiomanual.com/
http://tradosstudiomanual.com/
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dömning där översättaren ska få kritik, 
utan ett trevligt och avslappnat samtal 
där deltagarna, moderatorn och publiken 
reflekterar över två översättningar av 
samma text. Förhoppningsvis kommer 
publiken att få med sig några tankar hem 
att använda i sitt vardagliga arbete.
 Du som, liksom de flesta av oss, tycker 
att översättning är världens bästa yrke 
och gärna diskuterar ditt arbete och dina 
översättningar, tveka inte utan anmäl dig 
omgående till konferensgruppen:
konferens2018@sfoe.se
 Det här är ett tillfälle att diskutera 
världens mest intressanta ämne, visa 
upp din kompetens för ett gäng kunniga 
kollegor, få nya perspektiv eller kanske 
skapa några nya kontakter … 

Underhållning på banketten
Vi är även stolta och glada över att kunna 
presentera Henrik Widegren, tillsam-
mans med bandet Verklighetens folk som 
underhållare vid banketten i AF-borgen. 
Detta legendariska tillhåll för studenter i 
Lund är ”mammas gata” för honom efter 
att ha medverkat i många spex och även 
fått sin näsa reproducerad och upphängd 
i Nasoteket i Athen i samma hus. 
 Henrik är en låtskrivare och artist som 
har många strängar på sin gitarr. Han är 
en av grundarna till sång- och under-
hållningskvartetten Last Call som bland 
annat har uppträtt på Visfestivalen i Väs-
tervik. Han har medverkat till vinnande 
melodier i lundakarnevaler, är initiativ-
tagare till Lunds musikteater, har deltagit 

i Lund Comedy Festival, är en av de lärda 
i SVT:s panel i programmet Fråga Lund. 
Han har även gjort genialiska översätt-
ningar till svenska, bland annat av sånger 
från West Side Story. Hans senaste projekt 
är medverkan vid tillkomsten av revyn 
Arma mater som berättar om Lunds 
universitets första 350 år. 
 Vem är Henriks pappa? Jo, Bo Wide-
gren, en av SFÖ:s tidigaste medlemmar 
och en av föreningens ”grundlagsfäder”. 
Och vad arbetar Henrik med? Jo, han är 
medicine doktor och specialistläkare i 
öron-, näs- och halssjukdomar. Detta har 
gett honom tillfälle att under ensamma 
jourer skriva låtar om sjukvården med 
beteckningen Sjuka sånger och sedan 
en tid att bidra med krönikor i Dagens 
Medicin. Hur hinner han? Vi är tack-
samma för att han ger oss av sin tid och 
hoppas att alla SFÖ:are som kommer till 
konferensen även deltar i banketten!

Nu har vi också fastställt 
konferensens tema. 
Det blir Översättning och kunskap. Med det 
tar vi fasta på konferensorten Lunds ställ-
ning som kunskapsstad och aviserar att vi 
kommer att hämta kunskap från universitet 
och andra ställen där sådan finns för att 
presentera matnyttiga föredrag för våra 
medlemmar. Och i det konceptet passar ju 
även Henrik med sin bakgrund från Fråga 
Lund in alldeles utmärkt. 

KONFERENSGRUPPEN 
genom Ingrid Simko och Birgitta Önnerfält

Verklighetens folk.

SLAM! återkommer
n Den enastående lyckade konfe-
rensen för nordiska översättar- 
organisationer som hölls i Malmö i 
september 2016 (se Facköversättaren 
nr 4/2016, sid 6) återkommer!  
tid och plats: Köpenhamn den 
15 september 2018.

Hieronymusdagen 
avklarad
n När detta nummer av Facköver-
sättaren når din e-poståda är den 
internationella översättardagen, 
till minne av översättarnas skydds- 
patron St. Hieronymus genomförd i 
Göteborg, Lund och Umeå. Rapporter 
från de olika eventen kommer i 
nästa nummer av Facköversättaren.

"Men vilken 
klantskalle  
– glömde jag 
anmäla mig 
till Hieronymus-
dagen i år 
igen?"

translating Europe 
Forum
n Translating Europe Forum lockade 
många deltagare i Stockholm förra 
året. Se Facköversättaren nr 4/2016, 
sid 16.  
 I år hålls det kostnadsfria eventet i 
Bryssel, 6–7 november och handlar 
om anställningsbarhet och nödvän-
diga kunskaper för nya översättare 
på marknaden. Kan vara en bra 
anledning för en avdragsgill resa till 
Bryssel, men ännu billigare att se 
med live streaming!
Mer information.

mailto:konferens2018%40sfoe.se?subject=
https://theverklighetensfolk.se/
mailto:konferens2018%40sfoe.se?subject=
https://sfoe.se/wp-content/uploads/fackversttaren_2016_4.pdf
https://sfoe.se/wp-content/uploads/fackversttaren_2016_4.pdf
https://sfoe.se/wp-content/uploads/fackversttaren_2016_4.pdf
https://ec.europa.eu/info/events/translatingeurope-forum-2017-2017-nov-06_en
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I
början av september 2017 kom 
från finska yle den nyhet som förr 
eller senare måste komma – en 
av nätets många maskinöversätt-
ningstjänster gör konfidentiell 

information tillgänglig.
 Det visar sig att den populära maskin- 
översättningstjänsten www.translate.com 
sparar sina användares källspråks- 
texter under icke närmare definierad 
tid, och gör dem tillgängliga för sökning 
med andra tjänster, som t.ex. Google. 
Först att larma var norska Statoil som 
upptäckte att företagets interna mejl låg 
ute för allmän beskådan. Snart upptäckte 
finska banker och storföretag liknande 
fenomen. Även privata mejl om mer eller 
mindre personliga ämnen går att hitta. 
Rent juridiskt ska inte translate.com 
hängas för detta – företaget har sitt säte i 
USA och det finstilta gör den beskrivna 
hanteringen explicit tillåten – men det 

Konfidentiella brev till 
allmän beskådan

visar återigen 
att offentliga 
maskinöver-
sättningstjäns-
ter generellt 
inte lämpar sig 
för bear-
betning av 
konfidentiellt 
material.
 Translate.
com meddelade efter detta 
avslöjande att berörda företag och per-
soner kan kontakta dem och begära att 
specifika texter avlägsnas ur databasen, 
men frågan är om de går att radera från 
Google m.fl.?
 Hur ser det ut hos Google, Bing 
och övriga storaktörer inom offentlig 
maskinöversättning? Som vi kan läsa 
i Mats Dannewitz Linders genomgång 
av sådana tjänster på sidorna 10 till 13. 

n I SFÖ:s e-postlista Facköversättarna 
(https://groups.yahoo.com/neo/
groups/Fackoversattarna/info) har på 
senare tid figurerat ett mycket intres-
sant problem när det gäller efterredi-
gering (”post-editing”) av maskin- 
översättning (MT). Tidigare har jag bara 
stött på det begreppet i betydelsen att 
översättaren får ett maskinöversatt 
manus och ska ”efterredigera” – dvs. 
redigera – detta så att det får en god 
språklig dräkt. Men nu visar det sig att 
det kanske rentav är vanligare att upp-
dragen ser ut så här (i en formulering 
från en byrå som tillämpar systemet):
 ”Vi gör en föranalys som vanligt 
mot minnet, kopplar på MT som en 
resurs i projektet och gör sedan en 
efteranalys baserad på hur mycket MT 
som används och hur mycket den har 
redigerats. Detta för att vi på förhand 
inte vet hur bra maskinöversättning-
en är. Om ingen maskinöversättning 
kan användas kommer analysen och 
därmed ersättningsnivån inte att 
påverkas.”
 Ett webinarium som just denna byrå 
nyss avhöll visade att det som sagt 
inte rör sig inte om efterredigering 
i gängse mening utan snarare om 
översättning med TM plus MT, där 

Efteranalys – ny trend inom maskinöversättning och efterredigering

båda resurserna ses gemensamt och där 
översättaren använder dem på bästa sätt.
 Den största skillnaden är att översätt-
ningen inte betalas enligt föranalysens 
Trados-trappa (som ofta sker) utan enligt 
en efteranalys som görs på samma sätt 
men där ”fuzzy matches” beräknas efter 
slutresultatet – en 50-procentsmatch är 
alltså ett segment där översättaren till 50 
procent har använt resurserna i TM+MT 
(likgiltigt vilket). Den principiella skill-
naden mellan att räkna på en preliminär 
matchning mot ett minne och att räkna 
på faktiskt resultat kan nog behöva ana-
lyseras mer, har jag en känsla av …
 Hur som helst torde översättarens 
”anbud” i ett fall som detta bestå av 
ordpriset, vilket ju också är gängse när 

MT inte används. De stora skillnader-
na mot icke-MT-fallet kan såvitt jag 
förstår formuleras så här:
1. Översättaren kan inte i förväg be-
räkna arbetsinsatsen.
2. Översättaren kan alltså inte heller 
i förväg veta vad hen kommer att få 
betalt.
 Denna byrå menar att skillnaden i 
de flesta fall är relativt liten, enligt den 
statistik som man har för närvarande.
 Ytterligare svar och kommentarer 
får vi kanske i en paneldebatt på nästa 
års SFÖ-konferens där förhoppnings-
vis alla byråmedlemmar som arbetar 
med MT kommer att delta.

MAtS DANNEwItz LINDER

skriver Google 
Translate: ”När 
du skickar text 
till Google för 
översättning 
måste vi lagra 
den texten under 
en kort tid för 
att kunna göra 
översättningen 
och skicka tillbaka 
resultatet till dig. 

Den lagrade texten raderas normalt 
inom ett par timmar …” (från sidan 
Data confidentiality). Detta (fast vad 
betyder ”normalt”?) låter förvisso mer 
betryggande än translate.com:s mer 
frikostiga attityd till sina användares 
texter – men försiktighet är en dygd och 
konfidentiellt är konfidentiellt.

BjÖRN OLOFSSON
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