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Katarina Lindve
Masterexamen i över-
sättningsvetenskap från 
Stockholms universitet, 
kandidat- och magister-
examen från Mälardalens 
högskola med engelska 

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

Björn Olofsson
Översätter från engelska, 
tyska, italienska, norska 
och danska till svenska, 
främst inom teknik och 
vetenskap.  
     Lärare på Tolk- och över-

sättarinstitutet vid Stockholms universitet. 
Chefredaktör för Facköversättaren 
och tidigare medlem i SFÖ:s styrelse. 
Driver Tecnita AB.

Anna Hermerén 
Anna har sin bas i Malmö 
och arbetar mest inom 
områdena EU, ekonomi/ 
finans och marknadsföring. 
Översätter framför allt 
från engelska, tyska och 

danska till svenska.
     Inledde sin översättarbana med 
skönlitteratur i början av 1990-talet, men 
är sedan många år facköversättare på 
heltid. Driver Analogica AB.

Tess Whitty 
Tess bor i Utah, USA, och 
översätter från engelska 
till sitt modersmål svenska. 
Hon har tidigare arbetat 
med marknadsföring och 
är en uppskattad föreläsare 

och skribent, med särskilt fokus på 
marknadsföring som enskild översättare. 
Driver Swedish Translation Services.

Sherif Abuzid
Sherif Abuzid är baserad 
i Giza, Egypten, där han 
driver TranslationPartner 
som översätter mellan 
engelska och språken i 
Afrika och Mellanöstern.

Linn Åslund
Magisterexamen i 
statsvetenskap och 
tidigare erfarenheter av 
att arbeta som arkivarie 
och informationsförval-
tare. Examinerad från 

Linnéuniversitetets magisterprogram för 
facköversättning, inriktning engelska till 
svenska 2015. Driver Linn Åslund Text & 
Translation. Författardebuterar på Rabén 
& Sjögren 2018.

Sofia Malmgård
Översätter från engelska 
och danska till svenska. 
Styrelseledamot i SFÖ 
2013–2015 samt från 2017 
och tidigare språkråd-
givare vid Språkrådet. 

Driver Ordmån.

Mats Dannewitz Linder
Översätter från  
engelska, franska, tyska, 
danska och norska till 
svenska. Auktoriserad  
translator från  
engelska till svenska. 

Medlem av Facköversättarens redaktion. 
Driver Nattskift Konsult.

Jenny Forsberg
Författare och examinerad 
språkkonsult i svenska. 
Sedan femton år tillbaka 
driver hon soloföretaget 
Klartext där hon hjälper 
företag och myndigheter 

att göra texter begripliga. Hon har skrivit 
två romaner och fyra fackböcker – den 
senaste heter Skriv för din målgrupp – tips 
för träffsäkra texter och kom ut i septem-
ber 2017 på Morfem förlag.

Helena Hellman
Serietecknare, illustratör 
och översättarstudent 
som översätter från 
engelska till svenska. Har 
tidigare studerat vid Se-
rieskolan i Malmö och går 

nu kandidatkursen i översättning på Tolk- 
och översättarinstitutet, samt jobbar 
extra på Translator Scandinavia.

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

svenska. Medlem i SFÖ:s styrelse. Driver 
IRS Translator AB.

Birgitta Önnerfält
Driver Mimer Språkkon-
sult. Skådespelarbak-
grund och lång erfarenhet 
som lärare i spanska och 
franska. Auktoriserad 
translator från spanska 

och franska. Översätter även från engel-
ska, danska och norska. Har översatt ett 
20-tal böcker.

Nästa nummer 
Manusstopp 10 mars
En ny välmatad pdf-tidning 
kommer den 10 april.
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Styrelsen har ordet

styrelsen@sfoe.se

J
anuari brukar vara en lite 
lugnare månad för många 
översättare. Åtminstone i 
jämförelse med den stora 
anhopningen av uppdrag i 

december, när kunderna upptäcker att de 
har pengar kvar i årets budget och passar 
på att skicka sina texter för översättning 
medan de själva går på julledighet … 

MeN I JANUARI är det lugnare för många. 
Rent av lite för lugnt. Då kan man ibland 
börja undra om det någonsin ska komma 
in fler projekt. Oroligt tar man kanske på 
sig ett jobb med alldeles för låg timpen-
ning, bara för att ha något att göra. Och 
klagar samtidigt lite på översättaryrkets 
vedermödor på Facebook. Men nytt år 
kan också betyda nya möjligheter, nya 
rutiner och nya föresatser. Man städar 
lite på hårddisken, startar upp den där 
nya mappen för 2018, och slipper den 
stökiga, fullproppade 2017-mappen. Man 
ser över backuprutinerna. Kanske passar 
man på att städa skrivbordet också. Göra 
klart bokföringen och summera föregå-

Nytt år och ny 
försäkringsförmedlare

ende år. Kanske finns det tillräckligt med 
pengar för att investera i en ny dator eller 
en ny skrivbordsstol? Det kommer din 
kropp att tacka dig för när du sitter där 
med nästa snäva deadline … 

NäR MAN PReCIS gått in i ett nytt år är det 
också ett utmärkt tillfälle att se över sina 
försäkringar. De flesta anställda omfattas ju 
genom sina kollektivavtal av olika försäk-
ringar som du som är egenföretagare måste 
ordna med själv. För att underlätta för 
medlemmarna tog SFÖ i samarbete med 
en försäkringsmäklare för flera år sedan 
fram en försäkring som är skräddarsydd 
för just översättare. Försäkringen är väldigt 
populär bland föreningens medlemmar, 
och många har blivit medlemmar just för 
att kunna ta del av denna förmån. I vår 
försäkring ingår inget skydd av varulager  
(eftersom översättare sällan har något 
sådant), men däremot till exempel ansvars-
försäkring (om någon skulle stämma dig 
för att du översatt fel) och avbrottsförsäk-
ring (så att du kan hålla företaget igång även 
om du skulle råka ut för ett datorhaveri).

SFÖ-FÖRSäKRINGeN togs ursprungligen 
fram i samarbete med försäkringsför-
medlaren Allians, ett samarbete som 
fungerade mycket väl i många år. Tyvärr 
försämrades det i och med att Allians 
blev uppköpta av Söderberg och partners 
och en för oss mycket viktig nyckel-
person lämnade företaget. Förra året 
beslutade styrelsen att det var dags att 
söka en ny förmedlare. Efter ett noggrant 
och ingående arbete med att hitta en ny 
samarbetspartner inom försäkringar 
har vi i dagarna inlett samarbete med 
Försäkringsutveckling AB (Fuab), vilket 
vi också har informerat alla medlemmar 
om i ett utskick.

VÅR NyA FÖRSäKRINGSFÖRMeDLARe 
erbjuder oss en lika förmånlig försäkring 
som tidigare, till samma pris. De har 
också öppnat en särskild kundtjänst för 
SFÖ:s medlemmar dit du kan höra av dig 
om du har frågor om försäkringen. Och 
samarbetet med den nya förmedlaren har 
bara börjat – vi planerar att utveckla det 
på många sätt under det kommande året. 
I det här numret får du en inledande pre-
sentation av Fuab och vilka de är. Passa 
också på att träffa deras representant  
på årets konferens i Lund! Ta tag i att  
anmäla dig till konferensen och boka  
hotell nu när du kanske har det lite  
lugnare – innan du vet ordet av så sitter 
du där med 7 500 ord till måndag igen …

SOFIA MALMGÅRD 

eLIN NAURI SKyMBäCK
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Styrelsen informerar

styrelsen@sfoe.se

Redaktören har ordet

redaktor@sfoe.se

Valberedningen informerar
SFÖ:s ordförande Loole Hagberg har 
avgått som ordförande och tillförordnad 
ordförande är Elin Nauri Skymbäck från 
och med den 26 januari, i nära samarbete 
med den ordinarie styrelseledamoten 
Sofia Malmgård. Valberedningen är även 
fortfarande på jakt efter SFÖ:s nästa kassör 
och tar tacksamt emot tips på möjliga 
kandidater. 

Styrelsen informerar
Den 26–27 januari var styrelsen åter samlad 
för ett fysiskt möte, den här gången i 
Stockholm. Styrelsen träffas ju nuförtiden 

också digitalt med jämna mellanrum, 
vilket underlättar styrelsearbetet och 
samarbetet med kansliet.

Försäkringen
SFÖ har bytt försäkringsmäklare och på 
sidan 10 kan du läsa mer om varför.

Förslag på standardavtal
Styrelsen har inlett arbetet med att 
ta fram ett förslag på standardavtal mellan 
uppdragstagare och uppdragsgivare.
  Vi vill gärna komma i kontakt med 
medlemmar som skulle vara intresserade 
av att arbeta vidare med förslaget, så att 

det passar båda parter. Om du är intres-
serad av att ingå i denna arbetsgrupp, hör 
av dig till styrelsen@sfoe.se.

Prisenkäten
Några har efterfrågat den nya 
prisenkäten, men vi har 
bestämt att den ska utformas 
på ett annat sätt, som mera 
speglar översättarens vardag. Den kommer 
så småningom, vi lovar …
 
Vi hoppas förstås att få se dig i Lund i 
april! Du har väl anmält dig?

STyReLSeN

V
ad är det vi ska fokusera 
på? Jobbiga kunder? Tajta 
deadlines? Teknik som tar 
över? Eller ska vi fokusera 
på vår egen kompetens 

som lingvister och på det vi har att 
tillföra i arbetsflödet? I detta nummer 
tittar vi specifikt på översättares attityd 
och inställning till sin verksamhet och 
till sina kunder. Visst, vi kan ha skitjob-
biga kunder och uppdrag som inte tillför 
något till vår allmänbildning, men tillför 
vi något genom att berätta det till höger 
och vänster? Kanske finns det andra 
vägar vidare? Allt handlar om vår attityd 
– eller vårt mindset som det heter på god 
svengelska. Och att dra ner kollegor i det 
elände vi upplever är sällan den rätta vä-
gen. Chris Durbans recept är att kritiskt 
studera vad vi kan tillföra – och vad vi 
inte kan tillföra. Sherif Abuzids är mera 
brutalt – sluta klaga – det gör bara dina 
kollegor negativa. 
 
äR DeTTA NÅGOT som går att studera 
med akademiska glasögon? Marcus 
Westerlund har skrivit sin masteruppsats 
om översättares status och förhållan-
det mellan språkföretag och enskilda 
översättare. Intressanta funderingar! 
Men vad ska vi konkret göra för att vända 
på tillvaron? Väcka Linn Åslunds inre 
effektivitetsmonster kanske – lika effek-
tivt oberoende av behåstorlek! Lägga ett 
anbud i en upphandling av översättning? 

Vad har du att tillföra?
Eller nöjt konstatera att vi är alldeles för 
värdefulla för att anställas – det tycker i 
alla fall Tess Whitty.
 
eN VäG VIDARe kan vara att, liksom 
Anna Hermerén och ovannämnda Tess 
Whitty, ta det där obekväma hoppet över 
pölen, till landet där man kan bli stämd 
och dömd för att man råkade glömma 
att understryka det olämpliga i att inte 
torka pudeln i mikron. Lugnast att vara 
försäkrad – säg hej till SFÖ:s nya försäk-
ringsförmedlare på sidan 10!
 Språk debatteras även på högre 
politisk nivå. Följ med Sofia Malmgård 
till Språkpolitikens dag eller underteck-
nad till Europahuset och Europeiska 
kommissionens allt intensivare jakt efter 
nya externa översättare – kanske dags 
att planera ett anbud i den kommande 
upphandlingen? Prata med DGT:s repre-
sentanter på SFÖ-konferensen i april!
 
DeTTA NUMMeR HANDLAR i mångt och 
mycket om den enskilde översättarens  
situation. I nästa nummer, frampå 
vårkanten 2018, tar vi en närmare och 
kritisk titt på vad språkföretagen – över-
sättningsbyråerna – LSP (kärt barn har 
många namn) håller på med och vilka 
roller vi alla har i ett översättningslandskap 
som förändras så snabbt att ingen riktigt 
hänger med. Detta inte minst på grund 
av den neurala maskinöversättningen 
och den nygamla yrkesbeteckningen 

post editor – efterredigerare – fenomen 
som vi också kommer att granska i nästa 
nummer.
 
SLUTLIGeN, eTT VARMT välkommen till 
vår nya bildredaktör Marie Ramel som 
står för omslag och bildurval, och till 
vår egen serietecknare Helena Hellman 
som ska bidra med en strip Traduttore 
traditore i varje nummer!

BJÖRN OLOFSSON

chefredaktör

Förresten, du som inte är medlem i SFÖ 
men som ändå läser Facköversättaren, 
vill du bli uppsatt på sändlistan? Klicka här!
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MARKNADSFÖRING

E
nligt Chris Durban har 
många av oss fastnat i kon-
ventionellt säljtänk. Istället 
behöver vi förstå vem kunden 
vi möter är. Vi kommuni-

cerar inte bara ord, utan även idéer. Vi 
måste med andra ord ta tillbaka initi-
ativet, själva utforma innehållet i vårt 
erbjudande, och inte låta konventionell 
säljteknik diktera våra svar.
 Chris Durban gjorde ett stort intryck 
redan på SFÖ-konferensen i Eskilstuna 
2015 genom sin benhårda övertygelse 
om att kunder är beredda att betala för 
kvalitet. Hon framhåller vikten av att 
förhandla med rätt person och anpassa 
våra svar efter den vi har att göra med. 
 Mellanchefer är inte alltid 
intresserade av kvaliteten på 
översättningen, utan tänker 
mest på budgeten och för dem 
räcker det med att översätt-
ningen ”inte är för dålig”. 
Priset måste vara det rätta. De 
är dessutom rädda för att göra 
ett val som på något sätt kan försätta dem 
i dålig dager, och blir nervösa inför tan-
ken på att lägga ut ett jobb på någon som 
inte är tillgänglig dygnet runt. Det gäller 
med andra ord att få dem på kroken 
genom att visa att vi har flexibilitet och 
backuplösningar om något skulle hända.
 När man har att göra med tekniker 
ska man på samma sätt komma ihåg att 

Kunderna 
är beredda 
att betala 
för kvalitet

Översättare är förhoppningsvis bra på att översätta, men säljare är de inte 
alla gånger. Chris Durban, nestorn inom finansiella översättningar och en väl 
sedd gäst på svenska översättarkonferenser, lyfter fram vanliga feltänk när 
vi säljer våra tjänster. Hon uppmuntrar oss att inte vara rädda, men att välja 
våra strider.

de ofta ser på innehållslig korrekthet 
snarare än språklig kvalitet – här gäller 
det att framhålla att vi använder modern 
översättningsteknik som ger terminolo-
gisk kontinuitet och konsekvens.
 Frågan som Chris Durban ger oss att 
besvara är följande: vad är det som gör 
mina översättningar till bra översätt-
ningar – och för vem? Hur ska jag kunna 
sälja in mig utan att göra köparna nervö-
sa inför att ha att göra med en frilansan-
de översättare istället för en stor byrå?

Sök rätt kontakter
Chris Durban betonar att vi behöver bli 
bättre översättare och bättre yrkespersoner, 
men vi måste även söka kontakt med dem 

som sitter på den verkliga 
makten, det vill säga ta oss 
förbi mellancheferna och deras 
budgettänk. Vårt mål är att 
hitta dem som ska använda 
måltexterna. De är beredda att 
betala för kvalitet!
     Detta kan innebära att 

vi måste söka nya kunder, eller ”lämna 
hemmet” som Chris Durban uttrycker 
det – och kanske lämna gamla kunder. För 
att detta ska vara möjligt behöver vi vara 
nåbara och snabbt svara på förfrågningar. 
 Bättre kunder och bättre betalt låter ju 
som en win-win, men det krävs alltså en 
del för att nå dit, enligt Chris Durban. Vi 
måste erbjuda mervärde, lösa kundens 

problem, tänka på vad kunden behöver 
och erbjuda det lilla extra.

Staka ut territoriet och sätt gränser
Mycket viktigt: vi måste åter staka ut 
vårt territorium och bestämma exakt var 
våra gränser går. Vi måste sätta ner foten 
och förklara att ”det här gör jag inte”. 
Gränserna kan vara både geografiska och 
ämnesrelaterade. 
 Chris Durban nämner som exempel 
när styrelsens ordförande ska formulera 
verksamhetskritiska manus. Då är det 
extra viktigt med både fingertoppskänsla 
och exakthet. Det är den typen jobb som 
hon gör, och därför söker hon kunder 
som kan erbjuda sådana uppdrag – och 
som är beredda att betala vad det kostar.

Passa på att bifoga
Ett exempel på smart marknadsföring för 
att hitta rätt kunder är att bifoga en in-
formationsbroschyr om vårt företag varje 
gång vi skickar en offert. På så sätt skapar 
vi oss med tiden ett namn inom vårt 
utstakade territorium. Vi kan bli en obe-
stridd kung inom vårt utvalda område, 
istället för att trängas med en massa andra 
och konkurrera om brödsmulorna.

Redigerat och uppdaterat referat 

från SLAM!-konferensen 2016

KATARINA LINDVe 

BJÖRN OLOFSSON

Tänk om 
– tänk rätt
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Hur länge har du jobbat som 
översättare? 
Birgitta Swärm (BS): Sedan 2006.
eva Heljesten (eH): Sedan början av 
1996; snart 22 år.
erik Johansson (eJ): Sedan 2011.
Helene Kolseth (HK): I snart 6 år.
Katarina Lindve (KL): Började 2005. På 
heltid sedan 2010.
Översättare som önskar vara 
anonym (XX): Sedan 1998.

Var finns de flesta av dina kunder? 
Har fördelningen förändrats efter-
hand?
BS: Utanför Sverige, i Europa. Antalet 
kunder i USA ökade efter min ATA-cer-
tifiering.
eH: I Europa; ungefär lika många i 
Sverige som i resten av Europa. USA och 
Kanada ligger dock inte långt efter. Ser 
man till omsättning varierar det mycket. 
Men tendensen går mot icke-svenska 
kunder.
eJ: De flesta av mina kunder finns inom 
EU, så har det varit sedan jag började 
som översättare.

Jobb across the pond

Hur är det egentligen att arbeta på den nordamerikanska marknaden? 
Är det på något sätt annorlunda mot att jobba för kunder i Europa? 
Och hur gör man med betalningar och försäkringar? Vi bad några 
översättare att presentera sig själva och berätta om sina erfarenheter. 

HK: I början tog jag i stort sett alla upp-
drag som dök upp, små och stora, från 
olika länder, som Finland, Indien och 
USA. Några har blivit stamkunder. Se-
dan 5 år tillbaka har jag en stor återkom-
mande kund i Europa. Övriga kunder är 
numera oftast från Australien och USA.
KL: Just nu jobbar jag åt en amerikansk 
kund. Jag började med nästan uteslu-
tande utländska kunder (mest EU); men 
gick mer och mer mot svenska kunder 
innan jag började arbeta med min nuva-
rande kund.
XX: Just nu har jag inte så många kunder. 
Mina flesta uppdrag kommer från Sveri-
ge, Danmark, Norge och USA. Tidigare, 
när jag jobbade för byråer, hade jag fler 
kunder i övriga Europa.

Hur upplever du att det är att arbeta 
för kunder/byråer i USA? är det på 
något sätt annorlunda mot att jobba 
för kunder i europa?
BS: Mitt intryck är att amerikanska 
kunder ställer högre krav på kvalitet och 
är villiga att betala för det. MEN: alla 
mina kunder som inte har betalat inom 

utlovad tid är amerikanska kunder. Alla 
amerikanska kunder är inte sådana, men 
jag har inte alls råkat ut för detta med 
kunder av annan nationalitet. Jag har 
nästan känslan av att det är satt i system. 
De lovar att betala inom 30 dagar för 
att locka till sig frilansare, men har inte 
avsikten att göra det. När jag påminner 
får jag oftast betalt direkt, men får aldrig 
veta orsaken till dröjsmålet.
eH: De har ofta mer bråttom. Å andra 
sidan ”vinner” man ju en dag i och med 
tidsskillnaden. De kan ha lite svårt att 
förstå att vi gärna är lediga kvällar och 
helger – och rentav tar semester.
eJ: Jag tycker inte att det är någon större 
skillnad. Det blir ofta lite mer pappersex-
ercis och de har en tendens att ligga efter 
teknikmässigt. Men inga avgörande 
skillnader. Sen skiljer det sig ju såklart 
språkligt, i synnerhet när det gäller mar-
ketingtexter, men det är ju ofrånkomligt.
HK: Nej, inte något jag har märkt av.
KL: Får förklara mer om vilka regler som 
gäller i Sverige.
XX: När jag har haft kontakt med 
amerikanska byråer har det oftast runnit 
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ut i sanden på grund av omfattande 
pappersarbete, NDA-avtal och andra 
väldigt långa och ogenomskinliga avtal. 
Min USA-kund är inte en byrå, utan ett 
industriföretag. De har en omfattande 
exportverksamhet, och tre anställda  
projektledare som sköter kontakterna 
med frilansöversättare i olika länder. 
Korrektur och termfrågor sköts av före-
tagets generalagenter i respektive land.

Man hör ibland att översättare  
ogärna arbetar på USA-marknaden 
på grund av ”man inte vågar” och 
”där blir man ju bara stämd”. Hur ser 
du på sådana uttalanden och hur har 
du själv löst försäkringsfrågan?
BS: Jag är medveten om risken, men har 
varit beredd att ta den. Det känns som 
om jag har bra skydd via SFÖ:s företags-
försäkring.
eH: Har aldrig blivit stämd, däremot har 
jag en gång förlorat stora pengar när ett 
företag i USA hamnade på obestånd.  
I ett sådant läge är man liten och kan 
inte göra mycket. På grund av den höga 
extrapremien på SFÖ:s försäkring om 
man vill inkludera USA har jag valt att 
inte göra det.
eJ: Det är inget jag har reflekterat över 
överhuvudtaget. Jag har aldrig känt  
att jag inte vågar jobba mot kunder från 
USA. Jag är försäkrad men jag har aldrig 
tittat specifikt på hur min försäkring 
fungerar i USA och har inte heller   
fått några frågor från kunder där om 

huruvida jag är försäkrad.
HK: Det har jag inte hört, och inte tänkt 
så mycket på. Eftersom uppdragen går 
via en byrå litar jag på (och vet) att de 
kvalitetskontrollerar innan de levererar 
till slutkund.
KL: Kunden ansvarar för försäkrings- 
skyddet, men håller med om att det 
bidrog till att jag tidigare undvek ameri-
kanska kunder, det och de pinsamt låga 
ersättningsnivåerna som vissa kunder 
erbjöd.
XX: När det gäller försäkringsfrågan 
anser jag att de premier man får betala hos 
svenska försäkringsbolag inte är skäliga. 
Eftersom översättningarna i mitt fall inte 
handlar om sådant som kan orsaka några 
större skador, och eftersom jag anser mig 
ha bra kontakt med uppdragsgivaren kör 
jag utan försäkring. (Ta i trä.)

Upplever du någon skillnad i dina 
amerikanska och europeiska kunders 
betalningsvilja?
BS: Se mitt svar på frågan om hur det är 
att arbeta för byråer i USA.
eH: Det där är individuellt; man kan råka 
ut för företag både där och här i Europa 
som kräver längre betalningsfrist, och då 
är det ju upp till en själv att välja om man 
vill arbeta med dem eller inte.
eJ: Det kan jag inte påstå. Jag har nog å 
andra sidan rent allmänt haft tur för jag har 
än så länge nästan alltid fått betalt av alla 
kunder, oavsett var de befunnit sig, även om 
det har hänt att betalningar varit sena.

HK: Inte direkt, möjligen att de jobbar lite 
mer på att pressa priset.
KL: Nej.
XX: Nej.

Hur fungerar det med betalningarna 
från USA enligt din erfarenhet? är 
det krångel med extra bankavgifter 
eller kan man lösa det på något  
smidigare sätt?
BS: För de flesta amerikanska kunder får 
jag betala en bankkostnad på 50 kr per 
inbetalning. Dock kan en del göra vanlig 
banköverföring med en inbetalnings-
kostnad på 2 kr (i min bank), så varför 
inte alla kan/vill använda ett sådant 
betalningssätt vet jag inte.
eH: Det har förekommit med vissa 
kunder att de tar 100 kr för att överföra 
via bank. Då kan det vara bättre att välja 
till exempel PayPal. Andra kunder klarar 
det, så det beror nog mest på vilken bank 
och lösning de använder på sin sida. 
Något att ha i åtanke när man accepterar 
nya kunder.
eJ: Hur man sköter betalningar är nog 
den största skillnaden som jag märkt 
av. Avgifterna för överföringar från 
företag i USA är mycket högre, i alla fall 
internationellt, och därför vill de ofta 
betala med check. Då det är extremt dyrt 
att lösa in checkar i Sverige är det inget 
rimligt alternativ. Paypal har jag också 
blivit tillfrågad om men jag tycker inte 
att det är ett bra alternativ. Några kunder 
har velat ta betalt för banköverföringar 
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Birgitta Swärm
Birgitta bor och 
arbetar i Stock-
holm.
Efter många år 
i IT-branschen 
frilansar hon 
sedan 2006 
inom det hon 
alltid brunnit 

för – språk – som tekniköversättare. 
Birgitta översätter från engelska till 
svenska och har IT, patent, telekom, 
elektronik och mekanik som sina 
specialområden. 
 Skulle någon som känner Birgitta 
beskriva hur hon är som person skulle 
alldeles säkert följande ord förekom-
ma: språkintresserad, nyfiken, social, 
sportig och älskar att resa.
 På fritiden träffar hon gärna vänner 
som finns både här i Sverige och utom-
lands, är ute i naturen med familjen, 
spelar tennis, styrketränar, sjunger i 
kör och tränar simning (medley).
 

eva Heljesten
Eva har arbetat 
som översättare  
sedan 1995 och 
driver eget 
företag sedan 
2007. Hon har ett 
förflutet på f.d. 
Televerket och 
inledde sin över-

sättarbana i IBM:s hårda men nyttiga 
skola. IT och telekom ligger därför 

henne varmt om hjärtat. Det gör även 
marknadsrelaterade texter då hon har 
DRMI-examen inom strategisk mark-
nadsföring från RMI Berghs. På senare år 
har även miljö, läkemedel och medicin-
teknik blivit heta ämnen för henne.
Eva har skrivit deckaren Den gula giraffen 
och bidragit med layout, bilder och en 
novell i antologin Från ljugarbänken i 
Täby. På fritiden tränar hon sina retriev- 
rar i apportering och tävlar i elitklass 
med den äldre labradoren. Hon bor i ett 
1800-talstorp i Vallentuna.
 

erik Johansson
Erik började som 
översättare för ett 
företag i turist-
branschen då han 
bodde i Berlin för 
sex år sedan. När 
han flyttade hem 
till Sverige bestäm-
de han sig för att ge 

sig på en karriär som frilansare och som 
han själv skriver: ”… även om jag kanske 
har ångrat det en eller annan gång (jag 
kan villigt erkänna att jag hade absolut 
noll koll på vad jag gav mig in på) så är 
jag väldigt glad för det idag. Jag trivs både 
med själva arbetet och med den kring-
flackande livsstilen som frilansare.”
 Erik jobbar främst med IT och  
marknadsföring men även en del med 
idrott, företrädesvis fotboll och cykel-
sport. Tittar för närvarande en del på 
kurser i copywriting för att utveckla sitt 
kreativa skrivande.

Helene Kolseth
Helene Kolseth 
är översättare 
och skribent i det 
egna företaget 
Naiku Trend. 
Hon översätter 
huvudsakligen 
från engelska 
och italienska 

till svenska.  Eftersom hon älskar att 
resa, tycker hon själv att hon har det 
perfekta yrket, eftersom jobbet alltid 
går att ta med.
 

Katarina Lindve
Bor för närva-
rande i Göteborg 
och arbetar 
in-house med 
översättning och 
lokalisering av 
vårdadminis-
trativa program 
samt upphand-

lingsunderlag. Tidigare specialisering 
på juridik, finansiell översättning, IT, 
medicinteknik, journalistisk bear-
betning samt idrott. Ännu tidigare: 
journalist. Fullvärdig medlem i SFÖ. 

men det har alltid gått att lösa så att båda 
parter blir nöjda.
HK: Utanför Europa tar jag betalt via 
Paypal, det är också vad många kunder 
föreslår. För dem verkar det krångligare 
att betala via bank. Jag försökte en gång 
efter ett stort uppdrag, eftersom Paypal 
tar sin avgift i procent av betalningen, 
men det slutade med att kunden hellre 
betalade mig lite extra som kompensa-
tion. Paypal fungerar annars smidigt 
både för kunden och för mig.
KL: Inte längre. Tidigare kom erbjudan-
den om att betala med check eller via 
PayPal. Nu fungerar banköverföring.
XX: Med min kund fungerar det smärt-
fritt med banköverföringar. Banken tar 
ut en avgift på 40 kronor, men det är för-
sumbart i sammanhanget. Däremot har 
jag vid flera tillfällen fått förfrågningar 
från presumtiva kunder som vill betala 
med check. Den gubben går inte.

är du certifierad genom American 
Translators Association (ATA)? 

Om ja: Vad har certifieringen gett 
dig? Har du märkt några skillnader 
i kundernas inställning eller nya 
förfrågningar? Skulle du rekommen-
dera certifieringen åt andra svenska 
översättare och varför?
Om nej: är ATA-certifieringen något 
du saknar?
BS: Ja, jag är certifierad. Certifieringen 
är ett kvitto på kvaliteten på mina över-
sättningar. Kunderna är i regel väldigt 
positiva till certifieringen, i synnerhet 
amerikanska kunder. Antalet förfråg-
ningar genom ATA:s webbplats har 
dessutom ökat sedan jag certifierade mig 
2012 – särskilt när det gäller granskning.
eH: Nej. Jag gjorde ett försök för ett 
antal år sedan, och tyckte provet var 
enkelt och att jag självklart hade klarat 
det. Fick dock veta att jag misslyckats, 
men det kostade ännu mer att ta reda 
på varför (ovanpå en redan mycket dyr 
certifieringsprocess) så jag avstod och 
bestämde mig för att det fick vara. 
Jag känner mig trygg i min kompetens 

även utan den – som jag ser det – ganska 
gammalmodiga bedömningar som måste 
ha legat till grund för deras bedömning. 
Jag har aldrig behövt ångra detta beslut 
utan har gott om nöjda kunder även 
utan certifieringen. Min tro är att det är 
svenska översättare bosatta i USA som 
gör bedömningarna och de kan ha svårt 
att på distans hänga med i den moderna 
språkutvecklingen. Det kan medföra att 
de bedömer saker som fel som i själva 
verket är helt accepterade i modernt 
svenskt språkbruk.
eJ: Nej, jag är inte certifierad genom 
ATA. Jag kan sakna en certifiering rent 
generellt, om än inte specifikt ATA. Det 
är inte något som mina kunder efter-
frågar, men det vore meriterande att 
kunna visa upp för potentiella kunder. 
Jag kommer framöver att titta närmare 
på såväl ATA-certifieringen som övriga 
tillgängliga alternativ.
HK: Nej tyvärr. Det hade förstås varit 
bra som kvalitetsstämpel och kanske 
gett fler uppdrag som ny. Jag hade säkert 
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ATA-certifiering – en chans att visa din kvalitet

n Den amerikanska översättaror-
ganisationen American Translators 
Association (ATA) erbjuder sedan 
några år tillbaka en certifiering för 
översättning från engelska till svens-
ka. En certifiering från ATA är en av 
de mest erkända och prestigefyllda 
på dagens internationella marknad 
och ett sätt att visa för potentiella 
kunder världen över att du erbjuder 
översättning av hög kvalitet. Att 
vara certifierad är ett bevis på din 
kompetens och skicklighet. Den ger 
trygghet för kunden och ökar din 
konkurrenskraft.
Var? 
Certifieringsproven anordnas alltid 
i anslutning till ATA:s årliga konfe-
renser i USA, men även vid andra 
tillfällen i USA, Europa och Norden, 
beroende på efterfrågan. 
När?
Certifieringsprov anordnas 18 april 

2018 i anslutning till konferensen BP18 i 
Wien och planeras även  den 14 september 
2018 i anslutning till SLAM!-konferensen 
i Malmö. En lista över certifieringstillfällen 
finns här.
Hur?
Certifieringsprovet äger rum under tre 
timmar. Provkandidaten får tre textpas-
sager (allmänna texter) och ska översätta 
två av dessa. Lexikon får användas och 
vid vissa certifieringstillfällen kan man 
skriva provet på dator. Endast ATA-med-
lemmar får skriva provet. Kostnaden för 
provet är 300 US-dollar.

n Mer information om ATA och ATA:s 
certifiering finns på webbplatsen www.
atanet.org/certification. Här kan du också 
ansöka om medlemskap, beställa ett öv-
ningsprov (ett prisvärt sätt att förbereda 
dig inför det riktiga provet), ladda ner 
blanketter samt registrera dig för certifie-
ringsprovet.

n ATA-certifiering finns i dag för 
följande språkriktningar:
Till engelska från arabiska, danska, 
franska, italienska, japanska, kroatis-
ka, nederländska, polska, portugisis-
ka, ryska, spanska, svenska, tyska och 
ukrainska.
Från engelska till arabiska, finska, 
franska, italienska, japanska, kinesis-
ka, kroatiska, nederländska, polska, 
portugisiska, ryska, spanska, svenska, 
tyska, ukrainska och ungerska.

n Mer information om ATA finns på 
http://www.atanet.org 
För frågor kontakta gärna:
Tess Whitty, samordnare för ATA-cer-
tifieringen engelska–svenska
Lisa Dahlander, administrator, Nordic 
Division, ATA
Anna Hermerén, assistant administra-
tor, Nordic Div., ATA

Jobba mot USA – på egen risk!

n USA:s rättssystem lämnar som 
bekant utrymme för skadeståndskrav 
som ter sig bisarra med europeiska 
mått mätt, som ger advokater inom 
civilrätt en marknad utan dess like 

och som tvingar leverantörer av varor 
och tjänster over there att jobba med 
både hängslen och livrem. Denna situa-
tion påverkar givetvis både premier för 
ansvarsförsäkring och ersättningsgrän-

ser för översättare med kunder i USA. 
Detta kommer vår nya försäkringsför-
medlare FUAB (se sidan 10) att berätta 
mer om på SFÖ-konferensen i Lund  
– du har väl anmält dig?                        BO

certifierat mig om jag hade planerat att 
arbeta som översättare, men det var 
mer av en slump att jag kom in på det. 
ATA-certifieringen är inget jag direkt 
saknar, eftersom jag hade tur och fick 
bra kunder tidigt. Kunden i Europa ger 
regelbunden feedback som visar att de 
är mycket nöjda. Med kunden (byrån) i 
USA har jag en bra dialog om det uppstår 
några tveksamheter i översättningen. 
Men, utbildning och certifiering är aldrig 
fel. Det skulle nog vara bra för att kunna 
arbeta bredare i USA, känna sig säkrare 
och få fler kunder där. 
KL: Jag är inte ATA-certifierad men skul-
le vilja bli det. Det är svårt att förklara 
vad den svenska auktorisationen innebär 
för amerikanska kunder, ja till och med 
för vissa europeiska kunder. Däremot vet 
alla vad ATA innebär.
XX: Nej och nej. Jag rör inte texter som 
handlar om ekonomi eller juridik, och 
jag behöver inte fler uppdrag än vad jag 
redan har.

Avslutningsvis: Skulle du rekom-
mendera andra översättare att arbe-
ta för den amerikanska marknaden?
BS: Ja, det skulle jag göra.
eH: Jag tror kanske inte att det är för alla. 
Det innebär trots allt en ökad osäkerhet 
och väldigt ofta extremt snabba puckar. 

Själv tycker jag om omväxling och har 
svårt att sitta nergrottad i ett och samma 
större projekt under lång tid. Jag föredrar 
att ha många mindre projekt löpande 
parallellt och tilltalas på något sätt av 
de snabba bollarna, och då kan det vara 
en bra idé att prova sina vingar på andra 
sidan Atlanten. Som medlem i ATA kan 
man delta billigare i deras konferens. Jag 
har varit på två sådana hittills. Kul, men 
rätt dyrt.
eJ: Absolut, det vore ju synd att missa 
en så otroligt stor marknad för oss som 
översätter från engelska till svenska. Jag 
har både arbetat på plats i USA och hem-
ifrån för kunder därifrån och det är inget 
jag ångrar det minsta, tvärtom.
HK: Ja, absolut. Man måste ha bra kom-
munikation med kunden. Jag har varit 
öppen med områden där jag inte känner 
mig hemma och har bett dem hitta 
någon annan. Fast ofta vill de att jag gör 
jobbet i alla fall. Det har hänt att texten 
hamnat hos mig i slutänden ändå, för att 
granska en annan översättares arbete. 
Då till ett lägre pris, men jag har hittat så 
många fel att jag hade gjort det bättre och 
fått mer betalt om jag tagit uppdraget 
från början. Efter att ha sett det vågar jag 
ta fler uppdrag, men ber om ett par dagar 
extra när texten är svår.
KL: Om man hittar rätt kund: ja.

XX: Ja, men med kräsen urskiljning. 
Hoppa inte på första bästa erbjudande, 
undvik stora byråer med prestigeprojekt 
som pesten (gäller f.ö. även för resten 
av världen) och lita på magkänslan om 
något känns fel.

Sammanställt av 

ANNA HeRMeRéN

TeSS WHITTy

https://www.atanet.org/conf/2017/
https://www.atanet.org/conf/2017/
http://bpconf.com/
http://bpconf.com/
http://www.slamconf.com/
http://www.slamconf.com/
http://www.atanet.org/certification/upcoming_exam_sittings.php
http://www.atanet.org/certification/
http://www.atanet.org/certification/
http://www.atanet.org/
mailto:tess%40swedishtranslationservices.com?subject=
mailto:translations%40dr-word.com?subject=
mailto:anna.hermeren%40analogica.se?subject=
https://sfoe.se/sv/sfos-konferens-2018-2/
mailto:anna.hermeren%40analogica.se?subject=
mailto:tess%40swedishtranslationservices.com?subject=
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FÖRSÄKRING

F
örsäkringsutveckling AB 
är Sveriges enda fristående 
gruppförsäkringsförmedlare, 
helt inriktad på att utveckla 
och administrera försäkrings-

lösningar anpassade för småföretagare. 
Tillsammans med våra partners tar vi 
fram heltäckande program inom person-
försäkring (liv- och hälsorelaterade för-
säkringar för företagaren, företagarens 
familj och anställda) och sakförsäkring 
(försäkringar för företaget, företagets 
egendom och företagarens egendom).

Varför är det extra viktigt för företa-
gare att välja försäkringar?
Som företagare står du utanför de försäk-
ringar som anställda automatiskt omfattas 
av genom arbetsmarknadsavtal eller via 
sin anställning. Det är därför viktigt att 
du sätter dig in i vilka händelser samt 

SFÖ:s nya 
försäkringsförmedlare
Försäkringsutveckling AB 
förmedlar SFÖ:s gruppförsäkringar

inre och yttre faktorer som kan påverka 
dig och din verksamhet. Utifrån det kan 
du sedan göra ett aktivt val när det gäller 
vilka händelser du kan och vill hantera 
själv, och vilka händelser du vill köpa ett 
försäkringsskydd för.

Rätt försäkringsskydd för dig och ditt  
företag innebär att verksamheten kan 
överleva och snabbt återhämta sig även 
efter allvarliga händelser. Fel försäk-
ringsskydd kan däremot innebära att 
verksamheten måste läggas ned.

Företagsförsäkring
Tillsammans med SFÖ erbjuder vi en 
bra och prisvärd företagsförsäkring för 
dig, anpassad efter din verksamhet. 
Försäkringen omfattar egendomsskydd, 
avbrottsskydd, ansvarsförsäkring och 
rättsskydd. Beroende av din verksamhet 

kan du dessutom välja anpassade till-
läggsförsäkringar för att få det skydd som 
passar bäst för dig och din verksamhet, 
till exempel verksamhet i Norden, världen 
eller om ni är flera anställda i företaget. 
Som studentmedlem i SFÖ kostar din 
försäkring endast 350 kr per år.

Vi ses i Lund den 20–21 april 2018
Försäkringsutveckling AB kommer  
självklart att vara på plats vid årets 
SFÖ-konferens. Du är mycket välkommen 
att besöka vår monter och prata försäkring. 
Väl mött! 

Kontakta oss gärna om du har frågor 
eller funderingar om ditt försäkrings-
skydd och se vår annons på sid 29.
SFÖ:s försäkringsservice
Telefon: 08-520 056 37
E-post: sfoe@fuab.com
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Översätter du där 
det går vilt till?
n På Explore (f.d. Vildmarksmässan) 
finns flera utställare som skulle 
kunna vara intressanta för dig, t.ex. 
olika turistorganisationer som vill 
marknadsföra sina länder. Varför 
inte gå dit och prata med dem, 
försedd med ett gäng visitkort? 
Passa gärna också på att nämna att 
du är medlem av SFÖ och berätta 
om sökfunktionen på vår webbplats 
– det ger inte bara ett gott intryck 
av dig själv, utan visar också var 
de kan hitta översättare med andra 
språkkombinationer.
 Explore går av stapeln på Älvsjö-
mässan i Stockholm 9–11 mars. För-
utom de olika utställarna anordnas 
många spännande seminarier på 
temat resor och friluftsliv. 
 Du hittar mer information på 
www.exploreoutdoors.se!

Marknadsföringsgruppen via 
ANNA STJeRNSTRÖM

T ill Marknadsföringsgruppens 
främsta uppgifter hör att 
synliggöra Sveriges Facköver-
sättarförening, att höja över-

sättaryrkets status i allmänhet och att 
informera potentiella köpare om vikten 
av bra översättning.
 Ett sätt att göra det är att besöka 
mässor som företrädare för SFÖ. Den 7–8 
november 2017 var Marknadsförings-
gruppen på Svenska mässan i Göteborg.
Vi valde just mässan Logistik och 
transport för att det är en bransch med 
mycket kontakt över gränserna och det 
därför borde finnas ett stort behov av 
översättningstjänster inom många olika 
ämnesområden, till exempel avtals-  
juridik, teknik, miljö, administration, 
kommunikation och marknadsföring. 
Mässutställarna bestod av svenska och 
utländska företag samt svenska filialer 
till större utländska företag. Vi hade med 
oss broschyren ”Goda råd till köpare av 
översättningar” och bokmärken med 
adressen till SFÖ:s webbplats. Dessa 

delade vi ut efter att ha samtalat med 
utställarna om deras kommunikation 
med företag och kunder i andra länder. 
Vi diskuterade vilket språk de använder 
sig av och vem som producerar texter 
och eventuella översättningar. Det finns 
ju många bra argument för att inte göra 
detta själv när man har en annan roll i 
företaget, och för att inte ha alla hand-
lingar på engelska när medarbetare och 
kunder har andra förstaspråk. Det gick 
ofta att få till bra samtal om dessa frågor, 
även om vi fick gå försiktigt tillväga för 
att inte trampa på några tår.
 Att ett bra språk är avgörande för att 
företagens budskap ska nå fram och för 
att göra ett gott intryck kan man oftast 
enas om när det väl kommer på tal. Vi 
hoppas att denna insikt syns i mässdel-
tagarnas rutiner framöver, inte minst 
genom att de besöker SFÖ:s webbplats 
och använder vår sökmotor.

Marknadsföringsgruppen via 
MARIA ANDeRSSON 

Terminologitung 
memoQ 8.3
n Kilgray lanserade i november 
memoQ 8.3. De största förändring-
arna mot tidigare ligger i funktionen 
för terminolo-
giextrahering. 
Gränssnittet 
har blivit 
tydligare, flera 
funktioner har 
putsats och 
kontext för 
extraherade termer kan matas in 
effektivare. Och nu kan både extra-
herade termer och vanliga termba-
ser exporteras direkt till Excel, utan 
omvägen över en csv-fil.
 Även i övrigt har flera trevliga 
funktioner tillkommit, som att 
kunna backa till en specifik tidigare 
version av ett segment och att arbeta 
med WordPress-projekt.

BO

Att synliggöra SFÖ

http://www.exploreoutdoors.se/
www.exploreoutdoors.se
mailto:marknadsforing%40sfoe.se?subject=
mailto:anna%40myratextoversattning.se?subject=
mailto:marknadsforing%40sfoe.se?subject=
mailto:maria%40sprakiskrift.se?subject=
https://www.memoq.com/en/
https://www.memoq.com/en/memoq-versions/memoq-8-3
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Därför bör översättare 
sluta klaga på sin bransch

S
jälv ser jag det här hela tiden 
i sociala medier, särskilt i 
olika Facebook-grupper. 
Konstigt nog har jag märkt 
att jag själv inte klagar på 

sådana saker. Jag är heller inte ensam om 
det utan känner flera andra översättare 
som håller med: 
 – Ju mer vi klagar, desto mindre pro-
duktiva blir vi, enligt min uppfattning, 
menar Tania Martin. 
  – Jag tror att det går upp och ner på 
marknaden oavsett vilket yrke man har, 
säger Najla AbdelHameed. 
 Det betyder inte att jag aldrig någon-
sin klagar, men jag får inte dessa typiska 

Hur många gånger har du hört översättare, språkvetare eller tolkar prata om 
att många kunder vänder sig till billigare språkarbetare utan kvalifikationer, 
att översättningsbranschen har blivit förstörd av alla oprofessionella över-
sättare, projektledare och byråer eller att maskinöversättningen kommer att 
ta död på branschen – du kanske rentav hör eller läser sådant varje dag? Eller 
åtminstone ett par gånger i veckan?

mantran i huvudet så snart ett jobb går till 
någon annan, när jag får en förfrågan om 
efterredigering eller när en kund tycker 
att mina priser är för höga. Låt mig berätta 
varför jag inte brukar klaga!

1. Många branscher har samma 
problem
Jag deltar i många grupper utanför språk-
branschen och vet att yrkesgrupper som 
webbdesigners, programmerare, copywri-
ters och specialister på digital marknads-
föring har samma problem i sina bran-
scher. Det finns alltid mindre kvalificerade 
personer som tar sig in på marknaden. 
Det kan finnas olika skäl till det, och ett 

av dem är troligen att det inte finns någon 
tröskel för att ta sig in i branschen.
 Det krävs inga större summor pengar 
för att börja jobba inom språkbranschen 
eller andra webbaserade yrken, och därför 
tror många att det räcker med att kunna 
ett främmande språk och ha en dator med 
internetuppkoppling för att bli översät-
tare. Det har lett till att en strid ström av 
icke-kvalificerade översättare har kommit 
in på marknaden.
 Dessutom är vår bransch helt oreglerad 
i många länder: I mitt hemland Egypten 
finns till exempel inget officiellt organ som 
reglerar branschen, och många översättare 
har det tufft. En del icke-statliga organi-
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SLUTA KLAGA

sationer saknar kompetent personal till 
att driva verksamheten, och liknande 
problem finns i många andra branscher.

Mitt råd:
Acceptera att språkbranschen alltid kom-
mer att dras med vissa problem, och låt 
inte det hindra dig från att göra ditt bästa.
 
2. Konkurrens är en del av all företags-
verksamhet
Att ha konkurrenter ingår i jobbet som 
egenföretagare! Om du har många konkur-
renter betyder det faktiskt bara att du verkar 
inom en lönsam marknad.
 När man började publicera nyheter på 
nätet trodde många att papperstidningarna 
skulle försvinna helt, men de har överlevt. 
Upplagorna har förvisso minskat, men 
tidningarna finns kvar och går fortfarande 
med vinst. Samma sak hände när tv:n kom 
– då trodde man att radion skulle försvinna, 
men det har den inte gjort.
 Tror du att konkurrensen skulle minska 
om du bytte bransch? Knappast. Du kom-
mer alltid att ha konkurrenter som erbjuder 
lägre priser eller inte är lika högt kvalifice-
rade som du.
 Så hur ska du lösa det? Jo, genom att 
erbjuda dina kunder något unikt. Berätta 
för dem om din USP, det vill säga den unika 
egenskap som skiljer dig från dina konkur-
renter. Se till att du ständigt marknadsför 
dina översättnings- eller tolktjänster. 
Acceptera att du kommer att tappa vissa 
kunder till konkurrenterna – det behöver 
inte vara ditt fel, utan kan bero på att kun-
dens budget inte räcker till eller att du inte 
är rätt person för just dem.

Om Sherif Abuzid

n Sherif har jobbat 
inom språkbran-
schen sedan 2004 
som arabisk över-
sättare, projektle-
dare och affärsut-
vecklare. Han har 
en masterexamen 
i internationell företagsekonomi 
och har studerat försäljning och 
marknadsföring vid The American 
University i Kairo. Sherif startade 
sitt företag TranslationPartner 2009 
och erbjuder språktjänster inom 
mellanösternspråk och afrikanska 
språk. Han skriver också artiklar 
som han publicerar varje vecka på 
sin webbplats sherifabuzid.com.

Mitt råd:
Leta alltid efter bättre kunder. Fundera ut 
vilken typ av person som är din idealkund. 
Kontakta sedan enbart sådana personer, 
och låt konkurrenterna ta hand om resten! 

3. Marknaden är ingen ursäkt för att 
misslyckas
När jag började i branschen 2004 gjorde 
jag ett stort misstag. Så fort min jobb-
volym minskade så klagade jag över att 
andra sålde sina tjänster billigare eller 
att marknaden hade förändrats – men 
det stämde inte. Efter att ha tagit mig en 
ordentlig funderare och diskuterat saken 
med mina kollegor kom jag fram till att 
jag begick många hemska misstag.
 Det handlade bland annat om att jag 
inte svarade kunderna tillräckligt snabbt, 
inte gav dem det där lilla extra, inte bygg-
de upp personliga relationer med mina 
projektledare, inte marknadsförde mig 
själv tillräckligt, inte nätverkade med 
andra kollegor och inte följde trenderna 
inom översättningsbranschen.
 Skrämmande många misstag, eller 
hur?
 Många översättare känner sig inte 
ansvariga för sina företagsresultat. Om 
du vill lyckas med din karriär som frilans- 
översättare måste du inse att det är du 
och ingen annan som är ansvarig för 
dina företagsresultat.

Mitt råd:
Boka ett möte med en vän där ni tar en 
ordentlig titt på din verksamhet och utby-
ter tankar och idéer. Du kommer att hitta 
många misstag som behöver åtgärdas. 

4. Klagandet påverkar din framgång
Att ha en positiv inställning är en bra 
grund för att lyckas som företagare, oav-
sett bransch. För några månader sedan 
gick jag med i en Facebook-grupp där 
medlemmarna pratade mycket om hur 
fräcka och otrevliga kunderna är och hur 
de desperat ville hitta kunder som kan 
betala mer, men ingen gjorde något åt 
saken på allvar.
 Jag gick ur gruppen efter en vecka ef-
tersom den verkligen sänkte mitt humör.
 Om du klagar ofta så skapar du en 
negativ mental bild av dina möjligheter 
att lyckas, vilket hindrar hjärnan från att 
komma på nya idéer kring hur du kan 
lösa dina problem.
 Jag stödjer mig inte på några psykolo-
giska forskningsresultat eller teorier nu. 
Jag berättar bara vad som funkar för mig. 
Var positiv! Sluta klaga och börja hitta 
lösningar som får din verksamhet att må 
bättre.

Mitt råd:
Omge dig med översättare som har en 
positiv inställning. Ha kontakt med 
framgångsrika yrkesmänniskor.

Din tur!
Avsätt lite tid i helgen till att titta på 
vad du sysslar med i din verksamhet. 
Personligen gör jag gärna den här typen 
av övningar under helgen eftersom det 
oftast är en lugn tidpunkt för mig, utan 
jobb som ska levereras och mejl som ska 
besvaras.

SHeRIF ABUzID

Översatt av Charlotte Sjögren

Länk till originalartikeln: 
https://www.sherifabuzid.com/
translators-stop-complaining-industry/

https://www.translationpartner.com/
https://www.sherifabuzid.com/
https://www.sherifabuzid.com/
mailto:charlotte.sjogren%40gmail.com?subject=
mailto:charlotte.sjogren%40gmail.com?subject=
https://www.sherifabuzid.com/translators-stop-complaining-industry/
https://www.sherifabuzid.com/translators-stop-complaining-industry/
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EFFEKTIVITET

S
om lyckligt ensamarbe-
tande frilansare borde jag 
väl följaktligen ha för-
vandlats till ett fullkomligt 
effektivitetsmonster? Både 

ja och nej. Faktum är att när jag sagt upp 
mig för att börja plugga till översättare 
så blev jag glatt överraskad av vilken 

Ta fram ditt inre 
effektivitetsmonster

I min tidigare tillvaro 
som anställd lärde jag 
mig en sak som inte 
brukar bli så populär 
om jag avslöjar den, 
men jag gillar att leva 
farligt så jag gör det 
ändå: Jag kan utan 
problem prestera 
lika mycket på en 
sex timmar lång 
arbetsdag som på 
en åtta timmars 
arbetsdag om jag 
bara får vara ifred.

effekt ensamheten hade på mig. Det var 
som att upptäcka en superkraft. Efter att 
ha arbetat i ett halvöppet kontorsland-
skap med ständigt ringande telefoner 
och höga tillgänglighetskrav kunde jag 
plötsligt koncentrera mig igen och jag 
blev hypereffektiv. Det enda som skilde 
mig och Wonder Woman åt var behåstor-

leken. Den känslan satt i länge, men alla 
superhjältar har sin specifika variant av 
kryptonit. 
 Här går jag igenom några vanliga 
varianter av tidsslöseri och effektivi-
tetsmarodörer och föreslår hur du kan 
hantera dem och istället mata ditt inre 
effektivitetsmonster.
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”Alla superhjältar 
har sin specifika 
variant av kryptonit”

”Du är frilansare, 
inte hemmaman/
hemmafru/
hembiträde”

Fakta

n Webbläsartillägg som obönhör-
ligt och å det pinligaste avslöjar vårt 
slösurfande (redaktören testade – 
och begravde sig i skämskudden):
WasteNoTime – för Safari och 
Chrome
StayFocusd – för Chrome
RescueTime – för alla plattformar
Här finns recensioner av liknande 
verktyg.

Mobiltelefonen: Ska bara kolla 
Instagram. Och så skicka den där 
roliga bilden till kompisen. Och  
så messa sambon om att handla  
mjölk. Hur många har gillat 
min bild, det har ju faktiskt gått 
trettiosju sekunder sedan jag la upp 
den. Okej, skärpning nu. Men just 
ja, nyheterna. Det är ju faktiskt 
valår …

Jag misstänker att jag inte är 
ensam om det här beteendet. Min 
lösning är att jag lägger telefonen i 
ett annat rum. Eller åtminstone så 
långt bort att jag måste gå en bit 
för att titta på den. 

Slösurfande: Kolla nyheterna, 
och så lite boksurfande. Läsa 
någon blogg. Vad blir det för väder 
i helgen? Ja, jag borde läsa om 
effektivitet och tidshantering. Bäst 
jag googlar lite … Ja, ni vet. Här 
har jag några olika strategier: 
• Stäng av internetuppkopp-
lingen på datorn. Det funkar ju 
så länge du inte behöver e-posten, göra 
research, eller något annat som kräver 
uppkoppling. Det finns även speciella 
sajter som hjälper dig att blockera dig 
från dina mest tidsdränerande webbsi-
dor. Se faktarutan. 
• Gör en riktigt lång och detaljerad att 
göra-lista. Det gäller kanske bara mig, 
men jag har upptäckt att det är när jag 
måste ta ett beslut om vad jag ska göra 
härnäst som jag gärna surfar vilse. Har 
jag en detaljerad lista så betar jag av den 
istället. 
• Ta en paus. Det är när hjärnan börjar 
slöa till som man spårar ur. Gå från 
skrivbordet och vattna blommorna och 
mata katten. Eller dig själv.
• Låtsas att du har en deadline. Få saker 
främjar fokus så bra som 
deadlines. Om du inte 
har en riktig deadline, 
kan du alltid låtsas att du 
har en eller att din verk-
liga deadline ligger lite 
tidigare. Och vore det 
inte trevligt att ha jobbet 
gjort till lunchtid på fredag istället för in 
i sista mitt i natten-minuten på lördag?

Städning: En del har fått för sig att det 
är omöjligt att jobba om huset/rum-
met/skrivbordet/tangentbordet inte är 
minutiöst rent. Till det har jag bara en 
kommentar och den är tyvärr inte min 
egen, utan Anne Lamottes: ”I used to not 
be able to work if there were dishes in the 
sink. Then I had a child and now I can 
work if there is a corpse in the sink.”
 Nej, du behöver inte ha barn för att vara 
effektiv. Men du behöver kunna jobba 

även med diskhon full. Och tvättkorgarna. 
Med döda blommor, full återvinning 
och ett grustag i hallen. Du är frilansare, 
inte hemmaman/
hemmafru/hembi-
träde. Du är heller 
inte tvätterska, kock 
eller professionell 
kylskåpsrensare eller 
tandborstsorterare. Om du är så förtjust 
i att sortera tandborstar så kan det alltid 
vara belöningen när du är klar med det 
du ska göra. Det vill säga det jobb du får 
betalt för. 
 En alternativ lösning är att skaffa dig 
en extern arbetsplats. Ett kontor utanför 
hemmet. Trevligt. Förmodligen effektivi-
tetsfrämjande. Men kostar några kronor.

Ha en jobbdejt. Kan-
ske har du en kompis 
som också frilansar eller 
har fria arbetstider av 
någon annan anledning. 
Bestäm att ni träffas, 
fikar och jobbar undan 

sådant som ni inte skulle få gjort annars. 
Passar bra ihop med sådant som kanske 
är rutinmässigt tråkgöra eller av någon 
annan anledning inte kräver hyperkon-
centration. 

Uppskjutarsjukan: Det finns många 
orsaker till att man drabbas av uppskju-
tarsjuka. Kanske är du uttråkad och 
understimulerad. Eller tvärtom: översti-
mulerad och superstressad och behöver 
en rejäl paus. Eller så har du prestations-
ångest. Eller så ligger deadline så långt 
fram att det inte känns som någon sport 

att sätta igång redan nu. Oavsett 
anledning så ligger det du ska 
göra där i bakhuvudet och gror 
och stjäl en massa mental energi 
som du kunde ägna åt annat. 

en strategi är att börja smått. 
För oftast känns det jobbigast 
innan man satt igång. Sen är man 
mitt i smeten och det hela går av 
bara farten.

Be om en prestationskontroll. 
Tala om för någon annan vad du 
behöver få gjort idag med upp-
maningen att personen i fråga ska 
höra av sig hur det har gått. För de 
flesta av oss tar det emot att säga 
att vi inte gjort det vi skulle för 
att vi istället surfade på hur man 
tovar en tehuva av dammråttor.

Se till att ha begränsade 
arbetstider. Nej, ingen säger upp 
sig för att sedan göra sitt bästa för 
att få livet att likna det man hade 
som anställd. Men begränsade 

arbetstider har sina fördelar, t ex så är det 
lättare att känna att du är ledig när du 
är ledig. Men då måste du jobba undan 

först. Friheten som 
kommer med frilan-
sandet är fantastiskt 
men precis som med 
superkrafter så måste 
man använda sina 

förmågor med klokhet. Det är bättre 
att spara de fria dagarna till sommaren, 
sportlovet eller helgerna än att göra 
varje dag till något slags frilanstivoli där 
karusellen går runt, runt men du inte 
kommer någonstans.

Sist men inte minst: 
Tänk på pengarna. 
Uff, där satte jag in stöten. Rakt i mel-
langärdet. Men det är sant. Ju mer effek-
tiv du är, desto mer pengar kan du tjäna. 
Det är en tanke som borde få ditt inre 
effektivitetsmonster att yrvaket ruska på 
huvudet.

LINN ÅSLUND

http://www.bumblebeesystems.com/wastenotime/
https://chrome.google.com/webstore/unsupported/laankejkbhbdhmipfmgcngdelahlfoji%3Fhl%3Den%26utm_source%3Dzapier.com%26utm_medium%3Dreferral%26utm_campaign%3Dzapier
https://www.rescuetime.com/%3Futm_source%3Dzapier.com%26utm_medium%3Dreferral%26utm_campaign%3Dzapier
https://zapier.com/blog/stay-focused-avoid-distractions/
mailto:linn%40textandtranslation.se?subject=
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D
et finns ingen enhetlig 
definition av status men 
fyra parametrar nämns 
ofta: utbildning/expertis; 
synlighet; eko-

nomi; makt. Samma sak gäller 
profession. Även här finns det 
olika definitioner men Marcus 
sammanfattar det som den 
gemensamma kunskap som 
delas av alla i gruppen.
 Studien börjar med en ana-
lys av instruktioner från olika, 
ej namngivna, språkbolag och deras 
anvisningar för översättning och för att 
ansöka om att bli uppdragstagare. 
 Marcus följer upp det med en enkät 
till frilansöversättare, som dock inte blir 
så informativ på grund av det låga antalet 
svar, 28 stycken, men där fokus ligger på 
översättarnas upplevelse av sin status.
 Språkbolagen kräver inte översättar-
utbildning. Utbildning bedöms inte som 
nödvändig, men som meriterande. Erfa-

Översättning 
– ett yrke med 
statusproblem?

Vilken status har frilansöversättning? Marcus Westerlund har ägnat sin 
masteruppsats vid Tolk- och översättarinstitutet inom Stockholms universitet 
åt att försöka besvara frågan. Han har granskat frågan från flera håll, men 
svaret blev detsamma. Det finns utrymme att höja yrkets status och än 
uppfyller det inte kraven på att kallas en profession. Men Marcus tar upp 
viktiga frågor och belyser motsägelsefulla uppgifter. Dessutom har han ett extra 
intressant tips på framtida uppsatsämne: Vad betyder översättarföreningar 
som SFÖ för yrkets professionalisering?

renhet värderas högre än utbildning men 
allra högst värderas Kammarkollegiets 
auktorisation. Det blir lite träffande när 
Marcus tar upp Daniel Simeonis teori 

om vad som värderas högt för 
en underordnad översättare: 
effektivitet, punktlighet, hårt 
arbete, tystnad och osynlig-
het. Samma egenskaper värde-
ras högt på språkbolagens 
webbplatser, trots språkbo-
lagens förkärlek för erfarna, 
självgående ämnesexperter 

med lång erfarenhet och gärna auktori-
sation som kronan på verket.

När översättarna själva får ge sin syn 
på saken får vi veta att:
• de som är utbildade är det på relativt 
hög nivå, men många saknar specifik 
översättarutbildning
• översättarna tror att omvärlden värde-
rar dem högre än språkbolagen gör, sett 
till prestige

• översättarna tycker att språkbolagen 
visar relativt stor uppskattning för deras 
arbete
• översättarna tror att språkbolagen i 
något högre grad vidarebefordrar negativ 
kritik från slutkunden jämfört med posi-
tiv kritik
• översättarna redovisar förhållandevis 
lite inbördes kontakt, vilket ger en bild 
av ett isolerat yrke där man förlitar sig på 
sina egna kunskaper och färdigheter
• många översättare arbetar deltid med 
översättning.

eN ANNAN VIKTIG poäng är att över-
sättarna själva uppger att det krävs hög 
kompetens för att klara jobbet, medan 
de samtidigt anser att språkbolagen inte 
kräver hög kompetens i samma utsträck-
ning.
 Översättarna bedömer även att de har 
lite inflytande över priser och leverans-
tider, men svaren visar att det finns 
utrymme att förhandla om deadline, 

Erfarenhet 
värderas 
högre än 
utbildning

https://www.tolk.su.se/
https://www.erudit.org/fr/revues/meta/2007-v52-n4-meta1954/017688ar/
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både före och efter att man har accepterat 
jobbet.
 En majoritet av respondenterna hade 
främst språkbolag som kunder, trots att 
direktkunder anses ge högre inkomster 
och bättre slutresultat. Flera uppgav att 
det är skönt att slippa kontakten med 
slutkunder.
 I den avslutande 
delen av studien 
diskuterar Marcus 
uttrycket profession 
och i vilken grad 
översättare kan sägas 
höra hemma under 
den titeln. Att det är 
Kammarkollegiet, 
och inte andra över-
sättare, som sätter 
branschstandard och premierar goda 
översättare med auktorisation talar, kanske 
lite oväntat, emot översättning som en 
profession. Nu finns det ju översättare 
bland bedömarna av auktorisationsprovet  
men Marcus har helt klart en poäng där 
och mycket av det som diskuterats i 
samband med planerna på att göra om 
provet har ju handlat om att göra provet 
mer verklighetsanpassat.
 Något han också anmärker på är att 
God translatorssed fortfarande används 
av språkbolagen trots att Kammarkollegiet 
har arbetat om dessa föreskrifter och 

Tyvärr finns det inte 
mycket som pekar på 
att dåliga översättare 
slås ut. De verkar 
bara gå till ett annat 
språkbolag.

Några korta frågor 
till Marcus
Vilken bakgrund har du och 
hur kom det sig att du blev 
översättare? 
– Jag har alltid varit intresserad av 
språk, på gymnasiet valde jag enbart 
språk som valbara kurser, och det 
var väl så jag tänkte att jag kunde bli 
översättare. Så jag läste först Språk-
vetarprogrammet i Uppsala, sökte 
sedan till översättarprogram i flera 
städer och valde till slut Stockholm 
när antagningsbeskeden kom. Sedan 

blev jag anställd som projektledare på 
ett språkföretag, och i den rollen tycker 
jag att min bakgrund spelat väldigt stor 
roll, trots att jag själv inte översätter för 
tillfället. 

Dina funderingar kring yrkets status, 
har de påverkats av din utbildning 
och ditt nuvarande arbete? 
– Absolut, på utbildningen har vi ju  
pratat en del om yrkets status, och på 
mitt nuvarande jobb kommer man ju 
i kontakt med olika översättare, olika 
typer av uppdrag och olika typer av 
situationer som gör att man funderar 
kring yrkets status och hur översättare 
egentligen har det.

Vad har du själv med dig från 
uppsatsen nu när du arbetar som 
översättare? 
– Nu är jag ju för närvarande inte yrkes-
verksam översättare, men jag tycker ändå 
att uppsatsen har hjälpt mig i min yrkes-
roll genom att jag fått lite större inblick i 
översättarnas yrkesliv. Det känns som att 
jag försöker bemöta översättarna jag har 
kontakt med med större respekt, men det 
beror säkert också på att jag studerat till 
översättare och inte bara på uppsatsen. 

Funderar du själv på auktorisation?
– Ja, man har ju tänkt tanken, men 
det ligger nog många år bort. Första 
steget blir att komma in i det faktiska 
översättningsarbetet på något sätt, 
vilket kanske inte alltid är det lättaste. 
Just nu gläder jag mig över att jag har 
kommit in i branschen, även om det är 
mer på den administrativa sidan. 

Har du fått några kommentarer 
eller fått diskutera ämnet för 
uppsatsen efteråt?
– Nej, efter opponeringen så har jag 
inte diskuterat ämnet så mycket med 
andra. Tidigare kurskamrater diskuterar 
man ju med, men även om vi pratar 
om deras framsteg (eller avsaknad 
därav) att hitta översättningsjobb så 
ligger ju den diskussionen på en mer 
ytlig nivå. Jag tänkte väl att denna 
uppsats, som de flesta andra, skulle 
arkiveras och så småningom glömmas  
bort, vilket i och för sig är synd  
eftersom jag tycker det är viktigt att 
lyfta fram översättaryrkets status.  
Jag hoppas att framtida studier  
kommer att bekräfta eller motbevisa 
en del teorier och resonemang som 
jag lyfter fram.

tagit bort skriften från Kammarkollegiets 
webbplats. 
 En bra beskrivning av resultatet är att 
översättare har låg status inom många 
områden, vilket bland annat visar sig i den 
ekonomiska situationen, med ett undantag 
– expertis. Expertis värdesätts högt.

     Så länge alla har 
tillgång till yrket och 
kan kalla sig översät-
tare är yrket öppet 
för alla, vilket sänker 
statusen och ökar 
konkurrensen. Man 
kan kanske tycka att 
det borde leda till att 
de duktiga översät-
tarna blomstrar och 
de dåliga översättarna 

rensas bort, men tyvärr finns det inte 
mycket som pekar på att dåliga översättare 
slås ut. De verkar bara gå till ett annat 
språkbolag. 
 Kanske har Marcus satt fingret på det 
som är mångas anledning att vara med i 
SFÖ: medlemskapet är i sig en kvalitets-
stämpel och det betyder kontakt med samt 
hjälp och stöd från andra översättare. Får 
vi en vacker dag se att medlemskap i SFÖ 
räknas som en merit när språkbolagen 
söker uppdragstagare?
Länk till uppsatsen

KATARINA LINDVe

http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1158299&dswid=8368
mailto:lindve%40hotmail.com?subject=
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T
ess är även författare till 
Marketing Cookbook for 
Translators: Foolproof 
recipes for a successful 
freelance career (recenserad 

i Facköversättaren 2015/3) med mark-
nadsföringstips för översättare, och hon 
har ett ovanligt sätt att marknadsföra sig 
själv: Hon säger att hon är ”icke anställ-
ningsbar”! Det är spännande att följa 
med på en resa i Tess Whitty-land och 
höra om vikten av framtidssäkring. 
 För Tess började allt med frågan 
om vad hon skulle kunna jobba med 
hemifrån efter att ha lämnat sitt jobb 
inom marknadsföring. Hon övergav så 
småningom tankarna på att sälja lek-
saker eller försäkringar – för att istället 
fokusera på sina språkkunskaper och 
på översättning. Hennes kunskaper om 
marknadsföring hjälpte henne att nå nya 
mål.

Icke anställningsbar
Podcasternas anhängare talar sig varma om hur mycket de lär sig av att följa 
en podcast, och hur roligt det är att lyssna. För översättare är Tess Whitty ett 
stort namn i detta sammanhang och den högst väsentliga frågan hon ställer 
– Is your business ready for the future? – är ingen domedagspredikan utan ett 
pep-talk.

Ta vara på tillgångarna
Framtidssäkra handlar om att ha en stra-
tegi för framtiden. Tess talar om fram-
tidssäkring i samband med att skydda 
och förbättra verksamhetens tillgångar. 
Vilka är då verksamhetens tillgångar? De 
är allt det du redan har!
 I skyddet ingår att 
upprätta en juridisk bar-
riär mellan ditt privatliv 
och ditt arbetsliv, genom 
att starta ett företag i 
någon form. Glöm inte 
ansvarsförsäkringen! Se 
artikeln om vår nya för-
säkringsgivare på sid 10. 
Troligtvis behöver den 
aldrig kicka in, men den ger sinnesfrid. 
För bokföringen: välj en välrenommerad 
bokföringskonsult. Om du måste ha en 
revisor, välj en som är försäkrad och helst 
auktoriserad. Skaffa dig en ekonomisk 

buffert motsvarande 3–6 månadslöner.
 Och avtalen som passerar din e-post-
låda? De är viktiga – läs dem! Om det 
står något som du tvekar om – påtala det, 
och föreslå en alternativ skrivning.
 Tess understryker även vikten av 

vidareutbildning och av 
att hålla sig uppdaterad. 
Glöm inte att öva på dina 
skriv- och översättnings-
färdigheter, lär dig mer 
om dina översättnings-
verktyg och utveckla din 
närvaro på sociala medier. 
Marknadsföring är inte 
längre vad det en gång var.
 Efter denna uppräk-

ning, som kan ge många översättare en 
klump i magen, återkommer Tess till 
vikten av motivation och balans i livet: 
Du behöver inte känna dig stressad och 
överarbetad!

”De 5 procent 
som skriver ner 
sina mål tjänar 
mer än de 95 
procent som 
inte gör det.”

https://www.adlibris.com/se/bok/marketing-cookbook-for-translators-foolproof-recipes-for-a-successful-freelance-career-9781502507792
https://www.adlibris.com/se/bok/marketing-cookbook-for-translators-foolproof-recipes-for-a-successful-freelance-career-9781502507792
https://www.adlibris.com/se/bok/marketing-cookbook-for-translators-foolproof-recipes-for-a-successful-freelance-career-9781502507792
https://www.adlibris.com/se/bok/marketing-cookbook-for-translators-foolproof-recipes-for-a-successful-freelance-career-9781502507792
https://sfoe.se/wp-content/uploads/fackoversattaren_2015_3.pdf
https://marketingtipsfortranslators.com/about/
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 Nu hör jag läsarna fråga sig ”Hur ska 
det gå till” och ser dem luta sig framåt 
med hopp i ögonen? Det handlar helt en-
kelt om att hantera sin tid och de hinder 
som kommer i ens väg; Det handlar om 
fokus. Fokusera på de jobb du gillar att 
göra. Försök få fler sådana jobb. Leta ak-
tivt efter företag som behöver någon med 
just dina färdigheter på detta område. 
Läs artikeln om Chris Durbans föredrag 
på sidan 5 som handlar om just detta.

Tidsrealister
Tess poängterar även vikten av Time 
Management, det vill säga att inte jobba 
jämt. Prioritera. Bestäm hur många tim-
mar du ska jobba. Och jobba effektivt de 
timmarna! Se Linn 
Åslunds artikel på 
sidan 14–15.
 Nästa Tess-term 
är Mindset. Vår 
inställning påverkar 
hur vi ser på de 
hinder vi möter. 
Är de en del av en 
inlärningskurva 
kanske? En ny inställning, slår Tess fast, 
leder till ett nytt resultat!
 – Sluta klaga! Fokusera på hur du ska 
få bättre betalt och bättre kunder. Och 
sprid inte negativitet! Se artikeln av  
Sherif Abuzid på sidan 12–13.
 Tess passade i detta sammanhang på 
att lära oss en ny term: Athelophobia, 
rädslan för att inte vara tillräckligt bra. 
Vi riskerar att fastna i tankesättet att 
priserna går ner och konkurrensen ökar. 

Dåligt självförtroende sänker oss
Termen ”självuppfyllande profetia” 
ekade som en bekräftelse i min hjärna 
när jag hör detta, för om jag inte tror att 
jag är tillräckligt bra kommer jag att vara 
beredd att jobba för mindre och jag kom-
mer att tro att det finns många översätta-
re där ute som kan konkurrera med mig, 
och överträffa det jag gör. 

”Icke anställningsbar? 
Någon som har det 
så bra som egen 
företagare att en 
anställning inte lockar.”

 Det Tess gör är att vända på myntet. 
Vad är det jag kan? Vilket är mitt unika 
försäljningsargument. I detta samman-
hang betonar hon även vikten av Self 
Care, det vill säga att ta så god hand om 
sig själv som man bara kan, priorite-
ra rätt och sätta de egna behoven före 
kundernas behov. Det är kanske inte vad 
kunderna vill höra, men visst låter det 
som en bra medicin mot utbrändhet och 
mot att bli utnyttjad av vissa företag?

Var kundsmart
I framtidssäkringen är också kunder-
na viktiga. Det ligger en risk i att vara 
beroende av 1–2 kunder, eller av en enda 
tjänst. Vi måste kunna förutse risker och 

utforma en strategi 
för att hantera 
dessa risker. En av 
de största farorna 
inom översätt-
ningsområdet 
är att inte hålla 
sig uppdaterad 
om den tekniska 
utvecklingen inom 

översättningsverktyg. Med vår strategi 
ska vi dämpa den faran. (Glöm inte att 
anmäla dig till givande kurser i olika 
CAT-verktyg inför konferensen i Lund i 
april 2014!)
 Samtidigt som vi fokuserar på speci-
alisering och på att bli snabbare och mer 
produktiva, måste vi diversifiera, även det 
ett favoritord på det finansiella området. 
Tess breddar begreppet till lingvistisk diver-
sifiering, som nya tjänster, efterredigering, 
granskning, och extern diversifiering, som 
att erbjuda något annat – som marknads-
föringstips, eller layout om du har grafiska 
kunskaper, eller om du kan arbeta med flera 
språk, eller förmedla översättare till/från 
andra språk.

Visionera mera
Hur gör man då detta rent praktiskt? 
Hur når man dit man drömmer om att 

nå? Tess råd är att börja med att skapa 
ett kort uttalande som tydligt anger var 
du vill vara om 3–5 år. Det är din vision. 
Lägg till eller ändra specialisering. Nischa 
dig! Sätt upp SMARTa mål (Specific, 
Measurable, Attainable, Relevant, Time- 
Bound). Använd penna och papper när 
du skriver upp dessa mål. Svara sedan  
så mätbart du kan på följande frågor: 
Vem? Vad? När?
 Det kan låta så här: Nästa år vill jag ha fler 
kunder. Det ska jag få genom att använda 
LinkedIn mer aktivt och delta i konferenser. 
Här behöver du även specificera vad du ska 
göra på LinkedIn och på konferenserna. 
Mer om LinkedIn på sidan 25!

Backspegeln behövs
Titta sedan tillbaka. Vad var det som inte 
fungerade i fjol? Hur kan jag förändra 
det? Vad ska jag göra nästa år istället? Var 
ska jag marknadsföra min nya tjänst? 
 Tess har evidens för att de 5 procent 
som skriver ner sina mål tjänar mer än de 
95 procent som inte gör det. Själv har hon 
skrivit upp hur mycket hon vill tjäna och 
brutit ned denna siffra på månader och 
veckor. På så sätt kan hon övervaka att 
hon uppnår sina mål. Men vi gör gott i 
att komma ihåg att våra framgångar bara 
är det ytliga.  Vi måste klara av mycket 
kritik, och många motgångar innan vi 
når dit. Tess rekommenderar en mentor 
(du som är ny i SFÖ, ta en titt på vår 
mentorverksamhet!) och känns det hela 
ibland för oöverstigligt är det bara att 
blunda, le och upprepa hennes råd:
 – Hur äter man en elefant? Jo, genom 
att ta en tugga i taget.
 Och vilken är den härliga definitionen 
av icke anställningsbar? Jo, någon som 
har det så bra som egen företagare att en 
anställning inte lockar.

Redigerat och uppdaterat referat från 

SLAM!-konferensen 2016

KATARINA LINDVe

https://sfoe.se/wp-content/uploads/fortbildningsaktiviteter_april_2018.pdf
https://sfoe.se/wp-content/uploads/fortbildningsaktiviteter_april_2018.pdf
https://sfoe.se/sv/medlem/mentorverksamhet/
mailto:lindve%40hotmail.com?subject=
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S
å vad har då Språkrådet 
haft för sig under 2017?  
Intressant inte minst för oss 
översättare är att det just 
nu på Språkrådet pågår ett 

arbete med att se över hur arbetet med 
terminologi ska bedrivas och samordnas 
nationellt i framtiden. I regeringens 
budgetproposition hösten 2016 föreslogs 
att det statsanslag på 4,3 miljoner kronor 
som tidigare tillfallit Terminologicen-
trum TNC ska flyttas över till Institutet för 
språk och folkminnen, ISOF (där Språk-
rådet ingår). Språkrådet ska därmed 
”få ökat ansvar för terminologiarbetet 
som en del av det övergripande ansvaret 
för svensk språkvård och samordning 
och genomförande av språkpolitiken.” 
ISOF ska i samråd med TNC och andra 
berörda aktörer lämna förslag på hur 
ansvarsfördelningen inom det offentli-
ga terminologiarbetet ska se ut. Något 
sådant förslag finns dock inte färdigt 

Språkpolitikens dag 2017

Språkpolitikens dag är en dag som högtidlighålls årligen på Språkrådet för 
att påminna om att det var den 7 december 2005 som den svenska riksdagen 
beslutade om en samlad svensk språkpolitik. I början av december bjöd 
Språkrådet därför in diverse språkintresserade för att informera om sin 
verksamhet och påminna om de fyra övergripande målen för svensk 
språkpolitik (se faktarutan). 

ännu, och under tiden arbetar TNC, som 
hittills varit Sveriges expertinstans för 
terminologi, i limbo och dräneras på den 
kompetens som byggts upp under decen-
nier … ja det finns nog all anledning för 
SFÖ att följa arbetet och hålla tummarna 
för att det även i framtiden kommer att 
finnas någon instans som samlar in och 
skapar ordlistor över termer från de mest 
obskyra områden, till gagn för oss över-
sättare och för samhället i stort.  

Ny utgåva av Svenska skrivregler
Något som däremot kommit till stånd på 
Språkrådet i år (läs: 2017) är att man gett 
ut en ny upplaga av Svenska skrivregler. 
Dags alltså för alla översättare, åtminstone 
för de med svenska som tillspråk, att 
uppdatera bokhyllan med en ny version 
av ”den lilla röda”. Föregående version 
kom ut 2008, för snart tio år sedan, och 
är kanske ganska tummad vid det här 
laget. Efter en del bedyranden om att det 

allra mesta ändå är sig likt presenterades 
nyheterna i den nya utgåvan:
• Det har tillkommit ett avsnitt med 
de viktigaste skrivreglerna för dem som 
skriver på engelska.
• Ett nytt avsnitt om translitterering 
och transkribering – alltså hur man på 
svenska ska återge namn från språk som 
inte skrivs med någon version av det 
latinska alfabetet. Beskrivningar och 
exempel finns från språk med kyrillisk 
skrift, språken i det forna Jugoslavien 
och från grekisk, arabisk och kinesisk 
skrift. 
• Avsnittet om webbtillgänglighet har 
byggts ut och skrivits om.
• Likaså avsnittet om att skriva källhän-
visningar.
• Inom avstavningsreglerna har man 
försökt vara lite mer pedagogisk och till 
exempel döpt om enkonsonantsprin-
cipen till stavelseprincipen, men det är 
inga egentliga ändringar i sak. 

http://www.tnc.se/
http://www.tnc.se/
http://www.sprakochfolkminnen.se/
http://www.sprakochfolkminnen.se/
http://www.sprakochfolkminnen.se/om-oss/kontakt/sprakradet.html
http://www.sprakochfolkminnen.se/om-oss/publikationer/institutets-publikationer/sprakvard/2017-07-06-svenska-skrivregler-2017.html
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• Och så slutligen, det som kanske rönte 
mest intresse i pressen när Skrivreglerna 
kom ut i våras: Plural-s:et har fått komma 
ut ur garderoben och presenteras nu som 
något som faktiskt finns i svenskan. Nu 
rekommenderas s-pluralen som första-
handsval för en del ord, där det faktiskt 
sedan länge varit första eller enda form i 
bruket: banners, brats och mangos t.ex. 

Vems svenska är normen?
Gustav Westberg, doktor i nordiska 
språk vid Stockholms universitet, har på 
Språkrådets begäran under året gjort en 
undersökning bland Språkrådets besvara-
de språkfrågor för att kritiskt granska hur 
det egentligen går till när råden ges per 
mejl och twitter. Vilken typ av argumen-
tation är det som används till exempel? 
Hur legitimeras råden? Gustav West-
berg kommer fram till att de vanligaste 
argumenten från Språkrådets sida för att 
rekommendera en viss form framför en 
annan är att det man rekommenderar är 
”vanligt”, ”normalt” eller ”väl etablerat i 
bruket”. Men detta gäller inte i alla frågor, 
konstigt nog – plural-s har till exempel 
varit en sådan fråga där språkvårdarna 
valt att vara konservativa och gett rådet att 
använda andra alternativ, trots att plural-s 
länge varit vanligt i bruket. 
 När ”bruket” alltså framhålls som 
argument, måste man också ställa sig 
frågan vems bruk det är man lutar sig 
mot? Mediernas, är det korta svaret, och 
anledningen till detta är främst att det är 
mediespråket som finns bevarat i stora 
textkorpusar där det finns möjlighet för 
språkvårdarna att undersöka stora mäng-
der text digitalt.  Samtidigt, visar Gustav 
Westbergs undersökning, är det ofta just 
medierna som vänder sig till Språkrådet 
som normkälla. Hela argumentationen 
blir därmed i någon mening cirkulär: 
medierna vänder sig till språkvården som 
vänder sig till medierna.

Fakta

n De övergripande målen för 
svensk språkpolitik:
•	 Svenska	språket	ska	vara	huvud-
språk i Sverige.
•	 Svenskan	ska	vara	ett	komplett	
och samhällsbärande språk.
•	 Den	offentliga	svenskan	ska	vara	
vårdad, enkel och begriplig.
•	 Alla	ska	ha	rätt	till	språk:	att	
utveckla och tillägna sig svenska 
språket, att utveckla och bruka det 
egna modersmålet och nationella 
minoritetsspråket och att få möjlig-
het att lära sig främmande språk. 

OUIZ! Du som jobbar i språksvängen har naturligtvis totalkoll på vilka som är de nationella minoritets-språken enligt språklagen, men repetera dem mentalt för säkerhets skull! Kolla längst ner på sidan att du minns rätt!

n De här övergripande målen fastställdes 
alltså 2005 och har sedan preciserats 
i den språklag som trädde i kraft 1 juli 
2009 (Svensk författningssamling 
2009:600). Syftet med språklagen är 
framför allt att förtydliga svenskans 
och andra språks ställning i det svenska 
samhället. Det är en ramlag som anger 
principer, mål och riktlinjer för språkan-
vändningen. Myndigheter och andra of-
fentliga organisationer har enligt språkla-
gen ett särskilt ansvar för att svenskan 
används och utvecklas, och för att främja 
de nationella minoritetsspråken och det 

svenska teckenspråket. Offentliga or-
ganisationer ska följa språklagen, men 
det finns inga straffbestämmelser om 
man bryter mot den. Det kan däremot 
leda till prövningar av till exempel JO. 
JO kan utfärda kritik mot verksamhet 
som strider mot språklagen.
I dokumentet Uttolkning av språkla-
gen ger Språkrådet sin kommentar 
till språklagen, paragraf för paragraf: 
Uttolkning av språklagen

Språkpolitikens dag. I panelen: Mats Landqvist, Lisa Rudebeck och Gustav Westberg. 
Konferencier till höger: Lena Lind Palicki. Teckenspråkstolk till vänster: Carina Röstlund. 

Svar: Finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska – samt svenska teckenspråket som åtnjuter motsvarande skydd.

Gräsrotsspråkvård
I ett annat av årets projekt har Mats Land-
qvist, professor i svenska vid Södertörns 
högskola, fått Språkrådets uppdrag att 
undersöka hur språkbrukarna själva går 
till väga när de vill påverka och skapa nya 
normer kring språk. Det förekommer 
till exempel att olika organisationer och 
folkrörelser kommer med förslag på nya 
ord till Språkrådet. RFSL, olika antira-
sistiska rörelser och funktionsrörelser 
är exempel på organisationer som vill 
arbeta för nya benämningar på i synner-
het olika grupper och deras medlemmar. 
Inte sällan skapar de nya ordförslagen 
hätska debatter mellan förespråkare och 
motståndare vilket gör att orden (både 
de gamla och de nya) snabbt laddas med 
politiskt innehåll. Då blir det svårt för 
den språkbrukare som har behov av att 
beskriva människor på ett neutralt sätt att 
hitta något uttryck som inte är politiskt 
färgat. Denna utredning har ännu bara 
påbörjats, så vi kanske kommer att få 
höra mer om gräsrotsspråkvård på nästa 
Språkpolitikens dag.

Minoritetsspråken
På minoritetsspråksområdet har Språk-
rådet medverkat i två statliga utredningar 
från Kulturdepartementet respektive 
Utbildningsdepartementet: SOU 2017:60 
Nästa steg? Förslag för en stärkt minoritets-  
politik som kom i somras och SOU 2017:91 
Förbättrade möjligheter för elever att 
utveckla sitt nationella minoritetsspråk. 
Förslagen ska ge bättre möjligheter till 
modersmålsundervisning och tvåspråkig 
undervisning i skolan – något som kanske 
på lång sikt kan förbättra tillgången på 
kompetenta översättarkollegor till och 
från de nationella minoritetsspråken?

SOFIA MALMGÅRD

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/spraklag-2009600_sfs-2009-600
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/spraklag-2009600_sfs-2009-600
http://www.sprakochfolkminnen.se/download/18.1bc6136f1422723e4bfc22d/1398151033855/uttolkning-spraklagen-2010.pdf
mailto:sofia%40ordman.se?subject=
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E
U-kommissionens Sverige-
kontor bjöd den 23 januari 
2018 på seminariedag 
om att översätta för 
Europeiska kommissionens 

översättningstjänst. EU har totalt 4 200 
översättare och 1 000 tolkar anställda för 
att hantera unionens 24 officiella språk. 
2 200 personer, varav 50 svenskar, arbetar 
på Generaldirektoratet för översättning – 
DGT. DGT översätter årligen ca 2 miljoner 
sidor och räknas som världens största 
språkaktör. En växande del av DGT:s 
översättning utförs externt.
 Många av översättarna till och från 
svenska på DGT anställdes på 1990-talet 
och stora pensionsavgångar är förestående. 
Tanken är inte heller här att nyanställa, 
utan att i ökande utsträckning anlita 
externa krafter.
 

En dag med världens 
största språkaktör
Ladda för att ge anbud till EU!
En sal i Europahuset i Stockholm, fylld av översättare, språkindustrifolk, 
lärare och studenter på översättarutbildningar + mängder av webbanslutna 
deltagare – och med ett så dominerande SFÖ-inslag att man kunde tro att 
det var en av våra konferenser!

”En god översättning 
kräver en god källtext” 
Håkan Bergström

Förhållandet mellan antalet översatta sidor 
och antalet anställda på DGT över tid. 

Upphandling av översättning – nya 
anbudsgivare välkomna
Översättning upphandlas i enlighet med 
EU:s regler för offentlig upphandling – och 
det är den enda vägen in om man vill 
komma ifråga som frilansöversättare för 
EU. DGT har upplevt samma problem 
som många upphandlare av översättning, 
nämligen att anbudsgivare visar upp sina 
mest erfarna och välmeriterade översättare 
i anbudet, men när det kommer till kritan 
låter jobben utföras av mindre erfarna 
och troligen billigare översättare. DGT:s 
svenska språkavdelning har funnit att 
kvaliteten inte alltid blir den önskade, 
och ser gärna i nästa upphandling att fler 
mindre översättargrupper och frilansande 
översättare deltar i anbuden, så att alla 
tillgängliga platser på listan fylls.
 De grundläggande kraven för att komma 

ifråga som leverantör är inte klara ännu, 
men i den förra upphandlingen såg kraven 
ut på följande sätt:

• Akademisk examen – inte nödvändigtvis 
språk eller översättning (möjligtvis kan 
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även ”motsvarande kompetens” accepteras)
•  3 års dokumenterad erfarenhet som 
översättare/3 000 översatta sidor
•  Kompetens att hantera CAT-verktyg, 
minnen och filformat i standardiserade 
arbetsflöden, men inget krav på att ett 
specifikt verktyg ska användas.

Information om alla upphandlingar läggs 
ut på ted.europa.eu och www.ojec.com. 
Dessa sajter är något 
svårnavigerade, men 
specifika upphandlingar 
av översättning från 
EU-kommissionen 
publiceras på Europeiska 
kommissionens webbsida 
Translation – tenders 
and contracts, och SFÖ:s 
upphandlingsgrupp 
kommer också att hålla koll på när den 
kommande stora upphandlingen av 
översättning till svenska blir av (troligtvis 
under 2019) och informera medlemmarna 
om detta. Personal från DGT:s svenska 
språkavdelning kommer också att finnas 
på plats på SFÖ-konferensen i Lund i 
april 2018 för att informera och svara på 
frågor. Det kan vara en bra idé att redan nu 
börja förbereda sin dokumentation inför 
upphandlingen.
 I nuläget är de flesta ramavtalen med 
kommissionen av typen Multiple FWC 
with dynamic ranking – flera leverantörer 
som väljs enligt ett rankningssystem, där 
positionen kan förbättras eller försämras 
beroende på levererad kvalitet. Detta 
system ökar sannolikheten för bibehållen 
kvalitet under ramavtalets löptid och är det 
som tillämpas av DGT i dag.
 Ett anbud gäller i 4 år, men observera att 
leverantören inte är bunden att leverera en 
viss mängd översättning, och erhåller heller 
ingen garanti för en viss uppdragsvolym.
 Universitetsstuderande eller andra som 
är intresserade av att prova på att arbeta 
för DGT (eller andra EU-organ), kan 
ansöka om en praktikplats – 4 veckors 

”det är långt ifrån 
alltid en beställare 
har en susning om 
vad en översättare 
behöver för sitt 
arbete” 
Ingemar Strandvik

”Översättning och 
granskning är en 
förutsättning för 
god lagstiftning” 
Lena Olofsson-Piras

obetald praktik eller 5 månaders betald. 
Information finns här. 

Språkliga källor och resurser
Håkan Bergström, en av de ansvariga för 
frilanshantering inom DGT:s svenska 
språkavdelning, fortsatte med ett pass om 
källor och resurser för översättare. DGT 
har samlat nyttiga resurser sorterade per 
språk på sidan Guidelines for translation 

contractors. Bland 
resurser till svenska 
hittar vi en mängd 
värdefulla dokument 
(nyttiga även för den 
som inte översätter 
åt just EU) som kan 
laddas ner gratis, t.ex. 
Att översätta EU-
rättsakter på 181 sidor, 

en lista över online-ordlistor, och till och 
med videoguider som förklarar hur man 
söker viss information inom EU. 
 En av de främsta språkliga resurserna, 
navet i DGT:s verksamhet, är naturligtvis 
EU:s termdatabas IATE – 
InterActive Terminology 
for Europe. Håkan 
förklarade de intrikata 
detaljerna i hur IATE 
kan användas och med 
vilka strategier man 
kan värdera de träffar 
man får. Håll markören 
över @ för att få en 
termhänvisning. Pennan 
visar anmärkningar 
om termen. Uppslagen 
bok ger en definition av begreppet. Man 
kan även klicka på ”Hela posten” och få 
ut all registrerad information. Detta är en 
dimension på IATE som försvinner om 
man väljer att exportera hela databasen 
till en termbas i det egna CAT-verktyget, 
men det ena utesluter inte det andra.
 En annan viktig resurs är EUR-Lex 
som ger tillgång till all gällande 
lagstiftning inom EU, med möjlighet att 

se olika språkversioner parallellt.
 Just terminologin är oerhört viktig i 
EU-sammanhang. EU-svenskan skiljer sig 
i många hänseenden från vardagssvenskan 
och det gäller att veta vad man skriver om 
för att kunna välja rätt term till rätt kontext. 
En knepighet i det sammanhanget är att när 
hela EU:s lagstiftning översattes till svenska 
i början av 1990-talet fanns inga CAT-
verktyg och knappast några termdatabaser. 
Samma centrala begrepp kunde därför 
få olika översättningar i olika svenska 
rättsakter. Man kan därför än i dag hitta 
motsägelsefulla referenser i gällande lag. 
 – Varje ny EU-text ingår i en väv av 
tidigare publicerade texter och måste 
haka på befintlig terminologi, underströk 
Bergström. Det gäller särskilt när källtexten 
innehåller referenser till specifika EU-
dokument, då det är absolut nödvändigt 
att använda motsvarande termer. 
Referenstexterna kan dessutom vara 
terminologiskt inkonsekventa. Men när 
man som översättare väl har valt vilken 
term man ska använda måste man hålla 

fast vid den. Det är en 
del av översättarens 
terminologiska ansvar. 
Globala termändringar, 
då en tidigare använd 
term får beteckningen 
”obsolete”, förekommer 
– men väldigt sällan 
eftersom det är en 
stor apparat att ändra 
något när det är så stora 
textmängder och allt 
hänger ihop.

Praktiskt arbete med externa 
översättare
DGT skickar ut uppdrag till sina externa 
översättare i form av paket, vilka inne-
håller de xliff-filer som ska översättas 
plus ev. referensfiler i tmx-format. Alla 
översättare förutsätts kunna hantera 
dessa filformat, men inga krav ställs på att 
specifika CAT-verktyg ska användas. 

Ingemar Strandvik, kvalitetsansvarig inom DGT, 
förklarar generaldirektoratets syn på kvalitet.

Några SFÖ-medlemmar på seminariedagen: Björn Olofsson, 
Mats Dannewitz Linder, Sofia Malmgård, Morena Azbel-Schmidt. 

file:///D:\MINA%20DOKUMENT%20D\Dropbox\Dropbox\SF�\Fack�vers�ttaren\ted.europa.eu
http://www.ojec.com
https://ec.europa.eu/info/translation/tendering-contracts_en
https://ec.europa.eu/info/translation/tendering-contracts_en
https://sfoe.se/sv/sfos-konferens-2018-2/
https://europa.eu/european-union/about-eu/working/linguists_sv
https://ec.europa.eu/info/resources-partners/translation-and-drafting-resources/guidelines-translation-contractors_en
https://ec.europa.eu/info/resources-partners/translation-and-drafting-resources/guidelines-translation-contractors_en
http://iate.europa.eu/SearchByQueryLoad.do?method=load
http://iate.europa.eu/SearchByQueryLoad.do?method=load
http://iate.europa.eu/SearchByQueryLoad.do?method=load
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sv
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 Tmx-filerna kan vara dels sådana som 
är nära relaterade till ämnesområdet 
och som har stor relevans, dels av typ 
”retrieval” – slaskpåsen – fuzzy-träffar 
till minst 70 %, hämtade från EU:s 
centrala TM Euramis. Översättare måste 
alltså utnyttja överlämnade TM med 
omdöme och försiktighet.
 Levererade översättningar från 
externa leverantörer utvärderas 
med en noggrannhet som varierar 
beroende på texttyp. En fördel är att 
utvärderingsresultatet skickas till 
översättaren (och på det viset skiljer sig 
DGT positivt från många språkföretag, 
som ju sällan ger 
någon återkoppling). 
DGT har utvecklat 
en egen modell för 
LQA (Linguistic 
Quality Assurance). 
Den innehåller ingen 
specifik poängsättning, 
men uppenbart är att 
en översättare som 
beslås med många 
avvikelser tappar i rankning gentemot 
konkurrerande leverantörer. DGT ser 
mycket positivt på att översättare i rimlig 
utsträckning levererar kommentarer till 
sina översättningar, men understryker 
att dessa under inga omständigheter får 
ligga i översättningsfilerna, utan endast i 
separata dokument.

Maskinöversättning
EU:s anställda och externa översättare 
får av sekretesskäl inte använda Google 
Translate eller liknande tjänster. DGT 
arbetar intensivt med att utveckla den 

egna maskinöversättningsfunktionen 
e-Translation (tidigare kallad  
MT@EC) som man har mycket 
stora förhoppningar på. Syftet är att 
lätta arbetsbördan för interna och 
externa översättare. Man utvärderar 
för närvarande om neural eller 
statistisk MT fungerar bäst/belastar 
efterredigeringssteget minst. Läs mer 
om maskinöversättning inom EU i 
Facköversättaren nr 2 2016, sid 6 till 8.

Kvalitetsarbete
• Att översätta är att hela tiden göra val. 
Vissa val är rätt eller fel, men de flesta är 

av icke-binär typ – dvs. 
mer eller mindre rätt 
eller fel. För att kunna 
vara institutionens 
röst på ett språk är 
det nödvändigt att 
standardisera en hel 
del sådana möjliga val. 
För svenska språkets 
del har detta gjorts 
i ”Anvisningarna”. 

Ökade effektivitetskrav och ökad 
utläggning på frilans har lett till 
att DGT de senaste tio åren har 
utvecklat kvalitetsarbetet till att 
bli mer språkövergripande och 
mer processinriktat, förklarade 
Ingemar Strandvik, samordnare för 
kvalitetsfrågor inom DGT. DGT:s 
första steg mot språkövergripande 
kvalitetsarbete beskrivs i Programme 
for Quality management in Translation 
som gavs ut 2009, och verksamheten 
har givetvis utvecklats och förfinats 
ytterligare sedan dess. 

”Alla handläggare 
är inte medvetna 
om att de inte är 
så bra på att skriva 
på utrikiska” 
Håkan Bergström

• För att kunna utvärdera kvalitet på 
ett enhetligt sätt måste vi själva vara 
överens om vad kvalitet är, fortsatte 
Strandvik. Olika aktörer har olika syn 
på översättningskvalitet. Beställaren 
som piskas av en deadline kan 
betrakta kvalitetskravet som uppfyllt 
genom att översättningen alls finns 
– medan lagstiftarna i de enskilda 
medlemsstaterna kan ställa andra 
krav.  För att man ska kunna fastställa 
om kraven uppfylls måste det finnas 
väldefinierade krav att hålla sig till. 
Rätt kvalitet är när kraven uppfylls – 
DGT har utarbetat texttypsspecifika 
översättningsriktlinjer för att förtydliga 
hur kvalitetskraven kan variera från en 
texttyp till en annan. Dessa riktlinjer 
ligger till grund för DGT:s instruktioner 
(translation briefs) till frilansarna. Mer 
om utvärdering av översättningskvalitet 
i Ingemars artikel Evaluation of 
outsourced translations.
 EU har generellt mycket strama regler 
för översättningen av författningstexter, 
till exempel kravet på att rättsakter ska 
ha exakt samma meningsindelning på 
alla språk. När det gäller dokument 
riktade till allmänheten börjar 
EU däremot lägga större vikt vid 
textfunktion och målgruppens 
förväntningar – tyngdpunkten har 
förskjutits från källtext mot måltext 
och man strävar efter en friare och 
mer idiomatisk översättning för att få 
texterna att uppfylla sitt syfte.  Hela 
seminariedagen finns inspelad och kan 
ses på följande länkar: Pass 1, Pass 2, 
Pass 3

BJÖRN OLOFSSON

Deltagare vid europeiska kommissionens seminariedag. 

https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/Machine+Translation
https://sfoe.se/wp-content/uploads/fackversttaren_2016_2-1.pdf
http://translationjournal.net/e-Books/programme-for-quality-management-in-translation.html
http://translationjournal.net/e-Books/programme-for-quality-management-in-translation.html
https://www.academia.edu/35575135/Evaluation_of_outsourced_translations._State_of_Play_in_the_European_Commissions_Directorate-General_for_Translation_DGT_
https://www.academia.edu/35575135/Evaluation_of_outsourced_translations._State_of_Play_in_the_European_Commissions_Directorate-General_for_Translation_DGT_
https://www.facebook.com/translatingforeurope/videos/1516936305021545/
https://www.facebook.com/translatingforeurope/videos/1516943061687536/
https://www.facebook.com/translatingforeurope/videos/1516944438354065/
mailto:bjorn@tecnita.se
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V
em har inte ett konto på 
LinkedIn? Det är ju gratis. 
Men sannolikheten är 
stor att det inte händer så 
mycket mer än att man (1) 

får diverse kontaktförfrågningar, de flesta 
från okända personer, och (2) får en del 
intyganden om att man är duktig på det 
ena eller det andra.
 Man kan göra mycket mer, menar 
Charlotte Hågård, författare 
till boken Stick ut på LinkedIn! 
Charlotte berättar om hur en 
journalist hade sökt i LinkedIn 
på orden ”cv” och ”expert” 
och hittade just Charlotte 
högst upp bland 350 miljoner 
LinkedIn-profiler. Boken är 
en reviderad utgåva av boken 
Stick ut! Bygg ditt personliga 
varumärke, som fick betydande 
framgång. Charlotte ägnar en 
stor del av sitt yrkesliv åt vad hon kallar för 
karriärutveckling (en term hon har belyst 
i flera böcker och på SFÖ-konferensen 
2014).
 Det är också det intryck man får av 
boken. Den är lättläst, överskådlig och 
konkret, bra upplagd och layoutad, och det 
enda som saknas är ett register. (Det ska 
kanske också påpekas att presentations-
layouten på LinkedIn har ändrats nyligen, 
så bilderna stämmer inte helt, men det har 
mindre betydelse.)

Stick ut på LinkedIn

Fakta

Stick ut på LinkedIn! Så blir du 
framgångsrik
av Charlotte Hågård 
Bokförlaget Langensköld 2017
ISBN: 9789187007958
173 sidor
ca 205 kr (finns även som e-bok).

 Vad är då LinkedIn bra för? Jo, säger 
Charlotte, man bör se sin LinkedIn-profil 
som navet i sin identitet på nätet. Men för 
att den ska fungera bra så krävs det att man 
ägnar sitt nav tid och möda och uppdaterar 
det kontinuerligt – och möjligen är det väl 
det som är haken … Man måste ju veta hur 
man bäst gör det – och den informationen 
finns i boken.
 Det som krävs är strategi och plane-

ring. Och att bygga upp en 
bra LinkedIn-profil är inget 
man gör på en halvtimme 
(som jag gjorde, med resultat 
därefter). Det handlar om 
att ha ett genomtänkt syfte 
(vilken är målgruppen?), 
skapa motsvarande innehåll, 
ha lämpliga sökord, kanske ha 
flera språkversioner, kanske 
använda multimedia (pdf, 
PowerPoint, ljud, video) etc. 

Om allt detta ger Charlotte konkreta råd. 
 När man sedan har sin profil så ska den 
förstås uppdateras kontinuerligt – och 
användas. Det handlar om att hålla igång 
sitt ”flöde”: följa vissa profiler, nätverka 
(hitta lämpliga kontakter och skicka för-
frågningar, besvara de förfrågningar man 
själv får, delta i grupper, med mera). Allt 
detta kräver förstås planering och arbete. 
Kanske inte så mycket, men somligt behö-
ver göras varje dag, annat varje vecka, varje 
månad … här finns råd. Charlotte föreslår 

en detaljerad plan för en ”Linkboost” för 
nybörjaren, med ett schema för en vecka i 
taget under fem veckor – här finns mycket 
att hämta även för den som liksom jag har 
funnits på LinkedIn i ett slags halvsovande 
tillstånd i åratal (och följaktligen knappast 
har haft någon nytta av plattformen).
 Kort sagt: För den översättare som vill 
försöka använda LinkedIn för att hitta 
kunder, bygga upp ett varumärke (eller 
förstärka det) och för att nätverka (det är 
väl det som vi främst skulle använda det 
till) så finns här en utmärkt handledning. 
En snabbguide för just översättare har för 
övrigt getts ut av SDL, The Freelance Tran-
slator’s Guide to Using LinkedIn av Louisa 
Stockley. Dess fem sidor är förstås ingen 
ersättning för Charlottes bok men antyder 
just vårt perspektiv.
 Det gäller bara att bestämma sig för en 
ambitionsnivå.

MATS DANNeWITz LINDeR

RECENSION

http://www.charlottehagard.se/sv-SE/b%C3%B6cker/stick-ut-p%C3%A5-linkedin%21-33135025
https://www.sdltrados.com/download/freelance-translators-guide-to-linkedin/73174/
https://www.sdltrados.com/download/freelance-translators-guide-to-linkedin/73174/
mailto:mats%40nattskift.com?subject=
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J
ag är examinerad språkkon-
sult i svenska. Mitt jobb 
består i att hjälpa företag, 
myndigheter och andra 
organi-

sationer att göra texter 
begripliga. En del som 
anlitar en språkkonsult 
för första gången tror 
att de bara kommer 
att få hjälp med ytliga 
saker, som stavning, 
felskrivningar och kommatering, alltså 
ren korrekturläsning. Men min vikti-
gaste arbetsuppgift är att anpassa texten 
efter syfte och mottagare. Det gör jag 
inte bara på ord- och meningsnivå, utan 

Översätta från dålig 
svenska till bra svenska

”Låt rubriken 
bestå av flera 
ord, varav minst 
ett verb”

”Min viktigaste 
arbetsuppgift är 
att anpassa 
texten efter syfte 
och mottagare”

jag jobbar även med rubriker, tilltal och 
struktur.
 Mina uppdrag går ofta ut på att skriva 
texter från grunden eller språkgranska 

befintliga texter. Jobbet 
liknar på sätt och vis en 
översättares. Men en stor 
skillnad är förstås att jag 
bara har en text att förhålla 
mig till – det finns inte en 
källtext och en måltext. 
En gång när jag försökte 

förklara för någon vad jag jobbar med så 
sa hen: ”Aha, så du översätter texter från 
dålig svenska till bra svenska!” Jag tycker 
att det var en ganska bra förklaring av 
vad jag gör på jobbet.

Översättare och språkkonsulter har 
mycket gemensamt
Översättares och språkkonsulters jobb 
är kanske mer lika varandra än vi tror. 
Översättaren behöver förhålla sig till 
källtexten. Språkkonsulten som gran-
skar en text behöver förhålla sig till den 
ursprungliga, oredigerade, texten; den 
innehåller mycket information om vad 
uppdragsgivarna vill säga – och hur 
de vill säga det. Både översättaren och 
språkkonsulten behöver dessutom ta 
hänsyn till om kunden har egna språkli-
ga riktlinjer eller uppfattningar om hur 
texten ska se ut.
 Du som översättare känner säkert 
också igen dig i att förutsättningarna för 

http://sprakkonsult.se/
http://sprakkonsult.se/
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”Du-tilltal 
fungerar 
nästan alltid”

Om Jenny Forsberg

n Jenny Forsberg är examinerad 
språkkonsult i svenska och författa-
re. Hon har tagit fram onlinekursen 
Skriv tydliga texter för dig som vill 
lära dig mer om att skriva mål-
gruppsanpassade texter. Kursen 
hittar du på http://www.iklartext.
se/skriv-tydliga-texter/ Sedan 1999 
driver Jenny soloföretaget Klartext, 
där hon hjälper företag och myndig-
heter att göra texter begripliga. Hon 
har även skrivit två romaner och 
fyra fackböcker.

att kunna leverera en bra text varierar 
mellan uppdragen. Ibland får jag ett 
uppdrag där allt stämmer: jag får vara 
med i projektet från början och komma 
med åsikter om texten redan innan den 
finns, det finns tillräckligt med tid och 
budget, kunden är öppen för att disku-
tera och det finns tillfälle 
att bolla texten fram och 
tillbaka mellan oss flera 
gånger tills alla inblandade 
är nöjda. Andra gånger är 
det tvärtom: kunden hör av 
sig när det finns en text men 
ingen tid att göra den bra. Texten har stor 
förbättringspotential (som det så fint 
heter) och skulle behöva en omfattande 
omarbetning, men kunden har bara 
budgeterat för en ytlig korrekturläsning. 
Dessutom är det bråttom – helst vill 
kunden ha tillbaka den granskade texten 
i förrgår. Gissa vilka uppdrag som jag 
gillar bäst?

Gör texter begripliga på flera nivåer
Som översättare är du antagligen med-
veten om att målgruppen är viktig och 
vet att även översatta texter har mycket 
att vinna på att anpassas efter läsarna. 
Jag gissar att du precis som jag börjar 
varje uppdrag med att ta reda på vem 
som ska läsa texten och varför. Och att 
du sedan anpassar texten efter det – i den 
mån källtexten och uppdragsgivaren ger 
utrymme för det förstås. Här kommer 
några konkreta tips på hur du kan öka 
begripligheten på olika nivåer i texten, 
utan att våldföra dig på dem:
Ord. Använd moderna ord snarare än 
sådana som ger texten en byråkratspråk-
lig stil. Skriv hellre få än erhålla.
Meningar. Använd modern menings-
byggnad. Skriv hellre de krav som 
forskarsamhället har accepterat än de i 
forskarsamhället accepterade kraven.
Tilltal. Du-tilltal fungerar nästan alltid. 
En text som talar till läsaren i stället för 
om läsaren har lättare att nå fram. Skriv 
hellre Du måste ha en giltig biljett under 
hela resan än Resenär är skyldig att inneha 
giltigt färdbevis under hela resan.
Rubriker. Plocka upp de viktigaste orden 
ur löptexten och använd dem i rubriken. 
Låt rubriken bestå av flera ord, varav 
minst ett verb. Skriv gärna rubriken i 
form av en uppmaning, ett påstående 
eller en fråga. Skriv hellre Skriv effektiva 
rubriker än bara Rubriker.
Disposition. Skriv det viktigaste först – 
det fungerar i de flesta brukstexter. Gör 
det på alla nivåer i texten: i varje mening, 
stycke, kapitel och i hela texten. Skriv en 
sammanfattning och placera den först i 
texten.
Innehåll. Vad behöver läsarna veta? 
Behöver bakgrundsinformationen 
verkligen vara med? Läsarna har frågor 

som de vill ha svar på – se till att texten 
svarar på dem och inte handlar om helt 
andra saker.

Vad gör jag om det inte finns utrymme 
i projektet?
Antagligen har du precis som jag jobbat 

i projekt med stram budget, 
projekt där källtexterna 
inte är tydliga eller projekt 
där målgruppsanpassning 
inte står överst på agendan. 
Ibland får vi textmänniskor 
helt enkelt inte chansen att 

göra texterna så bra som de kan bli. Men 
jag menar att det ändå finns en poäng 
med att lära sig verktygen för att skriva 
målgruppsanpassade och begripli-
ga texter. Då kan du plocka fram din 
verktygslåda när utrymmet finns. Med 
verktygslådan i handen har du dessutom 
större chans att påverka projekten och 
kunderna – och kanske källtexterna om 
det behövs – i rätt riktning. På så sätt 
kan du göra ett bättre jobb som leder till 
bättre texter. Och visst har vi roligare på 
jobbet när vi får göra texterna så bra vi 
kan!

JeNNy FORSBeRG

Nordiska 
språkresurser
n Som vi rapporterade i förra 
numret av Facköversättaren finns 
Svenska akademiens ordlista, 
ordbok och grammatik numera 
samlade på sajten www.svenska.
se. Sedan den 21 december är 
även Det Norske Akademis ordbok, 
NAOB gratis tillgänglig.
 NAOB – Det Norske Akademis 
ordbok blir offisielt lansert 24. 
januar, men finnes allerede fra 21. 
desember fritt tilgjengelig her på 
nettstedet www.naob.no, med 
225.000 artikler, 300.000 sitater 
og innhold nok til å fylle 12 bind. 
Tiden frem til lanseringen vil bli 
brukt til justeringer og finpuss. Vi 
håper mange vil prøve ut NAOB 
i denne perioden, og er glade 
for alle forslag til endringer og 
forbedringer, /…/ i e-post til naob@
kunnskapsforlaget.no.
 I sammanhanget ska vi givetvis 
påminna om våra sydliga grannar 
i Danmark som sedan länge ger 
tillgång till http://ordnet.dk/ med ett 
historiskt ordboksverk, en modern 
dansk ordbok och dessutom en 
värdefull korpus.
 Ytterligare många värdefulla 
nordiska språkresurser finns 
listade på sidan Ordböcker med 
Nordens språk från det nordiska 
samarbetsprojektet www.norden.
org.

BJÖRN OLOFSSON

http://www.iklartext.se/skriv-tydliga-texter/
http://www.iklartext.se/skriv-tydliga-texter/
http://www.iklartext.se/
mailto:jenny%40iklartext.se?subject=
http://www.svenska.se
http://www.svenska.se
http://www.naob.no
mailto:naob@kunnskapsforlaget.no
mailto:naob@kunnskapsforlaget.no
http://ordnet.dk/
http://www.norden.org/sv/fakta-om-norden/ordboecker-med-nordens-spraak
http://www.norden.org/sv/fakta-om-norden/ordboecker-med-nordens-spraak
http://www.norden.org
http://www.norden.org
mailto:bjorn@tecnita.se
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n Patrik Hadenius, som ofta syns i 
SFÖ-sammanhang, har lämnat rollen 
som chefredaktör för Språktidningen, 
en tidskrift som han startade för 10 år 
sedan och som har blivit mycket populär 
(TS-upplaga 2016 18 600). I och med att 
Patrik lämnar förlaget Vetenskapsme-
dia, vilket kommer att övertas av Fokus 

n – Väl fungerande tolkning är vik-
tigt för att korta de nyanländas väg till 
etablering. 
 Det handlar om att säkerställa att 
kontakten med svenska myndigheter 
fungerar smidigt och rättssäkert, men 
även om att nyanländas kompetens ska 
kunna tas tillvara effektivt, säger Anna 
Ekström, gymnasie- och kunskapslyfts-
minister, i ett pressmeddelande.

Programmet består av följande delar:
• Tolkutbildningen vid TÖI/Stockholms 
universitet får en satsning på totalt 

Mun mot öra …
n Den 23 januari var jag på semina-
riet ”Translating for Europe. Texts 
and quality aspects at the European 
Commission” som den svenska 
avdelningen av kommissionens 
generaldirektorat för översättning 
anordnade i Stockholm. Se artikel 
på sidan 22–24. 
 Seminariet var fullsatt och det 
blev många spännande samtal med 
andra yrkesarbetande översättare, 
men också med flera som håller 
på att avsluta sin utbildning. Jag 
passade då på att berätta helt kort 
om SFÖ och vad vi kan erbjuda, 
inte minst vad gäller studentmed-
lemskap och goda råd för den som 
är på väg in i branschen. De blev 
intresserade och jag uppmanade 
dem att gå in på vår webbplats och 
se sig omkring, samtidigt som jag 
gav dem mitt visitkort och bad dem 
höra av sig om de har några frågor.
 Svårare än så behöver det 
faktiskt inte vara att locka nya med-
lemmar till vår förening. Personliga 
möten är oslagbara när det gäller 
att skapa ett (gott) rykte. När du är 
ute på seminarier, kurser, konferen-
ser eller andra evenemang där du 
träffar andra – passa på att berätta 
om SFÖ, webbplatsen, Facebooksi-
dan och våra olika aktiviteter. Vi 
har mycket att erbjuda både nya 
och erfarna översättare, med t.ex. 
fortbildning, en branschanpassad 
försäkring och inte minst en god 
gemenskap. Den vill vi väl att fler 
ska få dela, eller hur?

Marknadsföringsgruppen via 
ANNA STJeRNSTRÖM

ägarbolag FPG Media AB, avslutar han 
även sina roller som chefredaktör för 
Forskning & Framsteg och Populär 
arkeologi. Här träder Viveka Ljungström 
respektive Cecilia Christner Riad in. 
Ny chefredaktör är sedan februari 2018 
Anders Svensson som varit redaktör vid 
Språktidningen sedan 2009.                     BO

Förarbyte på Språktidningen

Åtgärdsprogram mot 
tolkbristen

21 miljoner kronor, fördelat över tre år.
• Myndigheten för yrkeshögskolan får 
i uppdrag att på försök utbilda 160 kon-
takttolkar, med början i januari 2019.
• Regeringen ger Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Migrationsverket, 
Pensionsmyndigheten och Skatteverket i 
uppdrag att se över hur tolkanvändning-
en kan effektiviseras. 
• En ny utredning, Effektiva och ända-
målsenliga tolktjänster, ska ta ett samlat 
grepp om tolkförsörjningen på längre 
sikt. 

BO

Patrik 
Hadenius.

Anders
Svensson.

https://www.medievarlden.se/2017/10/patrik-hadenius-om-att-lamna-sina-uppdrag/%23nyhetsbrev
http://spraktidningen.se/
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/10/regeringen-presenterar-ett-atgardspaket-mot-tolkbristen/
https://www.tolk.su.se/
https://www.tolk.su.se/
mailto:anna%40myratextoversattning.se?subject=
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Försäkringsutveckling Sverige AB är Sveriges enda fristående grupp-
försäkringsförmedlare, helt inriktad på att utveckla och administrera 
försäkringslösningar anpassade för småföretagare. Vi är duktiga på att  
skapa försäkringslösningar, men den riktiga magin uppstår först när den 
kombineras med SFÖ´s kännedom om sina medlemmars reella behov och  
förväntningar. 

Tillsammans med Sveriges facköversättarförening ser vi fram emot 
att utveckla, förbättra och hitta nya försäkringslösningar som är speciellt 
anpassade för att stödja och skydda medlemmarna och deras familjer.

Vi svarar gärna på frågor om samarbetet eller försäkringar. 
Kontakta oss på tel 08-520 045 37 eller e-post sfoe@fuab.com

Ny försäkringsförmedlare från 1 februari

Krister Palin
Försäkringsförmedlare 
krister.palin@fuab.com

Stefan Örljung
Försäkringsförmedlare
stefan.orljung@fuab.com 

n Ont om jobb på senvintern? Ett tips är 
att logga in på TendSign och e-Avrop (att 
skapa ett konto är gratis) och sedan söka 
på ”översättning” bland de upphandlingar 
som finns där. Just nu är det flera upp-
handlingar på gång, särskilt för översättare 

svenska till engelska. Det går utmärkt att 
skicka in en ansökan även om man är 
soloföretagare, eller så kan man vara ett par 
stycken som går ihop. Och det är inte bara 
priset som utvärderas, utan man ”tävlar” 
med erfarenhet och arbetsprover. Det är lite 

jobb med att skriva ett anbud, men gör man 
det noga och lyckas kan man sedan ha en 
stadig direktkund i några år framåt. 

Upphandlingsgruppen via 
SOFIA MALMGÅRD

Jobbtorka? 
Lägg ett anbud!

http://fuab.com/
http://www.tendsign.com/
http://e-avrop.com/
mailto:sofia%40ordman.se?subject=
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J
ost Zetzsche är ett välbekant 
namn i översättningsvärlden 
och vi är många som läser 
hans nyhetsbrev The Tool 
Box Journal och hämtar 

ovärderlig teknisk information från The 
Translator’s Tool Box: A Computer Primer 
for Translators. Jost kom i december 2017 
ut med boken Translation Matters, vilken 
är ett urval av hans artiklar i nyhetsbrevet 
och andra publikationer från 2007 till 
2017. Jost skriver själv att han 
har valt artiklar som inte 
är det senaste skvallret från 
CAT- och MT-världen, utan 
snarare betraktelser som kan 
ha mer bestående värde. Mitt 
primära intryck av boken 
är att den ger en slående 
sammanfattning och exposé 
av översättningsteknikens 
utveckling under de senaste 10 
åren, och visar vilka fantastiska 
steg den har tagit. 2007 arbetade 
de flesta översättare redan 
med CAT-verktyg, och samma 
år övergick Google Translate 
till statistisk MT. 2017, tio år 
senare, arbetar de flesta av oss 
dagligdags med någon form av 
MT inom ramen för våra CAT-
verktyg, och MT-leverantörerna 
har övergått från rent statistisk 
till neural teknik med ett större 
eller mindre mått av artificiell 
intelligens. Jost verkar vara bästa 
kompis med alla som har inflytande över 
den utvecklingen, och hans artiklar är 
ovärderliga för den som vill ha koll (eller 
åtminstone ge intryck av att ha det). 
Detta förlåter mer än väl nyhetsbrevets 
90-talsmässiga och ohyggligt fula layout.
 Jost understryker självklart 
vikten av att hålla sig uppdaterad om 
översättningsteknikens utveckling – 
nyfikenhet är en dygd. Men han framhåller 
också vikten av att ha andra intressen vid 
sidan om språk och översättning, och 
vikten av att hålla kontakt med kollegor 
och andra – såväl fysiskt som elektroniskt 
– trots att översättare är utpräglade 
individualister. Dessutom: För att vara 
en bra översättare krävs fortfarande goda 
kunskaper i käll- och målspråk samt 
känsla för översättning, ett faktum som 
vi i allmän teknikentusiasm tenderar 
att glömma. Visst, teknikens utveckling 
förändrar översättarens position och roll, 
men under överskådlig tid behövs vi, och 
de som är väl orienterade inom modern 
översättningsteknik behövs mer än andra. 

Translation Matters

Fakta

Translation Matters 
av Jost Zetzsche
256 sidor
Förlag: CreateSpace Independent 
Publishing Platform
ISBN-10: 1979659044
ISBN-13: 978-1979659048
Inbunden: USD 14,95 från Amazon
PDF/Kindle: USD 9,95 från 
International Writers

 Många tekniska aspekter berörs i boken 
– men en som Jost återkommer till under 
hela decenniet är CAT-verktygens förmåga 
att arbeta med ”sub segments”, dvs. att 
utnyttja delar av lagrade segment istället för 
att uteslutande arbeta med hela segment. 
Det är en avancerad teknik där uppstickare 
som memoQ och Déjà Vu har nått mycket 
längre än marknadsledande Trados Studio.
 Jost återkommer gärna till översättarens 
viktiga roll i samhällets utveckling – det 

är vi som bidrar till besluten 
om vilka ord som ska 
användas och inte användas 
– mycket mer än nationella 
språkmyndigheter och flyktiga 
trendsättare.
     Och – här vrider sig 
recensenten i pur pinsamhet 
– de enskilt bästa åtgärderna 
vi kan vidta för att öka vår 
produktivitet är inte att lära oss 
det senaste finliret inom CAT- 
och MT-teknik, utan att lära 
oss korrekt fingersättning på 
tangentbordet och detaljerna i 
MS Word.
     Det är inte bara tekniken 
som har utvecklats under det 
decennium som boken täcker, 
utan även det kommersiella 
landskapet. Jost beskriver i 
en artikel redan från 2013 hur 
storföretagen i branschen 
medvetet verkar för att stängsla 
in sina översättare i sina interna 

tekniska och administrativa system. Han 
konstaterar att de stora språkföretagen 
sällan försöker nå ett samarbete med sina 
frilansande översättningsleverantörer, 
utan snarare strävar efter att skaffa sig 
makt över dem, en utveckling som blir 
allt mer accentuerad efter hand som 
översättningsarbetet blir mer tekniktungt 
och översättaren tenderar att bli en länk 
i språkföretagets arbetsflöde, snarare 
än en stolt (och möjligen egensinnig) 
hantverkare.
 I detta sammanhang kommer Jost in 
på ett återkommande tema, nämligen 
prissättning. Vi som har följt Jost under 
åren vet att han är mycket kritisk till 
det i västvärlden förhärskande systemet 
att ta betalt per ord (vem vill betala sin 
programmerare per skriven kodrad 
eller sin bilmek per åtdragen mutter?). 
Jost förespråkar betalning per projekt, 
eventuellt med utgångspunkt från det 
relativt nya begreppet ”redigeringsavstånd”, 
dvs. hur mycket översättaren måste 
bearbeta den maskinöversatta texten för att 

den ska bli presentabel i möblerade rum.
 Dessutom berör han en oerhört 
känslig punkt: Måste all översättning 
vara top notch? Eller finns det utrymme 
för kvalitetsnivåer med differentierad 
prissättning? Finns det utrymme 
för Microsofts maskinöversatta 
kunskapsdatabas? Finns det utrymme 
för efterredigerare som är avancerade 
yrkesmänniskor – och rentav för simpla 
språktvättare?
 Jost bjuder även på lite mer av sig själv än 
vi är vana att läsa i nyhetsbrevet. Hans 
forskningsämne och stora intresse är, 
tvärtemot vad man skulle kunna tro, inte 
utvecklingen i maskinöversättningens 
värld, utan snarare bibelöversättning 
– specifikt till kinesiska. Att Jost är en 
troende kristen var en nyhet för mig, 
och hans utredning, i en artikel från 
2010 om de många konkurrerande 
bibelöversättningarna på engelska språket, 
liksom den om hur kristendomens 
heliga skrift introducerades i Kina är lika 
underhållande som tankeväckande.
 Hur som helst – kontentan av Josts 
översikt över det senaste decenniet inom 
översättningsbranschen kan summeras i 
orden ”The Measure of Intelligence Is the 
Ability to Change”.

BJÖRN OLOFSSON

Carl Spitzweg.

https://en.wikipedia.org/wiki/Jost_Zetzsche
https://en.wikipedia.org/wiki/Jost_Zetzsche
http://www.internationalwriters.com/toolkit/
http://www.internationalwriters.com/toolkit/
http://www.internationalwriters.com/toolbox/
http://www.internationalwriters.com/toolbox/
http://www.internationalwriters.com/toolbox/
https://www.amazon.com/Translation-Matters-Jost-Zetzsche/dp/1979659044
https://www.amazon.com/Translation-Matters-Jost-Zetzsche/dp/1979659044
http://internationalwriters.com/TranslationMatters/
mailto:bjorn%40tecnita.se?subject=
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SFÖ-NYTT

Medlemsnytt

Vi är nu 967 medlemmar!

Följande SFÖ-medlemmar 
är nya eller uppgraderade. 
Välkomna! 
Ebba af Uhr, Student
Nina Lagerblad, Fullvärdig
Anna Fredén, Associerad
Antonia Karremo, Associerad
Maria Schneider, Fullvärdig
Erika Svensson, Associerad
Johanna Brock, Student
Joanna Dietinger, Associerad
Lena-Mari Bergström, Fullvärdig
Anita Hedman, Fullvärdig
Kathleen C. Anderson, Fullvärdig
Ann Brooke-Webb, Associerad
Malin Larsson, Associerad
Maria Leire Heim, Associerad
Antonia Westerberg, Associerad
Marie Lindström, Fullvärdig
P-M Heinemann, Fullvärdig
Anna Hjalmarsson, Associerad
Maria Kronvall, Associerad
Elisabet Roman, Fullvärdig
Jenny Wemlert Tacchino, Associerad
Paul A Erling, Fullvärdig
Danielle Lacerda Correia, Fullvärdig
Martin Staude, Fullvärdig
Ola Janåker Dunkers, Associerad
Colin Campbell, Fullvärdig
Catherine Skala, Associerad
Olga Vinogradova, Associerad
Svetlana Jerkander, Student
Gabriella Scalamonti, Fullvärdig
Marie Megitt, Student
Gunilla Medina, Fullvärdig
Sapna Gupta, Fullvärdig
Helene Netteberg, Fullvärdig
Rasmus Andersson, Student
Angelika Schulze, Associerad
Laidi Kirsta, Fullvärdig
Mikael Axland, Fullvärdig
Lisa Cockette, Fullvärdig
Charlotte Lindholm, Student
Anneli Zaki, Student

n Helena Hellman är översättarstudent 
och går sista terminen på kandidat-
programmet i översättning på TÖI/
Stockholms universitet. Direkt efter 
gymnasiet flyttade hon till Malmö och 
studerade serieteckning på Serieskolan. 
Sedan dess har hon mest livnärt sig på att 
teckna, men känner nu att det är dags att 
gå vidare och utbilda sig inom en något 
stabilare bransch. Framtidsplanen är för 
tillfället helt enkelt att ”bli översättare” 
– just nu är hon intresserad av all slags 

Äntligen har 
Facköversättaren 
sin egen 
serietecknare! 

översättning, och vilken typ av översät-
tare hon till slut blir är ett mysterium. 
Under hösten hade hon praktik på  
Translator Scandinavia och jobbar allt 
som oftast extra där.
 Vi i redaktionen är oerhört glada att 
få välkomna Helena och hennes serie 
Traduttore traditore till Facköversättaren 
och väljer att tolka hennes första strip 
som att översättartillvaron bara kan bli 
bättre!

BO

Traduttore traditore av Helena Hellman

Helena Hellman.

Språkarbetarens 
hjälteroll
n I Facköversättaren nr 3/2017 
recenserade redaktionens Katarina 
Lindve filmen Arrival. Här hittar du 
Eazylangs listning av de tio bästa (?) 
filmerna i den cinematografiska  
historien där översättaren eller 
tolken får spela sin välförtjänta  
hjälteroll!                                              BO

https://www.tolk.su.se/
https://www.tolk.su.se/
http://serieskolan.kvarnby.fhsk.se/
https://www.translator-scandinavia.se/sv/
https://sfoe.se/wp-content/uploads/fackversttaren_2017_3.pdf
https://www.eazylang.com/blog/index.php/en/2017/09/06/10-films-about-the-world-of-translation/
https://www.eazylang.com/blog/index.php/en/


32 facköversättaren 1/18

SIDHUVUD

K
onferensgruppen har 
arbetat hårt i spurten för 
att få programmet på plats. 
Hela programmet finns 
här. Konferensens tema är 

Översättning och kunskap och vi kommer 
garanterat att lämna den med massor av 
nya kunskaper. En som kommer att bidra 
till det är Anna Smålander, biträdande 
ordboksredaktör på Svenska Akademiens 
ordbok. Anna presenterar en studie över 
klarspråksarbetet i en mindre kommun 
i södra Sverige. En annan är emma 
Sköldberg, docent i nordiska språk 
och lektor vid institutionen för svenska 
språket vid Göteborgs universitet. Emma 
talar om fackspråk i en allmänspråklig 
ordbok.
 Den 25 maj 2018 träder GDPR – EU:s 
nya dataskyddsförordning – i kraft. 
Förordningen, som gäller för alla företag, 
innebär att även vi översättare måste se 
över vårt sätt att arbeta och lagra person-
uppgifter, och överväga om vi behöver 
ändra på våra rutiner. Tor Bergkvist, 
biträdande jurist på advokatfirman VICI 
i Lund, ska hjälpa oss att reda ut begrep-
pen, med en föreläsning om GDPR i 
översättningsbranschen. 
 Även språkgrupperna har rekryterat 
talare som vidgar vårt vetande. 
engelska språkgruppen presenterar 

SFÖ:s konferens 2018 
Översättning 
och kunskap

Anne Cahling, översättare och källspråks-  
koordinator vid EU-kommissionens 
Generaldirektorat för översättning, DGT 
(mer om DGT på sidan 22–24). Anne ska  
tala om English in the European union.  
Tyska gruppen har hämtat två talare från 
tyska institutionen vid Lunds universitet 
som kommer att redogöra för sin forskning 
om återgivning av tyskans referatskon-
junktiv på svenska, nämligen Britt-Marie 
ek och Mikael Nystrand. Och sist, men 
inte minst har spanska gruppen anlitat 
Marcelo Cea Alvarado, lektor vid Kate-
dralskolan i Lund, som håller ett föredrag 
om konjunktiven i spanskan.
 Vet du vad MaxLab IV och ESS står 
för? Om inte ska du absolut komma till 
konferensen och lära dig det. Det tillhör 
definitivt allmänbildningen för en över-
sättare.
 Men vi behöver även mötena – åter-
seendena och de nya kontakterna – med 
leverantörerna, utställarna och de ideella 
krafterna inom SFÖ. Det blir det gott om 
tid till: En timme på fredagen är reserve-
rad för att mötas och knyta kontakter.
 Och nu en liten gissningslek: Vet du 
vem som:
• har ett brinnande intresse för sin hem-
stad?
•	 har blivit utsedd till årets skåning?
• har varit med och skrivit Snacka om 

nyheter för tv och vunnit Silverrosen i 
Montreux?
• har sommarpratat i radio?
• har vunnit På spåret två gånger?
• har fått sin näsa avbildad i Nasoteket i 
AF-borgen?
• är grundare och delägare av produk-
tionsbolaget Anagram och en av initiativ-
tagarna till Lund Comedy Festival?
• är nominerad till årets talare 2017?

Jo, det är Johan Wester som förutom allt 
detta är en populär föreläsare, konferencier, 
skådespelare, regissör samt spex-, revy- och 
showförfattare.
 Det är han som med sitt knivskarpa 
intellekt, sin nyfikenhet och humor ska vara 
vår moderator genom konferensens andra 
dag, lördagen den 21 april.
 Och efter lördagens lunch kommer 
Spexkvartetten – fyra vänner med ett för-
flutet i spexvärldens Lund – att ta oss med 
på en resa in i den lundensiska spexvärlden 
med en finurlig kavalkad av några av sina 
musikaliska favoriter.
 Missa inte detta enastående tillfälle att 
vidga dina vyer! Sista anmälningsdagen 
är den 15 mars. Skicka ett mejl till kansliet: 
kansli@sfoe.se

Konferensgruppen genom 
INGRID SIMKO 

BIRGITTA ÖNNeRFäLT 

Johan 
Wester, 
moderator 
på SFÖ:s 
konferens 
2018.

https://sfoe.se/wp-content/uploads/prel_konferensprogram-med-workshoppar_2018.pdf
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