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SFÖ:s medlemsdagar
5–6 maj i Göteborg
Anmäl dig på
kansli@sfoe.se
senast den 31 mars

Styrelsen har ordet
styrelsen@sfoe.se

So Long,
and Thanks For All the Fish!
om, har arbetat hårt för att försöka få
till stånd bättre villkor vid upphandling av översättningstjänster och det
arbetet pågår kontinuerligt. Vi har även
en mycket fördelaktig (låg premie och
mycket låg självrisk) skräddarsydd företagsförsäkring som endast är tillgänglig
för SFÖ-medlemmar. Vår fantastiska
fortbildningsgrupp arbetar hela tiden för
att erbjuda spännande och intressanta
kurser och vi har även börjat erbjuda
en del webbinarier, något som med all
sannolikt kommer att öka i framtiden.
Allt för att skapa mervärde för alla våra
medlemmar, även för de som inte bor i
Stockholm, Göteborg eller Malmö.

D

et är med blandade känslor
jag skriver denna sista
ledare som ordförande för
föreningen. Efter fem år i
styrelsen, varav fyra som
ordförande, känns det onekligen både
vemodigt och som något av en lättnad att
lämna över till någon annan. SFÖ är en
förvånansvärt aktiv förening, med hänsyn
till att en så stor del av verksamheten
drivs ideellt. Det är just detta faktum –
att nästan allt arbete i föreningen utförs
av ideella krafter som jag vill ägna denna
sista ledare åt.
utför arvoderas som bekant inte och det sker
ofta på tid som skulle kunna läggas på
betalda uppdrag. Därför måste vi vara
lite försiktiga och vara noga med att de
resurser i form av tid och pengar som vi
lägger på föreningen verkligen gynnar
våra medlemmar. Styrelsen välkomnar
naturligtvis förslag och åsikter från medlemmarna och vi gör verkligen vårt bästa
för att försöka uppfylla medlemmarnas
önskemål, under förutsättning att detta
inte strider mot gällande lag eller mot
våra egna stadgar och att det är praktiskt
möjligt att genomföra med hänsyn till
vår arbetsbörda. Därför skulle jag vilja
uppmana de medlemmar som har idéer
och tankar om vad föreningen bör ägna
Det arbete styrelsen

sig åt att även erbjuda sig att vara med
och driva frågan. Vi är ingen stor organisation med en stab av anställda som kan
ta itu med olika saker – praktiskt taget
allt arbete sker på ideell basis och vi har
bara en deltidsanställd på kansliet.
idogt för
att skapa mervärde för våra medlemmar,
men det finns gränser för vad vi kan
och får göra. Vi kan till exempel inte
ge rådgivning om prissättning till våra
medlemmar, eftersom det skulle strida
mot gällande konkurrenslag. Vi kan
heller inte representera våra medlemmar
i förhandlingar med översättningsbyråer
– vi är ingen fackförening och våra medlemmar är som regel inte anställda utan
driver egna företag. Vi kan dock göra
vårt bästa för att tillhandahålla resurser
för att ni, i egenskap av självständiga
företagare, ska få det stöd ni behöver för
att fatta beslut själva (nu senast genom
Styrelsen arbetar dock

Den viktigaste förmånen av ett
medlemskap i SFÖ är dock att föreningen
ger oss ett forum för att träffas, umgås
och utbyta tankar och erfarenheter
med kollegor. Vårt yrke är ofta ganska
ensamt och jag skulle vilja uppmana alla
medlemmar att försöka komma på konferenser och översättarträffar, att delta
i diskussioner online och att inte tveka
att anmäla sitt intresse för att engagera
sig i föreningen. Det är nämligen väldigt
roligt och givande. För mig personligen
har mitt engagemang gett mig otroligt
mycket. Jag har lärt mig massor och jag
har fått vänner för livet.
Slutligen vill jag uppmana er alla att
komma till Medlemsdagarna i Göteborg
den 5–6 maj. Glöm inte att föreningen
blir vad vi gör den till!

Ingrid Olsson

Ordförande, SFÖ

en överenskommelse med vår nya jurist
Kent Engström, varigenom alla med-

lemmar har möjlighet att utan kostnad
få en kort konsultation över telefon).
På agendan finns även planer på att ta
fram en ny prisenkät och vi håller på att
uppdatera vår webbplats för att bland
annat göra sökmotorn tydligare och
bättre. Vidare har vi en upphandlingsgrupp vilken, som ni säkert är medvetna
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Styrelsen informerar
styrelsen@sfoe.se

Kansliet

Medlemsförmåner

Från årsskiftet har
Victoria
Amanius
fått en
delvis ny
roll inom
SFÖ och
kommer
i fortsättningen att
fungera
som verksamhetschef. Det innebär att
hon har ett större ansvar för att se till att
verksamheten fungerar och att utveckla
den i samarbete med styrelsen. Det utökade uppdraget är tidsbegränsat till 1,5
år och ska därefter utvärderas. Syftet är
i första hand att effektivisera arbetsprocesserna inom föreningen och underlätta
överlämningen när nya personer tar över
i styrelsen och arbetsgrupperna.

Många medlemmar hör av sig till kansliet
och styrelsen och vill ha stöd och råd i
juridiska frågor. SFÖ har därför inlett ett
samarbete med en jurist som erbjuder
våra medlemmar 15 minuters kostnadsfri juridisk
rådgivning vid
ett tillfälle. Läs
mer om detta
förmånliga
erbjudande
här.
Priser är
också ett
ständigt återkommande ämne som många funderar
över, och därför har styrelsen beslutat att
genomföra en ny prisenkät under 2017.
Årsmöte och medlemsdagar

Observera lokaländringen och att årsmötet i år är på en fredag!
I samband med årsmötet bjuder vi även
in till SFÖ:s medlemsdagar. Läs mer här.
Anmäl dig
senast den
31 mars till
kansli@sfoe.se.
Vid årsmötet
kommer flera
av styrelsens
ledamöter,
däribland
ordförande Ingrid Olsson, att avsluta
sina uppdrag efter fullgjord mandattid.
Vi som ska sluta vill passa på att tacka er
medlemmar för förtroendet och våra styrelsekollegor för ett gott samarbete under
åren som gått, samt önska kvarsittande
och nytillkommande styrelseledamöter
lycka till!

Föreningens årsmöte hålls fredagen den
5 maj i Göteborg på Hotel Riverton.

Hälsningar från styrelsen

Redaktören har ordet
redaktor@sfoe.se

Undertecknad funderar kring den något otacksamma
uppgiften att översätta den nya amerikanske presidenten
på ett sätt som får både honom och översättaren att
framstå som någorlunda vettiga.

R

edaktören har skickat
lejonparten av materialet
till Facköversättaren 1/17
till layout och packar för
tillfället ryggan för att
lågprisflyga till Budapest. Förutom spa,
opera, öl och annat trevligt man ägnar sig
åt i detta habsburgska kulturcentrum ska
det förhoppningsvis också bli ett besök
hos Kilgray, företaget bakom CAT-verktyget
memoQ som många av våra medlemmar
uppskattar.
Artiklarna i detta nummer av Facköversättaren är som vanligt relativt
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andra vinklar av Linn Åslund. Mats D.
Linder har gått på djupet med det något
undflyende begreppet ”efterredigering”
och fortsätter diskussionen kring nya
ersättningsmodeller för översättning.
Undertecknad bidrar med funderingar
kring den något otacksamma uppgiften att
översätta den nya amerikanske presidenten
på ett sätt som får både honom och översättaren att framstå som någorlunda vettiga.
Och så har vi glädjen att få läsa om de
välmatade medlemsdagarna i Göteborg i
maj – nästan som konferens fast i mindre
och överkomligare format!
Lev väl gott folk!

Björn Olofsson

Chefredaktör
långa och djuplodande. Jag tror inte på
snuttifiering utan vill låta skribenterna
utveckla sina resonemang till punkt.
Detta ställer krav på läsarnas uppmärksamhet, men jag har höga tankar om vår
läsekrets vilja att tränga på djupet med
intressanta ämnen.
Flera sidor ägnas åt fenomenet utbrändhet, som alls inte är främmande
för vår yrkesgrupp, oavsett om vi är
anställda eller frilansare, och som redaktionens Katarina Lindve har fått uppleva
på närmsta tänkbara håll. Förhållandet
anställd/frilans utvecklas vidare från

RECENSION
Språkkonsulterna
Sara Rösare och
Anki Mattson kom i
början av 2017 ut med
Uppdrag textgranskning
– En bok om att förbättra
andras texter. Handfasta
råd som ger direkt värde
– även för översättare.

Uppdrag textgranskning
– inte bara för språkkonsulter

S

pråkkonsulter och översättare må ha olika potentiella
kunder och olika typer
av uppdrag, men efter att
ha läst boken inser jag att
många av de konkreta råden är synnerligen tillämpliga både på en översättares
egna texter och på översättningar vi får i
uppdrag att granska (se Facköversättaren
4/16 sid 12–13).
Boken är
strukturerad efter
”Texttriangeln” (se
bild) som visar på
vilka nivåer det går
att angripa en text.
Som översättare kan
vi (beklagligtvis)
inte göra mycket åt
innehållsurvalet,
men ibland kan vi
påverka en texts struktur, och triangelns
tre nedersta nivåer är synnerligen relevanta,
ty de har mera med måltexten än med
källtexten att göra.
En nyckelfras i boken är ”läsarna är
textens huvudpersoner”. Vi översättare
kan tendera att sätta författaren i främsta
rummet, men det skadar inte att granska
sina egna texter med läsaren i åtanke.
Författaren är den främst ansvarige
för läsarens upplevelse av texten, men
översättaren har ett betydande medansvar.
Vi bör, precis som författaren, tänka på
aspekter som läsarens förkunskaper och
förväntningar, lässituationen (tidning, fån,
padda …), möjliga läshinder (kognitiva
problem, annat modersmål …). En god
regel som nämns är att om vi tänker oss in i
situationen för läsarna med störst problem,

då kommer texten att funka för alla.
Ett viktigt råd är att hålla ögonen på
satsens finita verb, verb 1, och inte låta satsfundamentet som föregår det bli för långt
och informationsrikt. Det gör meningarna
vänstertunga och tunglästa. Närminnet
måste räcka hela vägen från subjektet till
predikatet.
De flesta översättare arbetar med
CAT-verktyg, och
även om den tekniken lånar sig till att
behålla källtextens
meningsindelning
bör vi ta vara på
möjligheten att göra
om långa inskott
och bisatser till
separata meningar
och möblera om på
segmentnivå i mån
av möjlighet. Varierande meningslängd
kan lyfta texten avsevärt!
När strukturen är avklarad är det dags
att jobba på ordnivå. Här får vi med oss
intressanta teorier som nominalkvot,
vilket i princip betyder förhållandet
mellan substantiv och verb. De flesta
texter vinner på att vi byter substantiv
mot verb när det är möjligt – och det är
det förvånansvärt ofta! Verb som förklär
sig till substantiv kan vi i många fall leva
utan, och ett praktiskt tips är att jaga
presensparticiper genom att söka på ord
som slutar med ”ande” och ”ende”.
Författarna håller samtidigt upp ett
varnande finger för att göra texten alltför
tydlig och genomsynlig. Ibland har
författarens avsikt varit att åstadkomma
flertydighet (EU-direktiv t.ex.), och då

måste intentionen
bevaras.
Längst ner i triangeln hittar vi språkriktigheten, och här är
det gamla hederliga
vänner som Svenska
skrivregler och
SAOL som gäller.
För en professionell språkkonsult eller
översättare finns det ingen ursäkt för att
förväxla tankstreck med divis, vända på
citattecken eller kommatera fel.
Min stora behållning av boken är de
konkreta och tillämpbara råden, underbyggda av lättförståelig teori. Jag märker
att jag drar nytta av boken redan när jag
skriver denna text. Den fyller helt klart
ett behov för språkets praktiker som inte
är helt bekväma med klassiska grammatikböcker, men som ändå behöver förstå
varför det blir fel och vad som går att göra
åt det. Jag kan mycket väl se boken som
referenslitteratur på översättarutbildningar
och hoppas den blir obligatorisk litteratur
på språkkonsultutbildningar.
Björn Olofsson

Fakta
Uppdrag textgranskning – En bok
om att förbättra andras texter
av Sara Rösare och Anki Mattson
Prodicta förlag
170 sidor
ISBN: 9789197993272
Pris: 144 kr (Adlibris)
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PRESIDENTÖVERSÄTTNING
– Alltså, Gud i himlen,
stackars de översättare
som ska vara trogna
innehållet och andan
i presidentens tal, och
samtidigt få det att
verka, tja, vettigt.

Newspeak
from the new
POTUS
Åsikter om den nya USA-administrationen är legio
och inget som Facköversättaren har anledning att
bidra till. Icke desto mindre finns det en synnerligen
konkret facköversättaraspekt på den nyvalde
presidenten. Hur ska hans uttalanden översättas?

A

v tradition och sunt
förnuft brukar USA:s
president undvika att
kommunicera direkt med
medborgare och övriga
intressenter, utan låter utkast till uttalanden
gå via rådgivare och talskrivare innan de
presenteras offentligt. Alternativt låter
presidenten sina pressekreterare framföra
statsledningens officiella åsikter, och Vita
husets hårt arbetande pressekreterare slår
denna vinter knut på sig själva. Fakta och
alternativa fakta presenteras dagligen,
med korrekt språk och strikt intern logik,
även om uttalandenas koppling till sinne6
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världen understundom ifrågasätts.
Nytt från den 20 januari 2017 är däremot
att the POTUS ofta och på många sätt
väljer att hoppa över ordningen med
talskrivare och rådgivare, och pratar fritt
ur hjärtat, alldeles på egen hand. Som den
spontana karaktär han visar sig vara tar
han dessutom gärna till Twitter, särskilt
på småtimmarna, när snön lyser vit på
taken och endast presidenten är vaken.
För översättare är detta ett konkret
problem.
– Presidentens ordförråd är begränsat,
hans syntax är felaktig, han upprepar
samma fraser gång på gång och han tvingar

översättaren att göra detsamma, suckar den
franska översättaren Bérengère Viennot i
en intervju med LA Review of books.
Han verkar gå från punkt A (frågan) till
punkt B (sig själv för det mesta) utan någon
riktig logik. Det är som om han skulle ha
tematiska moln som svävar runt i huvudet,
som han kan plocka från, utan behov av en
logisk linje som håller ihop saker och ting.
Översättning till franska är möjligen
ett extra stort problem eftersom språket
är utpräglat precist och ställer stora
krav på logiken i de tankegångar som
beskrivs. Men även det ”locker room
talk” som var aktuellt före presidentvalet
har orsakat huvudbry bland översättare,
eftersom vissa kända passager helt enkelt
saknar motsvarighet i flera större språk –
som kinesiska och japanska.
– Det finns ingen uppenbar term för
pussy, säger den kinesiske språkexperten
David Moser till Washington Post. En del

tidningar valde den mer städade versionen
”privata delar”.
Agness Kaku, facköversättare i Tokyo,
berättar i Washington Post om sin erfarenhet av att översätta presidentens tal:
– I presidentens uttalanden är det mycket
enkelt att ha koll på ämnet – det handlar
om honom och om fienden. Men den
underliggande linjen i meningarna är ofta
svåra att få grepp om, vilket gör det svårt att
översätta talen till japanska. Tankarna bara
driver. Som översättare måste man gissa,
och det är inte bra.
Det är inte helt uteslutet att USA:s nye
president har goda sidor. I så fall förefaller förmågan att framföra en logiskt
koherent tanke inte att vara en av dem,
och det komplicerar tillvaron för världens
facköversättare som har till uppgift att
ta itu med resultatet. Eller, som Taylor
Sperry uttrycker det i sin blogg :
– Alltså, Gud i himlen, stackars de
översättare som ska vara trogna innehållet och andan i /presidentens/ tal, och
samtidigt få det att verka, tja, vettigt.
För våra medlemmar som vill anta
utmaningen att göra en trogen översättning av the POTUS uttalanden utan att
översättningen i sig ser tvivelaktig ut
finns en komplett utskrift av hans invigningstal här.
Björn Olofsson

sfö 2017

Hotel Riverton.

Mötesplats Göteborg!
Vart är vi på väg?
Bidde det ingen konferens i år? Nej. Vad bidde det då?
Tja – inte ingenting i alla fall!

D

en 5–6 maj träffas vi på
SFÖ:s medlemsdagar på
Hotel Riverton i Göteborg

där vi håller årsmöte och
väljer ny ordförande,
lyssnar på föredrag och workshops och
minglar och umgås – nästan som en
vanlig konferens, bara i mindre skala och
dessutom till det facila priset av 1 400 kr
inklusive bankett på fredag kväll.
Kl. 13.00 på fredagen öppnar vi portarna till hotellets stora kongressal. Här får
du träffa några av de SFÖ:are som ser till
att vår förening fylls med aktivitet. Vi
kommer att demonstrera vår nya webbsida och du får själv testa hur den fungerar.
Sedan blir det speedmeeting, där du får
möjlighet att ställa snabba frågor till

styrelseledamöter, arbetsgrupper och
utställare bland annat.
I år bjuds vi på fördrink i samband med
registreringen till årsmötet! Som alltid är
årsmötet ett tillfälle att säga vad du tycker
och ställa frågor i anslutning till presentation av verksamheten under året som
varit och planer för året som kommer. Vi
ska dessutom rösta fram en ny ordförande
och flera nya styrelseledamöter.
Tanken är att medlemsdagarna ska bli
ett forum för att diskutera föreningens
framtid och vad medlemskapet i SFÖ
innebär idag och vad det skulle kunna
innebära i framtiden – kort sagt vad vi
vill att vår förening ska vara. Samtidigt
ska vi förstås också ta pulsen på översättningsbranschen i stort och få vårt lyst-

mäte av inspiration och nya kunskaper.
De utställare som i skrivande stund
tackat ja till att närvara är WordFinder,
SDL och NE, som kommer att hålla
workshops där de ger information, tips
och råd om sina produkter och tjänster.
Dessutom får du träffa vår nya SFÖ-jurist
som presenterar sig och svarar på frågor.
Mer information och löpande uppdateringar om evenemanget hittar du här:
http://www.sfoe.se/sidor/goteborg-2017.
aspx
Skicka din anmälan till kansli@sfoe.se

så snart som möjligt men senast den
31 mars ! Vänta inte, utan anmäl dig
idag, så ses vi i Göteborg till våren!
Styrelsen
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Avtal

– tråkigt eller spännande?

Översättning av avtalstexter kan faktiskt ha sin tjusning, ungefär som när
man löser sudoku. Dessutom kan man med viss rätt kräva mer betalt.
Jan Runestens kurs för SFÖ-medlemmar våren 2016 handlade om hur man
översätter avtal från engelska till svenska, men den svenska terminologin
och avtalsstrukturen är desamma – oavsett källspråk. Kursen var med andra
ord värdefull för alla översättare med svenska som målspråk.

A

v någon anledning tycker
jag det är intressant att
översätta avtal. Därför
anmälde jag mig till Jan
Runestens kurs, ”Översättning av avtal från engelska till svenska och
skillnader i rättslig begreppsapparat och
terminologi”. Vi var ett 20-tal deltagare,
och jag tror inte någon ångrade sig. Själv
lärde jag mig enormt mycket – inte minst
hur mycket bättre jag hade kunnat prestera
om jag hade vetat allt detta tidigare …
Olika juridiska system

Till att börja med är det ett grundläggande
problem att den svenska juridiken – föga
förvånande – skiljer sig från den engelska,
tyska, franska m.fl. Därför kanske det inte
alls fungerar att försöka göra en i stort sett
ordagrann översättning, även om man
hittar ”rätt” termer och åstadkommer
smidiga formuleringar. Många termer –
t.ex. engelskans ”trust” – saknar motsvarighet i svenskan, och det finns inget bra
engelsk-svenskt lexikon på området; kanske
inte heller för andra språkpar. Vidare
skrivs avtalen ofta av personer som inte har
engelska som modersmål. Otydligheter
är vanliga, och, som inte minst översättare
av EU-texter vet, kan de många gånger
vara avsiktliga. Ett annat problem är att ett
visst ord i källspråket kan ha flera motsvarigheter på svenska, och omvänt. Sådant
kan påverka konsekvensen i terminologin,
något som förstås är särskilt viktigt i avtalssammanhang.
8
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Vidare är det så att den engelska rätten
bygger på ”Common Law”, dvs. praxis/
sedvanerätt. För att ytterligare förvirra läget
har man även ett system för olika typer
av gottgörelse som heter equity. Den
svenska ”sedvanerätten” är rätt likartad
men har med tiden kringskurits avsevärt
genom lagstiftning.
Stor hjälp: den svenska
normalstrukturen

För ett svenskt avtal finns en typisk
”normalstruktur”, vilket kan förenkla
översättningen när man stöter på en massa
utstyrsel i stil med ”Whereas…” och ”Now,
therefore…”. Inte så att man bara kan hoppa
över det, men allt i den stilen brukar sammanfattas i ett bakgrundskapitel, där man
alltså normalt tar bort allt blomsterspråk.
Den här normalstrukturen, plus alla
de exempel på bristande överensstämmelser mellan svensk och engelsk/utländsk
terminologi – framför allt exemplen på
ord som man helt enkelt kan strunta i
eftersom de inte förekommer på svenska
– kändes för mig som ett stort stöd för att
kunna förhålla mig friare till källtexten
och inte sträva efter att hitta ekvivalenter
till vartenda mer eller mindre konstigt uttryck: det kanske inte behöver översättas
(eller kanske rentav inte ska översättas).
Samtidigt måste jag förstås vara medveten
om att jag liksom, förmodar jag, de flesta
av mina översättarkolleger, saknar Jans
juridiska sakkunskap och därmed ändå
behöver vara lite mer ödmjuk.

Den svenska normalstrukturen
ser ut så här:
• Ingress:
Mellan Part A och Part B (nedan
kallade A respektive B) har denna dag
träffats/ingåtts följande AVTAL
• Bakgrund (jfr. ovan).
• Definitioner (här menade Jan att
bruket med inledande versal på de
definierade termerna, t.ex. Avtal,
visserligen kan te sig osvenskt men
samtidigt – i rimlig omfattning – är
mycket praktiskt eftersom det tydligt
talar om för läsaren att det rör sig om
en term som i sammanhanget har en
specifik betydelse även om termen i
sig är vardaglig).
• Själva avtalsvillkoren (de materiella bestämmelserna), dvs. vad man
har avtalat: bl.a. när man har rätt att
häva avtalet och när man har rätt till
skadestånd (i engelsk rätt indelas avtalsbestämmelserna i warranties [där
avtalbrott ger rätt till skadestånd] och
conditions [där avtalsbrott ger rätt
till hävning] men den distinktionen
saknar vi i Sverige)).
• Ibland ett avsnitt Övrigt
(”Miscellaneous”), som kan utgöras av
diverse standardtexter – t.ex. om hantering av tvister. Kallas ofta ”boilerplate”.
• Avslutning
• Underskrifter (föregångna av
standardtexten ”Detta avtal har
upprättats i två likalydande exemplar
varav parterna har tagit var sitt” – ni
anar inte hur komplicerat detta kan
framställas på andra språk, men så
skriver man alltså på svenska).

AVTAL
Formalia

Ett svenskt avtal är vanligen indelat i
paragrafer (betecknade med §), som är
indelade i stycken (st.), som är indelade i
punkter (p.). De engelska motsvarigheterna
är normalt Article, Section och Subsection.
Lite besvärligt kan det vara med de olika
termerna för bilagor och underbilagor som
förekommer i engelskan: Annex, Appendix, Schedule (!), Attachment och kanske
flera. Här tycks det inte finnas någon
allmänt vedertagen terminologi, utan man
får göra så gott man kan med bibehållande
av konsekvens.
Sedan har vi det ymniga bruket av
versaler i avtalstexter, inte minst förstås i
alla dessa långa texter som programutgivare låtsas förvänta sig att vi ska
läsa igenom innan vi accepterar
att använda programvaran. När
hela avtalstexten är skriven i versaler är det uppenbarligen bara
för att försvåra läsningen, men
när bara vissa delar är det,
förklarade Jan detta med
att det rör sig om texter som
anses särskilt betungande för
den ena parten, som enligt
lagen i t.ex. vissa delstater i USA måste vara
särskilt framträdande för att gälla (även om
de har mer eller mindre standardmässigt
innehåll som finns i många avtal). Det
finns dock ingen anledning att behålla
sådana onödigheter i svenska avtal.
Översättarens friskrivning?

Med tanke på skillnaderna mellan de olika
juridiska systemen kan det vara värt att
som översättare ”friskriva” sig och påpeka
detta för kunden samt att texten behöver
kontrolleras av en svensk jurist (man
kan inte kräva den kompetensen av en
översättare). Exempelvis har vi i svensk rätt
i större utsträckning ”utfyllande” lagstiftning (köplag, avtalslag). Sådana lagar är
dispositiva och inte alltid tvingande, och då
vet man inte vad som händer. Vidare bör
man rekommendera att den svenska versionen förses med en text som säger att det är
källtexten som gäller vid avvikelser mellan
språkversionerna. Jan menade att en
friskrivning som denna riskerar att irritera
kunden, men den kan visa sig värdefull.

Speciella termer och uttryck
n En allmän regel för
terminologin i avtal är att
man inte ska vara rädd för
upprepningar. Synonymer
är inget att sträva efter
när det gäller fackuttryck,
och även om översättningen blir lite stolpigt är
det bättre än att den blir
”levande” men otydligt
eller missvisande.
Här följer några uttryck
som kräver lite utförligare
kommentarer.
Först några engelska
standarduttryck (ofta
av rubrikkaraktär) som
gränsar till strukturfrågor:
Terms and conditions blir på svenska
Villkor (eller Allmänna villkor)
Confidentiality heter som rubrik
Sekretess och i texten ”konfidentiell
information”.
Conflict mellan avtalets olika delar
heter ”bristande överensstämmelse”.
Termination for convenience är helt
enkelt Uppsägning, medan Termination for cause är Uppsägning med
saklig grund.
Ett kapitel för sig, som känns igen
av alla som har jobbat med detta, är
garantierna, som på engelska kan vara
otroligt mångordiga. T.ex. sådant som
”implied warranties”, som är en underförstådd garanti för ”säljbarhet” eller
”lämplighet för visst ändamål” – men
någon direkt motsvarighet har vi inte i
Sverige. Så till de specifika uttrycken.
Jag kommenterar här nedan de som jag
fann viktigast (dvs. som jag tror är vanligast förekommande). I övrigt hänvisar
jag till Jans översättningar; se ovan.
consideration – vederlag
remedy – ersättning/gottgörelse men
även påföljd eller rättsmedel
damage – skada, men damages –
skadestånd; gränsen är dock lite
flytande eftersom begreppen skiljer

sig mellan språken; vidare consequential damage: följdskador; incidental
damage: ibland = tillkommande skada,
men det är ett begrepp som inte finns i
svensk juridik; special damage – finns
inte heller i Sverige; punitive damage
– straffrättsligt skadestånd, men obs!
en stor skillnad är att detta i USA ofta
inte går till den förfördelade parten
utan till myndigheterna. Summa
summarum: hoppa över allt detta
”krångel” och skriv helt enkelt direkt
– indirekt – följdskada (motsvarande
de engelska termerna direct – indirect
– consequential); eventuellt med de
engelska uttrycken inom parentes.
Skilj mellan behörighet (vad man
kan göra; ett vidare begrepp) och
befogenhet (vad man får göra – enligt
den som är behörig).
deliverables – en knepig term, som
ibland har en speciell definition, ofta
inte, och som vanligen inbegriper allt
som säljaren ska göra/leverera. Jan
tyckte att ”leverabler” – om än styltat
– kan fungera bra.
liabilities – egentligen ansvar (eller
förpliktelser) men oftast = skadeståndsskyldighet/skadeståndsansvar;
gränsen mellan begreppen liability
och liabilities tycks vara flytande – se
exemplen. Ett ansvar kan för övrigt
vara inom- eller utomobligatoriskt (härröra från avtalet eller från tort; därav
dessutom tortfeasor = skadevållare).

Mats Dannewitz Linder

•

Här är Jans tips när det gäller böcker och webbplatser
Böcker

•  Internationella avtal – i teori och praktik.

Bra webbplatser

• Black’s Law Dictionary. West Group. 2014.

Red Carl Svernlöf, Norstedts Juridik. 2013.

• www.gov.uk

• A Handbook of Business Law Terms. Black’s

•  Försäkringsord. Svenska Försäkringsförening-

• Amerikanska delstaters hemsidor för lag 		

Law Dictionary Series, West Group. 1998.
• A Dictionary of Modern Legal Usage. Bryan 		
A. Garner, Oxford University Press. 2001.
• A Manual of Style for Contract Drafting.

en. 2012.
•  Incoterms 2000. Liber/Internationella Handelskammarens (ICC) Svenska Nationalkommitté.
2010.

och domstolar, t.ex. www.ca.gov
• Black’s Law Dictionary på nätet:
thelawdictionary.org
• sv.bab.la

Kenneth A. Adams, American Bar. 2013.
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NYHETER

SAOL-appen
Mycket information i diskret
förpackning, med Stagneliusbonus! Vi återger här professor
Sara Danius inlägg på SFÖ:s
Facebook-sida.

n Över en miljon nedladdningar.
SAOL-appen är en succé! Men alla
vet inte vad den innehåller. Inte nog
med att man får fjortonde upplagan
av Svenska Akademiens Ordlista -gratis. Det finns mycket mer. Gå in
under ”Aktuellt” i menyn.
Där kommer
trolleriet.
Bläddra
fram till
SAOB-sidan.
Klicka på
bilden. Då
får du upp
hela Svenska
Akademiens
Sara Danius.
Ordbok, alla
band som kommit ut sedan 1893.
Den är också gratis. Sök på ”kanel”
och du får etymologin — och exempel som ”kanelbröd” (belagt första
gången 1832) och ”kanelbrännvin”
(belagt första gången 1672).
Inte nog med det. Bläddra vidare
till Svenska Akademiens klassiker.
Nu har du det litterära arvet under
ditt pekfinger. Hämta hem snyggt
formgivna verk av författare som
Fredrika Bremer, Elin Wägner,
Heliga Birgitta eller Stagnelius som
pdf. Gratis förstås. Och allt detta i
en enda app.
Sara Danius

Svenska Akademiens
ständiga sekreterare

10
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Goda råd gratis

T

ips.Net heter en sajt som gör
skäl för namnet. Här hittar
man tips om allting från
Beauty and Style till Word.
För min del är det nog för
sent med både beauty och style, men
Windows, Word och Excel är inte dumt
heller. Man kan prenumerera på tips; det
har jag gjort med Word och får då varje
vecka hem ett mejl som heter WordTips
(ribbon). Jag kan lova att den som har det
minsta behov av att dyka in lite djupare

kan ha stor nytta av detta, och jag gissar
att detsamma gäller både Windows
och Excel. Det är verkliga experter som
skriver. Själv hittade jag t.ex. på Wordtips-sidan nånting som jag har letat efter
i flera år, nämligen tips om ett program
som kan skapa klickbara sidnummer i ett
sakregister.
Här är adresserna: windows.tips.net,
wordribbon.tips.net och excelribbon.
tips.net.
MDL

Goda råd nästan gratis
n Vår värderade
kollega Jost
Zetzsche (som
de flesta känner
till, få kan stava
och ingen uttala)
har i dagarna
publicerat den
13:e utgåvan av
e-boken Translator’s Tool Box, nu
470 sidor med matnyttig information
om CAT-verktyg, ordbehandlingsprogram, operativsystem, ondsint kod
och andra vardagliga besvärligheter.
För dem som (i likhet med mig) knappt
har hunnit nosa på utgåva 12 finns

en lista över
uppdateringar
här.
Med risk att
göra kommersiell reklam i
redaktionell
text rapporterar jag att
priset $50 (eller $25 för återfallsköpare)
betalar sig fortare än en gris hinner
blinka – särskilt som en ettårig prenumeration på den värdefulla e-publikationen Tool Box Journal – Premium
edition, ingår.
BO

I Facköversättaren nr 1/2016 publicerade vi
en debattartikel av Jost Zetzsche om nya
debiteringsmodeller. I den diskuterar Jost den
nya teknik som låter oss mjölka ut mera värde
ur våra vanliga översättningminnen (TM),
effektivare användning av TM-fragment (delar
av segment) och den allt mer avancerade
maskinöversättningen (MT). Med tanke på allt
detta kommer vi till ett läge där den så kallade
Trados-trappan inte längre fungerar som
måttstock för beräkning av rimlig ersättning.

Nya debiteringsmodeller
– och gamla

L

ösningen på detta, säger Jost, är
att ”vi helt skulle lämna modellen med ersättning per ord, rad,
eller sida bakom oss och i stället
vänja oss vid att offerera på projekt- och/eller tidsbasis. Det är ju faktiskt
vad i princip alla fria yrkesutövare (utom
just översättare) gör”. Och ”Jag vill kasta av
mig ordräkningens bojor och arbeta som
vanligt yrkesfolk, som kan räkna ut hur
mycket ett projekt kommer att kosta, precis
som min elektriker eller advokat gör”.
Även om jag helt håller med om detta
och hoppas på en sådan utveckling, är
jag inte övertygad om Josts argument för
den, och inte heller om att en förändring
på marknaden är nära förestående.
Homogenitet

Till att börja med: Hur ska kunderna,
eller ens översättningsbyråerna, kunna
veta i förväg (vilket är möjligt med fuzzy
matches-analyserna) vilken inverkan fragment-träffarna har på översättningsarbetet?
Under en längre tid har både Déjà Vu och
memoQ i sina analyser redovisat potentialen för ”interna repetitioner”/”homogenitet”. Detta betyder i klartext möjligheten att
utnyttja inte bara material från tillgängliga fras-och termdatabaser, utan även
matchningar som uppstår i projektet under
arbetets gång. Den potentialen beaktar
Trados Studio av någon anledning inte.
Men såvitt jag vet har inga kunder eller ens
översättningsbyråer försökt att få rabatt på

basis av sådana potentiella träffar. [Sedan denna text först publicerades har jag
dock hört talas om två sådana fall – det
vederlägger mitt resonemang men bara
väldigt lite.] Det faktum att Trados Studio
numera anger antalet fragmentträffar i
TM lär inte ändra på den saken. Ännu mer
problematiskt skulle det vara att basera ersättningen på den potentiella tidsbesparing
som ligger i att använda MT, oavsett hur
fördelaktigt detta kan vara för översättaren.
Därför tror jag att det bara är fuzzy
matches-statistik som under överskådlig
framtid kan användas som underlag för
ersättning på det gamla sättet, dvs. ”per
ord”. Detta betyder att vi kommer att
kunna utnyttja alla de andra tekniska
förbättringarna utan att det påverkar
ersättningen negativt. Visst är det tjusigt!
Men det är ju också så att många av oss
vägrar att acceptera någon Trados-trappa
eller motsvarande som grund för betalning
(eller snarare rabattering) även när vi tar
betalt per ord. Och dessutom kan det mycket väl finnas direktkunder som fortfarande
är omedvetna om både fuzzy matchesmekanismen och de senaste förbättringarna
och som därför inte kräver användning av
Trados-trappan som betalningsstruktur.
Jag tror alltså att den tekniska utvecklingen knappast kommer att göra det
nödvändigt med nya metoder för att mäta
det arbete vi gör – utom för oss själva, när vi
försöker uppskatta arbetsinsatsen innan vi
sätter i gång.

Tid är pengar

Icke desto mindre håller jag med Jost om
att betalning per arbetstimme, eller per
jobb, är att föredra. Och jag tror att ”per
jobb”-alternativet är den absolut bästa
metoden. När det gäller timpris tror jag
att många kunder – kanske till och med
översättningsbyråer – kan tycka att priset
blir alltför högt om de ska betala det som
vi faktiskt kan tjäna per timme (min
gissning är att det för en översättare i t.ex.
England, Sverige eller USA många gånger
kan röra sig om belopp på uppåt 800, 900
eller 1000 kr), även om det faktiskt är det
priset de betalar när de betalar per ord
(dvs. per jobb). Och att ta betalt per timme utan överenskommet takpris kommer
antagligen inte heller att vara populärt,
även om vi betalar rörmokaren enligt den
principen.
När vi tar betalt per jobb döljer vi vår
timpenning, och ett fast pris är troligen
mer acceptabelt för alla kunder. Samtidigt
är det så att ju fler nya metoder vi har till
vårt förfogande, som fragment-träffar
och allt bättre MT, desto mer tid måste vi
lägga på att beräkna den faktiska arbetsinsats som ett jobb kräver. Men det kan ha
fördelen att vi tvingar oss att verkligen undersöka hur vi bäst kan använda den nya
tekniken, i synnerhet MT. (Alternativet är
förstås att fortsätta basera våra anbud på
ordpris.) Visst blir det kul!
Mats Dannewitz Linder
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EFTERREDIGERING
Det pratas (och skrivs) allt mer om
efterredigering av maskinöversättning,
eller PEMT (Post-Editing of Machine
Translation). Men vad menar man?
Och vartåt går utvecklingen? Somliga
påstår att efterfrågan på (efter)redigering
av redan färdiga maskinöversättningar
(MT) kommer att växa avsevärt.
Andra menar att den snabba
utvecklingen av MT kommer att
få sådana ”efterredigerings”-uppdrag
att drunkna i den
allmänna
användningen
av MT för
facköversättning.

Efterredigering
– vad handlar det om egentligen?

E

tt första steg för den som vill
diskutera PEMT är att bena
ut begreppen. I decennier
har man talat om PEMT utan
att riktigt klargöra vad som
menas: Handlar det om att kunden lämnar över en färdig MT-text för granskning/redigering? (Och för övrigt: varför
”efter”-redigering? Varför alltså inte bara
”redigering”? Men nu tycks det vara för
sent med en terminologisk ansning.)
Eller handlar det om att översätta med
hjälp av MT och ”efterredigera” texten
segment för segment under arbetet?
se handlade det till en
början enbart om den förra varianten
– även kallad konventionell PEMT –
medan man numera vanligen inkluderar
båda varianterna, dock utan närmare

Såvitt jag kan

12
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precisering. Spelar det då någon roll?
Faktum är att det är en skillnad som mellan
natt och dag! Det är ju bara konventionell PEMT som kan utgöra en särskild
tjänst. Många översättningsbyråer
erbjuder just den tjänsten, om än inte så
utbrett i Sverige. När frågan ställdes till
SFÖ-anslutna byråer var det bara fyra
av ca 20 som svarade, och de svarande
ser efterfrågan som ringa – men tror att
den kommer att växa betydligt. Samma
besked ger stora analysföretag som
Common Sense Advisory. Det är svårt att
sätta ett rimligt pris för sådana uppdrag.
Det finns undersökningar som anger
ordpris var som helst mellan 40 % och 85 %
av ”normalt” ordpris – kanske med ett
snitt på 65 %. Men alla som har provat på
MT vet att kvaliteten kan variera betydligt, till och med inom samma projekt,

och man kan definitivt inte ge ett anbud
innan man har bedömt den text som ska
redigeras.
Om det däremot gäller att segment för
segment ”redigera” en text i samband
med att den översätts med hjälp av MT
kan det knappast bli fråga om annat än
vanlig översättningstaxa, och själva arbetet skiljer sig obetydligt från det vanliga
arbetet i ett CAT-verktyg. Faktum är
att det inte ens finns skäl att benämna
arbetet ”PEMT” – det är ju som en vanlig
översättning med MT som en extra
term- och frasdatabas. Om kunden inte
specifikt har begärt användning av MT –
och kanske anvisat en viss MT-tjänst – så
är det ju inget som angår någon annan
än översättaren. Jag utgår då ifrån att
alla konfidentialitetskrav är uppfyllda,

EFTERREDIGERING
men det brukar numera inte vara något
problem ens med Google Translate (se
blogginlägget från Nils-Erik Lindström
på Semantix).

detta för själva
översättnings-/redigeringsarbetet? Svaret
beror på vilken nivå av PEMT det handlar om. Det finns nämligen två nivåer definierade, ”lätt” PEMT och ”full” PEMT.
Lätt PEMT innebär att man producerar
en text som, i syfte att vinna tid, ligger
så nära MT-texten som möjligt men där
nödvändiga justeringar har gjorts för
att texten ska bli begriplig. På engelska
kallas detta arbetssätt också
för ”gisting”. Resultatet ska
ge en hygglig uppfattning om
innehållet om än på taffligt
språk. ”Full” PEMT innebär
istället att resultatet ska vara
jämförbart med en vanlig
översättning gjord av en god
översättare. Båda alternativen
finns närmare definierade i
form av kravlistor – beklagligtvis en hel del olika sådana.
Det problemet kan eventuellt
få sin lösning i form av den
kommande ISO-standarden
Vad innebär allt

tillräckligt gott resultat för arbetet i fråga
kan man låta CAT-verktyget föröversätta
alltihop, skriva ut det och läsa korrektur
på papper. I den följande bearbetningen
kan man dra nytta av CAT-verktygets propageringsfunktion för att göra automatiska följdkorrigeringar. Det fungerar inte
vid översättning segment för segment. I
de flesta CAT-verktyg kan man använda
s.k. regular expressions (Regex) för att
råda bot på somliga av de typiska brister
som hänger ihop med MT men mindre
ofta förekommer i ”fuzzy matches” från
översättningsminnen (se faktarutan).
Vad gäller själva maskinöversättandet

18587 (Post-editing of machine
translation output – Requirements). I faktarutan finns dess

förslag till definitioner.
Om lätt PEMT kan sägas att
arbetssättet långt ifrån alltid
ger stora tidsvinster, jämfört
med full PEMT. Det kan nämligen ta sin
tid att fundera ut vilka ändringar som
bör göras och inte göras. Dessutom sitter
det ju i varje översättares ryggrad att skapa en så god text som möjligt, och denna
lätta variant kan te sig rätt motbjudande.
Om själva arbetsprocessen kan följande påpekas.
är att bedöma
kvaliteten på MT-resultatet och därmed
vilken arbetsinsats som behövs. Det finns
en kvalitetsgräns under vilken det går
snabbare och är mer tilltalande att förkasta MT-texten och göra alltihop från
början i stället.
Redigeringen av en färdig MT-text
liknar i mångt och mycket ett konventionellt granskningsuppdrag (se FÖ nr
4/2016), med den skillnaden att utgångskvaliteten oftast är betydligt lägre. Till
det kommer den bearbetning som kan
behövas beroende på hur källmaterialet
levereras (Word-filer, xliff-filer …) och
beroende på hur man själv vill redigera
(med Word eller i ett CAT-verktyg).
”Redigering” av MT segment för
segment går till precis som vanlig TMbaserad översättning i ett CAT-verktyg.
Hittar man en MT-motor som ger
Det stora problemet

så pågår just nu utvecklingar av olika slag
som lovar gott, även om det kommer att
ta sin tid innan tekniken mognar. Här
har vi inte minst den s.k. neurala maskinöversättningen (NMT), som i korthet
går ut på att systemet lär sig översätta
ungefär som vi själva lär oss. Google gick
nyligen ut med vidlyftiga påståenden om
att dess NMT gav resultat likvärdiga med
mänsklig översättning, men det visade
sig rätt snart vara överdrivna anspråk.
Även Microsoft, SYSTRAN m.fl. utvecklar den neurala tekniken.
lovande utveckling
har konkretiserats i framför allt onlineverktyget Lilt. Det handlar om s.k. interactive translation prediction (ITP) – dvs
att verktyget ger förslag som löpande
uppdateras allt eftersom man skriver.
SDL:s Adaptive MT tillämpar en liknande princip, där MT-motorn uppdateras
varje gång man bekräftar ett översatt segment. Lilt erbjuder en stor uppsättning
språkpar, medan SDL än så länge bara
har de fem största europeiska språken och
uteslutande med engelska som källspråk.
Vidare finns det i varje fall för Trados
Studio minst ett halvdussin insticksprogram som erbjuder olika MT-motorer,
En annan mycket

och det finns motsvarande möjligheter att
(oftast mot en viss avgift) koppla MTmotorer till de andra större CAT-programmen – memoQ, Déjà Vu, Memsource m.fl.
Och allt detta betyder att konventionell
PEMT torde blir allt mindre lockande för
översättarna, eftersom inga av de tekniska
framsteg som beskrivs ovan kan utnyttjas
i arbetsflödet.
föreställer jag mig alltså
att framtiden för oss facköversättare ser
rätt ljus ut. Det kan förvisso vara så att
marknaden för konventionell PEMT
kommer att växa en tid, kanske också
ganska snabbt, men på längre
sikt tror jag att vi i allt högre
grad kommer att använda MT
precis som vi i dag använder
översättningsminnen – men
att vi då tack vare bättre
teknik får resultat med allt
högre kvalitet. Och så länge
inte kunden vet exakt vilka
MT-resurser vi använder (och
hur skulle hen kunna veta
det?), så kommer vi inte att
ställas inför krav på prisrabatt
i form av Trados-trappa eller
liknande.
Samtidigt kan det förstås
hända att större företag upptäcker samma sak och väljer
att göra sina översättningar
internt – både konventionell
PEMT (säkert ofta då i den
lätta formen) och översättning
på vanligt sätt med MT. Men gissningsvis
rör det sig då inte om att man tar jobb
från den befintliga facköversättningsmarknaden utan om jobb som tillkommer helt enkelt därför att de kan utföras
med förhållande- vis ringa insatser, men
som annars inte hade varit aktuella att
göra.
Allt som allt

jag alla som
arbetar med texter inom någorlunda väldefinierade fackområden (och lämpliga
språkpar) att undersöka möjligheterna
till MT-hjälp. Det värsta som kan hända
är att man ganska snabbt upptäcker att
det är värdelöst. Det kan också hända
att man som jag (med språkkombinationen En>Sv och SDL:s resurs Language
Cloud) upptäcker att man får hjälp som
ibland bara kräver smärre ändringar,
ibland lite större ingrepp – men som på
det hela taget spar tid genom att det är
ganska många tecken som man helt enkelt slipper skriva. Däremot behöver man
hålla tungan rätt i mun på ett helt annat
sätt än när man granskar minnesträffar
(t.ex. fuzzy matches) eller någon annans
översättning – felen har en helt annan
karaktär. Exempelvis kan fel ordföljd och
uteblivna negationer vara lätta att missa
Under tiden råder
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Litteraturlista

Eric Dafour (2013):
SDL Certification – Post-editing
Certification.
En synnerligen innehållsrik guide
som inte bara ger en god bakgrund
till hela PEMT-komplexet utan också
en rad exempel på hur lätt och full
PEMT kan se ut.
Läs mer här.
Maarit Koponen (2016):
Machine Translation Post-editing
and Effort. Empirical Studies on the
Post-editing Process.
Lättläst doktorsavhandling som ger
både historik och en rad intressanta
fakta om själva PEMT-arbetet.
Läs mer här.
Sharon O’Brien & Joss Moorkens
(2014):
Towards Intelligent Post-Editing
Interfaces (draft).
Intressant genomgång av i synnerhet hur CAT-verktyg skulle kunna
bli bättre på att hantera MT (kan ge
tips till Regex-experter). Underlag
för det föredrag som jag refererade
i Facköversättaren 5/2014.
Läs mer här.
Sharon O’Brien (2011):
Introduction to Post-Editing:
Who, What, How and Where to Next?
En bra översikt i PowerPoint-bilder.
Läs mer här.
Spence Green (2015):
Beyond Post-Editing:
Advances in Interactive Translation
Environments.
En bra översikt över pågående
utveckling på MT-området.
Läs mer här.
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eftersom man inte är van att se sådana.
Men man lär sig.
Här bör det väl också påpekas det
kanske självklara att MT-möjligheterna
starkt varierar beroende på språkpar. Det
finns språk – t.ex. finska – som sällan
lämpar sig för MT. Det finns förstås
också språkpar som är mindre vanligt
förekommande och därför utgör för litet
underlag för god MT (jag talar då om den
vanligaste formen, statistikbaserad MT).
I andra fall – t.ex. för de stora europeiska
språken – ger MT numera ofta utmärkta
resultat. Och självklart varierar kvaliteten på MT också med ämnesområdet.

Mats Dannewitz Linder

ändå vill veta mer om
PEMT, oavsett typ, finns åtskilligt intressant att hämta i vidstående litteraturlista.
Och oaktat mina förutsägelser ovan
om den framtida utvecklingen så pågår
intensiv forskning och utveckling. Jag
kan ha totalt fel – men intressant är det
oavsett.
Och till den som får en förfrågan om
jobb med konventionell PEMT vill jag
säga: Ta dig en titt! Du kanske hör till
För den som

Definitioner av lätt och full PEMT

n Enligt ISO/DIS 18587:2015 (det finns
dock en senare version). Det bör noteras att definitionen av lätt PEMT inte
ingår i standarden utan är med bara
som information.
Lätt PEMT:
På den här nivån bör redigeraren
inrikta sig på att
• använda så mycket som möjligt av
det obearbetade MT-resultatet
• se till att ingen information har
lagts till eller utelämnats
• ta bort eventuellt olämpligt innehåll
(t.ex. sådant som kan väcka anstöt i
målspråksområdet)
• omstrukturera meningar vars innebörd är felaktig eller oklar.
Andra källor anger även bl.a. att
stavningen ska vara korrekt, samt
ger anvisningar om vad man inte
ska ägna tid åt.

n Om neural MT och Lilt finns
väldigt mycket att hitta på nätet.
Och för den som löpande vill
hålla sig à jour med utvecklingen
på MT-området rekommenderas
bloggen eMpTyPages (från Kirti
Vashee). Läs t.ex:

Exempel på CAT-funktioner

• Comparing MT Based Translation
Errors with Human Translation
Errors
• Lilt: - An Interactive & Adaptive
MT Based Translator Assistant or
CAT Tool
• A Closer Look at SDL’s Adaptive
MT Technology
• 5 Tools to Build Your Basic
Machine Translation Toolkit.

n Som skulle vara till hjälp vid
användning av MT (enligt O’Brien &
Moorkens)
• ändra från versal till gemen eller
omvänt
• återinföra försvunnen interpunktion
• flytta eventuella formateringstaggar
till deras rätta platser alternativt
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dem som gillar den här typen av jobb.
Se bara till att noga bedöma den tid det
kan ta, och ta betalt därefter. Och om det
skulle röra sig om lätt PEMT: räkna med
att det kan vara mer tidskrävande än
man i förstone skulle kunna tro.

Full PEMT:
På den här nivån bör redigeraren
inrikta sig på att
• se till att ingen information har
lagts till eller utelämnats
• ta bort eventuellt olämpligt innehåll
(se ovan)
• omstrukturera meningar vars innebörd är felaktig eller oklar.
• åstadkomma måltext som är grammatiskt, syntaktiskt och semantiskt
korrekt
• tillämpa kundens och/eller ämnesområdets terminologi
• tillämpa gällande regler för stavning, interpunktion och avstavning
• se till att den stil som används är
lämplig för ifrågavarande typ av
text, och att de riktlinjer för stil som
kunden har givit iakttas
• tillämpa formateringsregler.

•
•
•

återinföra försvunna taggar
lägga till eller ta bort blanksteg som
har tagits bort eller införts
ändra singular till plural eller
omvänt
korrigera ordföljden (till bisatseller huvudsatsföljd)

NYHETER

Translating Europe
Forum
n I höstas arrangerade EU-kommis-

Advanced
Renamer
– namnbyte har aldrig varit smidigare

J

ag befann mig nyligen i
situationen att ha översatt
ett projekt med 77 korta
tyska filer till svenska.
Filerna låg i en komplicerad
struktur, vilken memoQ, liksom alla
vanliga CAT-verktyg, levererade snyggt
och prydligt i en separat mapp. Problemet
var nu att alla filer hade sina ursprungliga
namn – med språkkoden DE för tyska.
Jag hade lovat kunden att leverera dem
med ursprungligt namn, men språkkod
SV. Den rudimentära funktionen för ändring av filnamn i Windows Utforskaren är
inte den uppgiften vuxen. Nåväl, under
30+ år som datoranvändare har jag aldrig
råkat ut för ett problem som ingen annan
drabbats av tidigare, så jag frågar allas vår
vän Google efter batch+rename+files.
Antalet resultat var smått överväldigande, men efter en snabb scanning valde
jag att testa gratisprogrammet AdvancedRenamer av den danske entusiasten
Kim Jensen. Programmet visar sig ha
en uppsjö av funktioner för att döpa (ja,
döpa har fått utvidgad betydelse) om filer
på alla tänkbara och otänkbara sätt – att
lösa mitt problem var så totalt elementärt
att det faktiskt tog ett par minuter att hitta.
Mer avancerade metoder är att filtrera på/
ändra tidsmärkning, ändra filattribut,

ändra skiftläge för delar av filnamn …
you (re)name it.
Har man valt en komplicerad omdöpningsstrategi, genomfört den – och i
eftertankens kranka blekhet konstaterat
att det gick käpprätt åt helvete är det bara
att klicka på ”Ångra föregående omdöpning” (jadå, programmet är föredömligt
översatt till svenska av Olof Sundqvist).
Att programmet är till glädje för webböversättare som har projekt med tusentals
10–100 ord långa HTML-filer säger sig
självt, och amatörfotografer som kommer
hem från en fotosession med hundratals
RAW- och/eller JPG-filer att sortera upp
sparar snuskigt mycket filskyfflartid
– i synnerhet som AdvancedRenamer
även visar tumnaglar (OK, miniatyrer
då) av de aktuella filerna om man så
önskar – och på begäran inte bara byter
namn utan även flyttar filerna till önskad
mapp. Det gör förvisso Adobe Lightroom
också – men det är inte gratis …
Kort sagt, en tacksamhetens bugning
till Kim Jensen som härmed får välförtjänt reklam, och som vi ju även kan
kosta på en donation den dag han frälser
oss från timmar av trist meckande i
Utforskaren!

sionen sitt årliga Translating Europe
Forum, den här gången på temat
Focus on translation technologies.
Det var många intressanta föredrag,
inte minst vad gäller maskinöversättning och efterredigering. Hela
programmet med länkar till de flesta
av föredragsbilderna finns här. Och
det kan löna sig att hålla utkik efter
årets evenemang – deltagandet är
nämligen alltid gratis! (Men det är
inte alltid som det finns plats för
alla; i år var vi 600 av ca 900 anmälda
som fick plats, och kriterierna för
urvalet av deltagare är en väl förMDL
borgad hemlighet.

Ökad kompatibilitet
för ”Spåra ändringar”
i memoQ
n memoQ har sedan flera versioner
haft en funktion för ”Spåra ändringar”
liknande dem i Word och SDL Studio.
Problemet har varit att informationen
om spårade ändringar går förlorad
om ett projekt eller enstaka filer
flyttas mellan memoQ och en annan
miljö. Vanligtvis välunderrättade
källor med känningar i Budapest
meddelar nu att den nya version av
memoQ som väntas under våren
2017 kommer att ha denna funktion
i en helt omarbetad version, som
gör den fullt kompatibel med spårningsfunktionerna i Word och SDL
Studio. Detta betyder i praktiken
att det kommer att bli smidigare
att arbeta i större projekt, där SDL
Studio, memoQ och Word används
av översättare och granskare.
BO

Björn Olofsson
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Facköversättaren
och egenföretagaren
Linn Åslund tipsar
om hur du tar med
dig det bästa från
tiden som anställd.

Kliv ner från
enhörningen
och ta en fika!

F

rilansare som samlas i flock
och pratar om sin jobbtillvaro
kan ibland låta som när ett
gäng förskolebarn fantiserar
om sitt bästa födelsedagskalas: Konfettin glittrar, tårtan tar aldrig
slut och innan man går hem får man rida
på en enhörning. Den tidigare tillvaron
som anställd (som de flesta av oss har
haft) rynkas det på näsan åt och man
himlar med ögonen åt minnena av korkade kollegor, grottekvarnstrista möten
och dödfödda projekt.
Inte ens under mina sämsta stunder
längtar jag tillbaka till tiden som anställd,
men utan mina tidigare jobb skulle jag
besitta få av de färdigheter som gör att
jag idag kan frilansa. De flesta av mina

16
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vänner kommer från tidigare arbetsplatser och nätverket jag har baseras till
stor del på detsamma. Även de mindre
rosenskimrande delarna av mina tidigare
arbeten är sådant jag har nytta av idag.
Arbetskamrater.

Att frilansa som
översättare innebär
ofta en hel del
ensamarbete. För
vissa, som jag, så är
just att arbeta ensam
verkligen toppen.
Men ensamheten
fungerar bara till en viss gräns. Även om
du inte kan hitta regelrätta arbetskamrater så kan det vara värt att lägga extra

energi på det sociala umgänget, särskilt
om du känner att jobbet går på slentrian
och börjar bli lite grått och fransigt i
kanterna.
Klädpolicy. ”Jobba

i pyjamas” är en fras
som ofta återkommer i
frilanssammanhang. Det
kan ha sin tjusning att
ha en avslappnad attityd
till sitt utseende men att
lufsa omkring i samma
kläder som du har sovit
i gör sällan underverk för arbetslust och
produktivitet.
Friskvårdstimme. Om du är inne i
en intensiv jobbperiod är det lätt att
börja förhandla bort lunchpromenaden, springturen eller yogapasset för att
kunna jobba
fler timmar.
Om du inte har
en kniven på
strupen-deadline så är den
eftergiften en
extremt dålig
idé. Sittsjukan
är det nya röka
heter det, så
upp och rör på dig och lämna det inte
tills ”det blir en stund över”. Det blir det
sällan.

FRILANSANDE

”Jobba i
pyjamas”
är en fras
som ofta
återkommer
i frilanssammanhang.

Semester. Att få till
en semester är något
av frilanslivets stora
utmaningar. Först och
främst ska du ha jobbat
tillräckligt för att ha råd
att inte jobba. Och för
att ha råd tar du på dig
jobb. Jobb som tar tid.
Tid som du kanske hellre skulle ha varit
ledig på. Eller så slår gungbrädan över åt
helt andra hållet: Inga uppdrag alls och
en väldigt lång, ofrivillig semester och
magont över att du inte får in tillräckligt
med pengar. Lyckas du med balansen och
lyckas få till en semester när du vill ha
den så njut storslaget av den.
Fikarast. Jobbar du
ensam är det lätt att
förlora dig i det du
gör. Lägg på tidspress
på det och fikaraster
som belöning under
en lång arbetsdag är något som lätt glöms
bort. När du till sist tittar yrvaket upp från
skärmen undrar du varför rummet snurrar
innan du inser att det var sju timmar sedan
du åt. Du försöker resa dig upp men eftersom du suttit i samma ställning lika länge
har dina knän låst sig i nittiotvå graders
vinkel. När du ringer efter hjälp kan ingen
höra dig eftersom din uttorkade tunga
fastnat i gommen. Sådant slipper du om du
tar ordentliga raster.

Fortbildning. Som översättare är fort-

bildning ett begrepp man kan göra ganska
kreativa tolkningar
av. Vi lever i princip
på att sätta oss in i nya
ämnen, så det kan du
göra så mycket du vill
och med gott samvete. Det kommer komma
en tidpunkt när det finns en poäng med att
veta att skogsharar äter sitt eget bajs* och att
det finns en myt om att H P Lovecraft var
poikiloterm.**
Arbetsmiljöombud. Förhoppningsvis

är din arbetsplats inte förenad med livsfara,
men det kan vara bra att
ändå ta sig en funderare på
om lampor, stol, arbetsbord
och omgivning är den bästa
möjliga för kropp och själ.
Rent skrivbord eller mysigt
ombonat à la excentrisk
professor är upp till dig,
men se till att du trivs.

hen alltid lät mig få som jag ville, höll med
mig till hundra procent eller gav mig högst
lön. Den bästa chefen är den som fått mig
att vilja göra mitt bästa och som har sagt åt
mig att skärpa till mig när det har behövts.
Är du din egen chef kan det vara en bra idé
att praktisera lite positiva chefsegenskaper.
Verksamhetsplanering. I den bästa av

världar kan man ju åka till något lyxigt
spahotell och fundera över framtiden
medan man låter
sig dränkas i en
chokladmassage.
Men även om det
inte blir roligare
än papper, penna
och en kopp kaffe
vid köksbordet så
är det värt att då
och då ta sig en funderare på hur man ska
utveckla sin verksamhet. Hitta fler kunder?
Göra sig av med kunder som betalar för
dåligt? Fortbilda sig? Sätt lite SMART:a
mål*** och sätt igång!

Chefen. Va? Menar jag allvar? Själva

poängen med att starta eget är väl att slippa
ha en chef? Jo, jag förstår hur du tänker.
Men när det kommer
till chefer resonerar
så här: Jag har haft
chefer på hela skalan
från bindgalen till
fantastisk. Sistnämnda betyder inte att

Linn Åslund

* Det är sant. Harpluttarna du ser i skogen
har blivit uppätna, utbajsade, uppätna och
utbajsade igen. Det är skogsharens variant av
idissling.
** Kallblodig som en ödla eller en orm och
kändes därför alltid kall att ta på.
*** Specifikt Mätbart Avgränsat Realistiskt
Tidsatt.
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Utbrändhet

eller
närkontakt
med väggen

– en översättares mardröm
Socialstyrelsen kallar det utmattningssyndrom, med underrubriken
stressrelaterad psykisk ohälsa, eller utmattningsdepression. I vardagligt
tal beskrivs denna nya, omfattande och kontinuerligt ökande folksjukdom
för utbrändhet. En annan träffande metafor är uttrycket ”gå in i väggen”.

M

ed denna artikel vill
jag uppmuntra alla
som har haft närkontakt av minst tredje
graden med väggen.
Den är också en varning till er som är på
väg in i den. Men, framför allt är den en
uppmaning att skapa en handlingsplan,
riktad till er som ser att någon på jobbet,
i familjen eller i den närmaste kretsen är
på väg åt fel håll. Annars gör vi en redan
fruktansvärd situation ännu värre.
Kändisarna verkar stå i kö för att
sätta sig i tevestudion och berätta om sin

18
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utbrändhet,
men ibland
känns det som
när någon
kallar sin förkylning för influensa¹.
Några av kändisarna har ändå verkligen
upplevt utbrändhet, som höjdhopparen
Linus Thörnblad, född 1985. I Malou efter
tio berättade elitidrottaren om hur han
var tvungen att sätta sig på en bänk och
vila halvvägs till närköpet. Han sov mest
i ett halvår, och åt upp allt som fanns i
skafferiet för att slippa gå och handla. Så
var det med den höjdhopparkarriären.

Utmattningsdepressionen associeras
vanligen med stress och till högpresterande individer samt till dagens höga tempo
och ständiga uppkoppling. Här är det lätt
att tänka fel och tro att det handlar om
individer som tar på sig för mycket, som
inte kan säga nej, eller som försöker sig
på uppgifter som är för svåra för dem.
En metafor från Thörnblads värld skulle
kunna vara att man satsar på att hoppa

UTBRÄNDHET
på en högre nivå än man klarar av, och
när man river blir man liggande.
Då glömmer man bort den faktor
som filmen Den sjuka jobbstressen, en
av 2016 års stora snackisar, betonar, och

Mobbning är också en
tung börda som när
som helst kan trycka
en till marken.

de nya reglerna från Arbetsmiljöverket

som trädde i kraft 31 mars 2016 och som
lägger ett större ansvar på arbetsgivaren.
Den avgörande faktorn är arbetsgivarens
ansvar. Den här sammanfattningen säger
det mesta:
”En frisk arbetsplats har balans mellan
det som krävs och de resurser som står
till buds för arbetet. Höga krav behöver inte vara skadliga men de behöver
balanseras med resurser. Att ha högre
krav än resurser för arbetet leder till hög
arbetsbelastning och stress hos de som
ska utföra arbetet.”

andra ord höga krav på
arbetsplatsen som orsakar stress, men
inte stressen i sig utan kombinationen
med exempelvis brist på inflytande över
den egna situationen. En del talar om
skillnaden mellan att detaljstyra och
att fastställa ramar. Fastställda ramar
innebär att man själv bestämmer i vilken
ordning man utför uppgifterna, och där
huvudsaken är att allt
blir klart i tid. Man blir
betrodd och ses som en
resurs på arbetsplatsen,
och ett nej tas på allvar.
Detaljstyrning innebär
istället kontroll, tidsödande möten/samtal/
mejl där man måste
förklara sig. I filmen Den
sjuka jobbstressen finns
exemplet med ett samtal
till en redan stressad
projektledare strax
före jul. Det är en sådan julklapp som
chefen från helvetet gärna ger, men som
Arbetsmiljöverket nu försöker att ta itu
med. Arbetsgivaren måste enligt de nya
reglerna ta ett större ansvar för rehabilitering, men eftersom det är ekonomiskt
fördelaktigt med friska medarbetare ska
det i slutändan löna sig för arbetsgivarna.
Det är med

egenföretagare, en
position som många översättare befinner
sig i, finns det ingen arbetsgivare som
kan uppmanas – eller tvingas – att ta sitt
ansvar. Istället är det uppdragsgivare av

Som frilans och

olika storlek eller betydelse som sätter
press, och som stjäl tid och uppmärksamhet genom att kräva svar direkt, höra
av sig gång på gång, ändra deadline eller
förutsättningar, förutsätta svar under
dygnets samtliga timmar och inte ta
hänsyn till dygnsvila, helger, ledigheter
med mera. Det kan vara tekniska krav
som saknar rim och reson, som märkliga
översättningsprogram
eller icke fungerande
översättningsminnen,
filer som saknas på servern, texter på fel språk,
pdf:er i form av inskannade bilder och mycket
annat som komplicerar
vardagen. Baserat på
den forskning som finns
kring utbrändhet så är
det ofta flera negativa
miljöfaktorer än dessa.
Men en huvuduppdragsgivare som systematiskt klagar och
detaljstyr, sänker arvoden och kräver att
rättningar ska ingå i priset kan antagligen jämföras med en dålig arbetsmiljö.
Det kan även vara privata omständigheter som leder till utbrändheten.
Sjukdom, dödsfall, bråk, skilsmässa är
bara några exempel. Det kan vara en
kombination av privata problem och
problem på arbetet. Resultatet är dock
detsamma: en lång, ofrivillig sjukskrivning. Den som blivit utbränd brukar veta
exakt vad som orsakade utbrändheten.
Arbetsgivare föredrar tyvärr ofta att

skylla på privata orsaker, för att slippa en
kostsam rehabilitering och dåligt rykte i
branschen.
Mobbning är också en tung börda som
när som helst kan trycka en till marken.
Att varje dag tvingas umgås med någon
som mobbar en sliter på självförtroendet.
Barn kan byta skola, vuxna kan byta arbete
men det löser ju ingenting. Det krävs mod
för att ta itu med mobbning på jobbet,
och kanske någon form av ekonomiska
incitament, som skadestånd när inget görs
och en förståelse av hur mycket det kostar
företaget. De tre jobbarkompisarna Ser
inget, Hör inget och Säger inget är kanske
rädda för en auktoritär chef, för sin egen
karriärutveckling eller för att själva drabbas. Vi gör gott i att inte underskatta vilket
civilkurage som krävs för att säga ifrån.
Och tro inte att detta bara drabbar
äldre. Utbrändhet bland unga ökar, en
sorts digital utmattning som gör att
20–30-åringar ställs vid sidan av samhället
(som Linus Thörnblad ...). Det drabbar
även chefer, trots att de borde kunna styra
över sin arbetssituation.
Nog sagt om vilka förutsättningar
som krävs för att fälla oss högpresterande
50-taggare. Låt oss i nästa artikel se hur det
kan te sig i verkligheten. Jag har sett det på
mycket nära håll.
K atarina Lindve

¹ Influensa ger hög feber (40 grader), smärta
i hela kroppen, och tar en lång tid att komma
över. Till skillnad från förkylning.

Mer läsning om utbrändhet
Raymond T. Lee & Céleste M. Brotheridge, ”When prey turns predatory: Workplace bullying as a predictor of counteraggression/
bullying, coping, and well-being”; European Journal Of Work And Organizational Psychology, Vol. 15 , Iss. 3,2006.
Stressrelaterade syndrom – den nya tidens ohälsa. Hämtad 2017-02-05. (se särskilt sårbarhetskurvan på sidan 5861).
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UTBRÄNDHET
Mina bästa tips när
du har en utbränd
i din närhet
n Hör av dig! Skicka kort, blommor,
paket. Lämna meddelanden på
telefonsvararen.

Katarina Lindve
berättar sin
egen historia
om utbrändhet.

n Fortsätt att höra av dig. Vänta
inte på gensvar. Men fortsätt! Det är
inte jobbigast i början när man ligger
i dvala utan när man börjar ta de där
stapplande stegen tillbaka och framförallt när bakslagen kommer. Ändå
är det mest i början som blommorna
kommer och folk hör av sig.
n Ställ inga krav. Säg inte till den
sjukskrivne att komma på besök,
eller höra av sig, eller be om hjälp.
Erbjud istället konkret hjälp. Och
gör resan själv.
n Ta dig tid att lyssna. Även om det
”bara” är via ett PM på FB.

n Om du kommer på besök: ta med
fika eller mat (eller näringsdryck) …
och var beredd på att sitta tyst och
bara vara.
n Säg inte ”Är det inte på tiden att
du …”
n Säg inte
”Jag skulle
också vilja
vara hemma
och vila …”

n En kram
kan göra
underverk.
n Om någon pratar skit om den
sjukskrivne: visa lite civilkurage och
säg ifrån! Om mobbning är en av
anledningarna till utbrändhet: sluta
ignorera problemet.

n Gör förändringar i arbetsmiljön
– då kommer det ut något positivt i
alla fall av en tuff tid.

n Läs Den nya Grottesången av
Viktor Rydberg (1825–1895) för lite
perspektiv!

n Bokbörsen är en guldgruva för
att hitta böcker av gamla författare!

n Och sist: kom ihåg att utbrändhet
inte smittar. Tvärtom hjälper det
andra att undvika grynnorna och de
lömska skären.
K atarina Lindve
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Min väg
mot väggen
och tillbaka
M
in egen utbrändhet
följer den klassiska
utvecklingen – oro
över extraslag från
hjärtat, följt av utredningar för att se att det inte fanns något
underliggande fysiskt problem som
cancer, högt blodtryck, hjärtfel, magproblem. Så kom sömnproblemen, koncentrationsstörningarna, ett allt sämre självförtroende, minnesproblem, kognitiva
problem med arbetsminnet – kortslutningar, jag glömde bort vad jag höll på
med på översättningsbyrån, eller vart jag
var på väg och varför. Sådant som annars
satt i ryggmärgen började jazza runt i en
allt slöare hjärna: tangentkombinationer
som jag kunde slå i sömnen, kom fel.
Ett finger lydde helt plötsligt inte utan
släpade efter. Plötsligt var det massor att
rätta i mina översättningar, varpå allt tog
längre tid. Jag började jobba över utan
att skriva upp det för att dölja problemet, och kunde jobba under helgen

för att hinna
ikapp. Jag fick
koncentrera
mig hårdare vid
korrekturläsning för
att inte missa
något. Jag fick
svårare att
växla mellan
uppgifter och
Katarina Lindve.
bryta mitt i en
arbetsuppgift.
Jag kunde missa tåget hem till Eskilstuna
och tvingas vänta på det allra sista tåget,
stupa i säng vid midnatt bara för att vara
tillbaka på 05.15- eller 06.15-tåget, med
frukost på Stockholm C. Jag var fast
i hamsterhjulet utan att märka att jag
sprang allt fortare.

En måndag i januari 2016 ringde jag till
vårdcentralen och bad att få träffa min
läkare. Efter att ha pressat sjuksköter-

UTBRÄNDHET

Jag är tacksam att jag
överlevde och kunde
växla om och ta mig
tillbaka även om livet
i dag ter sig mycket
annorlunda för mig.
Kylskåpstips
n Den här listan skapad av Eva
Jakobsen, arbetsmiljökonsult
på danska journalistförbundet,
förtjänar en plats på anslagstavlan, kylskåpet eller spegeln!
Tipsen återges även i en artikel
i Ny Teknik.

skan fick jag en akuttid samma dag. Jag
stängde av datorn, släppte allt på jobbet,
och hade bara en tanke kvar i huvudet:
att få hjälp. När jag kom in till läkaren
frågade hon hur det var och allt brast. Jag
grät och grät och grät och blev sjukskriven när jag mellan hulkningarna till slut
hade berättat hur jag hade det. Jag gick
hem. Satte klockan på åtta för att kunna
ringa in och sjukskriva mig på jobbet.
Glömde bort att sätta på ljudet på klockan. Sov 14 timmar och skickade sedan ett
meddelande till jobbet och berättade att
jag var sjukskriven i två månader. Gick
och la mig igen. Sov upp till 20 timmar
om dagen i två veckor. Vecka tre lade jag
märke till småfåglarna utanför mitt fönster. Vecka fyra köpte jag mat åt dem. I sex
veckor satt jag i en fåtölj, hasade ut och
matade fåglarna och läste Maria Lang.
Jag orkade inte se på teve eller lyssna på
radio eller musik. Jag slutade träna och
min topprestation en bra dag var att gå
ner till brevlådan (och tillbaka).
svåra återgången
till jobbet. Det var arbetsträning, möten
med företagsledningen, läkare, psykoterapeut, sjukgymnast, Försäkringskassan,
Arbetslivsresurs och facket. Istället för
företagshälsovården hade jag via jobbet
en möjlighet till samtalsterapi. Varje
möte gjorde mig i princip sängliggande
i två dagar och mycket få möten gav mig
något. Jag svarade inte i telefonen. Träffade inga vänner. Öppnade inga brev utan
la posten på hög (öppnar den faktiskt i
år, ett år senare). Duscha, byta kläder …

att laga mat krävde ungefär 1–2 veckors
mental förberedelse. Jag levde på proteindrycker och snabbkaffe. Grät på tåget
på vägen hem från jobbet av ren utmattning. Sov inte natten innan jag skulle på
arbetsträning eller möte. Sov istället 14
timmar efter en sådan jobbdag.
min första sjukskrivningsdag sa jag upp mig. Månaden
därpå dog min man, bara tre veckor efter
att läkarna avbrutit behandlingen mot
hans cancer. Jag tog ut en veckas semester
och fick två veckors sjukskrivning innan
jag fick gå tillbaka till att jobba deltid
under resten av uppsägningen. Sista dagen
på jobbet, när jag städat mitt kontor och
lämnat över allt, så gick de två sist anställda
på företaget och köpte fika och blommor åt
mig och höll ett tal. Det värmde så i hjärtat.
Det var också ett friskhetstecken hos mig
tror jag att jag kunde se och glädjas åt det.
I september, efter en månads semester,
startade jag eget aktiebolag och på den
vägen är det.
Fyra månader efter

Sedan började den

Vissa dagar är jag mitt gamla jag. Det
känns rätt otroligt. Jag är tacksam att jag
överlevde och kunde växla om och ta mig
tillbaka även om livet i dag ter sig mycket
annorlunda för mig. På den nordiska
översättarkonferensen i Malmö kom
några översättare från mitt FB-nätverk
fram och uppmuntrade mig, och grät
en skvätt med mig. Tack! Vi utbrändapå-bättringsvägen är svältfödda på
villkorslös vänlighet!

1. Säg högt att du känner dig stressad
– till din familj, dina kolleger och din
chef. Be om hjälp.
2. Träffa de människor som betyder
mest för dig. Övriga får vänta tills
du har mer energi.
3. Om du gör ett litet fel på jobbet,
säg till dig själv: Det blev inte perfekt
till 100 utan 80 procent, än sedan?
4. Fråga dig själv om det är någon
som dör om du gör uppgiften lite
sämre.
5. Träna på att röra dig långsamt.
6. Titta i din kalender – kanske är det
den som är sjuk och inte du.
7. Återuppta din gamla hobby, om
du har någon.
8. Tänk på stress som influensa i
själen. Gör bara sådant du skulle
göra med 40 graders feber, det vill
säga inte mycket.
9. Gör de saker du har lust med.
Strunta i ”borden” och ”måsten”.
10. Minska förväntningarna på vad
du ska lyckas med i livet. Kika in
i din bostad mentalt och sedan i
grannens. Jämför vilka förväntningar
du har på respektive person.
11. Logga ut. Ta paus från sociala
medier och minimera din mediekonsumtion.
12. Följ det råd du skulle ha gett
till din bästa vän om hon eller han
berättade om sin stress.
13. Om du blir medbjuden på café
eller tillfrågad om ett extra uppdrag
på jobbet – känn efter. Tacka bara ja
om du kan göra det utan att det går
ut över annat i privat- eller arbetslivet.
14. Ge kroppen den vila den behöver.
15. Promenera en timme varje dag,
oavsett väder. Ta djupa andetag och
väck dina sinnen: lukt, känsel och
hörsel.

K atarina Lindve
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SFÖ-KONFERENS 2018

SFÖ-konferens 2018
Redan innan vi samlas till Medlemsdagarna 2017 är arbetet med att
arrangera 2018 års SFÖ-konferens i full gång. Den 20 april 2018 slår
konferensgruppen upp dörrarna till Stadshallen i Lund och välkomnar
översättare från när och fjärran till ytterligare en av SFÖ:s berömda
konferenser! Vi kommer att prova ett nytt koncept med en konferens
under 1½ dag. Här är teamet som har tagit som sin uppgift att arrangera
konferensen:
David Friedman
Jag översätter finansiell och digital
kommunikation från svenska till engelska. Är född
och uppvuxen i Florida
i närheten
av Miami
och Fort
Lauderdale
och flyttade
till Sverige
2007. Jag har
varit medlem
i SFÖ sedan 2010 och föreningen har
spelat en väldigt viktig roll för min
yrkesutveckling, den har gett mig användbar information och möjligheter
till fortbildning och nätverkande. Inte
minst har jag hittat de flesta av mina
viktigaste samarbetspartner genom
SFÖ och därigenom kunnat bilda Lund
Translation Team. Med färska erfarenheter från att ha arrangerat Hieronymusdagen samt kurser i Lund fö SFÖ:s
räkning och SLAM! i Malmö ser jag
fram emot att sätta facköversättarnas
utveckling i yrket i centrum för konferensen 2018 i Lund tillsammans med
mina kollegor i konferensgruppen.

Antje Harder
Född och uppvuxen nära Dortmund
står jag för den tyska brytningen i konferensgruppen. Jag är
glad att få
välkomna er
till Lund, den
lilla universitetsstaden
som jag flyttade till för
18 år sedan
efter studier
och forskningsarbete i Göttingen och
några års arbete på tekniska museet
i München. Som disputerad fysiker
med en kärlek för språk (hade turen
att få läsa engelska, latin och franska
samt lite ryska och italienska i skolan)
hittade jag min perfekta nisch inom
teknisk översättning här i Sverige.
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Efter en projektanställning startade jag
eget och blev 2002 medlem i SFÖ, ett helt
ovärderligt nätverk av kollegor. Detta är
andra gången jag deltar i konferensplaneringen och jag är även med i högskolegruppen.

Poul Hansen
Mångsidig forskare och översättare med
många intressen och specialiteter. Flyttade till Sverige från Danmark 1976 för att
studera kemi
och biologi
(undervisade
även i danska
på kvällstid).
Sedan blev det
även studier
i statistik,
svenska och
arkeologi. Fil.
dr. i biologi och
auktoriserad
translator från svenska till danska sedan
1988, har forskat i växtekologi och under
senare år även ägnat mig åt lexikografi på forskningsnivå. Arbetar idag
huvudsakligen som frilansöversättare
till danska (främst inom teknik-, medicin-, juridik- och miljöområdet), men är
också verksam på Lunds universitet som
handledare och lärare inom statistik-,
miljö- och klimatområdet. Har skapat en
lång rad danska och svenska specialordböcker för översättare på nätet.

Birgitta Önnerfält
Översätter hemma inom ramen för
Mimer Språkkonsult. Medlem i SFÖ sedan 1998. Har
deltagit i 12
konferenser
och missar ogärna
någon. Lektör
av bakböcker
för Btj. Har
en bakgrund
som skådespelare och
många års
erfarenhet som språklärare i spanska och
franska. Efter översättarutbildning på

Stockholms universitet blev jag auktoriserad i dessa språk. Översätter även
från engelska, danska och norska. En
specialitet är medicinska texter, och
det har också blivit ett 20-tal böcker.
Medlem i Översättarcentrum och
Föreningen Auktoriserade Translatorer. Språk har alltid fascinerat mig.
Tänk att en person som arbetar ensam
på sin kammare kan bygga så många
broar och öppna så många dörrar! Jag
är tacksam för att denna möjlighet har
givits mig. Översättandet är en extra
krydda i mitt liv.

Ingrid Simko
Sammankallande för gruppen. Blev
SFÖ-medlem 1998 efter att jag i mogen
ålder hade
vidareutbildat mig till
översättare.
Har tidigare
varit med i en
konferensgrupp och är
sedan snart
4 år medlem
i SFÖ:s styrelse och upphandlingsgruppen. Kom
till Sverige från Tyskland som barn och
har bott några år av mitt vuxna liv i
Frankrike. Översätter från tyska, franska och engelska. Jag gillar kontraster
och tvära kast och har därför specialiserat mig på juridik, som jag har
studerat, och reklam i vid bemärkelse.
Är även auktoriserad från tyska. För att
få in ännu fler kontraster i livet började
jag för några år sedan att vid sidan
av översättningsarbetet arbeta som
kontakttolk och är nu även auktoriserad
tolk mellan svenska och tyska.

n Vi vill presentera ett program som
kan bidra till facköversättarnas vidareutveckling i yrket Just nu är vi i full
färd med att fylla programmet med
intressanta punkter.
Om du känner att du har något att
bidra med eller har tips på en talare,
hör av dig till konferensgruppen
(konferens2018@sfoe.se)

SFÖ-NYTT
Medlemsnytt
Vi är nu 980 medlemmar!

Följande SFÖ-medlemmar
är nya eller uppgraderade.
Välkomna!

Henry Liu med sina danska kollegor Juliane Wammen
från Dansk Forfatterforening och Sofie V. Kristiansen
från Kommikation og Sprog.

Henry Liu
FIT:s ordförande
besöker Sverige

D

en 22 september kom FIT:s
ordförande (International
Federation of Translators)
Henry Liu till Malmö efter

ett besök hos Danmarks
FIT-medlemmar. Syftet med resan över
sundet var att
träffa SFÖ:s
ordförande
Ingrid Olsson
och Föreningen

och language service providers, till ett
gemensamt nordiskt möte.
På SLAM!-konferensen deltog kända
FIT-profiler – Lise Katchinka, ordförande
i EULITA och nu särskild rådgivare till
FIT:s styrelse, samt f.d. ordförande i
FIT:s Kommitté för Mänskliga Rättigheter
Sven Borei. Konferensdeltagarna fick

också tillfälle att lyssna på keynote speaker
och författare Chris Durban, f.d. ordförande i SFT, fackföreningen för franska

Auktoriserade
Translatorers

översättare och
tolkar, som

ordförande
Nadja Chekhov,
organisationer
som tidigare
var medlemmar
i FIT, för en
diskussion om
framtiden.
Tyvärr fanns
det inte tid för
Henry Liu att
delta i den
första SLAM!konferensen.
Som representant för hela FIT gratulerade han konferenskommittén på initiativet att samordna både
FIT- och icke FIT-medlemmar, företag

nu är ledamot
i styrelsen för

Urszula Pacanowska Skogqvist,
Bandhagen
Anne Verbeke, Västra Frölunda
Åsa Öhnell, Mölndal
Sofia Johansson, Göteborg
Karoline Alvånger, Växjö
Maria Michelfelder, Pålsboda
Linda Gunnarson, Malmö
Vesna Lazovic, Åkarp
Stina Dickens, Enskede
Emma Lillevang, Gävle
Fredrik Nilsson, Västra Frölunda
Zakirullah Malakzai, Saltsjöbaden
Thea Fält, Halmstad
Nils-Martin Lundsgård, Lund
Amanuel Harboy, Nyköping
Jack Laurén, Götene
Olga Holmgren, Linköping
Camilla Tillström, Farsta

Hotel Riverton.

SFÖ:s medlemsdagar
5–6 maj i Göteborg
Anmäl dig på
kansli@sfoe.se
senast den 31 mars

American
Translators
Association
(ATA) .

Henry Liu
önskade deltagarna en
lyckad konferens
som inspiration för arbete tillsammans.
Han såg fram emot att kunna närvara vid
framtida SLAM!-konferenser och liknande
nordiska möten samt att fortsätta
diskussionerna med SFÖ och Föreningen
Auktoriserade Translatorer.

Nästa nummer
Manusstopp
den 30 mars
En ny välmatad tidning i pdfformat kommer den 28 april.

Sven Borei
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Juridisk rådgivning
– värdefull medlemsförmån

Vi i SFÖ:s styrelse är mycket glada att kunna erbjuda våra medlemmar
en fin och efterfrågad medlemsförmån, nämligen kostnadsfri juridisk
rådgivning – inte minst viktig i dessa tider när många upplever sig
mer eller mindre pressade att skriva under inte helt genomskinliga
samarbetsavtal med större aktörer.

S

FÖ:s nya juridiska samarbetspartner är jur kand
Kent Engström, Gestio
Juridik AB, och nås enligt
kontaktinformationen

nedan.
Kent erbjuder alla SFÖ-medlemmar

15 minuters juridisk rådgivning helt
utan kostnad. För den som behöver

ytterligare konsultation efter den första
kvarten är timtaxan densamma som gäller vid allmän rättshjälp, för närvarande
1 342 kr + moms.
Kent är allmänpraktiserande jurist
med över 30 år i branschen. Som enmansföretagare biträder han små- och
medelstora företag med skattefrågor,
fastighetsrätt, kompanjonavtal, avtalsrätt,
skadeståndsrätt och i tvistiga ärenden
företräder han dem i domstol som deras
juridiska ombud. Även familjerätt och
trafikskador landar på Kents bord. Han
åtar sig dessutom uppdrag i brottmål som
målsägandebiträde eller privatförsvarare.
Vid tvistiga ärenden kan allmän rättshjälp
eller rättsskyddet i gällande försäkring tas
i anspråk.
24
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– Det ena leder till det andra när man
börjar samarbeta med småföretagare, och
det visar sig ibland att jag kan vara till
större nytta än vad vare sig jag eller klienten hade förutsett. Jag har ingen specifik
erfarenhet av just översättningsbranschen,
men väl av jämförbara tjänste-leverantörer,
säger Kent. Jag har mycket kunskap att
bidra med just när det gäller ramavtal
mellan ojämbördiga parter.
Kent har två vuxna barn och bor
sedan ett antal år tillbaka med sin sambo
på landsbygden mellan Umeå och Örnsköldsvik och njuter av att vara nära bäroch svampmarkerna. Liksom de flesta av
SFÖ:s medlemmar vet han precis vad det
handlar om att ibland jobba hemifrån
och/eller ha ett ambulerande kontor
eftersom han ofta har uppdrag åt klienter
på andra platser i landet.
Under medlemsdagarna i Göteborg
kommer Kent att finnas på plats för att
svara på frågor och hålla ett föredrag.
Skicka gärna frågor i förväg via mejl som
han kan ta upp i sitt anförande.
Björn Olofsson

Jur kand Kent Engström.

Kontaktdata
Tel: 090-129294 eller 070-522 48 44
Telefontid: måndag till fredag kl
07.30–09.00
e-post: kent@gestio.nu.
Mejla gärna och boka en samtalstid!

