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Skribenter i
Facköversättaren
nr 2/2017
Morena Azbel
Schmidt

Henrik Nilsson

Examinerad informatör och lärare
med en magister i
franska. Terminolog
och projektledare
vid Terminologicentrum, TNC, samt
ordförande i Europeiska terminologiföreningen (EAFT) .
Björn Olofsson

Översätter från
engelska, tyska,
italienska, norska
och danska till
svenska, främst
inom teknik och
vetenskap.
Lärare på Tolk- och översättarinstitutet
vid Stockholms universitet. Chefredaktör
för Facköversättaren och medlem i SFÖ:s
styrelse. Driver Tecnita AB.
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.
Nadja Chekhov

Översätter från
bosniska, kroatiska,
serbiska, svenska
och makedonska till
svenska, bosniska,
kroatiska och serbiska. Auktoriserad
translator och auktoriserad rättstolk.
Ordförande för Föreningen Auktoriserade Translatorer, tidigare ordförande
för SFÖ. Driver NC Översättnings- och
Tolkbyrå.

Översätter från
tyska, svenska, engelska, ryska, danska
och norska till tyska
och svenska. Fil dr i
rysk språkvetenskap
och översättningsvetenskap. Utbyteskoordinator och projektledare vid Tolk- och
översättarinstitutet, Institutionen för
svenska och flerspråkighet vid Stock-

holms universitet.
Bodil Bergh

Översätter från
engelska, danska
och italienska till
svenska och
bloggar frekvent om
diverse aktualiteter.
Driver Berghs
Textservice AB.
Linn Åslund

Magisterexamen i
statsvetenskap och
tidigare erfarenheter av att arbeta
som arkivarie och
informationsförvaltare. Examinerad
från Linnéuniversitetets magisterprogram
för facköversättning, inriktning engelska
– svenska 2015. Driver Linn Åslund Text &
Translation. Har översatt såväl kundhanteringssystem som harlequinromaner.
Sofia Malmgård

Översätter från
engelska och
danska till svenska.
Styrelseledamot i
SFÖ 2013–2015 och
tidigare språkrådgivare vid Språkrådet.
Driver Ordmån.

Styrelsen har ordet

Vem försörjer
sig på 20 000 kr
i månaden?

styrelsen@sfoe.se
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Vilka är framtidens
SFÖ-medlemmar?

U

nder hela min tid i styrelsen (fyra år som nu går
mot sitt slut) är det två
saker som vi ofta har återkommit till att diskutera
och fundera över, och det är dels hur
vi kan rekrytera fler medlemmar och
dels var man hittar alla de översättare
som inte är medlemmar i SFÖ men som
garanterat måste finnas – nämligen de
som översätter till och från de större och
mindre invandrarspråken i Sverige.

I det här numret av FÖ får vi läsa den
intressanta artikeln Översättning som
integrationspolitisk åtgärd. Den berättar
om ett unikt översättningsprojekt som
involverar Skolverket, TÖI, minst två
SFÖ-medlemmar, sammanlagt 27 språk
eller varieteter och dialekter samt ett
stort antal nyanlända (artikeln tar också
upp just begreppet nyanländ och hur det
används).
Av artikeln framgår att man inom
projektet främst rekryterade översättare
från tolkvärlden, eftersom det i Sverige
finns tolkar för många fler språk än vad
det finns översättare.

Parallellt med detta men – såvitt jag
känner till – helt oberoende av Skolverkets
översättningsprojekt har vi inför årsmötet
fått in en motion om att ge styrelsen i
uppgift att utreda möjligheten att införa
ett särskilt tolkmedlemskap inom SFÖ.
Enligt uppgifterna i motionen är utbudet
av intresseföreningar för tolkar i Sverige
skralt, och endast ett fåtal är medlemmar
i någon sådan förening.
Här ser SFÖ ut att kunna fylla ett
tomrum och samtidigt väsentligt bredda
sin rekryteringsbas för nya medlemmar
– något som faktiskt behövs för att säkra
återväxten i föreningen under kommande
år då många av våra befintliga medlemmar
har uppnått eller närmar sig pensionsåldern.
Personligen ser jag mycket positivt på
möjligheten att utveckla och bredda föreningen på det sättet och därmed kunna
integrera (kanske i dubbel bemärkelse)
en kategori av översättare som vi i dagsläget inte ser mycket av inom SFÖ.

Bokhandel finns en temaartikel om
översättare, enkannerligen översättare av skönlitteratur. Där får
man reda på lite om deras ekonomi,
och så mycket kan jag säga som
att de flesta facköversättare nog
har det jättebra i jämförelse. I snitt
tjänar boköversättaren 19 875 kr i
månaden före skatt. Den kalkylen
bygger på översättning av 100 sidor
i månaden, vilket påstås kunna vara
överoptimistiskt. Den inkluderar
dessutom sådant som biblioteksersättning, stipendier och ersättning
för pocketutgåvor och ljudböcker.
Minimiarvodet ligger på 101,54
kr/1000 tecken (genomsnittlig ordlängd i en regeringsförklaring ligger
runt 6 tecken, så den skulle då ge ca
60 öre/ord), men en välmeriterad
översättare kan få upp till ca 119 kr.
Å andra sidan brukar det innebära
mer avancerad text, så det kan till
och med betyda lägre timpeng!
Artikeln ger ett intressant perspektiv på översättartillvaron. Och
Svensk Bokhandel är en mycket
trevlig och intressant tidskrift för
den som är intresserad av böcker
och bokbranschen (vilken översättare är inte det?). Men den är inte
jättebillig; 650 kr/år för den digitala
utgåvan. Den intresserade bör dock
hitta den på biblioteket, som garanterat prenumererar – men kanske
inte alltid lägger ut den för allmän
läsning; fråga i så fall!
MDL

Charlotte Sjögren

visat sig ha
vissa positiva konsekvenser för SFÖ: ett
antal av de översättare som deltog har
nämligen, stärkta av erfarenheten från
projektet, sökt medlemskap i SFÖ och
överväger att satsa på en professionell
karriär som översättare. Man kan säga
att vi därmed har öppnat ett fönster mot
en helt ny kategori översättare och nya
språkkombinationer, något som onekligen bådar gott för föreningens framtid.
Projektet har också

Styrelseledamot
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Styrelsen informerar
styrelsen@sfoe.se

Årsmöte och medlemsdagar

Våren är här och medlemsdagarna
närmar sig med stormsteg. Föreningens
årsmöte hålls fredagen den 5 maj i Göteborg på Hotel Riverton. I år bryter vi
alltså mot traditionen och håller årsmöte
på en fredag istället för en lördag. Årsmöteshandlingarna har skickats ut till
alla medlemmar – kontakta kansliet om
du inte skulle ha fått utskicket.
Följande motioner har inkommit i år:
• Motion om att endast SFÖ-medlemmar och medlemsföretag ska få göra
anmälan till Etiknämnden
• Motion om att styrelsen ska ges i uppdrag att utreda möjligheten att införa ett
särskilt tolkmedlemskap i SFÖ
• Motion om att styrelsen ska ges i
uppdrag att utreda möjligheten att ordna
ledarskapsutbildningar i SFÖ:s regi, för
att underlätta framtida rekrytering av
ordförande och övriga styrelseledamöter.

Styrelsen som valdes av årsmötet i man 2016 har bestått av: (från vänster) Loole Hagberg, Ingrid Olsson (ordförande), David Ordoubadian, Björn Olofsson, Christina Norrman, Ingrid Simko, Örjan Skoglösa, Charlotte Sjögren. Infällda: Roger Sjölander, Chris
Kleinmann. Flera styrelsemedlemmar har uppnått sina bäst före-datum enligt SFÖ:s
stadgar och lämnar därför styrelsen i och med årsmötet 2017. Valberedningens förslag
till ny styrelse finns i årsmöteshandlingarna som har skickats ut, men det är årsmötet
som beslutar vilka som ska företräda vår förening – kom och rösta i Göteborg den 5 maj!

Webben

Ny prisenkät

Arbetet med SFÖ:s nya
webbplats börjar nu bli
färdigt och den nya sajten
är planerad att publiceras
kort efter att den här
tidningen kommer ut. Ta en titt på nya
www.sfoe.se om någon vecka! Vid eventuella problem eller synpunkter kring
webben kontaktar du webb@sfoe.se.

Priser är ett ständigt lika aktuellt ämne
inom vår bransch, och den senaste
prisenkäten börjar få några år på nacken.
Därför har styrelsen beslutat att genomföra en ny prisenkät under hösten 2017.
Kommande konferenser

i år kan se fram emot ett riktigt superkonferensår 2018: då anordnar SFÖ dels
en egen konferens i Lund den 20–21
april och dels en ny SLAM! i samarbete
med de nordiska systerorganisationerna
under hösten.
Håll utkik efter mer information om
båda evenemangen!

Du som tycker att det känns trist att SFÖ
inte ordnar någon fullskalig konferens

Hälsningar från styrelsen

Redaktören har ordet

R

redaktor@sfoe.se

edaktören slits i dessa dagar
mellan sina sista skälvande
veckor i SFÖ:s styrelse,
extrem anspänning inför
lanseringen av den nya
SFÖ-sajten, det vanliga redaktörskneget
och sin dotters nyfödda tvillingpojkar
i Borås. Ovanpå det en hel del alldaglig
översättning – även redaktören behöver bröd på bordet. Till all lycka har vår
eminenta redaktion och diverse externa
skribenter på ovanligt kort tid åstadkommit ett extremt intressant nummer. På temat terminologi refereras två spännande
webbinarier med TNC:s Henrik Nilsson,
som dessutom bidrar med en artikel om
TNC:s arbete. I översättarsvängen är envar sin egen terminolog, och det kan vara
värdefullt nog att veta hur slipstenarna
ska dras.
Sofia Malmgård höjer temperaturen inför Medlemsdagarna i Göteborg
med en recension av huvudtalaren Sara
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Lövestams nya bok Grejen med substantiv
och pronomen. Hon har även, tillsammans
med Morena Azbel Schmidt, deltagit i ett
projekt på uppdrag av Skolverket, som
Morena ger en längre rapport om. En
integrationspolitisk åtgärd som har fått
bieffekten att visa upp SFÖ för en helt ny
grupp potentiella medlemmar som har
mycket att tillföra.
Vår ständigt lika produktiva skribent
Linn Åslund funderar över detta med
semester … och en sådan skulle man ju
kunna ta sig i t.ex. München, om det inte
vore så mycket att översätta hela tiden. Det
konstaterar Bodil Bergh efter att ha varit
utlånad till Dirndlland några veckor.
Vår tidigare ordförande Nadja Chekhov rapporterar från de internationella
organisationernas horisont, i detta fall
från EULITA-konferensen i Wien – inte
heller helt dirndlbefriad.
Redaktören ser fram emot att träffa
många läsare och att få massor av ny

inspiration på Medlemsdagarna i Göteborg. Vi ses där, och i nästa nummer som
kommer ut frampå höstkanten!

Björn Olofsson

Chefredaktör

TNC – inte
bara svensk
terminologi!
Många av SFÖ:s medlemmar vet säkert en del om TNC, inte bara för att
SFÖ är abonnent hos TNC vilket gör att TNC och SFÖ ordnar gemensamma
evenemang, t.ex. de webbinarier som nyligen genomförts.

A

tt TNC förr hette Tekniska nomenklaturcentralen,
är en anrik institution
som firade 75 år förra
året och är en del av den
samlade svenska språkvården är kanske
också allmänt känt. Fackspråk och terminologi är TNC:s huvudfokus, men även
om mycket av arbetet handlar om svenska
språket finns det också flerspråkiga aspekter av TNC:s arbete.
drygt 100
ordlistor har motsvarigheter på andra
språk, ofta de nordiska, men i vissa fall
även språk som grekiska, turkiska och
japanska. Ofta har dessa termer tagits
fram i samarbete med expertorganisationer utomlands – och då som utländska
motsvarigheter till de svenska termerna.
Det innebär att det inte alltid går att använda en TNC-ordlista åt ”motsatt” håll,
dvs. som t.ex. en fransk-svensk värmebehandlingsordlista, utan att kontrollera en
extra gång.* Vissa, som t.ex. Svensk-engelsk byggordbok (TNC 102) är renodlade
termlistor utan definitioner, men med
termer på flera språk. Majoriteten av
ordlistorna ingår i Rikstermbanken, som
många från början också trodde skulle bli
Majoriteten av TNC : s

en helsvensk produkt med enbart svenska
termer och definitioner. I dag är det en
flerspråkig termbank med termer på ett
trettiotal språk.
TNC:s projekt är helsvenska även språkligt sett, men det
finns undantag: i flera projekt läggs det
till engelska ekvivalenter, men arbetet
med UHR:s svensk-engelska ordbok för
högskolan är ett specialfall. Redan när
projektet startade 2007, med att dåvarande Högskoleverket fick i uppdrag av
regeringen att skapa en ordbok, handlade det om en svensk-engelsk produkt.
Hur skulle den svenska högskolevärlden
beskrivas på engelska? Snart insåg man
att det behövdes grundlig begreppsanalys
av de svenska begreppen först innan de
engelska ekvivalenterna kunde utredas
och bestämmas. Arbetet med ordlistan
pågår fortlöpande och nya uppdateringar
publiceras regelbundet på UHR:s webbplats och i Rikstermbanken.
De flesta av

oftast granskar översättningar (särskilt standarder), så har vi på
TNC också själva gjort regelrätta översättningar av hela dokument (också standarder). Under vintern 2017 hade TNC ett

Även om TNC

uppdrag att ta fram en engelsk version av
ett nytt klassifikationssystem inom byggsektorn, vilket i princip innebar att leta
fram ekvivalenta termer på engelska till
svenska, mer eller mindre, kulturspecifika
termer. På det sättet liknade uppdraget
det som TNC under flera år gjort för EU:
att tillföra nya termer i IATE (tidigare
Eurodicautom) – och kvalitetssäkra de
redan existerande svenska termerna. Upphandlingssystemet gör dock att inte alla
uppdrag hamnar hos TNC och följaktligen har många av de svenska termerna i
IATE i dag ett annat ursprung än TNC:s
experter och källor.
mer aktivt utomlands än vad många kanske tror. För
närvarande innehar TNC ordförandeposten i Europeiska terminologiföreningen
EAFT – en paraplyorganisation som bl.a.
ordnar en världskonferens vartannat år,
seminarier, delar ut terminologipriser för
akademiska prestationer och verkar för
terminologins bästa på europeisk nivå.
Under 2016 blev TNC också intervjuat av
nederländska terminologiorganisationen
NL-Term som står inför en omorganisation
och gärna vill följa den ”svenska modellen”.
(Här ska inflikas att TNC för närvarande
Dessutom är TNC
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åter är under utredning sedan det statliga
bidraget flyttats från Näringsdepartementet
till Kulturdepartementet och med det till
Språkrådet, som för 2017 betalat ut större
delen av det tidigare bidraget till TNC,
men som också startat en utredning om
det offentliga terminologiarbetet som ska
redovisas i juni 2017.) Annars är förstås

det nordiska samarbetet det mest aktiva,
särskilt inom ramen för Nordterm som i
år anordnar konferens i Norge. Under 2017
har också ett större gemensamt arbete om
en termbank för nordisk mobilitet slutförts.
Genom en jämförande begreppsanalys mellan norska (bokmål och nynorska), danska,
isländska, finska, svenska, finlandssvenska
och sverigefinska har en ny portal utvecklats där personer som flyttar runt i Norden
kan söka efter terminologi och få reda på
vad typiska danska eller svenska begrepp
motsvaras av i Finland eller Island. Arbetet
har bjudit på många utmaningar och kommer att presenteras under Nordterm 2017.
TNC har medverkat med bidrag på

många internationella konferenser, skrivit
artiklar och inbjudits som föreläsare även
utomlands, senast till Muzičkoj akademiji
u Zagrebu i Kroatien för ett projekt om
musikterminologi. TNC har också länge
deltagit aktivt i urvalskommittéer för
internationella konferenser och påver-

kat terminologilärans teori och praktik
genom arbetet i ISO:s tekniska kommitté
ISO/TC 37. Flera är de som besökt TNC
under kortare eller längre tid för att förstå
hur arbetet är organiserat och hur projekten genomförs: praktikanter från TÖI har
själva fått smaka på terminologiarbetet i
praktiken och samtidigt berikat TNC och
kolleger från bl.a. Finland, Irland, Polen
och Iran har varit på plats i perioder för
att lära sig mer.
Även om kopplingen mellan termi-

nologi och översättning görs oftare, och
tydligare, utomlands än i Sverige, finns
det många naturliga kopplingar. En stor
del av översättarnas och tolkarnas arbete,
i alla fall om det handlar om fackspråk
eller tolkning i offentlig sektor, handlar
just om terminologihantering. Översättare och tolkar tillhör ju också de (ännu
få) yrkesgrupper som har någon form av
terminologimoment under sina utbildningar och en mer renodlad inriktning
på terminologi, kanske mest inom den
privata sektorn, har blivit en karriärväg
för många översättare. TNC har också
utvecklat två separata kurser just för
översättare och tolkar och undervisar
fortfarande på flera översättarutbildningar och ibland även för EU:s översättare och tolkar.

Henrik Nilsson.

Kopplingarna mellan översättning
och terminologi, liksom mellan SFÖ och
TNC, kan bara fördjupas och utvecklas.
Henrik Nilsson

* Henrik Nilsson behandlade det ämnet i sin
kandidatuppsats 2016 om bl.a. TNC 105, med
titeln ”Kunsten at rydde op i fagsproget – et
studie af valget af danske ækvivalenter i
en svensk rengøringsordliste” vid Lunds
universitet.

Translate your way
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translation experience for freelance
translators and localization teams.
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to work the way you want to.

Designed to make the difference
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translationzone.com/translator/trados2017
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Copyright © 2017 SDL plc. All Rights Reserved. All company product or service
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We would like to wish all attendees of the SFÖ Conference in Gothenburg a successful time and

facköversättaren
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look forward to introducing
you to Studio 2017 in our workshops on Friday at 15:00 and Saturday at 13:15.

TERMINOLOGI

Alla termer är ord

– men alla ord är inte termer

Strax före jul gav Henrik Nilsson från TNC ett uppskattat webbinarium
om terminologilärans grunder. Ett välbehövligt sådant, ty terminologer är
vi översättare lite till mans och kvinns, men det är inte alltid vi kan sätta
ord (eller termer) på vad vi egentligen håller på med därvidlag, och så
systematiskt blir det inte heller alla gånger.

L

åt oss börja med att definiera
termen terminologi. Detta gör
vi lättast genom att gratis tanka
ner dokumentet ”Terminologins terminologi” från TNC:s
bokhandel: Termen har två definitioner:
1. uppsättning benämningar som hör till
ett fackspråk
2. lära om struktur, bildning, utveckling,
användning och hantering av begrepp och
terminologier 1 inom olika fackområden
Definition 1 förklarar också denna artikels något kryptiska rubrik – för att platsa
som term
ska ett ord
ingå i ett
fackspråk,
Detta gör
bränslekuts till
en term,
medan
vedträ är
ett vanligt
simpelt
ord.
Från
denna
inledning gick Henrik vidare till den så
kallade begreppstetraedern som brukar
användas för att illustrera vad en term
egentligen är för något.
En term är inte till någon större nytta om
den inte hänger samman med en referent
(ett objekt i verkligheten som termen
motsvarar), ett begrepp (vår tankebild av
objektet i verkligheten) och en definition (en
text som beskriver begreppet och avgränsar
det från andra).
För att återgå till exemplet bränslekuts
motsvarar den ett begrepp i en kärnkraftteknikers idévärld, den motsvarar
ett fysiskt objekt som man bör hantera
med viss försiktighet och den har en
definition som lyder ”Oftast cylinderformat objekt med en diameter på cirka
10 mm som består av sammanpressad

uranoxid och som är den minsta enheten
av kärnbränslet i en kärnreaktor.”
Det är inte säkert att tetraederns alla fyra
hörn alltid finns med. Det kryper omkring
många referenter i Amazonas djungler som
vi inte har begrepp om, saknar definition
för och inte har någon term på. Omvänt
finns termen chemtrail som förvisso är
väldefinierad och utan tvekan finns som
kognitivt begrepp under en och annan
foliehatt, men som knappast har någon
referent i den verkliga världen.
Staty och skulptur är utan tvekan termer,
men hur ska
definitionen
byggas för att
särskilja dem?
En konceptanalys och en
termanalys
leder i bästa
fall till en
lösning.
Henrik
tryckte
starkt på hur
definitioner
ska byggas
upp. En definition ska definiera begreppet
– varken termen eller en specifik referent.
Definitionen ska beskriva begreppet och
avgränsa det, men utan att ta genvägen att
beskriva vad begreppet inte är.
Mer om begreppstetraedern och terminoilogilära finns att läsa här.
Henriks huvudtes i webbinariet var att
översättare har ett terminologiskt ansvar.
Varje översättare är i någon mån sin egen
terminolog och hanterar sitt terminologiarbete enligt vissa principer. Det kan handla
om lösa anteckningar, ett kartotek, en Excel-fil eller, vilket idag torde vara vanligast,
en eller flera termdatabaser i ett CAT-verktyg – strukturerade med de funktioner som
det aktuella CAT-verktyget erbjuder. Sådan
strukturering har, föga förvånande, en egen
term, nämligen terminografi, som definieras

”del av terminologiarbete som omfattar
registrering och presentation av terminologiska data”.
Oavsett hur vi styr upp vår terminografi
har vi som översättare ett terminologiskt
ansvar när vi tar itu med ett nytt projekt.
Det handlar om att läsa in sig på ämnesområdets terminologi (i den första av betydelserna ovan), besluta vilka termer som ska
användas och tillämpa dessa strikt (med
viss tråkighetsvarning som följd). Källor
till områdets terminologi kan vara många.
Kundens material och ev. termlistor, knäsatt litteratur på området, nationella eller
branschinterna termbanker (se faktarutan)
standarder, Nationalencyklopedin … för
att nämna ett fåtal. Det kan till och med
hända att översättaren rör sig i så jungfrulig
mark att hen får mynta egna termer, men
det är mindre vanligt.
Moderna CAT-verktyg har ofta inbyggda
funktioner för att vaska fram tänkbara termer ur ett material och lägga dem till grund
för en termdatabas.
Helt klart är att översättare kan utvecklas
i sin profession och göra ett bättre jobb
genom att skaffa sig större kunskap om
terminologiläran och dess principer. SFÖ
har ett tjänsteabonnemang hos TNC och vi
kommer att få se mer av TNC i SFÖ-sammanhang framöver, bland annat i form av
webbinarier.
Björn Olofsson

Fritt tillgängliga termbanker
GDT (Kanada, franska och engelska)
Unterm (FN:s flerspråkiga termdatabas)
IATE (EU:s flerspråkiga termdatabas)
Euro Term Bank (mångspråkigt
EU-projekt)
Electropedia (IEC:s mångspråpkiga
elektrotekniska termbank)
Rikstermbanken (Sveriges nationella
termbank som drivs av TNC)
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TERMINOLOGI
Den 30 mars arrangerade
SFÖ ett webbinarium
med nedanstående rubrik,
och det var vår gamle
bekanting Henrik Nilsson
från TNC som höll i det.
Det kan återupplevas
t.o.m. maj månad här.
Henriks omfattande
PowerPoint-presentation
finns här. Nedan följer en
kompakt sammanfattning
av det rikhaltiga innehållet.

Standardiserad
översättning?

S

tandarder (inte standards!)
finns det för det mesta här
i världen. Och om det inte
finns standarder så finns
det riktlinjer, tekniska specifikationer och tekniska rapporter med
ungefär samma syfte fast på områden
som illa lämpar sig för standardisering.
Föga förvånande finns det alltså
standarder även för översättning och
översättningsrelaterade verksamheter,
inte minst terminologiarbete – en viktig
del av översättandet (men tyvärr en del
som är extremt styvmoderligt behandlad
av de allra flesta översättningskunder
inklusive storföretagen). Frågorna är då
förstås (a) vilken nytta/hjälp vi kan ha
av standarder i vårt arbete och (b) hur
viktigt det är för oss att hålla koll på de
krav som standarderna eventuellt ställer.
svar behöver vi veta vilka
standarderna är. Vi börjar med de översättningsrelaterade standarderna. De är
• SS-ISO 17100: Översättningstjänster
– Krav på översättningstjänster, som i
stort är densamma som föregångaren
SS-EN 15038: Översättningstjänster –
För att få

8
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Krav (om vilken jag skrev en artikel i
Facköversättaren nr 4/2006).
• ISO/TS 11669: Translation projects
– General guidance (TS = Technical
Specification)
och på gång är
• ISO/CD 18587: Translation Services –
Post–editing of machine translation
output – Requirements (som jag kort

berörde i en artikel i Facköversättaren
nr 1/2017; CD = Committee Draft, ett
tidigt skede i processen).
”anger krav avseende processer, resurser och andra
aspekter som fordras för tillhandahållande av översättningstjänster som håller
god kvalitet och överensstämmer med
tillämpliga specifikationer”. Häri ingår
bl.a. specifikationer av krav på översättaren avseende översättningskompetens,
språklig och textuell kompetens inom
källspråket och målspråket, undersöknings-, faktainhämtnings- och
faktabearbetningskompetens, kulturell
kompetens, teknisk kompetens och
ämneskompetens. Inte lite! Och den som
vill veta exakt vad detta innebär – vilket

faktiskt inte är ointressant även för den
erfarne – behöver som tur är inte köpa
standarden utan kan läsa detta avsnitt
citerat på bild 63 i Henriks presentation.
Standarden innehåller också – vilket
är välkommet – definitioner av viktiga
termer som efterredigering, kontroll,
kontrolläsning, fackgranskning, korrekturläsning och korrigering (se bild
70), sammantaget ett snårigt område
som i synnerhet kunderna har dålig koll
på. Facköversättaren behandlade ämnet
granskning i en artikel i nr 4/2016.

Standarden 17100

SS-ISO 17100 – vars huvudsakliga målgrupp är översättningsbyråerna eller ”leverantörerna av översättningstjänster” – för betydelse? Jag står
kvar vid min uppfattning från 2006:
För det första kan översättningsbyrån
visa upp standarden för sina kunder och
säga: ”Se här – allt det här gör vi; det är
fråga om kvalificerade tjänster och inte
någonting som vem som helst kan utföra
med vänster hand bara man har tid.”
(Vill man göra detta riktigt trovärdigt så
låter man certifiera sig enligt standarden,
vilket en hel del byråer har gjort.) Och
Vad har då

TERMINOLOGI
för det andra kan frilansöversättaren
peka på standarden och säga till byrån:
”Detta är ni skyldiga att ta hand om. Jag
ska visserligen leverera en text som är
kontrollerad i möjligaste mån, men ni ska
se till att jag får underlag enligt vad som
sägs här, och ni kan heller inte begära att
min text direkt ska kunna skickas vidare
till slutkunden utan ytterligare kontroll.”
Vidare till ISO/TS 11669, de allmänna
riktlinjerna för översättningsprojekt.
Dess huvudsyfte är att ”förenkla kommunikationen mellan de parter som är
inblandade i ett projekt”, den ”ger ett
ramverk för utveckling av strukturerade
specifikationer för översättningsprojekt”
och den ”tar upp kvalitetssäkring och
anger grunderna för kvalitetsbedömning
men anger inte procedurer för kvantitativa mätningar av ett översättningsprojekts kvalitet” (som tur är, vill jag tillägga). Processen beskrivs i bild 1 (där TSP
står för Translation Service Provider),
och man använder begreppet ”översättningsparametrar” för att specificera nyss
nämnda ramverk. Parametrarna indelas
i lingvistik, produktionsuppgifter, omgivning/miljö och relationer, och de är 21
stycken – se Henriks bilder 80–82. Detta
är faktiskt riktigt intressant, eftersom det
ger ett perspektiv på våra (och översättningsbyråns) arbetsprocesser som
man oftast inte tänker på men som ändå
påverkar allt vi gör som översättare (och
byråer).
de rena översättningsstandarderna har vi så den om efterredigering, ISO/CD 18587. Den berörde jag i
artikeln i Facköversättaren 1/2017. I Henriks bilder 112–113 ser man några smärre
ändringar av kraven på lätt och full redigering och det blir säkert fler innan standarden är klar. Men det riktigt intressanta är den här formuleringen (bild 109):
”Denna definition [av efterredigering]
innebär att efterredigeraren redigerar
utdata som har genererats automatiskt
av en maskinöversättningsmotor. Den
gäller inte den situation då en översättare ser och använder ett förslag från en
maskinöversättnings¬motor inom ett
CAT-verktyg.” Denna skillnad diskuterade jag i detalj i min artikel, eftersom den
dels är viktig, dels tenderar att förtigas i
alla diskussioner av efterredigering som
jag har sett (och de är många!). Bra alltså
att få den officiellt bekräftad!
Henrik berättade också om den intressanta publikationen DGT Translation
Quality Guidelines från 2015. DGT står för
EU:s Directorate-General for Translation,
världens förmodligen viktigaste aktör på
översättningsområdet. Här finner man
bl.a. grundprinciper för kvalitetsbedömning och kriterier för översättningskvalitet enligt olika texttyper (t.ex. juridiska
Till sist bland

dokument, information till allmänheten
m.m.). Dokumentet är intressant även
för den som inte jobbar åt EU.
jag helt orättvist mot
Henrik låtit de delar av hans föreläsning
som behandlar terminologiarbete – hans
specialområde – hamna i skymundan.
Låt oss alltså först konstatera att det
i alla de ovan nämnda standarderna
självklart finns regler och anvisningar
för terminologiarbete eftersom det är en
central del i allt facköversättningsarbete.
Dessutom finns det en särskild terminologistandard just för översättning,
Och nu har

SS-ISO 12616: Translation–oriented
terminography (terminografi är den ”del

av terminologiarbete som avser registrering och presentation av terminologiska
data”). Den ger ”riktlinjer för översättare
och översättar-supportpersonal i deras
arbete med att registrera, underhålla
samt snabbt och enkelt återfinna terminologisk information i samband med
översättningsarbete” – inte illa, eller hur!
Och skälet är att ”en översättnings kvalitet kan mätas delvis i termer av […] den
korrekta användningen av den berörda
terminologin”. Intressanta karakteristika
för översättningsinriktad terminografi
syns i bild 2.
Vad man brukar använda för verktyg
i sitt termografiarbete visas i bild 3, som
inte är av alldeles färskt datum men som
ändå ger en fingervisning.
(bild 91) att
väldigt många terminologiska resurser
är outvecklade, med en hel del brister
(det har vi väl alla sett). Och vad gäller
terminologins terminologi påpekade han att termerna termdatabas och
termbank numera är utbytbara; tidigare
menade man att termposterna samlades
i termdatabaser som i sin tur lagrades
i termbanker – ”centralt organiserat
system av termdatabaser”. (Själv vill jag
understryka att termen är själva ordet/
uttrycket, etiketten, medan begreppet är
termens innehåll. De flesta människor
tror att begrepp = term.)
Termdatabasens struktur är A och O,
påpekade Henrik och gav oss här verktyg
i form av datakategorier (”upprättad
klass av på visst sätt likartade dataelement”) – se bild 94–101.

Bild 1.

Bild 2.

Henrik påpekade också

det som Henrik
inledde med, nämligen själva standardiseringen. Den av ”terminologi
och andra språkliga resurser” sköts på
internationell nivå av ISO/TC 37 (med
sina underkommittéer, SC:er), som för
övrigt Sverige var med och startade. Här
hemma har vi motsvarigheten SIS/TK
115, där TNC är en av deltagarna. (Och
på TNC är Henrik en av nio anställda,
Slutligen något om

Bild 3.

varav sju är terminologer.)
En standard, betonade Henrik, är
resultatet av långa diskussioner mellan
många olika parter, och där enighet (i
stort sett) kräver kompromisser, varför
texten ibland kan te sig lite urvattnad.
De många arbetstimmarna är också
skälet till att standarderna kostar väldigt
mycket. Men de kan möjligen hittas via
Libris ; i varje fall finns de på somliga
universitetsbibliotek. Och till frågan om
en källa till säkerhetsfraser på svenska:
Svaret är att Kemikalieinspektionen har
listor (kan vara lite svåra att hitta snabbt,
men både Wikipedia och Expowera
förtecknar samma ”Risk- och skyddsfraser”). Henrik tar gärna emot förslag
på framtida webbinarier (henrik.nilsson
@tnc.se).
Mats Dannewitz Linder
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EULITA

SFÖ-medlem ny vice
ordförande i EULITA
I egenskap av ordförande för Föreningen Auktoriserade Translatorer
hade jag nöjet att få delta i EULITA:s (European Legal Interpreters and
Translators Association) konferens och årsmöte i Wien 30 mars–1 april
2017. Föreningen Auktoriserade Translatorer har varit medlem i EULITA
sedan organisationen bildades 2009.

P

å programmet första dagen
stod ett domstolsbesök
på förmiddagen, vilket
jag dock inte var med på
eftersom mitt plan från
Stockholm landande först vid lunchtid.
Men på eftermiddagen var konferensdeltagarna inbjudna till EU-huset i Wien
på workshop med rubriken Translating
Europe – New Developments in Legal
Translation. Seminariet handlade i första
hand om tolkning. Dagen avslutades med
en välkomstmottagning med mingel.
Andra dagen, fredag, var det dags för
EULITA:s egen konferens på temat The
Many Facets of Legal Interpreting and
Translation. Många intressanta föredrag
avlöste varandra, dock övervägande om
tolkning. Bl.a. var det föredrag om skiljedomsförfarande och hur det är att tolka
i ett sådant, tolkar vid Nürnbergrättegången, teckenspråkstolkning, ISO-standard för rättstolkning m.m.
På kvällen var det middag på en traditionell österrikisk restaurang utanför
Wien med massor med mat som serverades av servitriser i dirndl. En orkester
spelade folkmusik och gick från bord
till bord. Jag satt tillsammans med de
nordiska deltagarna och när musikerna
förstod att jag var från Sverige klämde de
i med Calle Schewens vals!

De första
två dagarna
var det runt
200 deltagare från bl.a.
England,
Irland,
Frankrike,
Tyskland,
Italien,
Serbien,
Kroatien,
Slovenien,
Österrikiska Liese KatsDanmark,
chinka, som lämnade
ordförandeskapet för EUNorge,
LITA i och med årsmötet
Finland och
2017, höll en uppskattad
så jag från
föreläsning vid SLAM! i
Sverige. Det
Malmö i september 2016.
var mycket
trevligt och givande att få göra nya bekantskaper och umgås med kollegor från
olika länder, inte minst de nordiska.
På lördagen var det då dags för EULITA:s årsmöte då ny ordförande efter
Liese Katschinka och ny styrelse skulle
väljas. På årsmötet deltog endast representanter för fullvärdiga och associerade
medlemmar i EULITA och det är endast
de fullvärdiga medlemmarna som har
rösträtt. Till ordförande valdes Daniela
Amodeo Perillo. Föreningen Auktoriserade Translatorer hade nominerat Jan

Runesten, som valdes till vice ordförande.
Liese Katschinka avtackades av flera
föreningar. De sex nordiska föreningarna
som är medlemmar i EULITA överlämnade en gemensam gåva och jag höll ett
litet tal till Liese.
På eftermiddagen blev det lite tid
över att promenera i vackra och vårfagra
Wien, besöka en loppmarknad, inhandla en äkta Sachertorte på Hotel Sacher,
koppla av med kafébesök och avsluta
dagen med middag med wienerschnitzel
och surkål på menyn.

garantera de grundläggande principerna
som fastställs av Europakonventionen
för de mänskliga rättigheterna och de
grundläggande friheterna.” Svenska
medlemmar är Föreningen Auktoriserade
Translatorer och Rättstolkarna. Detta
mål försöker EULITA uppfylla genom att
företräda nationella tolk- och översättarorganisationer gentemot europeiska och

internationella organisationer och institutioner, som EU och FN. Vidare verkar
EULITA för att bilda tolk- och översättarorganisationer i länder där sådana
saknas, och uppmuntrar forskning och
utbildning inom tolkning och översättning. Slutligen verkar EULITA för samarbete, samverkan och standardisering
inom de aktuella yrkesområdena.

Nadja Chekhov

Ordförande
Föreningen Auktoriserade Translatorer

Fakta EULITA

n EULITA (European Legal Interpreters and Translators Association)
bildades 2009 och är en paraplyorganisation för tolk- och översättarorganisationer, med det uttalade målet
att ”verka för kvalitet inom rättslig
verksamhet genom att säkerställa
tillgång till rättsliga tjänster oberoende av språk och kultur och därmed

10

facköversättaren 2 /17

SIDHUVUD

Kommunicera snabbt och säkert
WordFinder Unlimited är marknadens bästa lexikontjänst,
som ger dig orden du söker varsomhelst, närsomhelst.
Prova gratis i 30 dagar.

www.wordfinder.com
s på
Vi se eborg
i Göt
SFÖ
aj
5-6 m

WordFinder Unlimited är marknadens snabbaste och enklaste abonnemangs
baserade lexikontjänst. Abonnera per månad eller per år. Första månaden är alltid
gratis och du kan avsluta ditt abonnemang när som helst.
I WordFinder Unlimited ingår ett antal applikationer som du kan ladda ned till din
dator, mobiltelefon och läsplatta tillsammans med över 200 lexikon på 12 språk.
Du får också tillgång till lexikonen via din webbläsare. Du kan söka i dina lexikon
online eller offline.
För att se alla lexikon i WordFinder Unlimited klicka här.
Med WordFinder kan du skapa egna lexikon. Du har även kompatibilitet med dina
övriga CATverktyg, vilket ger dig en oslagbar lösning!
Fler än 500 000 användare har redan upptäckt WordFinder, däribland många
översättningsbyråer och frilansöversättare över hela världen.

Nyfiken? Gå in på www.wordfinder.com och prova GRATIS i 30 dagar.
Kom på våra workshops den 5–6 maj på SFÖ i Göteborg!

www.wordfinder.com
facköversättaren 2 /17
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INTEGRATION

Översättning som
integrationspolitisk åtgärd
Som vi alla vet har Sverige problem med integrationen. Det är inte alltid
helt klart vad som avses med detta signalbegrepp, eller vilka grupper
av människor som berörs av bristen på integration och därför skulle
behöva den som bäst. Men många av SFÖ:s medlemmar, inklusive
undertecknad, har invandrat till Sverige och har förmodligen personliga
förstahandsupplevelser av vad integration kan innebära och kan göra
sig en välgrundad föreställning om integration eller avsaknad av den.

H

elt klart är att det lever
ett stort antal människor
i Sverige som är födda i
ett annat land, som har
tillbringat längre eller kortare tid i landet där de föddes och som
inte har svenska som modersmål – eller
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förstaspråk, som det egentligen borde
heta. Den senaste tiden har det på grund
av det politiska världsläget dessutom
invandrat många människor till Sverige,
vilka med ett politiskt nyord kallas för
nyanlända. Den exakta definitionen av
vad en nyanländ är eller hur länge man

är nyanländ har varierat och varierar
fortfarande, vilket är lite besvärligt när
man ska hantera begreppet. Men för vårt
översättningsprojekt, som denna artikel
handlar om, är det viktigt att hålla den
politiska bakgrunden och de begrepp
som hör till den i minnet.

INTEGRATION
frågetecken kring översättare – var hittar
drag att ta fram ett sådant pedagogiskt
vi dem? Och om de går att spåra upp blir
kartläggningsmaterial, med instruktioföljdfrågan om de är tillgängliga, och
ner till lärarna som skulle genomföra
om har de tillräckligt med kunskap och
processen och ett informationsmaterial
kompetens för att översätta detta ovanlitill föräldrarna.
Stockholms universitet och Institutionen ga och krävande material.
Uppdraget att ombesörja översättför svenska och flerspråkighet, där Tolkoch översättarinstitutet har sin hemvist,
ningen hamnade logiskt nog hos Tolkfick 2014 uppdraget att ta fram ett omoch översättarinstitutet och utformades
delvis som ett slags fortbildningsprojekt
fattande material för att kartlägga de nyför översättare och tolkar med ”exotiska”
anlända elevernas litteracitet, dvs. deras
språk. Hösten 2014 började vi en helt fanläsförmåga och läsfärdighet, utifrån den
svenska skolans lärotastisk och lärorik
resa tillsammans
planer och krav. Från
Den
senaste
tiden
har
med vår projektoch med 1 april 2016
är det obligatoriskt
ledare på Institudet på grund av det
för alla skolor som tar
tionen för svenska
emot nyanlända elever politiska världsläget
och flerspråkighet
i grundskoleåldern att dessutom invandrat
och ca 50 översätkartlägga nyanlända
tare. Om man som
många människor till språkmänniska tar
elever enligt denna
process och med det
titt på den lista
Sverige, vilka med ett en
framtagna och sedan
med språk som jag
översatta materialet.
räknade upp ovan
politiskt nyord kallas
Kartläggningsså förstår man
för nyanlända.
ganska omgående
materialet för
att det är nästinlitteracitet konstruerades på svenska av en grupp lärare och
till omöjligt att hitta kompetenta och
forskare på Institutionen för svenska och
professionella översättare (från svenska!)
flerspråkighet. Med tiden stod det dock
för alla dessa. Lägg till detta att uppklart att det skulle bli oerhört svårt och
dragsgivaren, myndigheten Skolverket,
logistiskt närmast omöjligt att genomföinte alltid förstod att gränsdragningarna
mellan olika språk inte är solklara, eller
ra kartläggningar om materialet endast
fanns på svenska. Och där föddes idén att att till och med definitionen av vad som
är ett språk kan vara högst individuell
översätta kartläggningsmaterialet – först
till 12 språk som raskt blev 14 för att ett år och känsloladdad. En försmak fick vi
redan i början av översättningsprojektet,
senare utvidgas till sammanlagt 27 språk
när vi utifrån Skolverkets instruktioner
eller varieteter och dialekter. Så småatt materialet skulle översättas till BKS
ningom kom översättningsarbetet även
(bosniska-kroatiska-serbiska, tidigare
att omfatta ett kartläggningsmaterial för
även kallat serbokroatiska) utgick från
skolämnet matematik.
en rådande lingvistisk konsensus, att det
här handlar om ETT språk med flera naVilka språk som skulle vara med
bestämdes av Skolverket på grundval av
tionella varieteter. Utifrån detta och efter
inflödestatistik (personer 6–18 år och
diskussioner med översättare beslutade
Bakgrunden
deras härkomstländer enligt vad de själva vi först att göra två språkligt identiska
Skolverket fick 2013 ett uppdrag av den
uppgav vid gränskontrollen) från Migversioner av översättningen för detta
dåvarande regeringen att se till att nyan”språk”, en med det latinska och en med
lända elever
rationsverket.
det kyrilliska alfabetet, och kalla den
bättre skulle
Det resulterade
Skolverket förstod inte
ena bosniska/kroatiska och den andra
integreras i
i att de aktuella
serbiska.
den svenska
alltid att gränsdragningarna språken blev
skolan. För
albanska,
detta behövde mellan olika språk inte är
amhariska, ara- Men snart hördes ett ramaskri från
man dels
talare av dessa/detta språk och från Skolbiska, bosniska,
solklara, eller att till och
utforma en
dari, engelska,
verkets egen enhet för modersmålsunsystematisk
franska, kroadervisning, där man noggrant hade delat
med definitionen av vad
process som
upp BKS i tre distinkta SPRÅK, varpå vi
tiska, kurdiska
som är ett språk kan
skolorna
lite förskräckt drog tillbaka våra två ver(med varieteskulle kunna
terna
kurmanji
sioner, rekryterade en översättare till och
vara högst individuell och
använda för
och sorani),
gav alla tre i uppdrag att arbeta om de två
känsloladdad.
att slussa in
mongoliska,
ursprungliga översättningarna och skapa
eleverna i
pashto, persiska, tre versioner med varsin nationell prägel,
skolan, dels ta fram ett bedömningsunpolska, romani chib (med dialekterna arli,
så att talarnas behov att känna igen sitt
kelderasch och lovari), rumänska, ryska,
språk som var tydligt uttryckt i kritiken,
derlag för att kunna placera dem rätt
serbiska, somaliska, spanska, thailändska,
kunde tillgodoses.
utifrån den förmåga och de kunskaper
tigrinja, turkiska, ukrainska och urdu. En
Vi upptäckte också snart att terminooch färdigheter som eleverna hade med
stor spännvidd och framförallt en mängd login, dvs. hur olika språk ska benämnas
sig i bagaget. Olika universitet fick i upp-

ett unikt
översättningsprojekt som berör just nyanlända elever och i viss mån deras föräldrar, dvs. nyanlända vuxna, som vi –
SFÖ-medlemmarna Sofia Malmgård och
Morena Azbel Schmidt – är involverade
i. Uppdragsgivaren
är Skolverket, dvs.
en myndighet.
Skolverket vände
sig till Stockholms
universitet i första
hand för att få ett
svenskt kartläggningsmaterial
konstruerat av
skolforskare och
Sofia Malmgård.
ämnesdidaktiker.
Senare visade
det sig att vissa
delar av detta material borde översättas. Eftersom
uppdragsgivaren är
just en myndighet
– både Skolverket
och universitet är
ju myndigheter,
vill jag också passa
Morena Azbrel
på att här presente- Schmidt.
ra begreppet institutionell översättning, som en av kollegorna på TÖI, Saga Bendegard, har myntat
för att beskriva översättningsuppdrag
som inte har en enda avsändare utan mer
en polyfon och ibland dissonant kör av
myndighetspersoner och institutioner.
Se Facköversättaren nr 4/2016, sid 14. Vi
har i detta uppdrag alltså att göra med
institutionell översättning – faktiskt i
dubbel bemärkelse. Vi ska nedan visa på
vilket sätt detta har påverkat de översättningar som vi producerade.
Denna artikel presenterar
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INTEGRATION
Men var hittade vi nu alla
dessa översättare till alla
dessa språk? Det enkla
svaret är att vi hittade
dem i tolkvärlden.

på svenska varierade inom det offentliga språkbruket, vilket skapade en viss
förvirring. Skolverket utgick från att det
fanns en officiell, av någon annan myndighet beslutad lista med benämningar
på de olika språk som vi skulle använda
oss av. Det är dock ett önsketänkande
och den konsensus i språkbruk som råder
för de mera vanliga språken ifrågasätts
både av experter och av talarna när man
kommer till de mera ovanliga. Ska det
heta tigrinja eller tigrinska, t.ex.? Och
hur benämner man de olika varieteterna
av kurdiska så att alla är överens om vad
man menar? En konsekvens av detta var
att vi fick lov att skriva en handledning
om alla våra språk och översättningen,
för att reda ut både för användarna av
kartläggningsmaterialet i skolorna och
för tjänstemännen på Skolverket, och
kanske även andra myndigheter, att t.ex.
arabiska har en skriftspråkstandard som
skiljer sig så kraftigt från de allra flesta
talade varieteterna att arabisktalande
från låt säga Marocko och Irak har svårt
att förstå varandra till och med när det
gäller vardagsspråket, men ändå delar
samma skriftspråk.
Översättningsprocessen

Men var hittade vi nu alla dessa översättare till alla dessa språk? Det enkla svaret
är att vi hittade dem i tolkvärlden. Tolkar
inom offentlig sektor, även kallade kontakttolkar, finns i Sverige för många fler
språk än vad det finns översättare, och de
har alltid svenska som det ena arbetsspråket för sin yrkesmässiga tolkning.
Men de är inte alltid lika kompetenta när
det gäller att arbeta aktivt med skrivet
språk, varken med svenska eller med det
andra tolkspråket. Lösningen för oss blev
att delvis anlita minst två översättare/
granskare per språk och att formulera
uppdraget så att de var tvungna att lita
på varandra, både som stöd för översätt14
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ningsprocessen och som kritiska läsare
av varandras översättningsprodukter.
Utöver detta anordnade vi också flera
utbildningstillfällen för hela gruppen
översättare och vi fungerade som
bollplank för alla översättare under hela
processen upp till slutleverans till Skolverket.

engelska eller franska utan tigrinja eller
urdu betyder det inte att man är mindre
kunnig eller har sämre färdigheter som
översättare. Det har också visat sig i en
lite oväntad sidoeffekt som projektet har
haft för SFÖ. Ett antal av ”våra” översättare har, stärkta av erfarenheten från
projektet, sökt medlemskap i SFÖ och
överväger att satsa på en professionell
karriär som översättare. Responsen från
både kollegor och uppdragsgivare har
varit positiv.
Det betyder att vi projektledare för
detta översättningsuppdrag, alltså
språkkonsulten och översättaren Sofia
Malmgård som tog hand om de ”svenska” frågorna samt formgivningen, och
undertecknad som är lingvist och översättare med svenska som källspråk, men
i detta sammanhang framförallt agerade
expert på ”exotiska” språk genom detta
projekt har skolat ett antal nya översättare med språk som annars inte är
företrädda inom SFÖ, in i yrket.

Integration berör alltid minst
två parter men förutsättningarna och
villkoren skapas av deltagarna i denna
läroprocess och bör inte bestämmas
uppifrån. Vårt projekt och de översättningsprodukter som skapades inom det
Under resans gång har vi mött en
har en klart inkluderande och integredel skeptiska röster, både inom univerrande funktion för den målgruppen de är
sitetsvärlden och bland mera etablerade
avsedda för. Och, för att utesluta missföröversättare och forskare inom översättstånd – jag menar här båda de nyanlända
ning. Huvuddelen av kritiken gick ut på
eleverna, deras föräldrar och alla lärare
att översättning inte är detsamma som
och andra i de svenska skolorna som
tolkning, underförstått att det behövs en
kommer att komma i kontakt med det
särskild skolning för en översättare, som
översatta kartläggningsmaterialet. Resulär fundamentalt olik den skolning en
tatet av kartläggningen för varje enskild
tolk har. Jag kan egentligen bara instämelev och skola blir en viktig pusselbit i
ma i denna iakttagelse men har också två
integrationsprocessen för nyanlända.
invändningar:
Men de nyanlända var ju inte de enda
Den ena handlar om att många yrkessom drog fördel av projektet. Genom att
verksamma översättare faktiskt inte har
vi kunde utforma det som ett fortbildden skolningen som dessa skeptiska rösningsproter avser, utan
i ett
har skaffat sig
Ett antal av ”våra” översättare jekt
akademiskt
de färdigheter
sammanoch kunskahar, stärkta av erfarenheten
hang, blev
per på egen
från projektet, sökt medlemdet möjligt
hand under
för oss att
yrkesutövskap i SFÖ och överväger
integrera ny
ningen, dvs.
kunskap och
genom att
att satsa på en professionell
nya färdighegöra sina
karriär som översättare.
ter i vår egen
lärospån som
verksamhet
översättare
som översättare samt förmedla detta till
enbart utrustade med språkkunskaper
ett antal nya översättare. Och de i sin
och en utbildning i någonting helt annat
tur tog genom projektet ett stort kliv till
som utgångspunkt.
att bli integrerade och inkluderade i en
Den andra handlar om att rösterna
yrkeskår – de professionella översättarna
ofta vädrade ett slags professionellt
i Sverige. Vi känner oss nöjda och glada
misstroende mot språkarbetare som
med hela projektet och väntar nu med
arbetar med sådana språk som uppfattas
spänning på responsen från användarna.
som ovanliga eller exotiska. Och det är ju
majoriteten av alla våra språk. Men bara
Morena Azbel Schmidt
för att man som översättare inte hanterar

Tolkning och översättning
Språkservice är ett familjeägt företag och vi levererar
skräddarsydda språktjänster till företag och myndigheter i de flesta språkkombinationer och fackområden.
Med utgångspunkt i lyhördhet och fokus på kvalitet bygger vi relationer
med våra kunder och översättare. Känsla för kommunikation –
och den uppriktiga viljan att hjälpa till att förmedla den – är företagets motto.

Vill du arbeta som översättare hos oss?
Kom förbi vår monter på SFÖ:s Mötesplats Göteborg den 5–6 maj eller läs mer på:

www.sprakservice.se

Hrvoje, översättningsavdelningen

En ny värld av
Bästa valet för oss som sysslar med språk!
De randiga ordböckerna speglar
språken i hela deras bredd.
• Från allmänspråk till fackspråk.
• Från vardagligt till formellt.
Ett stort antal fraser hjälper dig att välja
den bästa översättningen. Dessutom
ges uppgifter om konstruktion, stilnivå,
prepositionsbruk och ordens böjning.

Vi ses på SFÖ:s
medlemsdagar
5-6 maj!

Ränderna går aldrig ur!
Numera är det vi på Nationalencyklopedin som ger ut de klassiska randiga
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ordböckerna – Sveriges största sortiment av kvalitetsordböcker!
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Utlånad till Bayern
När januari är som tristast och jag dag efter dag går min vanliga runda
mellan sängen, datorn och kaffebryggaren får jag en förfrågan om jag
vill åka till München på ett översättningsuppdrag nästföljande helg.

T

vå veckor, resor och hotell
betalda, timersättning och
dagtraktamente. Källspråket
är engelska.
Varför gå över ån efter
vatten och transportera fysiska översättare i stället för att skicka filer på elektronisk väg? Därför att uppdraget är strängt
sekretessbelagt. Kanske rör det sig om
toppsekreta militära dokument, eller så
ligger det en superhemlig patentansökan
och väntar otåligt på oss.
”Inga problem”, svarar jag självsäkert
tillbaka. Det är lätt att vara tuff vid tangentbordet.
Jag träffar Carina Nilsson De Rosa
från Lund Translation Team som ska bli
mitt resesällskap. Vi tar en fika i Malmö
och diskuterar uppdraget.
Min största oro är faktiskt att kunden ska använda något komplicerat
CAT-verktyg som överstiger min fattningsförmåga.
Kunden använder Trados Studio.
Jamendåså.
För att få tillgång till kundens dokument krävs registerutdrag för europeiska myndigheter från svenska polisen.
Problemet är att sådana har cirka två

16
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förlängningssladdar, utföras säkerhetsgeveckors handläggningstid, ibland mer,
och det går inte att påskynda processen.
nomgångar inklusive utpekande av nödTeoretiskt sett kanske vi inte hinner få
utgångar och så vidare. Genom snötäckta
dem alls, innan uppdraget ska vara avslu- trottoarer bär vi nästföljande dag våra
lånelaptops, två vardera, till byggnaden
tat den trettisista januari.
där vi ska sitta. Vi flyttar runt möblerna
Det känns inte bra att åka iväg utan
på vårt lilla kontor på bästa sätt.
sitt Carte Blanche. Det känns över huvud
Vi är fyra damer i blomman av vår
taget ganska nervöst.
ålder som placeras i ett konferensrum med
Vår första vecka sammanfaller med
dålig ventilation och dito
att en internationell
ljudisolering. Röster hörs
byggmässa modell större
Det är lätt att
tydligt genom väggarna till de
arrangeras i München.
angränsande sammanträdesTrots ett enormt utbud av vara tuff vid
Ibland utvecklar sig
hotell i Bayerns huvudtangentbordet lokalerna.
diskussionerna därstädes åt
stad är det svårt att hitta
det mer hetsiga hållet, ibland
lediga rum, framför allt
skålas det i sekt och stämningen är hög –
i den angivna prisklassen. Vi hamnar
man kan anta att ett bugdetmål uppnåtts.
nära centralstationen första veckan, med
Döner Kebab-ställen och suspekta barer i Möblerna i arbetsrummet har sett bättre
dagar och är inte optimalt ergonomiskt
grannskapet.
utformade för datorarbete. Vi pallar upp
Det är snö när vi anländer, mycket
mer än vad som skådats hemma i Sydsve- utrustningen på några ris kopieringspapper
för att nå ögonhöjd.
rige på hela vintern.
När luften blir som mest syrefattig
öppnar vi ett fönster på vid gavel och
Mycket med det jordiska
piggnar tillfälligt till, om än till priset av
Väl framme på kundens anläggning
stela fingrar. Ute råder riktig vargavinär det mycket med det jordiska. Det
ska ordnas passerkort med föregående
ter med –25 nattetid men strålande sol
fotografering, kvitteras ut datorer och
dagtid.

UPPDRAGET
Hemma i Sverige dimper våra registerutdrag så småningom ner i brevlådorna
och våra respektive familjer får ombesörja skanning och DHL-avsändning.
Nu är det bara att sätta igång på riktigt
och med det infinner sig även stressen på
allvar.

tjej med hästsvans och sneakers, tituleras
Okej, tillräckligt ofta.
med ”Frau B…..” även av sina närmaste
Jag inser samtidigt att jag sannolikt
medarbetare känns väldigt märkligt för
och statistiskt sett har gjort diverse fel av
en infödd hejsan-hejsan-svensk.
olika slag. Det kan röra sig om allt från
Jobbet är stressigt för alla parter. Inte
banala felstavningar till reella missförens uppdragsgivaren kan dölja sin oro
stånd av texten som, nota bene, skrevs av
över att vi kanske inte kommer att hinna
tyskar på engelska. Jag kan bara hoppas
översätta hela
att de inte komtextmängden
Isolerade från nätet
Allt vi gör kommer i stället mer att få någon
som håller på att
avgörande betyFör att uttrycka det diplomatiskt: Att
att bara sammanställas i
sammanställas
tillämpa ett hierarkiskt system för
delse. Det lär jag
av tyskar, på
beslutsfattande kan ha sina nackdelar –
aldrig få veta i så
pärmar och överlämnas
engelska, under
framför allt under influensatider.
fall.
tiden som vi
Av sekretesskäl får våra arbetsdatorer
Men i
direkt till kunden. Man gör
inte vara uppkopplade mot nätet – därför översätter.
det stora hela
nog bäst i att inte tänka för känner jag mig
Normalt
har vi fått låna två vardera, som står
sett skulle man
prydligt placerade intill varandra. Men
ganska nöjd med
mycket på de potentiella
förstås velat korom oturen är framme och de ansvariga
våra kollektiva
ligger däckade med svår influensa så
insatser. Vi blev
rekturläsa allt
konsekvenserna …
hamnar hela godkännandeprocessen
alla fyra snabbt
minst en, gärna
liksom i limbo. (För övrigt hostas och
förtrogna med varandra och kunde ena
flera två gånger. Det är helt uteslutet,
snörvlas det intensivt i stadens fullknösekunden blänga på en som tuggade
både av sekretess- och tidsskäl. Inte får
högljutt på ett äpple för att i nästa sekund
kade tunnelbanevagnar. Jag är livrädd för vi skriva ut och läsa våra översättningar
brista ut i ett asgarv åt ett rejält grovt
på papper, heller. Att korrläsa varandras
att själv bli smittad.)
skämt långt under bältet.
I drygt en vecka måste vi använda våra alaster är helt uteslutet för man kan av
På avresedagen, exakt två veckor efter
säkerhetsskäl inte riskera att en och sammobiltelefoner för att googla på termer.
vår ankomst, skiner solen när vi checkar
Det är tidskrävande, tungrott och påfres- ma person får ta del av mer än 1/3 av den
ut från hotellet. Det är uppenbart att vi
totala texten ...
tande för både syn och tålamod.
är ganska långt söderut från hemmet
Allt vi gör kommer i stället att bara
Andra veckan flyttar vi till ett hotell
räknat – snön och minusgraderna till
sammanställas i pärmar och överlämnas
på gångavstånd från kontoret. Inredtrots.
direkt till kunden. Man gör nog bäst i att
ningen är i svart, röd och guld och på
Jag kommer hem, packar upp smutsinte tänka för mycket på de potentiella
väggarna hänger tavlor med Buddhatvätt, uppgraderar till Trados Studio 2017
konsekvenserna …
motiv.
och skickar iväg fakturorna. Beloppen är
När vi väl kommer igång är det fullt
Men frukostbuffén avslöjar att vi forthelt OK. Väldigt OK, faktiskt. Det blev
fokus på jobbet
farande befinner
över 100 timmar på två veckor!
till långt in på
oss i Tyskland. Det
kvällarna. Att
är Hinterschingå ut och äta en
ken, Rollmops,
Hemligheten …
lugn middag efter
Weißwurst,
Hur var det då med mystiken som omsitt dagsverke är
Frischkäse,
gärdade uppdraget?
bara att glömma.
Nutella i portionsTja, den slutliga mottagaren visade sig
Lunchen består
vara en svensk myndighet och texterna
förpackningar,
av snabbmat från
var inte precis rafflande à la James Bond.
Apfelkuchen,
bensinmacken
De bestod av produktspecifikationer,
Multivitaminsaft
intill, med gratisnamn på underleverantörer, datum,
och knapriga kasflödesscheman och lite annat blandat.
tanjebruna Brezels från trakten. Lyfter
kaffe från kontoret (de dagar automaten
Påminde om helt ”vanliga” texter bortsett
man på locket till äggbehållaren möts
fungerar).
från den ettrigt röda HEMLIGT-stämpeln
man av idel glada leenden.
på de inskannade underlagen.
En skummande cappuccino från auto- Vändningen
På olika håll i Tyskland och Sverige
maten därtill så är det egentligen bara
Så plötsligt händer det något märkligt.
går några
en Baden-Baden-stol som fattas för att
Jag märker att jag har vant mig vid
och håller
njutningen ska bli fulländad.
tangentbordet, vid Studio Trados i
tummarna
2017-versionen, vid den något oergonoOrdnung muss sein
miska arbetsställningen och den instäng- för en liten
fortsättning
På kundens företag blir några av mina
da luften som egentligen ger huvudvärk.
på vårt
fördomar grusade å det
Jag kan smidigt googla på
grövsta.
Vi pallar upp ”min” andra laptop och har spännande
äventyr. En
Det tyska talesättet
lagt in en massa termer i
utrustningen min Termbase, även i form vecka, eller
”Ordnung muss sein”
två, snälla,
efterlevs inte till 100 %, om
av de kortaste av småord.
på några ris
åtminstone
man säger så. Den beryktaPlötsligt formligen
flyger fingrarna över tangen- några dagar … Men det blir nog ingende germanska stramheten
kopieringsövertygar inte heller. Även
terna och jag känner mig
ting.
papper för
högre tjänstemän går omfullkomligt trygg i det jag
Å andra sidan, märkligare saker än så
håller på med. Nu förstår
har skett så varför inte?
kring i jeans och utan slips.
att
nå
ögonjag varför jag älskar det här
Men att vår unga konyrket så mycket. Ja, oftast.
taktperson, en bekymrad
Bodil Bergh
höjd.
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SIDHUVUD
Facköversättaren och
egenföretagaren
Linn Åslund tipsar om
hur man får till en skön
frilanssemester.

Röj undan bevisen,
ignorera grävlingen
– och framför allt laman

F

ör utomstående kan frilanslivet ibland te sig som en enda
lång semester, med någon
enstaka deadline inpetad här
och där. Jobbet är något vi
hinner med mellan alla lattefikor och
turer till kolonilotten. Vi som är mitt i
smeten vet ju att egentligen så kan det
där med semester bli ganska svårdefinierat. Är det semester om du fortfarande
kollar jobbmejlen? Räknas ett ofrivilligt
glapp mellan uppdrag som semester
om det råkar uppstå fem veckor i sträck
under sommaren? Går det ens att skilja
vardagen som frilansare från semester?
På den sista frågan svarar jag ja. Men det
kan krävas lite påhittighet.

18
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Frilanssemester. Hur gör man
egentligen?

Som anställd tog jag semester så här:
Jag lämnade ett frånvaromeddelande,
stängde av jobbtelefonen, gick hem och
ignorerade allt vad jobb hette i minst
en månad. Punkt. Som frilansare är det
en strategi som kan funka om du vet att
du har uppdrag som väntar efteråt, eller
redan sitter på en madrass som riskerar
att spricka i sömmarna av sedlar.
Men om du precis startat eget, eller
uppdragen inte kommer i den takt du
skulle behöva, går det att ta semester då?
Hur gör du om hjärnan och kroppen
fullkomligt skriker efter lite ledigt, men
plånboken säger att om du vill ha mat på

bordet så är det bara att knoga på? Eller om
all ledighet du lyckas skrapa ihop bara är en
ynklig vecka, eller rentav en ännu ynkligare
helg? Hur får du din kropp och omvärlden
att acceptera att du är ledig? Hur talar du
om för hjärnan att det är semester trots att
din arbetsplats är i hemmet?
Förberedelser är en bra början

Ett bra första steg är att förbereda ordentligt: Bestäm tidsperiod för din ledighet,
oavsett om det är en dag, en vecka eller en
månad. Se till att allt administrativt jobb,
ekonomiska redovisningar och överföringar för perioden är gjorda. Om det inte
är möjligt att göra det i förväg, lägg in en
påminnelse i kalendern och gör sedan det

SFÖ-NYTT
Medlemsnytt
Vi är nu 985 medlemmar!

Följande SFÖ-medlemmar
är nya eller uppgraderade.
Välkomna!

du måste enligt principen smash and grab.
Fort ska det gå och du ska sedan lämna
platsen för tillslaget omedelbart. Skapa ett
autosvar i e-posten och lägg in ett meddelande i telefonsvararen om att du inte går
att nå och när du väntas återgå till jobbet.
Om du har ett pågående uppdrag eller
väntar på någon form av meddelande från
en kund, undersök om ni kan komma
överens om ett visst datum då du kollar
mejlen eller ringer dem.

är och slutar med en artikel om familjen
som använder en lama som barnvakt.*
Blinkande tittar du upp och inser att tre
timmar har gått, solen har gått i moln
och hängmattan har koloniserats av arga
björktrastar.
Begränsa närvaron i sociala medier

Du kanske inte måste uppdatera vännerna
om ditt senaste skavsår, vad du åt till middag och hur myggbiten du blivit. Åtminstone inte på en och samma dag.

James Butler, Karlstad
Jasmine Tenshult, Helsingborg
Cristine Pettersen, Lund
Conny Gustafsson, Västerås
Ulrika Smedberg, Väröbacka
Jonna Tinnervall, Göteborg
Charlotte Kempe, Bromma
Evado Arfs, Bro
Rhian Coggin, Dalby
Linda Kornberg Krogh, Jämjö
Xanthe Boork, Sundsvall
Elisabet Zomegnan, Lund
Stefan Fredriksson, Stockholm
Ramona Noori, Järfälla
Faustin Katanga, Strömstad
Noriko Johansson Akinaga, Järfälla
Farshid Fadaee, Stockholm
Daniel Sjölander, Göteborg
Mathilda Haraldsson, Bjärnum
Anna Wiman, Växjö

Röj undan bevisen

Städa bort allt som har med jobbet att
göra. Ställ in datorn i ett skåp och lek sen
gömma nyckel med barnen. Lägg undan
jobbtelefonen om du har en sådan och
glöm sen bort det smarta stället du la den
på. Vet du med dig att du har dålig karaktär så låt en närstående med motståndskraft av rostfritt stål gömma dator och
telefon och instruera hen om att inte ta
fram dem igen förrän semestern är över.
Om du har ett separat arbetsrum: Stäng
dörren och öppna den inte förrän semestern är över. Inte ens om du misstänker att
en grävling gnagt sig in. I synnerhet inte
om en grävling gnagt sig in.
Kom i stämning

Det som gör att vi längtar efter semester
är i de flesta fall upplevelsen av att ha
ostrukturerad tid. Dagar som går utan att
de hackas upp av e-post och telefonsamtal. Att låta dygnet styras av hunger, törst
och lust, inte klockan. Att kunna sitta i
två timmar och glo på skatorna medan du
dricker morgonkaffet. Spontana utflykter
till badplatsen eller närmsta outforskade
stad. Men går det ens? Samma bekymmerslöshet som när du var barn är kanske
svår att få till, men några saker kan hjälpa
dig att komma i semesterstämning:
Begränsa nätsurfandet

Du vet hur det fungerar: Du börjar med
att kolla upp lite livsviktig fakta om hur
lång den där skådespelaren i Netflixserien

Sluta nyhetsknarka

Det finns ingen anledning att matas med
samma nyheter flera gånger per dag. För
det är i princip vad som händer om du
kollar in de stora nyhetstidningarnas
webbsidor och lyssnar på radion. Om du
inte kan avstå helt så välj en kanal och begränsa dig till den ett tag. För de lite mer
vågade kan det vara läge för en total mediapaus. Stäng av allt: Radio, tv, tidningar,
sociala medier och se vad som händer.
Låt hjärnan andas

Om du jobbar med att översätta facktexter så kanske inte facklitteratur är
det du behöver ägna dig åt på dina surt
förvärvade semesterdagar. Kanske poesi,
serier eller en oläst deckare kan sitta fint
istället. Eller så läser du ingenting bara för
att skoja till det lite. Baka, snickra, måla
eller gräv i landet. Gör vad du behöver
för att ge din hårt arbetande hjärna lite
välbehövligt andrum.

Hotel Riverton.

Vi ses i Göteborg
på SFÖ:s
medlemsdagar
5–6 maj

Gör som du själv vill

Var ärlig mot dig själv angående vad som
laddar dina batterier bäst. Bara för att alla
andra åker till landet, odlar hipsterskägg
och lajvar sjuttiotalets gröna våg behöver
inte du göra det. Vill du häcka i din centrala etta och leva asfaltsliv så gör det. Det
är dina batterier som ska laddas.
Linn Åslund

Nästa nummer
Manusstopp
den 11 augusti
En ny välmatad pdf-tidning
kommer den 15 september.
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RECENSION

Riddar Kasus och
den klitiska partikeln
”Kanske borde denna uppföljare till Grejen med verb heta
Grejen med nominalfraser” skriver Sara i förordet, ”men till
och med jag förstår att det inte är någon säljande titel.”

S

ara Lövestam är en kär
bekant för många SFÖmedlemmar. På jubileumskonferensen i Eskilstuna
2015 höll Sara ett uppskattat
anförande om sin kärlek till grammatik. Sara Lövestam är även skönlitterär
författare och SFI-lärare. 2014 gav hon
ut något så udda som en humorbok om
grammatik, Grejen med verb. Många
av er som läst den har säkert, liksom jag
själv, väntat och frågat ”När kommer
nästa grammatikbok av Sara?” Till er
som inte läst Grejen med verb kan jag
bara säga: Grattis, då har ni nu två guldstunder framför er!
Hur ska man då beskriva de här lite
ovanliga böckerna? Först och främst
är de humorböcker. Lättlästa, ganska
fristående kapitel som närmast är små
essäer över språkets och grammatikens
förunderligheter. Men på köpet kan man
faktiskt också lära sig, eller repetera, en
hel del grammatik. Grejen med substantiv och pronomen tar självklart upp såväl
numerus som bestämdhet men väjer inte
för vare sig bahuvrihi-sammansättningar
eller kasus – allt förmedlas med samma
frejdiga humör. Alla grammatikkunskaper som boken förmedlar är helt korrekta, de är bara förpackade på ett ovanligt
aptitligt och intresseväckande sätt. Finns
kasus i svenskan? Ta reda på det genom
att läsa den sedelärande berättelsen om
Riddar Kasus hjärta på sidan 51!
Självklart är detta inte någon komplett
grammatikbok. Sara har plockat ut valda
delar, men man kanske kan se det som en
”teaser” till djupare grammatikstudier
… Saras grundmurade fascination för
grammatik smittar lätt av sig och innan
man vet ordet av så sitter man där med
Svenska Akademiens grammatik i fyra
band.
Själv började Sara fundera över det här
med grammatik redan i åttaårsåldern,
berättar hon – långt innan någon vuxen
berättat för henne att det finns något som
heter grammatik. Hon hade nämligen
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Sara Lövestam.

hittat på ett eget språk och kommit fram
till att hon behövde komma på ett system
för hur plural skulle uttryckas på det nya
språket – även om hon förstås inte visste
att det hette plural då. Och så fortsatte
det. När hon så småningom fick stifta
bekantskap med skolans grammatikundervisning och insåg att de vuxna redan
tänkt på allt detta och att det faktiskt
fanns ett system och en färdig terminologi, så kändes det närmast som en lättnad.
Själv minns jag grammatiken från
grundskolan som ganska tråkig. Ett fast
system, nio ordklasser, konstiga benämningar att lära in. Substantiv är namn på
ting, såsom lampa, boll och ring. Adjektiven sedan oss lär, hurudana tingen är. Men
vad skulle man egentligen ha det till?
Detta ändrades dock när jag började läsa
grammatik på universitetet. Då började vi i stället i andra änden, vilket var
mycket intressantare (och mer liknar det
angrepssätt som Sara hade som barn):
Vad är det som skiljer olika typer av ord
åt? Och på vad sätt liknar de varandra?

Hur kan de sorteras och delas in – på
olika sätt – utifrån sina egenskaper? Det
var en aha-upplevelse att inse att en del
av ordklasserna, som pronomen och adverb, faktiskt även av expertisen ses som
väldigt suddiga i kanterna och att det
finns såväl pronomen som adverb som
lika gärna skulle kunna räknas in i andra
ordklasser – eftersom de har egenskaper
som passar in i fler än en grupp.
Behöver en översättare ha fördjupade,
teoretiska, kunskaper i grammatik? Jag
vet inte – vi översätter så olika saker och
ibland kan säkert ämneskunskaper och
skrivförmåga täcka upp för de luckor
som kanske finns i de mer teoretiska
kunskaperna. Men faktum är att jag
själv upplever mig ha stor nytta av mina
grammatikkunskaper när jag översätter.
Det går till exempel lättare att bena ut
krångliga meningar på källspråket om
man automatiserat kunskapen att ta ut
satsdelar. Och det är definitivt användbart att kunna förklara på ett både
pedagogiskt och professionellt sätt för en
kund hur det kan finns åtminstone fyra
olika alternativa, översättningar till ett
lösryckt ”No” i en lista med programsträngar, och även på vilket sätt de skiljer
sig åt.
Och vare sig man tänkt lära sig lite
mer grammatik eller bara vill ha en skön
stund i soffan så fyller ”Grejen med verb”
syftet. Passa på att prata med Sara och
köpa hennes bok på medlemsdagarna i
Göteborg!
Sofia Malmgård
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