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Styrelsen har ordet

N

styrelsen@sfoe.se

u har jag snart varit med
och färdigställt det för mig
fjärde och sista bokslutet
och den fjärde och sista
budgeten för SFÖ och även
fått äran att skriva några ord i detta nummer
av Facköversättaren. Sist det begav sig skrev
jag om vikten av fungerande system och
rutiner som en bas för ett kreativt styrelsearbete, men det börjar kännas lite uttjatat.
Tittar igenom ett antal ledare skrivna av
mina styrelsekollegor de senaste åren i hopp
om att hitta något annat att spinna vidare
på och finner ett annat ofta återkommande
tema:
”Vi vill ha dig med: i föreningen, på konferensen, i arbetsgrupper och styrelse om
och när du känner dig redo för det”, skrev
Charlotte Sjögren 2015. ”Ta chansen att göra
något i en arbetsgrupp eller genom styrelsearbete. Vänta inte på att någon ska söka
upp dig, sök upp valberedningen”, fortsatte
Karin Ahlman Toyama 2016. Och förra året
vid den här tiden skrev Ingrid Olsson så här:
”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.”

ella krafter har undan för undan hamnat hos
kansliet. Det är ganska naturligt i en förening
av SFÖ:s storlek. Mycket av det ”grundarbete” som måste till för att få verksamheten att
flyta blir också mycket lättare om hjulet inte
hela tiden måste uppfinnas på nytt.
Styrelsen beslutade därför att på prov ge
Victoria Amanius mer betalt och mandat
att fungera som verksamhetschef. Provperioden har nu pågått i drygt fjorton av de arton
månaderna som avtalades och styrelsen
har beslutat att man vill förhandla om en
förlängning av avtalet. Det är inte alla föreningar förunnat att ha en verksamhetschef
som fixar allt från momsredovisning till
att vara både projektledare och moderator
för medlemsdagar i en och samma person.
Men både på grund av arbetsuppgifternas
mycket skiftande karaktär och på grund
av arbetsbelastningen kommer det nog på
sikt att behövas två personer, om än inte
två heltidsarbetare. I och med att Victoria
vid övergången till det utökade uppdraget
slutade att vara anställd av SFÖ och i stället
arbetar på konsultbasis är det möjligt för
henne att vid behov ta in andra krafter, förutsatt att styrelsen beslutar om extra medel
för det. Det förenklar styrelsens arbete och
SFÖSAB slipper ha ett arbetsgivaransvar.

Och visst har dessa uppmaningar hör-

Jag har just tillbringat ett par dagar på

sammats, både nu och tidigare. Annars skulle
det inte ha funnits någon förening. Många
SFÖ-medlemmar använder mycket av sin tid
till att arbeta ideellt i föreningen. Det märktes
inte minst när alla arbetsgrupper fick presentera sig på medlemsdagarna i Göteborg våren
2017. Men det har också blivit allt tydligare
att det är svårt för ideella krafter att till
exempel driva projekt eftersom man, förstås,
måste prioritera det arbete man får betalt för.
Många uppgifter som tidigare skötts av ide-

kansliet där Victoria och jag har samlat
ihop en del lösa trådar och också kunnat
konstatera att vi, även om det fortfarande
finns saker att förbättra, faktiskt nått vårt
mål: om Victoria av någon anledning
skulle behöva ersättas finns det en struktur som gör att rätt person relativt snabbt
skulle kunna sätta sig in i det löpande
arbetet på kansliet och bistå nya styrelser
och arbetsgrupper med grundfakta och
grundservice.

Jag hoppas och tror att med en verksamhetschef som fungerar som spindeln
i nätet och som finns kvar när medlemmar i arbetsgrupper och styrelse byts ut,
kommer det att bli lättare för alla som
vill bidra med ideellt arbete att göra det.
Så jag säger som Karin, Charlotte och
Ingrid: har du det minsta intresse för
redan pågående projekt, eller kanske en
helt ny idé, hör av dig till en arbetsgrupp,
till styrelsen eller till valberedningen!
Själv halkade jag in i styrelsen via
konferensgruppen i Göteborg 2013 och har i
jämförelse med många av mina styrelsekollegor inte mycket kunskap om föreningens tidigare historia. Att samla ihop de lösa trådarna
innebar bland annat att se till att diverse
bakgrundsmaterial finns tillgängligt i digital
form, vilket krävde en hel del bläddrande i
fysiska pärmar och gav inblick i historien:
allt från visionsdokument där styrelsen för
över femton år sedan ansåg att föreningen
behövde en heltidsanställd vd, till ekonomiska rapporter där styrelsens kostnader bland
annat bestod av ”1 st. orgie”. Inget nytt under
solen alltså. Frågan är om vi även ska återgå
till att kalla den årliga styrelsemiddagen för
orgie!

Christina Norrman

Styrelseledamot

Styrelsen informerar

V

styrelsen@sfoe.se

åren innebär alltid bråda
dagar både för styrelsen
och verksamhetschefen
med allt som ska förberedas
inför årsmötet: den slutliga
budgeten för kommande år ska fastställas,
bokslutet ska göras klart och verksamhetsberättelsen och andra handlingar ska utarbetas.
Detta parallellt med det övriga arbetet i de
olika grupperna, arbetet med att ta fram ett
standardavtal, diskussioner om hur vi bäst
förbereder oss inför GDPR etc. Vi har även
en mycket aktiv och tät kontakt med vår
nya försäkringsmäklare, som har haft ett
digert arbete efter att ha tagit över så snabbt.
Övergången till den nya styrelsesamman-

sättningen med Elin Nauri Skymbäck som
ordförande och Sofia Malmgård som vice
ordförande fungerar smidigt!

att göra en mer omfattande genomgång av
de administrativa verktygen för att modernisera bland annat bokningssystemen för
konferenser och utbildningar.

Kansliet och verksamheten

Vi är en ganska stor förening, och det är
mycket arbete som ligger på volontära krafter. Arbetsuppgifterna har successivt ökat,
och uppgifter som tidigare utfördes ideellt
ligger numera på kansliet och på verksamhetschefen. Då vår verksamhetschef Victoria
endast arbetar 75 procent har vi beslutat att ta
in hjälp för att få undan en del mer rutinartade uppgifter på kansliet, så att hon kan
koncentrera sig mer på själva verksamheten.
Under det kommande året kommer vi även

Konferensen

Årets konferens i Lund kommer att bli
mycket välbesökt, då antalet anmälningar
vida överträffat förväntningarna. Så vill du
ta chansen och träffa många av dina kolleger
är det ”the place to be” 20–21 april! Efter allt
arbete vi har framför oss i vår ser vi fram
emot att få mingla och prata med medlemmar, roa oss och dansa (!) på konferensen i
mysiga Lund!
Styrelsen
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Min svärmor
facköversättaren
att översätta encyklopedins månadshäften från tyska till italienska. Svärmors
tyska var knackig, men det måste komma
bröd på bordet och hon accepterade.
Vad ersättningen per maskinskrivet ark
kan ha varit vet jag inte – förmodligen
pinsamt låg.
Erkännande.

enna redaktörsbetraktelse
blir lite längre och lite
annorlunda än vanligt.
Dagen för manusstopp
till detta nummer av
Facköversättaren kom beskedet att min
svärmor i Italien var död. Inte oväntat,
men – som döden oftast är – olägligt.
Vi handlade de dyraste flygbiljetterna i
familjens historia och reste ner till Trento
morgonen därpå. Begravning redan
någon dag senare, ty sådant går undan i
Italien.

att se hennes projekt
i ljuset av dagens teknik. En facköversättare idag – helst med grundkunskaper
inom sömnad och stickning – skulle
omedelbart identifiera projektet som ett
med mycket begränsad och specifik terminologi och mängder av återkommande
fraser med små variationer – ett perfekt
CAT-projekt som skulle kunna offereras
till ett förmånligt ordpris men ändå ge
god förtjänst. Handarbetssajter är legio
på nätet, så informationssökningen vore
inget problem.
Svärmors tekniska utrustning bestod
av en handjagad reseskrivmaskin Olivetti
Lettera 22 och varje fras måste mödosamt
knackas in från scratch även hundrade
gången den återkom. Databasen var en
vältummad anteckningsbok med ett för
hand tillklippt A-Z-register. Karbonpapper
och Tipp-Ex? Jajamän! Hur många av
Facköversättarens läsare har körkort på
det? Informationssökningen bestod i
tät brevväxling med mamma Carmen i

Dagen därefter var det dags att ta itu
med det administrativa, stänga bankkonton och telefonabonnemang, börja
sälja av möbler, avveckla lägenheten,
knyta ihop trådarna och röja ut spåren
av ett 94-årigt liv. Alla som har upplevt
det vet hur lätt det är att tappa fokus, bli
emotionell och förlora sig i minnen av
bättre eller sämre art.
Mina ögon fastnade på en handarbetsencyklopedi i tio band som gavs ut i
månadshäftesformat på 1970-talet av förlaget Curcio. Svärmor, då bosatt i Rom,
hade hamnat i en ekonomiskt svår situation och sökte sätt att dryga ut sin magra
halvtidslön som sjuksköterska. Via
bekantas bekanta erbjöds hon uppdraget

Stor bokstapel med handjagad Olivetti.

Det är hisnande

Facköversättare
i olika verkligheter 2015.

D
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Trento, som hade utmärkt koll på både
tyska och sömnad – interurbansamtal
varje dag var inte en ekonomisk rimlighet.
De löpande leveranserna till förlaget
var arkbuntar med ett materiellt värde
som inte kunde anförtros posten – det
var bara att ta bussen till centrum av
Rom och leverera personligen.
Svärmors mödosamma arbete ger
perspektiv på dagens databasskyfflande
med stöd av internet och maskinöversättning, och det ligger inte långt tillbaka
i tiden, ty så såg det fortfarande ut när jag
började i den här branschen vid mitten
av 1980-talet. Det har nog hänt mera på
vår marknad därifrån till nu, än det gjorde från gamle Hieronymus dagar fram
till svärmors verk, och det återkommer
jag till i min artikel om det föränderliga
marknadslandskapet på sid 16–18.
Min relation till svärmor var av ett
antal orsaker aldrig bra utan snarare
riktigt dålig. Ändå kan jag känna ett
visst vemod nu, när nyckeln till en tom
lägenhet i Trento, varifrån har städats ut
ett nästan sekellångt liv, ska återlämnas
till hyresvärdinnan. Jag skulle ha pratat
mera med svärmor om hennes år som
facköversättare. Vi hade kanske kunnat
hitta en gemensam plattform – skild från
allt det vi vanligtvis var oense om – och
vi hade kunnat samtala om en gemensam, men ändå väsensskild erfarenhet.
Men så blev det inte.

Björn Olofsson

chefredaktör

Bli Master i facköversättning
på Linnéuniversitetet
Varva översättningspraktik med teori – läs till en master i facköversättning
vid Linnéuniversitetet i Växjö.

I

Facköversättaren 2/16, sid 18,

skrev vi om vår facköversättarutbildning vid Linnéuniversitetet
som går på distans, hel- och halvfart, med ingångsspråken engelska, franska och tyska. Från och med
hösten 2018 är det möjligt att läsa ända
upp till en master! Då startar nämligen
vårt ettåriga master-påbyggnadsår med
ingångsspråken engelska och tyska. Även
masteråret går på distans, med enstaka
fysiska träffar. Det unika med denna
påbyggnad är att den inkluderar en
praktiktermin som ger en direkt ingång
till det praktiska yrkeslivet. Praktiken
kan exempelvis förläggas till en översättningsbyrå men även en större myndighet
som har en egen översättningsavdelning.
Praktiken kan också med fördel förläggas
utomlands. Påbyggnadsåret innehåller

förutom en praktikkurs en delkurs som
behandlar översättningsvetenskaplig teori och korpusbaserade metoder. Just korpusar har en central roll i vår facköversättarutbildning och vi lär ut hur de kan
användas som ett effektivt hjälpmedel
vid översättning. Den stora fördelen
med korpusar är att de tillhandahåller
information om hur ord vanligtvis kombineras (”kollokationer”), hur vanligt ett
ord är och i vilka texttyper ett ord främst
uppträder i – något som mer traditionella
ordböcker eller termdatabaser saknar
information om. Masteruppsatsen som
skrivs efter praktikterminen kommer
också att hämta sitt material från en
korpus, närmare bestämt översättningskorpusen LEGS (The Linnaeus University English-German-Swedish Corpus),
som innehåller engelsk, tysk och svensk

Jenny Ström Herold och Magnus Levin
presenterar korpusmomentet i den nya
masterkursen Facköversättning vid
Linnéuniversitetet.

sen anmälan.
Länk till programmets hemsida: https://
lnu.se/program/fackoversattning-iengelska-franska-spanska-eller-tyskamagisterprogram/engelska-svenskadistans-deltid-ht/
Länk till forskningshemsidan: https://

lnu.se/forskning/sok-forskning/thelinnaeus-university-english-germanswedish-corpus-LEGS/
Kontaktpersoner: programansvariga
Jenny Ström Herold (jenny.strom.
herold@lnu.se) och Magnus Levin
(magnus.levin@lnu.se)

facktext i original och översättning. Att
arbeta med en översättningskorpus är
ovärderligt för en blivande översättare då
det ökar medvetenheten om de strategier
och översättningsalternativ som kan
tillämpas.
Jenny Ström Herold

Fakta

n Linnéuniversitetet erbjuder sedan
många år ett magisterprogram i
facköversättning på distans. Från och
med höstterminen 2018 kommer även
ett påbyggnadsår till master att ges.
Ansökningstiden stänger formellt 16
april men kommer att hållas öppen för

facköversättaren 2 /18
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AUKTORISATION

Rättare

– lyssna på examinanderna
Kammarkollegiet bjuder in samtliga bedömare av det så fruktade
auktorisationsprovet till ett tvådagarsseminarium vartannat år. De
auktoriserade translatorerna Lasse Morin och Peter Bolin talade vid
ett sådant seminarium om Att vara examinand och att vara translator.
Syftet var att låta de som rättar auktorisationsproven få veta mer om
hur det är att skriva provet. Peter och Lasse har båda skrivit provet
åtskilliga gånger. Här berättar Peter om seminariet.

N

är seminariet ägde rum
hade jag och Lasse tillsammans skrivit provet
totalt 35 gånger och förvärvat 8 auktorisationer

(4 var).
Både Lasse och jag har dessutom själva
varit bedömare vid några tillfällen, Lasse
på det svenska provet och jag på det
norska. Därutöver har jag nästan 25 års
erfarenhet av att undervisa i översättning
på universitetsnivå. Lasses specialitet är

6
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albanska, där han är ensam translator till
svenska. Min är nederländska, där jag var
första examinand på 41 år att bli godkänd
till svenska 2014.
Tanken var att mot en historisk bakgrund belysa provet ur examinandens
synvinkel och att berätta något om deras
drivkrafter. Vi ville också få bedömarna
att förstå vilken stor roll de spelar – genom att deras utlåtanden väger så tungt i
Kammarkollegiets bedömning. Dessutom var det viktigt att belysa att ribban

ligger olika högt beroende på språkriktning.
Det är solklart lättare att översätta
från norska till svenska än från kinesiska till svenska, men det har förekommit omotiverade skillnader mellan
språkriktningar som borde vara jämbördiga.
Det moderna systemet med auktoriserade translatorer grundlades 1931, när
de första translatorerna auktoriserades
av Stockholms handelskammare. På

AUKTORISATION
1970-talet hade behovet av översättningar
utförda av translatorer förskjutits från
näringslivet till statliga myndigheter,
och handelskamrarna ville inte längre
ansvara för auktorisationerna.
om auktorisation av tolkar och översättare, och
Kommerskollegium utsågs till auktorisationsmyndighet. Det första translatorsprovet enligt den nya förordningen
genomfördes hösten 1976.
År 1994 gjordes en genomgripande
revidering av förordningen samtidigt
som ansvaret överfördes från Kommerskollegium till Kammarkollegiet. Därefter
hände det inte särskilt mycket förrän arbetet med att förnya hela auktorisationssystemet startade för några år sedan.
Synen på den auktoriserade translatorn på 1970-talet var att denne skulle
vara ett slags allvetare med omfattande
utantillkunskaper. Den terminologi
som förekommer i provtexterna skulle
vederbörande antingen kunna utantill
eller kunna slå upp i medfört tryckt
referensmaterial. De tre texttyper som
används på provet, allmän, ekonomisk
och juridisk text, var mer självklara för
40 år sedan än vad de är i dag. Examinanderna på det norska translatorsprovet
testas även på en allmän teknisk text.
1975 antogs förordningen

framhållas att provsituationen i sig är orealistisk. Knappast någon yrkesverksam översättare sitter från
klockan nio på morgonen till klockan sex
på kvällen med tre texter på omkring 300
ord vardera och arbetar med dem på det
sätt som man gör på provet. Situationen
skapar en stress som får några examinander att ger upp efter ett enda försök. Även
avsaknaden av internet skapar frustration. Den yngre generationen har vant sig
vid att ha webben som primär källa till
information. Det är värre för examinander i små språk än i stora språk beroende
på bristande tillgång till tryckta hjälpmedel av tillräckligt hög kvalitet.
På translatorsprovet i Norge finns det
möjlighet att begära omprövning och
få ett utlåtande av någon annan än de
Det bör också

ursprungliga bedömarna. Detta ökar
rättssäkerheten, men också kostnaderna. I Sverige har man valt ett annat
förfarande, där samma bedömare som
får besvara examinandens synpunkter i
samband med en omprövning. Kammarkollegiet kan
sedan, om det
finns särskilda
skäl, kalla in
en annan bedömare, men
det görs inte i
normalfallet.
Ytterligare en viktig
aspekt är
normeringen. Många
examinander
skriver till och
från andra
EU-språk,
men inte alla.
Sedan Sverige
anslöts till EU
1995 har svenskan påverkats på olika sätt,
vilket även gäller de texttyper vi som
translatorer arbetar med. Mest märks det
på juridiska texter, där EU:s standardisering av t.ex. laghänvisningar och annat
har trängt in även i svensk juridisk text.
Detta leder till att EU-språken i vissa
avseenden kan betraktas som en enhetlig
grupp och övriga språk som en annan.
Även skillnaderna mellan språken
när det gäller tillgången på auktoriserade
translatorer bör belysas. Är man helt
ensam eller nästan ensam som translator
i en viss språkriktning kan det vara svårt
att vara ledig, eller ens sjuk, eftersom
kunder med handlingar som måste vara
översatta och bestyrkta till en viss dag
kan få problem om man är otillgänglig. Själv har jag drabbats av klagomål
på långa leveranstider även på korta
uppdrag under högsäsong. Det finns all
anledning att få fram fler translatorer i
språkriktningar där det råder brist.
Under den avslutande diskussionen
kom frågan om överföring av utländska

auktorisationer upp. Enligt EU:s regler
om överföring av yrkesmeriter har
auktoriserade och edsvurna översättare
i andra länder rätt att få sina utländska
meriter överförda till Sverige. Kravet är
att meriterna är någorlunda likvärdiga.
Kammarkollegiets
företrädare
kunde lugna
de oroliga och
meddela att
de kommer
att testa alla
som ansöker
från andra
EU-länder
enligt samma
förfarande
som vi svenska translatorer måste
genomgå,
dvs. de får
skriva hela
translatorsprovet och måste bli godkända på alla tre
texterna vid samma provtillfälle.
Det kan här framhållas att kraven
för att bli auktoriserad eller edsvuren
är annorlunda i många andra länder.
Förfarandet är ofta knutet till domstolarna, och något prov eller annat system
för kunskapskontroll förekommer inte
alls eller är lättare att klara jämfört med
i Sverige. Det betyder att många som
är auktoriserade eller edsvurna i andra
EU-länder kommer att få svårt att bli
godkända i Sverige.
Det som Lasse och jag tog upp på
seminariet bör diskuteras vidare i olika
sammanhang. Dagens translatorskår
har hög medelålder (två tredjedelar har
uppnått pensionsåldern), vilket betyder
att det finns all anledning att satsa på
att få fram yngre förmågor som kan bli
godkända på provet. Förfarandet måste
anpassas bättre till dagens förhållanden,
men det är inte detsamma som sänkta
krav.
Peter Bolin

Förändring på gång
n Som Facköversättaren tidigare har
skrivit är en förändring av auktorisationsprovet på gång (se Facköversättaren 1, 2016 sid 25). Professor emerita,
Birgitta Englund Dimitrova, kartlade på
Kammarkollegiets uppdrag provet och
gav kunskapsunderlag för en förändring. Hela dokumentet finns här. SFÖ:s
medlemmar fick svara på en enkät om

auktorisationen, och Birgitta tog upp dessa
synpunkter, bland annat i ett resonemang
om vilka prov som ska vara med. Några andra punkter som betonades var minimikrav
på tekniska kunskaper samt krav på översättarutbildning och/eller översättarerfarenhet för att få göra proven. I dagsläget
måste man klara samtliga prov vid samma
tillfälle. Birgitta diskuterade möjligheten att

få behålla de godkända resultaten och
enbart göra om provet man missade
nästa gång. En annan tanke var att man
ska kunna bli ämnesauktoriserad. Den
stora frågan är kanske ändå förstås när
man ska få börja använda internet under
provet. Än så länge är provet offline, till
skillnad från exempelvis i Finland.
K atarina Lindve
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Att avtala
ramar …

Allt oftare upplever vi som frilansöversättare att språkföretag lägger fram
smått överväldigande avtal som vi förväntas snällt underteckna. Innan man
ens har översatt ett enda ord förväntar sig en del kunder i LSP-ledet (Language
Service Provider) att man ska läsa, begripa, acceptera och underteckna sida
upp och sida ner av intrikat juridisk text – ofta på engelska.

S

ådana avtal, som annars mest
används inom amerikansk
eller brittisk jurisdiktion,
har vanligen detaljerade
bestämmelser för alla möjliga
och omöjliga situationer. När man läser dem
känns det ibland som att man inte ses som
en välkommen samarbetspartner, utan snarare som en motpart eller rentav en fiende.
Oftast görs det i sådana avtalsförslag
försök att redan på förhand skjuta över hela
ansvaret för eventuella fel i den slutliga översättningen på oss översättare. Däremot saknas helt beskrivningar av arbetsflödet hos
LSP, så att vi inte kan veta om översättningen granskas internt eller externt och vilken
kompetens granskaren i så fall har. I vissa
fall saknas helt kriterier för vad som ska anses som bristande kvalitet. Ibland verkar det
som om det är slutkundens uppfattning om
kvaliteten som är avgörande, och som sedan
av LSP passas vidare till oss frilansare utan
att vi får möjlighet att kontakta slutkunden
eller diskutera bedömningen.
Det ekonomiska maktförhållandet
mellan LSP-ledet och frilansarna är mycket
ojämnt trots att LSP i sin marknadsföring
gärna hänvisar till oss översättare som sin
viktigaste resurs. Denna hållning återspeglas mera sällan i överlämnade avtalsförslag,
utan de verkar snarare ensidiga, obalanserade och ibland rentav hotfulla. (Naturligtvis

8
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finns det även många LSP vars policy är ett
mer jämlikt förhållande. Men sådana LSP
föreslår inte ens avtal av denna typ!)
Bakom en del avtalsförslag kan man ana
att de tagits fram av ett helt team av jurister.
Sådant gör det svårt för oss, som normalt är
utelämnade helt åt oss själva med avtalsförslaget, att kontrollera och bedöma det.
Att inhämta juridisk rådgivning är oftast
förknippat med kostnader som inte kan
motiveras för en enskild näringsidkare.
Frågar vi någon gång t.ex. projektledaren
hos aktuell LSP vad den eller den paragrafen
innebär får man ofta som svar att bestämmelsen inte ska tas på allvar eller att den aldrig förr har använts och därför kan bortses
ifrån. Men varför formulerar de något som
de inte menar allvar med?
Vi frilansöversättare betraktar oss som en
viktig del av språkindustrin, men samtidigt är vi medvetna om att vi i vår roll som
egenföretagare inte har ekonomiska eller
andra möjligheter att hantera avtalsförslag
av den beskrivna typen på ett betryggande
sätt (även om vi naturligtvis har åtminstone
teoretisk frihet att avvisa och inte underteckna dem). Men oavsett om något är
nedtecknat i skriftlig form eller bara utgör
en muntlig överenskommelse så föreligger
alltid ett avtal mellan uppdragsgivare och
uppdragstagare. Och det som inte uttryckligen har reglerats i avtal bestäms av lagar

och liknande allmänna föreskrifter – inom
svensk jurisdiktion främst Avtalslagen
anno 1915.
SFÖ:s styrelse vill nu uppmana frilansmedlemmarna att fundera över och svara på
vilka punkter i samarbetet med LSP-ledet
de anser vara så viktiga att de borde regleras
i ett specifikt avtal. Vi har sedan som mål att
diskutera detta med företagsmedlemmarna
och sedan helst utarbeta ett avtalsförslag
med regler som skyddar båda parterna
i lika mån, eller som åtminstone känns
acceptabla för båda parter.
En sådan avtalsmall skulle sedan kunna
användas som avtalsförslag inför framtida samarbeten – ett avtalsförslag som är
jämlikt och som främjar förtroende mellan
parterna.
I denna situation kan vi utnyttja det faktum att SFÖ inte är en fackförening (vilket
en del frilansare ibland beklagar) utan en
organisation som förenar frilansare och LSP
och som möjliggör samarbete dem emellan.
Kära frilanskollegor, fundera gärna över
vad ni tycker är viktigt för samarbetet och
som borde finnas med i ett avtal med en
översättningsbyrå. Skicka era idéer till
avtalsgrupp@sfoe.se. Självklart är även
våra vänner företagsmedlemmarna i
LSP-ledet välkomna att redan nu börja delta
i diskussionen.
Jörg Heinemann

RECENSION

Guldgruva om
maskinöversättning
D
en som är intresserad
av maskinöversättning
(MT) och vill veta mer –
mycket mer – om ämnet
utan att behöva googla sig
igenom hela internet kan nu glädja sig
åt denna nyligen publicerade bok. Den
innehåller 22 bidrag om alla aspekter
på MT, från dess utveckling och diverse
tekniska perspektiv. Som exempel kan
nämnas betydelsen av kontrollerat språk
och terminologi, integrering av MT i
CAT-miljöer, dataskydd enligt GDPR,
dvs. EU:s nya dataskyddsförordning,
kvalitetshantering (här finns en mycket
intressant text om sammanslagningen
av TAUS’ Dynamic Quality Framework
och den tyska Multidimensional Quality
Metric till en gemensam feltypologi).
Till sist, ett antal praktiska exempel från
EU, Volkswagen, Microsoft, ZF och …
Katalonien).
En stor del av boken (54 sidor) handlar om så kallad efterredigering dvs.
”manuell bearbetning av MT-resultat”,
som bokens ordlista formulerar det (i
min översättning). Här avhandlas den
nya standarden för efterredigering, ISO
18587, utbildning av efterredigerare,
”strategier” för efterredigering och prissättning. Vi får en värdefull
”fältrapport” av en översättare som har arbetat som
efterredigerare i tio år.
Det som är särskilt intressant i det sammanhanget är
att det råder olika synsätt på
några viktiga punkter. Till
att börja med är det uppenbart i både fältrapporten
och texten om utbildning
att efterredigering innebär att man får
ett (med MT) föröversatt dokument som
ska redigeras till en anständig språkdräkt. Detta är inte alls lika tydligt i de
andra texterna. Några av dem betraktar
uppenbart även interaktiv översättning
i ett CAT-verktyg med hjälp av MT som
efterredigering. Så är fallet med texten om
prissättning, som enbart baseras på sådan
interaktiv översättning – men den är ändå
mycket intressant.

Vidare finns det uppenbarligen olika
syn på innebörden av ”full” efterredigering. ISO-standarden anger i ett
citat här att sådan redigering ska leda
till en text som ”inte kan skiljas från
mänsklig översättning”. Men på andra
ställen får vi veta att ”stilistisk
perfektion inte förväntas”,
inte heller språklig perfektion,
och att ”efterredigering inte
är samma sak som traditionell
översättning, och att kunderna inte vill att den ska vara det
[min kursivering]”. Sistnämnda
uttalande görs av den erfarna
efterredigeraren, vilket gör det
särskilt anmärkningsvärt. Mer
om efterredigering för övrigt i
min artikel på sid 10–12.
Texterna är överlag lättlästa, även om
någon enstaka kan vara mycket teknisk
(exempelvis texten om terminologi), och
några av de praktiska exemplen innehåller historiskt material som kan kännas
mindre intressant. Men allt som allt är
detta en guldgruva för var och en som är
mer än ytligt intresserad av området, och
man lär återkomma till den många gång-

er, vilket gör den värd sitt pris. Det går
knappast att hitta en mer övergripande
– och aktuell – översikt över MT-världen
någonstans. Att den är mycket inriktad
på praktik gör den desto nyttigare. Och
jag skulle påstå att den är särskilt värdefull för den frilansöversättare som vill
veta vad framtiden sannolikt kommer att
medföra (såvida man inte främst översätter skönlitteratur, poesi eller drama).
Utgivaren ger en kortfattad presentation här. Det finns även 14 provsidor, inklusive innehållsförteckning, på engelska
här.
Mats Dannewitz Linder

Fakta
Machine Translation. What language
Professionals Need to Know
av Jörg Porsiel (red.)
BDÜ Fachverlag 2017
ISBN: 978-3-938430-94-1
260 sidor
EUR 49. Kan köpas här (”Warenkorb”
betyder ”Kundvagn”).
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Efterredigeringens
olika ansikten

”Post-editing”, efterredigering, är en term vars innebörd i förstone kan
verka uppenbar, men vars tolkning kan ha långt större konsekvenser för
frilansöversättaren än man kan tro. Låt oss reda ut begreppen:

P

å vilket avgörande sätt
skiljer sig redigering av
träffar i ett CAT-verktygs
översättningsminne (TM)
från redigering av förslag
från en maskinöversättningsmotor
(MT-motor)? Utan en skillnad funnes det
ju inget skäl att mynta en särskild term
för det senare.
Men nu är termen ”efterredigering”
etablerad sedan 1980-talet. Jag ser
skillnaden så här: Visserligen har flera
CAT-verktyg, i synnerhet Déjà Vu men
även memoQ, i flera år varit duktiga
på att pussla ihop TM-fragment till
mer eller mindre fullständigt översatta

10
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målsegment – men de kan så gott som
aldrig översätta dokument i deras helhet,
vilket däremot MT kan göra. Sedan
kan ju själva översättningen se ut som
skrutt och vara i stort sett obrukbar, men
poängen är ändå att en kund kan komma
och säga: Här har jag ett maskinöversatt
dokument. Kan du gå igenom det och
skapa en användbar text? Eller: Här har
jag ett källdokument. Kan du köra det i
den här MT-motorn och redigera fram
en bra översättning?
Skillnaden är alltså inte främst i själva
arbetet – även om det är många som anser att efterredigering av maskinöversatt
text skiljer sig rätt mycket från ”vanlig”

CAT-översättning med ett (eller flera)
TM. Skillnaden är att MT levererar en
komplett översättning – brukbar eller ej
– av (i teorin) varenda källtextbit.
Till saken hör också att efterredigering
är en tjänst som kunden har beställt.
Om jag i ett ”vanligt” jobb använder
MT och kanske rentav gör hela översättningen genom att redigera MT-översatta
segment så är det en annan sak. Förutsatt
att sekretessfrågan är tillgodosedd (se
Facköversättaren nr 3 2017, sid 10–13) rör
min arbetsmetod ingen annan än mig
själv. Ytterligare en faktor att beakta är
huruvida beställningen gäller arbete med
ett redan föröversatt dokument eller om

EFTERREDIGERING
översättaren i sitt CAT-verktyg förutsätts översätta segment för segment på
vanligt sätt men med hjälp av en anvisad
MT-motors förslag. Jag återkommer till
det.
Vilken kvalitet önskas?

I en beställd efterredigering ingår också
att önskad kvalitetsnivå anges – kunden
vill ha en tillräckligt bra översättning
men inte betala för en som är ”onödigt”
bra. Därför har man – bl.a. i ISO-standarden 18587:2017, Translation services
– Post-editing of machine translation output – Requirements, definierat följande:

1. Lätt efterredigering: Den slutliga
texten är begriplig och korrekt, men
redigeraren behöver inte – och ska inte
heller – sträva efter en mycket bättre text
än så, och hen bör använda så mycket
som möjligt av den obearbetade MT-versionen.
2. Full efterredigering: Enligt flera definitioner ska resultatet vara ”omöjligt
att skilja från resultatet av mänsklig
översättning” (enligt formuleringen i
ISO 18587), eller vara ”publicerbart”. Men
det finns motstridiga uppfattningar om
detta: Vissa källor säger att stilistisk perfektion inte förväntas, och att kunderna i
själva verket inte väntar sig att resultatet
ska vara jämförbart med en översättning
av en mänsklig översättare. Anvisningar
kan lyda:

• ”Bry dig inte alltför mycket om stil
och textualitet”
• ”Förväntad kvalitet: medel”
• ”Texter som är efterredigerade bör
inte sträva efter lingvistisk perfektion; snarare bör målet vara lingvistisk godtagbarhet”.

Med tanke på det senaste menar jag att
det i själva verket finns tre nivåer för användning av MT-resultaten: Överst finns
det som är ”omöjligt att skilja från resultatet av mänsklig översättning”, dvs. det
går inte att säga om MT har använts eller
ej. Strax under har vi ”full” efterredigering: korrekt i alla avseenden men kanske
inte av högsta klass vad gäller stilistiken.
Och så har vi den ”lätta” nivån: duger för
att texten ska förstås men inte mer (inte
kul att läsa).
Givetvis är dessa kategorier bara
punkter på en kontinuerlig skala. Det är
svårt att objektivt testa om en ”efterredigerad” text uppfyller kriterierna för den
ena eller den andra. (Är den lätta versionen inte på en högre nivå än vad som är
avsett? Är den fulla versionen verkligen
på den nivå som är målet? Och vilken typ

av ”full” version är det som önskas?)
Frånsett andra aspekter på själva arbetet med efterredigering kommer de flesta
översättare troligen att undvika uppdrag
som förutsätter ”lätt efterredigering”.
Den verksamheten strider mot allt som
en översättare finner nöje i att göra, dvs.
bästa möjliga jobb. Erfarenheten visar
också att de många beslut som måste
fattas om vilka ändringar som krävs ofta
tar så mycket tid att det sammanlagda
arbetet med ”lätt” redigering inte är
mycket mindre än det med ”full” eller
rentav ”högsta” kvalitet.
Föröversatt text eller interaktiv
redigering

Så till frågan om huruvida jobbet gäller
ett föröversatt dokument eller en ”interaktiv” översättning segment för segment
i ett CAT-verktyg och med hjälp av en
MT-motor. Jag har läst många artiklar
och föredrag och till och med avhandlingar om efterredigering, men konstigt
nog är det väldigt få som tydliggör denna
skillnad. Desto gladare blev jag över
följande definition i ISO 17100:2015,
Translation services – Requirements for
translation services (i min översättning):

Denna definition innebär att efterredigeraren redigerar det resultat som automatiskt skapas av en maskinöversättningsmotor. Den gäller inte en situation där
översättaren ser och använder ett förslag
från en maskinöversättningsmotor i
gränssnittet till ett CAT-verktyg (verktyg
för datorstödd översättning).
Men … i tidigare nämnda ISO 18587 är
vi tillbaka i det ovissa läget: kommentaren ovan har strukits, och det finns
inga tecken på att standarden skulle
göra någon skillnad mellan de två sätten
att åstadkomma den måltext som ska
redigeras.
Det kan i och för sig synas rimligt
med tanke på att de krav som ställs på
efterredigeraren är i stort sett desamma i
båda fallen (och det var tydligen så man
resonerade när man strök kommentaren). Det kanske inte heller spelar någon
roll för kvaliteten på det arbete som
utförs, eller på resultatet. Men det har
stor betydelse för den översättare som
gör arbetet. I grunden kan man nämligen
definiera tre scenarier för en beställd
efterredigering:
A. Redigering av ett fullständigt doku-

efterredigera
redigera och korrigera resultatet av
maskinöversättning

ment som har maskinöversatts. Källdokumentet är tillgängligt, och kunden
anger önskad nivå på redigeringen. Översättaren kan någorlunda väl bedöma
översättningens kvalitet och på grundval
av den ge ett anbud. Bedömningen inne-
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EFTERREDIGERING

fattar den tid som hen tror att arbetet
kommer att ta, inklusive den eventuella
anpassning av textmaterialet som krävs
för hantering i ett CAT-verktyg.

efterbedömning av jobbet blir accepterad, då kan den lika väl användas för traditionella jobb där CAT-verktyg används
i kombination med översättningsminnen
men utan MT.

B. Jobbet ser i stort sett ut som en vanlig

översättning med CAT-verktyg förutom
att man utöver – eller i stället för – ett
vanligt TM tilldelas en MT-motor av
kunden (vanligen ett språkföretag).
Även här anges önskad kvalitetsnivå.
Eventuellt medföljer en föranalys som
visar tänkbara TM-träffar (om TM
används utöver MT). Språkföretaget kan
ha en mall för erbjuden ersättning, eller
så ger översättaren efter bästa förmåga
ett anbud. Men: normalt är det svårt att
bedöma den tid som kommer att åtgå
(delvis på grund av att det fortfarande
inte finns någon metod för att i förväg
bedöma kvaliteten hos översättningsförslagen från en MT-motor).
C. Samma som i B, men betalningen

baseras på en efteranalys (se Facköversättaren nr 3 2017, sid 24) av den ”redigerade” (dvs. översatta) filen som visar i
vilken utsträckning (redigeringsavstånd)
de föreslagna träffarna från MT-översättningen (och eventuellt minnet) har
använts. Men det är som sagt svårt att
bedöma arbetstiden och i detta fall också
den slutliga betalningen. Inte heller vet
översättaren hur efteranalysen görs, vilket betyder att hen måste lita på att den
görs på rättvist sätt.
Och givetvis kan man lätt tänka sig att
om metoden att basera betalning på en
12
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Framtiden då?

En intressant syn på utvecklingen av
vårt arbete ges av Arle Lommel – senior
analytiker på CSA Research och expert
på detta område:
En viktig förändring just nu är att
efterredigering håller på att ersättas
av ” förstärkt översättning”. Med det
synsättet är det som översättarna gör
inte att korrigera MT utan i stället
att använda MT som en resurs tillsammans med TM och terminologi.
Det betyder att kunderna allt mer
bara vill ha en översättning utan att
skilja mellan maskinell och mänsklig
översättning. Man kommer alltså
helt enkelt att köpa en ”översättning”, och man förväntar sig att MT
används om det leder till förbättring.
MT-komponenten i detta synsätt
kan redan skönjas i verktyg från
Lilt, SDL och andra, men vi befinner
oss ännu bara i början av den här
förändringen.
I det resonemanget figurerar alltså ”lätt”
efterredigering/gisting över huvud
taget inte. Jag vet inte något om dagens
efterfrågan på sådan men jag kan tänka

mig att den typen av arbete i framtiden
främst kommer att vara aktuell för större
företag, som då förmodligen sköter det
internt.
Om Lommel har rätt, betyder det
förmodligen att vi kan sluta använda den
vilseledande termen efterredigering så
som den definieras i dag – redigering är
redigering, oavsett om det förslag som
presenteras i CAT-verktyget kommer
från ett TM eller en MT-motor. Den bör
reserveras bara för det mycket specifika
fallet scenario A. Samma synsätt intas
exempelvis av bidragen från en lärare i
efterredigering och en erfaren efterredigerare i den nyligen publicerade boken
Machine Translation – What Language
Professionals Need to Know (redigerad

av Jörg Porsiel och utgiven på BDÜ Fachverlag) – se min recension på sidan 9.
Och eftersom Lommels profetia betyder att scenario A – och därmed också
termen ”efterredigering” – lär försvinna,
betyder den också att vi så småningom
bara har kvar scenarierna B och C.
Det innebär att översättarna behöver
bestämma sig för hur man ska hantera C
(oavsett nivå på det önskade resultatet).
Detta är en ny situation som förmodligen kommer att kräva tid och eftertanke
innan man kommer fram till en lösning
(eller flera) som är godtagbar för alla
parter.
Under tiden bör vi översättare sträva
efter att på egen hand utnyttja MT på
bästa sätt.
Mats Dannewitz Linder

SLAM!
Favorit i repris!

S

LAM! är tillbaka i Malmö!
Den 15 september är det
återigen dags för språkarbetare från Norden och
andra europeiska länder att
samlas på Sankt Gertrud Konferens för en
dag med fullspäckat program och inspirerande talare. SLAM!, som anordnades för
första gången 2016, har utvecklats till en
internationell konferens för professionella
översättare och tolkar. Detta avspeglar
sig i programmet, med talare från bland
annat USA, Schweiz och Tyskland som
kommer att hålla föredrag som knyter an
till årets tema In Pursuit of Excellence
in the Language Industry. Vi kommer
att få höra föredrag som fokuserar på
specialisering, branschkännedom och

professionellt företagande som kan ge
oss inspiration och verktyg för att skapa
bättre förutsättningar för ett framgångsrikt och givande yrkesliv. SLAM! handlar
också om att knyta kontakter och skapa
nätverk. Den möjligheten finns inte bara
under själva konferensen på kafferaster
och seminarier, utan även genom de sociala aktiviteterna.
Därför drar SLAM! igång redan på
kvällen den 14 september med en välkomstmottagning på Arbeidermuseet i
Köpenhamn. Där blir det först besök på
den permanenta utställningen, quiz och
därefter mottagning med läckra, danska
smörrebröd och öppen bar! En gratis
buss kommer att ta deltagarna över Öresundsbron till Köpenhamn och tillbaka

till Malmö. Man kan också passa på att
ta en heldag i Köpenhamn, vara med på
mottagningen och därefter hoppa på
bussen till Malmö. Konferensen avslutas
med galamiddag på lördag kväll på Malmö Börshus, där det förutom en läcker
meny även kommer att bjudas på musik
och dans.
Inbjudan med preliminärt program
kommer att skickas ut i april, men redan
nu går det bra att boka hotellrum till
specialpriser.
Gå in på www.slamconf.com för
information om hotell och priser.
Vi ses i Malmö den 15 september!
Nadja Chekhov
Ingrid Olsson
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SIDHUVUD

När maskinöversättning
går oss på neuronerna
Neural maskinöversättning – vad är det egentligen?

K

nappt har vi börjat lära
oss leva med statistisk
maskinöversättning
förrän ett nytt orosmoln/
en räddande ängel/en
hajp (stryk det som ej önskas) tornar
upp sig vid horisonten – nämligen neural
maskinöversättning, NMT. Många tecken
tyder på att NMT kommer att dominera
MT-världen under de närmaste åren och
oavsett vad vi tycker om den saken gör vi
klokt i att orientera oss om tekniken.
För att kunna blicka framåt är det
en bra idé att först titta i backspegeln.
Lingvister och dataloger arbetade med
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regelbaserad MT (RBMT) under hela
den senare delen av 1900-talet, trots den
tongivande Noam Chomskys dubier och
trots den nedgörande ALPAC-rapporten
till Vita huset 1966. Det minst dåliga
resultatet av dessa ansträngningar är
SYSTRAN, som Google Translate – GT
(som vi alla älskar att hata) använde
fram till 2007.
Ren maskinöversättning inom en
extremt begränsad domän (meteorologi – närmare bestämt översättning
av väderrapporter mellan engelska och
franska) föddes redan på 1980-talet i
Kanada – det välkända METEO-systemet.

För att tillåta ett bredare ämnesområde
än att bara prata väder krävdes enorm
lagringskapacitet och processorkraft
till snabba statistiska operationer på
stora textmassor. Sådana resurser blev
tillgängliga till rimlig kostnad först en
bit in på vårt millennium. 2007 övergick
GT till sådan ”statistisk maskinöversättning”, en teknik som på intet sätt
analyserar källtexten utan bara jämför
den med fraser som finns lagrade i det
osannolikt stora minnet och väljer den
vanligast förekommande. En mera
korrekt term för denna extremt minnesintensiva process är ”frasbaserad MT”,

NEURAL MASKINÖVERSÄTTNING
eller PBMT. PBMT fungerar i mångt och
mycket som när ett barn lär sig tala – det
kan komma fullt korrekta fraser utan att
barnet, eller MT-motorn, har en aning
om vad det handlar om. All översättning
som PBMT presenterar är översättning
som har godkänts och publicerats, av
någon, någonstans, någon gång … (eller
som barnet ofta har hört sina föräldrar
säga – försiktighet anbefalles i sammanhanget!). En uppenbar svaghet med PBMT
är faran för rundgång – MT-motorerna
kommer att referera tillbaka till fraser
som de själva har skapat, med följd att
kvaliteten med tiden sjunker.
Hardcore-lingvister när fortfarande
hopp att den klassiska idén om maskinöversättning – grammatisk
och semantisk analys av
källspråket, följt av syntes
till motsvarande betydelse
med korrekt syntax på målspråket – ska bära frukt.
Det kanske den kommer
att göra en vacker dag, men
maskinöversättning är ett
hett ämne som det ligger
stora pengar i, och industrin har inte tid att vänta
på språkvetenskapen. Samtidigt förefaller PBMT ha
nått vägs ände – tekniken
kan förvisso bli snabbare
men inte inherent bättre.
lösningar
baserade på neurala nätverk – ett sätt att
efterlikna hur den mänskliga hjärnan
fungerar – länge uppfattats som lovande.
Det har legat nära till hands att tillämpa
sådana teorier just på översättning. 2016
började neurala MT-lösningar komma
i allmänt bruk och det stora genomslaget kom 2017. Alla vi som i någon mån
använder GT, yrkesmässigt eller privat,
använder idag neural maskinöversättning – NMT.
För att jämföra NMT med den tidigare
statistiskt baserade PBMT-principen
behöver vi dels titta på hur översättningsprinciperna skiljer sig, dels på hur
resultatet ser ut hos användaren.
Principerna skiljer sig totalt. PBMT
fungerar i någon mån som en papegoja.
Systemet kan upprepa en fras det har sett
tillräckligt många gånger, men naturligtvis utan att på något plan analysera
källtexten. NMT behöver också ett stort
textmaterial att lära sig av. Som tumregel
brukar nämnas ett TM på 2 miljoner
segment av hög kvalitet krävs för att ett
NMT-system ska bli funktionellt. Till
skillnad mot PBMT, som bara känner
igen strängar – ju fler och längre desto
bättre – delar NMT upp källtexten i
betydligt mindre bitar och kodar om
dessa till matematiska representationer
Inom AI-världen har

(vektorer). Systemet är något av en svart
låda som vanliga dödliga saknar insyn i,
men man kan säga att källtextfragmenten skickas från lager till lager av neurala
noder där de jämförs med tänkbara
översättningar och även med hur ord och
fragment på målspråket oftast hänger
ihop (kollokationer). När pusslet efter ett
obekant antal iterationer är färdiglagt,
baserat på bitarnas mest sannolika lägen,
avkodas vektorerna till ord i målspråket.
Det som händer i den svarta lådan är
extremt komplicerat, och utvecklarna av
NMT-motorer är måttligt intresserade av
att förklara det. Om NMT-systemet dessutom får återkoppling från avnämarna
av översatta texter kan det, till skillnad

mot PBMT-system, efter hand bli allt
bättre – i synnerhet inom begränsade
domäner. Man kan alltså förvänta sig att
NMT-system hos språkföretag som lärs
upp på en specifik kunds produkter och
terminologi och som får återkoppling
från efterredigeringsledet blir mycket
träffsäkrare än vad GT och Bing kan bli.
då ut hos användarna? Vi
har lärt oss hur resultatet från PBMT
ser ut – längre eller kortare sekvenser av
hyggligt sammanhängande text, men
sekvenserna är taffligt kombinerade och
emellanåt dyker det upp termer som är
helt uppåt väggarna. En van efterredigerare ser snabbt hur PBMT-systemet har
”resonerat”, varför felen har uppstått (det
finns en anledning att GT länge översatte
det engelska ordet ”congeniality” till
”secret agent” på svenska) och kan oftast
snygga till måltexten utan att behöva
konsultera källtexten så mycket.
NMT-resultatet är lurigare att hantera,
dels därför att grammatik och syntax vid
en första anblick kan te sig fullt acceptabel (särskilt om ett av språken i paret är
engelska), dels därför att vi, till skillnad
mot vad som är fallet med PBMT, inte
har en susning om vad som hände i den
svarta lådan. Måltexten förefaller mycket
bättre än vad vi såg från GT för två år
sedan, men skenet bedrar. NMT kan
Hur ser det

oväntat plantera in termer och fraser
som inte har något med saken att göra,
om än syntaktiskt korrekta – och vi vet
inte hur det gick till. Efterredigerare till
NMT-översatta texter måste därför minutiöst jämföra måltexten med källtexten – och det är mycket lättare hänt att fel
slinker med när de presenteras syntaktiskt korrekt.
visar undersökningar på PBMT- och NMT-översättningar av samma texter att NMT
minskar den nödvändiga efterredigeringsinsatsen för att lyfta texten till
acceptabel nivå, men ställer högre krav
på efterredigerarna för att städa bort
potentiellt allvarliga fel.
Liksom var fallet med
den tidigare PBMT-tekniken sker översättning
mellan två icke-engelska
språk i regel med engelska
som interlingua. Denna
reläöversättning sänker
givetvis kvaliteten, men
jag har ändå noterat en avsevärd förbättring av GT:s
översättningar från tyska
och italienska till svenska,
med början under 2017.
Dessutom kan NMT i princip och utan stor ansträngning tillämpas på godtyckliga språkpar, utan den enorma insats av
minnesresurser som skulle krävas för att
skapa en statistisk PBMT-motor inom ett
nytt språkpar.
Statistisk MT/PBMT har spelat en avgörande roll för att visa översättarvärlden
och samhället i stort att MT är en faktor
att räkna med och inte längre ett dåligt
skämt. PBMT-principen har haft ett kort
och intensivt liv som nu närmar sig sitt
slut. Under de närmaste åren satsar språkindustrin på NMT, och kommer kanske
även att få upp ögonen för lingvisters
och språkvetares trägna arbete sedan ett
drygt halvsekel med att bena ut språkliga
knepigheter och hitta överförbara mönster som kan komma NMT tillgodo.
Icke desto mindre

konstatera att efterredigering är en yrkesbeteckning som
har kommit för att stanna – och det är
sannerligen inte simpel språktvätt det
handlar om, utan det är en avancerad
yrkesverksamhet som kräver kompetens
om såväl mänsklig översättning som MT
och som kan utföras på flera mer eller
mindre väl definierade nivåer. Se Mats
Dannewitz Linders artikel om efterredigering på sidorna 10–12.
Vi lever i en spännande tid, och om
gamle Chomsky inte är död så lever han
än!
Samtidigt kan vi

Björn Olofsson
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Som översättare
– CLP – bör vi inte i
första hand se hur
mycket pengar som
går att mjölka ut
ur ett projekt, utan
istället noggrant
studera de delar av
arbetsflödet där vi
kan göra en insats
– och göra det bra.

Översättningsmarknaden
– ett föränderligt landskap

P

å 1980-talet gick det inte att
diskutera storskaligt företagande utan djupsinniga
uttalanden om ”kärnverksamhet” och ”outsourcing”.
Industriföretag och myndigheter avpolletterade raskt sina anställda översättare
eller lät dem tålmodigt avgå genom
döden (inte helt ovanligt på ASEA där
jag arbetade dåförtiden). På kort tid
omvandlades översättning från en
intern stödfunktion till en oberoende
konsultverksamhet som omsätter stora
belopp. Hur stora? Därom tvista de lärde,
men viss konsensus råder om att den
internationella språkindustrin är värd
mellan 40 och 50 miljarder USA-dollar
per år (2017) och att översättning står
för ca 70 procent av värdet (tolkning
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för 15–20 procent). Samtidigt har alla
aktörer i branschen lyft sin professionella
nivå. Vi som gör själva översättningen är
möjligen inte duktigare på grammatik
eller kan flera glosor än vi själva eller
våra föregångare på 1970–80-talet, men
vi arbetar i en ny miljö, vi har en helt
annan teknisk kunskap och kompetens
att söka information och ofta har vi
specifik översättarutbildning.
Triangeldramat

Vi ska komma tillbaka till sifferexercisen,
men låt oss först titta på hur de olika aktörernas roller har förändrats. Ett vanligt
sätt att förklara översättningsmarknaden
har varit det så kallade triangeldramat,
där översättaren tjänade mer på att jobba
åt slutkunden än åt byrån, och slutkun-

den vann på att köpa av översättaren
istället för byrån – och byrån sökte sätt
att göra sig nyttig – förutom att äga en
fet adressbok. Den adressboken var för
övrigt inte fy skam – i en tid före internet
var den guld värd, och mången mindre
byrå har köpts upp av större just med
tanke på adressboken – med data om
både kunder och leverantörer.

ETT FÖRÄNDERLIGT LANDSKAP
Sedan den tiden har översättningsbyråerna – som idag föredrar att kalla sig
språkföretag och som vi i denna artikel
fortsättningsvis benämner LSP – Language Service Provider – utvecklat och
renodlat sin roll betydligt. Detta beskrivs
pedagogiskt (men möjligen väl hurtfriskt) i boken The General Theory of
the Translation Company (nov 2017), av
Renato Beninatto och Tucker Johnson.
Författarna hävdar att en LSP har tre
kärnfunktioner:
1. Leverantörshantering
2. Projektledning
3. Försäljning

Notabelt är att en LSP över huvud taget
inte förväntas ägna sig åt översättning,
utan bara åt försäljning och administration av översättning. Stora LSP har
förvisso anställda översättare, men det
är egentligen inte en del av kärnverksamheten, utan en praktikalitet som
ska förkorta ledtiderna. Beninatto och
Johnson talar även om en LSP:s stödjande verksamheter, bland dessa struktur,
finans, HR, teknik och kvalitetssäkring,
men inte heller där hittar vi något om
översättning. Vi som har varit med
ett tag minns med visst vemod översättningsbyråerna som grundades av
lingvister som Tadeusz Cynkin, Carlos
Gisbert, Dieter Hammer, Gunnar Carlsson m.fl. De flesta av dessa byråer är idag
omstrukturerade till rena LSP och ägs
av finansiärer som inte nödvändigtvis
vet något om översättning – även om
deras projektledare naturligtvis har djup
kunskap om verksamheten.
Hur har det kunnat bli på detta sätt?
Och med dagens möjligheter till informationssökning och kommunikation,
varför väljer inte köparna (LSB – Language Service Buyer) att handla direkt
med översättarna (CLP – Contracted
Language Professional)?

istället noggrant studera de delar av
arbetsflödet där vi kan göra en insats –
och göra det bra. Samt identifiera vilka
delar som någon annan ska göra och
som vi inte ska blanda oss i. Ett vanligt
exempel är att LSP gör en projektanalys
och föröversätter delar av ett dokument.
Här kan det uppstå en tveksamhet om
vi som översättare ska gå in och rätta
felaktigheter eller ej. Det enda raka är att
LSP antingen låser de segmenten och vi
lämnar dem utan åtgärd, eller att vi har
i uppdrag att granska och redigera dem,
men då ska det arbetet betalas.
Efter avslutad översättning kommer ett
Mervärde
granskningssteg, där vi kan få ett projekt
Samtidigt bör noteras att det inte är ett
i knät som någon annan har översatt. Här
självändamål att en LSP fyller ut rymden
måste man vara överens med LSP om ammellan översättare och slutkund. Som
Beninatto och Johnson upprepade gånger
bitionsnivån i granskningen. Handlar det
understryker måste varje aktör i näringsom kontrolläsning, fackgranskning eller
korrekturläsning? Det är helt olika saker.
kedjan leverera ett mervärde för att ha
Se Facköversättaren 4/2016 sid 12). Eller
existensberättigande. Om projektet är så
komplicerat och/eller fragmenterat att en
är det rentav frågan om efterredigering
LSP behövs för att
av maskinöversatt
hålla i trådarna – bra. Språkindustrin är inte
material? Se Mats
Översättaren får
Dannewitz Linders
fragmenterad – den är artikel om efterredibetalt för sitt arbete
och LSP för sitt. Det
gering på sid. 10–12,
pulveriserad
handlar inte om ett
och min artikel om
pålägg från en onödig
neural maskinövermellanhand, utan om två (eller flera) levesättning och komplikationerna i efterredirantörer av helt olika tjänster. Om jobbet
gering av sådan på sid. 14–15.
istället är så enkelt att en LSP inte har nåÄven gränserna mellan stegen
granskning (Revision), kvalitetssäkring
got att tillföra ska en sund LSP inte heller
(Quality Assurance – QA) och språklig
försöka göra det – och just på den punkten
kvalitetssäkring (Linguistic Quality
är det en och annan LSP som fallerar.
Assurance – LQA) är understundom
flytande och som översättare kan vi
Arbetsflöden
bli inblandade i samtliga. I LQA-steget
I modern översättningsverksamhet är en
arbetar man ofta med en LQA-modell
LSP alltså inte en passiv aktör som sitter
som ger struktur åt felsökandet och
på omfattande kontaktinformation,
främjar en neutralt hållen återkoppling
utan snarare en domptör av arbetsflötill den ursprungliga översättaren. Olika
den. Arbetsflöden ser olika ut i olika
CAT-verktyg erbjuder olika modeller för
projekt och kan illustreras på många sätt.
detta ändamål – en vanligt förekommanIllustrationen nedan är hämtad från
Kilgrays dokumentation om arbetsflöden de är den från TAUS.
i memoQ.
Sammanfattningsvis: Arbetsflöden är
Som översättare – CLP – bör vi inte
ett sätt för alla inblandade i ett översätti första hand se hur mycket pengar som
ningsprojekt att se sina roller i projektet
går att mjölka ut ur ett projekt, utan
och förhålla sig till dem.
på samtliga språk utom två därför att det
där är en kulturell omöjlighet … (jag kan
fortsätta ad vomitum). Och i slutändan
ska projektledaren på LSP sy ihop hela
rasket till något som kunden kan acceptera (och betala för).
Det säger sig självt att det inte finns
någon slutkund eller översättare som
har kompetens eller kapacitet att hantera
projekt av detta slag, och det är här som
LSP träder in med sin kompetens kring
just projektledning, med stöd av sin
interna teknikavdelning.

Komplikation och fragmentering

Förklaringen är att det som på 1980-talet handlade om att översättaren fick
ett manus, översatte det på ett antal
maskinskrivna A4-ark och skickade till
beställaren numera handlar om att ladda
ner ett spretigt filpaket med docx-, pdf-,
idml, html-, xml-, xlsx- och xliff-filer,
förutom minnen i tmx- och tbx-format,
filer som ska översättas, användas som
referens och uppdateras på olika sätt.
Vidare uppdateras filerna under arbetets
gång – ofta handlar det om att översätta
till tio språk eller flera – och någonstans
under resans gång kommer en av de
inblandade översättarna att upptäcka en
horrör i källtexten som måste åtgärdas
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ETT FÖRÄNDERLIGT LANDSKAP
Marknadsvärde och fördelning

Men hur var det nu med dessa 40–50
miljarder dollar som språkindustrin sätter i rullning per år? Av dessa miljarder
omsätts nästan hälften i Europa (kanske
inte så förvånande med tanke på Europas
splittrade språksituation) och en fjärdedel i Nordeuropa, vilket möjligen är mer
förvånande och utan tvekan intressant
för oss. Kontraster till detta är att bara
9 % omsätts i Asien (ett vakande öga på
Indien och Kina anbefalles), 0,22 procent
i Latinamerika (om det beror på en svagt
utvecklad språkindustri eller på den usla
betalningen för översättning mellan
engelska och spanska låter jag vara osagt)
och bara 0,03 % på den afrikanska kontinenten (borde vara guldläge för pigga
11 omsätter 50–500 miljoner, och 39
entreprenörer med tekniska skills och
omsätter 10–50 miljoner. Därefter följer
kompetens på afrikanska språk).
en grupp på närmare 700 företag som
Vilka är företagen som omsätter pengomsätter mellan 0,5 och 10 miljoner kr –
arna? Det kan vi se på Common Sense
och så en lååååång svans på nästan 6 000
Advisorys sammanställning för 2016,
företag som ligger under halvmiljonen,
som placerar Lionbridge i världstoppen,
följt av TransPerfect och HPE ACG. Bland och det torde vara i den svansen som de
allra flesta SFÖ-medlemmar håller till.
företag som är mer kända för SFÖ:s
(Om någon gör sig en mental bild av en
medlemmar kan nämnas SDL (plats 5),
Moravia (10), Semantix (14), Språkservice drake här förklarar jag mig helt oskyldig
till detta tankesprång).
Sverige AB (21) och Amesto Translations
Den strukturen, med ett omsätt(48). Som bekant har Semantix nyligen
ningsmässigt relativt litet huvud och en
förvärvat Amestos översättningsverkextremt lång svans
samhet, vilket kan
förskjuta de företaDet är ingen enkel sak är typisk för en
industri med låga
gens siffror några
ingångströsklar. För
pinnhål, och värdena att orientera sig och
bli översättare är
innefattar även
pinka in sitt eget revir att
det ju i princip inget
tolkning, vilket är en
annat än relevant
marknad som flukkunskap och en hyfsad dator som behövs
tuerar mera med världsläget än översätt(att optimismen kring vad som är relening gör.
vant kunskap är omåttlig är en annan sak
Hur ser den svenska språkmarkna– ty många äro kallade, men få utvalda).
den ut? En sökning på SNI-koden 74300
Om vi jämför med bil- och datorin(Översättning och tolkning) returnerar
dustrin, som kräver enorma insatser av
6 680 träffar, och de flesta av Facköversätpengar och folk för att bli en aktör att
tarens läsare torde dväljas någonstans i
räkna med, hittar vi där runt 80 procent
den statistiken. Cecilia Enbäck på Transav marknadens omsättning i huvudet,
lator Scandinavia AB har gjort ett mycket
medan svansen är kort. I språkindustrin
illustrativt diagram över hur den svenska
däremot omsätts inte mer än ca 5 procent
språkmarknaden ser ut. Se nedan.
av marknadsvärdet i huvudet – resten
Här ser vi att bara 2 svenska LSP
ligger i svansen. För att åter citera Beniomsätter mer än en halv miljard kr,

natto och Johnsson: ”Språkindustrin är
inte fragmenterad – den är pulveriserad.”
Det är något som vi underleverantörer,
CLP, bör vara väl medvetna om. Enskilda
är vi små, men tillsammans är vi 95
procent och en tungt vägande faktor.
Vår svans har ett helt annat inflytande
över huvudet än underleverantörer till
bil- och datortillverkare någonsin kan
hoppas på.
Översättningslandskapet, som var
tämligen enahanda fram till för några
decennier sedan, har på senare år blivit
synnerligen kuperat och vildvuxet, och
det är ingen enkel sak att orientera sig
och pinka in sitt eget revir. Vi är fragmenterade, och konkurrerar inte sällan
med varandra, men samtidigt präglas vår
bransch mer än de flesta av samarbete
och kollegialitet. Det är något värdefullt
som vi ska fortsätta med, och SFÖ spelar
en viktig roll i det sammanhanget.
Björn Olofsson

Data som ligger till grund för denna artikel
kommer i stor utsträckning från översättningens tankesmedja nr 1, ”Common Sense
Advisory”, pedagogiskt sammanfattade av
Cecilia Enbäck, Translator Scandinavia AB,
under hennes presentation för lokaliseringskursen på Tolk- och översättarinstitutet vid
Stockholms universitet i oktober 2017.

Fakta
The General Theory of the
Translation Company
Av: Renato Beninatto och
Tucker Johnson
ISBN: 9780999289419
Antal sidor: 224
Pris:
Amazon paperback: USD 24,
(inbunden) USD 40
Adlibris: Mjukband: 262 kr,
Inbunden: 399 kr
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Ny försäkringsförmedlare från 1 februari
Försäkringsutveckling Sverige AB är Sveriges enda fristående gruppförsäkringsförmedlare, helt inriktad på att utveckla och administrera
försäkringslösningar anpassade för småföretagare. Vi är duktiga på att
skapa försäkringslösningar, men den riktiga magin uppstår först när den
kombineras med SFÖ´s kännedom om sina medlemmars reella behov och
förväntningar.
Tillsammans med Sveriges facköversättarförening ser vi fram emot
att utveckla, förbättra och hitta nya försäkringslösningar som är speciellt
anpassade för att stödja och skydda medlemmarna och deras familjer.
Vi svarar gärna på frågor om samarbetet eller försäkringar.
Kontakta oss på tel 08-520 045 37 eller e-post sfoe@fuab.com

Krister Palin
Försäkringsförmedlare
krister.palin@fuab.com

Stefan Örljung
Försäkringsförmedlare
stefan.orljung@fuab.com
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MARKNADSFÖRING

Tänk att marknadsföringen
är priset du betalar för din
självständighet, för att få
göra det du gör.

Bli en papegoja och låt
kompisarna göra jobbet
Marknadsföring för dig som egentligen inte törs

D

et spelar ingen roll hur
duktig du är om ingen vet
om det. Egentligen skulle
hela den här texten kunna
sammanfattas i den enda
meningen, men eftersom jag gillar att bre
ut mig ska jag förklara allt lite närmre
och dessutom ge lite tips på hur du kan
marknadsföra dig trots att bara tanken
på att behöva prata om dig själv i positiva
ordalag ger dig kallsvett och tungtorka.
Bli en papegoja

Att få frågan ”vad jobbar du med då?”
och stamma fram ”Eh, jag översätter, lite,
typ”, samtidigt som du nervöst flackar
20
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du verkar självsäker. När du är redo att
med blicken kommer inte få kunderna
levla upp en nivå övar du in flera olika
att slänga sig i drivor framför dina fötter.
svar anpassade efter
Snarare kommer ryktet
om att du driver en
Du vet aldrig vem vem som frågar. Att bemisstänkt verksamhet
rätta för grannen vad du
som behöver dina gör kräver annat än när
från husets källare att
sprida sig bland grandu berättar samma sak
superkrafter
för en blivande kund.
narna. Öva in några
korta svar på vad du
gör, varför man ska anlita dig och några
Börja med lägsta tröskeln
bra exempel på uppdrag du redan haft
Var känns det minst jobbigt att skryta?
och upprepa dem självsäkert när du blir
För mamma? På Facebook? LinkedIn? I
tillfrågad. Du kommer känna dig som en
kassakön på mataffären? Var det än är,
dement papegoja, men de som frågar dig
börja där du känner minst press och jobhar ju inte hört dina svar tidigare, så det
ba dig uppåt. Men se till att ta dig vidare.
spelar ingen roll. Och det räcker med att
Att mala på för de närmast sörjande om

MARKNADSFÖRING

Bara ordet ”mingel”
kan leda till allvarliga
fall av nässelutslag
och andnöd

hur fantastisk du är kommer troligtvis
inte ge dig några uppdrag och det är stor
risk för dålig stämning under söndagsmiddagen. För många av oss är det lättare
att berätta vad vi gör och hur duktiga
vi är via text, än att prata direkt med
kunder. Många av oss skulle lätt överväga
att mista en tå istället för att behöva ringa
upp en eventuellt blivande kund och bara
ordet ”mingel” kan leda till allvarliga fall
av nässelutslag och andnöd. Tillåt dig att
börja öva där du har det lättast, men ha
gärna nästa punkt i åtanke.
Hitta rätt skrytarena:
LinkedIn vs dagishämtning

På LinkedIn kan du skryta nästan hur
ohämmat som helst om det du gör. I
flödet av alla andra skrytmånsar som
inte har de spärrar du har är det högst
troligt att dina ord kommer framstå som
måttfulla och ytterst blygsamma. Att
oombedd göra samma sak inför andra
föräldrar under dagens svettigaste träningspass, dvs. dagishämtningen, är inte
lika lyckat. Om någon trots allt försöker
småprata med dig där, ha några korta,
snärtiga svar du kan slänga fram samtidigt som du försöker trä på vantarna på
din tvååring som dagen till ära förvandlats till bläckfisk korsad med vrålapa.
Låt dina kompisar göra jobbet

Om dina kompisar inte självmant sprider
ordet om dina fantastiska förmågor,
uppmana dem lite vänligt till det, särskilt
om du nyligen startat din verksamhet. Be

dem presentera dig för andra, med ”det
här är min vän x, hon driver eget som
översättare”… eller liknande. Låt ryktet
spridas. Du vet aldrig vem som behöver
dina superkrafter. Ibland kan uppdrag
dyka upp från de mest oväntade håll.
Låt kunderna se din entusiasm

Det finns stunder när översättarlivet
känns ”solitary, poor, nasty, brutish, and
short” och skapat på ren illvilja och direkt
uppmaning av Thomas Hobbes. Men
reservera gnället för valda kollegor, mamma och närmaste
vännerna (se artikeln
Därför bör översättare sluta klaga på sin
bransch i Facköversättaren nr 1/2018 sid
12–13). Låt kunderna
se entusiasmen du
faktiskt för det mesta känner. (Om du
inte känner någon entusiasm, byt jobb,
det finns lättare saker att ägna sig åt).
Separera person och jobb

När du själv vet vilket kaos som kan råda
i din tillvaro, att du låter bokföringen
samlas på hög och skrivbordet är gömt
under en potentiellt livsfarlig mix av
tvätt, kaffekoppar och bokhögar, kan det
vara svårt att sälja in sig själv som professionell och allmänt redig. Men kunderna
ser inte det du ser. De ser resultatet.
Som egenföretagare säljer du till viss del
alltid dig själv, men när det kommer till
kritan så är det resultatet av ditt jobb

som kunderna vill
Det spelar
åt. Att du jobbar
ingen roll
sittandes på en hög
tvätt med katthår
hur duktig
på tröjan och med
hål på strumporna
du är om
spelar ingen roll så
ingen vet
länge resultatet är
bra och ingen ser
om det
dig. Att separera
jobb och person kan
vara svårt men nödvändigt. Men när du
lyckas kommer det vara lättare att sälja
dina tjänster.
Inse att skryt = fakta

Det som känns som skryt är i många fall
rena fakta: Du har gått den här utbildningen. Du översatte den här texten. Det
här sa kunden om dig. Just nu jobbar du
med det här uppdraget. Det funkar även
helt utan superlativ och ger kunder den
information de behöver för att bli intresserade av att anlita dig.
Se till att ha exempel på tidigare uppdrag tydligt presenterade på plattformen
(hemsida/Facebook/LinkedIn etc.) för
din verksamhet. Informera också om vad
du gör, om och när du är tillgänglig för
uppdrag och hur man lättast kontaktar
dig med en förfrågan.
När det känns jobbigt och tufft: Tänk
att marknadsföringen är priset du betalar
för din självständighet, för att få göra det
du gör.
Linn Åslund
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Maria Sjöström
Gisslén.

Att jobba som
EU-översättare
Många av oss inom facköversättarsvängen har träffat Maria Sjöström Gisslén
i hennes arbete på EU-kommissionens informationskontor i Stockholm, på
konferenser eller i andra sammanhang. Sedan ett år bor Maria åter i Bryssel och
jobbar som översättare på EU-kommissonens generaldirektorat för översättning.
Under mars 2017 har Maria bidragit med text och bilder på Instagram för att
berätta om sitt arbete i EU:s epicentrum. Nedan följer ett urval av Marias inlägg
från mars. Läs dem alla, och mera därtill, på Instagram: Eurekrytering
1 mars

Hej! Den här månaden ska ni få veta mer
om hur det är att jobba som EU-översättare. Jag heter Maria Sjöström Gisslén
och har jobbat på EU-kommissonens
generaldirektorat för översättning sedan
mars 1996. #översättning @translatingforeurope

2 mars

EU har inte mindre än 24 officiella
språk. ”Förordningar och andra texter

av allmän räckvidd skall avfattas på de
officiella språken ”, som det står i den
alla första EU-lagen, rådets förordning
nr 1 från 1958. På den tiden fanns det fyra
officiella språk: Franska, tyska, italienska
och nederländska. Och i EU-fördraget
står det att alla unionsmedborgare ska ha
rätt att kommunicera med EU på något
av de officiella språken, och få svar på
samma språk. Därav behovet av översättare. Svenska blev ett officiellt språk när
vi gick med i EU 1995.
3 mars

Jag jobbar halvtid och pendlar mellan
jobbet i Bryssel och familjen i Spånga.
Brukar ta fakirplanet på måndag morgon
från Bromma. Resan tar drygt två timmar och sedan tar det bara en kvart med
flygbussen som stannar precis utanför
jobbet. Igår hade jag dock lite oflyt med
hemresan. Det var snökaos i Bryssel och
22
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istället för att landa 19.30 på Bromma
kom jag efter diverse ombokningar fram
till Arlanda vid midnatt. 01.10 tvingades
jag inse att resväskan var kvar i Bryssel.
Men nu ska jag njuta av min ledighet.
7 mars

Att jobba som EU-översättare är något av
en våt dröm för alla språkälskare. Tänk
dig att ha tillgång till kollegor som tillsammans talar
24 språk. Detta
märks t.ex. på
vårt bokbord,
där alla som
vill kan lämna
en bok på
valfritt språk
och ta med sig en annan hem. Om man
vill öva på ett språk så finns varje vecka
särskilda språkbord i cafeterian där man
kan konversera med likasinnade😊

ATT JOBBA SOM EU-ÖVERSÄTTARE
8 mars (Internationella kvinnodagen)

67 % av oss som jobbar på EU-kommissionens generaldirektorat för översättning
(DGT) är kvinnor.

att åka till Bryssel. August går faktiskt
också på Tyska skolan, men han hade valt
att översätta från engelska till svenska.
@translatores #juvenestranslatores #xl8

19 mars
13 mars

9 mars

Det här är min chef Andreas Larsson.
Han basar över den svenska översättningsavdelningen.
Alla översättningsavdelningar
på EU-kommissionen består
av drygt femtio
översättare och tio
assistenter (utom
arbetsspråkens avdelningar som är
större). Dessutom
har alla avdelningar några personer som
sysslar med övergripande frågor som
terminologi och språklig samordning.
Den svenska översättningsavdelningen är
uppdelad på två enheter: en i Luxemburg
med ca 20 översättare och en i Bryssel
med ca 35.
11 mars

Sedan 2007 anordnas tävlingen Juvenes
Translatores (”unga översättare” på latin)
varje år av kommissionens generaldirektorat för översättning (DGT). Målet
är att främja språkinlärning i skolorna
och ge ungdomarna en inblick i hur det
är att arbeta som översättare. Tävlingen
riktar sig till 17-åriga gymnasieelever
och äger rum samtidigt på alla utvalda
skolor i EU. Genom åren har tävlingen
sporrat en del av deltagarna att fortsätta
med språkstudier på universitetet och bli
professionella översättare.
Vinnarna får åka till Bryssel för en
högtidlig prisceremoni. De får också
hälsa på oss översättare på DGT. Fotot
togs vid prisceremonin för 2016 års
vinnare. Killen längst fram till vänster
tog hem den svenska segern. Han heter
Andreas Hygrell och går på Tyska skolan
i Stockholm. Han översatte en text från
tyska till svenska. Den 10 april är det dags
för fjolårets vinnare, August Falkman,

@cunnikr @stockholmuniversity
@linneuniversitetet

Vi översätter allt mellan himmel och
jord. Ena dagen kan det handla om
genmodifierad majs, nästa dag om
utvecklingsbistånd. Eftersom våra texter
är så tekniska och fackinriktade är det
en fördel om man har ett specialområde.
Själv är jag civilekonom, något som är
väldigt användbart när jag t.ex. ska ta
mig an en text om finansiella instrument.
Bland kollegorna finns bl.a. ingenjörer,
biologer, statsvetare och journalister. Vi
översätter främst lagstiftning som blir
gällande lag i Sverige när den antas – som
EU-medlem delar Sverige mycket lagar
och förordningar med de andra EU-länderna. Och det är naturligt i en gemenskap med en inre marknad. Konsumentskydd, miljöskydd, allt sådant kan bäst
regleras centralt. Och då vill vi kunna
läsa det på vårt eget språk från början.
Vi översätter också information till allmänheten, och ser till att svenskar som
skriver till kommissionen på svenska får
svar på sitt språk. Sammanlagt översätter
vi uppåt 100 000 sidor varje år.
16 mars

I april ska jag föreläsa på en språkkonferens i Stockholm anordnad av Stockholms universitet och Linnéuniversitetet.
Ämnet
för dagen
är det
dalande
intresset
för språkstudier
och hur vi
ska kunna
vända på
skutan. Ett
ämne som
ligger mig
mycket
varmt om
hjärtat.
Generaldirektoratet
för utbildning,
ungdom,
idrott och
kultur
(GD EAC)
ansvarar bl.a. för EU:s språkpolitik. Där
jobbar min f.d. kollega Kristina Lodding
Cunningham, som ni ser på bilden.

Sedan 2006 har kommissionen särskilda
webböversättare. Vi översätter allt ifrån
kommissionens allmänna infosajt till
specialsidor som t.ex. EUR-Lex och EU
Bookshop. Den här typen av översättning ställer särskilda krav på publikanpassning och vi måste också ta hänsyn
till tekniska begränsningar.
Den svenska språkavdelningen har
fyra webböversättare. De svenskspråkiga
praktikanterna på DGT brukar få prova
på webböversättning i några veckor
under sin praktik.
23 mars

Möt Maria Sandberg, den svenska avdelningens språkliga samordnare, vilket
i klartext betyder att hon ansvarar för
vårt kvalitetsarbete: ”Det är ett roligt
och omväxlande jobb och jag har alltid
många
bollar i
luften.
Bland
annat
fungerar
jag som
helpdesk
för översättarna,
tar fram
råd och
anvisningar
och håller
kurser och
workshoppar. Jag har också täta kontakter med
andra EU-institutioner och med svenska
myndigheter: jag registrerar och följer
upp all feedback som vi får, och när
något har gått snett försöker jag se till att
vi inte upprepar samma fel igen. Om fel
upptäcks först när texten är antagen kan
det ibland vara nödvändigt att göra en
rättelse.
Egentligen är jag ingen språkmänniska
från början, utan kemist. För att få jobb
som översättare vid kommissionen behöver
man nämligen inte ha läst språk, utan
det räcker att man har en universitetsexamen. Det är bra, tycker jag, för vi behöver medarbetare med olika kompetenser
och erfarenheter. I den svenska avdelningen arbetar till exempel ingenjörer,
biologer, ekonomer och jurister. Deras
kunskaper kommer väl till pass när vi
översätter snåriga finanstexter, tekniska
texter om flygsäkerhet och liknande”.
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ATT JOBBA SOM EU-ÖVERSÄTTARE

26 mars

Navet på översättningsavdelningen är
sekretariatet. Det här är assistenterna på
Brysselenheten. Det är dessa fem som
jobbar med att ta emot och skicka dokument som ska översättas. En ganska stor
del (ca 30 %) av våra dokument översätts
av frilansfirmor, och mycket av sekretariatets tid går åt till att administrera dessa.

31 mars

Sugen på att testa hur det är att jobba
som EU-översättare? Då kan jag varmt
rekommendera att praktisera hos oss i
Bryssel eller Luxemburg. Här kommer
ett inlägg från Sofia
Tidkvist, en av våra
senaste praktikanter.
Längst ner kan du
läsa mer om hur du
söker praktik.
”Nu är det snart en månad sedan jag
kom hem från mitt äventyr i Luxemburg.
Ja, för det var verkligen ett fem månader
långt äventyr i ett av EU:s minsta men

också viktigaste länder. Jag gjorde min
praktik som översättare på kommissionens svenska avdelning i Luxemburg.
Under de här fem månaderna lärde jag
mig inte bara hur det är att arbeta som
översättare på en av EU-institutionerna,
utan jag lärde även känna människor
från hela Europa, jag hade möjlighet
att resa och upptäcka nya små städer i
närheten samt att lära mig grunderna till
tre nya språk genom de andra praktikanterna. Det var en lärorik tid och jag är
tacksam att jag fick chansen att göra den
här praktiken. Detta är något som jag
verkligen tycker att alla prova på. /Sofia.”
Maria Sjöström Gisslén

Praktisera som EU-översättare
Vi erbjuder två typer av praktik:
1. Praktik i fem månader (s.k. Blue
book):
Praktikperioder: 1 okt–28 feb: ansök
senast 31 jan.
1 mars–31 juli: ansök senast 31 aug.
Som praktikant översätter du från
minst två EU-språk (varav det ena
måste vara engelska , franska eller
tyska) till ett annat EU-språk (de flesta
översätter till sitt modersmål). Du får
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handledning av en erfaren översättare
och får ett stipendium på cirka 1 000 euro
i månaden.
Alla som avlagt en kandidatexamen kan
söka, oavsett ålder. Du behöver inte ha
en språk- eller översättarutbildning.
Läs mer på http://ec.europa.eu/stages/.
2. Praktik i 4 veckor (utan ersättning):
GD Översättning tar också emot praktikanter under 4-veckorsperioder, mellan

februari och november. Praktiken
riktar sig till dig som är i slutskedet av
dina studier men som ännu inte avlagt
examen. Principerna för praktiken är
desamma som för den längre praktikperioden på fem månader.
Hör av dig till Andreas.Larsson@
ec.europa.eu om du vill veta mer.

Solens och skuggans trädgård.

SF Ö - konferens

2 0 och 2 1 april

2 0 18

SFÖ möter
våren i Lund

N

u närmar sig SFÖ:s konferens i Lund med stormsteg. Det är inte många
dagar kvar tills lokalerna
i Stadshallen fylls med
förväntansfulla översättare. Och de har
mycket att se fram emot. Två intensiva
dagar med intressanta talare och sessioner väntar, och förhoppningen är att alla
besökare ska få något med sig hem som
de tycker är värdefullt.
Lunds Stadshall ligger mitt i centrum, bara ett stenkast från den vackra
domkyrkan, med alla de fördelar och
upplevelser som detta innebär i form av

ett pulserande stadsliv, mysiga caféer,
snirkliga gator och gränder och anrika
universitetsbyggnader alldeles i närheten.
Det perfekta läget, med andra ord.
Tanken är att konferensens program
ska spegla det faktum att den äger rum
i en universitetsstad. Här sitter kunskapen i högsätet. Vi får en presentation av
de avancerade forskningsanläggningar
som nu växer fram norr om Lund, men
vi kommer också att göra djupdykningar
i olika språkliga ämnesområden som
kan vara av intresse för en översättare.
Till exempel ska vi lyssna till Emma
Sköldberg, som är docent i nordiska

språk vid Göteborgs universitet och en
av två huvudredaktörer för den nordiska
lexikografiska tidskriften LexicoNordica.
Emma kommer att ge oss en inblick i hur
lexikograferna tänker när de uppdaterar
ordböcker för att de ska vara så ändamålsenliga som möjligt. Kanske hon
kan ge oss svar på varför vi översättare
ofta söker förgäves i ordböcker? Emma
har kallat sitt föredrag ”Fackspråk i en
allmänspråklig ordbok – med utgångspunkt i Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien”.
Vi bjuds även på inblickar i hur det
kan se ut hos våra kunder. En föredrags-
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Lunds stadshall.

20 och
SFÖ -konferens

Johan
Wester,
moderator
på SFÖ:s
konferens
2018.

21 april 20 18

Svanholm Singers.

hållare är Anna Smålander från Svenska
Akademiens ordboksredaktion. Hon
kommer att tala om de iakttagelser hon
gjort som neutral observatör av en mindre svensk kommuns försök
att efterleva klarspråksprincipen. Det är givetvis alldeles
utmärkt att kommunerna
försöker skriva enkelt och
tydligt – inte minst ur ett
översättarperspektiv. Men
hur väl fungerar det i praktiken?
Jennie Forsberg, retorikexpert och kommunikatör,
bjuder på översättningsköparens perspektiv. Hur bär
man sig åt för att få precis
den översättning man vill
ha, med hänsyn tagen till
varumärket?
Till sist: Lund vore inte
Lund utan det omfattande
och glada studentlivet. I
maj är det återigen dags för
karneval, och det präglar hela
staden under våren. Givetvis vill vi att
konferensdeltagarna ska få sin beskärda
del av denna ganska speciella kultur som,
tillsammans med forskning och kunskap, satt Lund på kartan i det allmänna
medvetandet. Som en röd tråd genom
konferensen går därför spextemat.
Lördagens moderator, Johan Wester, är
26
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Verklighetens folk.

mannen som gjort spexandet till sitt levebröd. Efter åtta år i Lundaspexarna var
karriären given. En annan gammal Lundaspexare är förstås Henrik Widegren,

som står för fredagskvällens underhållning tillsammans med sitt band Verklighetens Folk. Henrik har skrivit, regisserat
och spelat i ett otal spex (dessutom skrev
han manus till 2002 års karnevalsfilm),
och kanske är det inte alldeles förvånande att han i sin karriär som läkare valt att
fokusera på just foniatri.

Alla goda ting är förstås tre, och på
lördagseftermiddagen får vi lyssna till en
något yngre kvartett spexare som också
leker med ord och sång. Jennie Forsberg,
får vi, som ovan nämnts,
möta redan före lunch på
lördagen, som föredragshållare. Efter lunch delar hon
scenen med tre välsjungande
unga herrar; Simon Kindvall,
strålningsfysiker, och Johannes och Henning Hansen,
grafisk designer respektive
bokhistoriker (alla tre är för
övrigt medlemmar i den välkända manskören Svanholm
Singers). Det här gänget
möttes en gång i tiden i
VarGlad-spexarna (där tjejer
och killar delar scenen på lika
villkor) och har, precis som
Johan Wester och Henrik
Widegren, hunnit avverka ett
antal spex och karnevaler. De
tre killarna ser vi för övrigt
i årets karnevalsfilm, som
Johannes dessutom står som manusförfattare till.
Varmt välkommen till ett par spännande och förhoppningsvis lite annorlunda konferensdagar i Lund.
KONFERENSGRUPPEN

genom Poul Hansen

SFÖ-NYTT
Medlemsnytt
Vi är nu 961 medlemmar!

Följande SFÖ-medlemmar
är nya eller uppgraderade.
Välkomna!
Lena-Mari Bergström, Fullvärdig
Johanna Brock, Student
Joanna Dietinger, Associerad
Anita Hedman, Fullvärdig
Malin Larsson, Associerad
Maria Leire Hiem, Associerad
Kathleen c. Anderson, Fullvärdig
Ann Brooke-Webb, Associerad
Cecilia Richter Ekholm, Fullvärdig
Caroline Larsson, Intresse
Tilda Karlsson, Student
Ellen Bartumioli, Associerad
Daniel Löfström, Associerad
Maria Warnefors, Student
Ismay G Bowles Gabler, Fullvärdig
Anne-Julie Dupart, Associerad
Anna-Karin Blomqvist, Student
Kerstin Brodelius, Student
Viktoria Öhling, Student
Birgitta Lönning, Intresse
Maria Eriksson, Associerad

Nästa nummer
Manusstopp
den 1 augusti
En ny välmatad pdf-tidning
kommer den 1 september.

Traduttore traditore av Helena Hellman

facköversättaren 2 /18

27

Foto:

Masterprogram i
översättning, 120 hp
Vill du fördjupa dina kunskaper i översättning?
Vårt masterprogram ger djupgående kunskaper

Har du frågor om behörighet och studiegång?
Kontakta vår studievägledare för mer information!

om och färdigheter i översättning, med inriktning
på facköversättning.

studievagledare.tolk.svefler@su.se
 Tid och plats: Helfart, dagtid. Sök senast 16

Programmet ges hösten 2018 med källspråken
engelska, franska, polska, spanska och tyska.

april.

tolk.su.se/avancerad
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