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Styrelsen har ordet

styrelsen@sfoe.se

J
ag har deltagit på många 
konferenser och alla har va-
rit fantastiska. Därför är det 
hög tid att återgälda denna 
ynnest. När jag valdes in i 

styrelsen våren 2017 tyckte övriga styrel-
semedlemmar enhälligt att mitt uppdrag 
under de kommande två åren skulle vara 
att bilda en arbetsgrupp, planera och 
genomföra 2019 års konferens och att det 
skulle vara en tredagarskonferens. 
 Konferensgruppen består av sex helt 
fantastiska och engagerade personer: 
Karin Hellstadius, Laura Koskela, May 
Nürnberg, Charlotte Sjögren, Malin 
Skillby samt undertecknad. Det är ett 
härligt och hängivet gäng som är ett 
levande bevis på att en grupp är större än 
summan av de enskilda individerna.
 Jag rekommenderar alla att någon 
gång ta tillfället i akt och delta i en 
konferensgrupp. Dels är det oerhört 
stimulerande, roligt och givande att få 

utforma en konferens och jobba i grupp, 
dels behövs det alltid personer som deltar 
i det arbetet.
 Två års arbete är snart till ända. 
Konferensprogrammet är i skrivande 
stund spikat med många intressanta 
programpunkter och inslag. Temat, ”en 
glokal värld”, kan även vara en relevant 
beskrivning av en översättares vardag: 
hela världen som arbetsfält oavsett var vi 
väljer att arbeta.
 I Södertälje möts gammalt och 
nytt. Det är en högst modern stad med 
anor från medeltiden. Den har genom 
århundrandenas lopp blivit en riktig 
korsväg för Europavägar, järnvägar 
och vattenvägar, en plats där Mälaren 
och Östersjön möts. Här möts även 
människor från hela världen och snart 
också ett härligt gäng facköversättare.
 Konferensen ligger tidigt på året på 
grund av att påsken infaller sent och följs 
av allsköns helgdagar och evenemang. 

Därför närmar den sig snabbt, så tveka 
inte att anmäla dig redan idag. Väl mött i 
Södertälje!

ELiSABEtH LUNDBERG-KARLSSON 
Styrelseledamot och sammankallande i 

konferensgrupp 2019

Snart går vi i mål 
– i den glokala världen!

Hola!

Hej!

mailto:styrelsen%40sfoe.se?subject=
https://sfoe.se/sv/sfo-konferens-i-sodertalje-2019/
mailto:info@translatorum.se
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Redaktören har ordet

redaktor@sfoe.se

Styrelsen informerar

styrelsen@sfoe.se

V
i hade styrelsemöte 
fredag och lördag första 
februariveckan i ett 
slaskigt och ishalt Stock-
holm. Peter kunde inte 

komma, men annars var vi fulltaliga 
med David, Elin, Evalotta, Elisabeth,  
Jörg, Sofia, Victoria och Örjan.  
Eftersom brådskande ärenden numera 
avhandlas på våra webbmöten kan vi 
på riktiga möten ta oss tid att diskutera 
strategiska och långsiktiga frågor.

Maskinerna och vi
På annan plats i tidningen finns resultat 
och analys från vår enkät om maskinö-
versättning. Redan här kan avslöjas att 
facköversättarnas inställning till den 
nya tekniken är minst sagt blandad. 
Ofta finns en skugga av mörka farhågor 
kring hur det ska gå med vårt fantastis-
ka yrke. 
 Styrelsen diskuterade hur vi kan 
bidra till att våra medlemmar ska 
känna glädje, frihet och kreativitet i sitt 
jobb och få rimligt betalt. (Varför ska 
man annars vara översättare?) Fort-
sättning följer. Genom enkäten har vi 
fått i uppdrag att ta upp ett antal frågor 
med Semantix, som är den i Sverige 
dominerande aktören på köparsidan. 
En rapport från det mötet finns längre 
fram i tidningen.

Människorna och vi
På förekommen anledning måste vi inom 
SFÖ tyvärr ofta prata om hur vi bemöter 
varandra. Vissa ordval, stilar och attityder 
beror bara på missförstånd, okunskap eller 
bristande förmåga att följa netiketten, men 
ibland är vi helt enkelt taskiga mot varan-
dra. Det ska vi inte tåla! Ett annat problem 
är att många nya medlemmar inte känner 
sig välkomnade och omfamnade, t.ex. på 
konferensen. Dessutom har vi fortfarande 
inte någon aktiv metoo-policy. Inte heller 
det är acceptabelt. Styrelsen drar nu igång 
ett värdegrundsarbete där vi ska formulera 
en strategi i dessa frågor. Förhoppningsvis 
blir resultatet så bra att det även kan använ-
das vid marknadsföringen av SFÖ och våra 
medlemmar.

tolkarna och vi
Ibland har styrelsen det lätt. Ingrid Simko, 
Sirkka Seppänen och Maria Gustavsson har 

gjort en utredning om tolkmedlemskap i 
SFÖ. Elva sidor med en glasklar redovisning 
av förutsättningar och konsekvenser, ett 
verkligen föredömligt utfört jobb. Vi behöv-
de bara luta oss tillbaka, läsa, begrunda och 
sen enhälligt välja alternativ 2. Alternativet 
innebär att det inom föreningen som ett 
första steg bildas en sektion/grupp som rik-
tar sig till nuvarande SFÖ-medlemmar som 
även arbetar som tolkar eller är intresserade 
av tolkfrågor. Busbra! Tack för det.

Konferensen och vi
I Södertälje ska vi ha ett permanent sty-
relsebord. Alla som kommer förbi ska bli 
intervjuade om deras syn på yrkets villkor, 
besvär och glädjeämnen, pengar, pensioner, 
SFÖ, MT, kärleken och livet. Vi tänker även 
filma några frivilliga när de blir intervjuade 
för att sen klippa ihop en liten reklamsnutt 
med Förenade Facköversättares Fantastiska 
Formuleringar. Vi syns då.

StyRELSEN

F
år bli en kort redaktörsbe-
traktelse idag – sitter inklämd 
med min stora laptop i ett 
alldeles för litet flygplanssäte 
på hemväg från Rom. Hur 

som helst kära läsare – detta är ett oerhört 
viktigt nummer av Facköversättaren. 
Styrelsen och redaktionen har tagit ett 
allsidigt grepp om den viktiga frågan 
om maskinöversättning (MT), efterre-
digering och efteranalys. Vi tecknar en 
bred bild av dagens situation genom att 
beskriva nuts and bolts kring MT, redi-
geringsavstånd och efteranalys, och vi 
presenterar Dimitra Kalanzis djupgående 
analys av efterredigering. Örjan Skoglösa 
har gjort ett grundligt arbete med att 
sondera våra medlemmars syn på den 
nya tekniken och har med statistikens 
hjälp vaskat fram överraskande tenden-
ser. Och vi presenterar ett referat från en 
två timmar lång sittning med Semantix, 
där vi har lagt fram våra medlemmars 

synpunkter och uppmanat Semantix att 
begrunda och ta ställning till dem. Som 
redaktör är jag den första att medge att 
det är tunga och faktaspäckade artiklar. 
Men Facköversättaren utger sig inte för 
att vara lättläst. Ambitionen är att öka 
medlemmars och övriga läsares kunskap 
om vår bransch och dess utveckling, och 
att förbättra medlemmarnas möjlighet 
att tillsammans med SFÖ som intres-
seorganisation stärka sin position på 
marknaden. Därför: läs och lär!
 För blivande översättare och förhopp-
ningsvis framtida medlemmar presente-
ras två ambitiösa översättarutbildningar, 
nämligen de på universiteten i Göteborg 
och Lund. Varför inte slå till och plugga 
15 poäng översättning från danska till 
svenska på halvtid i höst? Eder formellt 
sorgligt obildade redaktör är långt ifrån 
behörig att söka, däremot kan jag rapportera 
att marknaden Da-Sv är matnyttig!
 Och självklart – spännande info om 

SFÖ:s konferens i april! Vi ses där (och 
nu närmar vi oss Arlanda, dags att veckla 
ut min ömmande lekamen ...)

BJÖRN OLOfSSON

Chefredaktör

Skådeplatsen för SfÖ:s konferens 2019.

mailto:redaktor%40sfoe.se?subject=
mailto:styrelsen%40sfoe.se?subject=
mailto:styrelsen%40sfoe.se?subject=
mailto:redaktor%40sfoe.se?subject=
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F
ör första gången någonsin 
kommer den stora interna-
tionella medietillgänglighets-
konferensen Media for All till 
Sverige. Den åttonde uppla-

gan av konferensserien kommer att äga 
rum på Stockholms universitets campus 
i Frescati 17–19 juni 2019. Medieöversätt-
ning, framför allt undertextning, kom-
mer att vara ett av de största ämnena. 
 Konferensserien startades av Trans-
Media Research Group 2004 i syfte att 
låta akademi och näringsliv och andra 
intressenter inom medietillgänglighet 
och medieöversättning mötas och utbyta 
erfarenheter. Media for All-konferen-
serna har under årens lopp ägt rum i 
Barcelona, Leiria, London, Antwerpen, 
Dubrovnik och Sydney, och nu är det 
alltså Stockholms tur. Det blir tre dagar 
med presentationer av den senaste forsk-
ningen, utställare, paneler, workshops 
och mycket mer.  
 Det är Tolk- och översättarinstitutet vid 
Institutionen för svenska och flerspråkighet 
vid Stockholms universitet som står som 
värd för konferensen tillsammans med 
TransMedia, Stockholms universitet, 
Stockholms stad och en rad nationella 
och internationella organisationer 
och företag. Man räknar med cirka 250 

Media for All 
Konferens om medieöversättning i Stockholm

deltagare, både från näringslivet och från 
forskningsvärlden. Konferensens tema 
är Complex Understandings och är tänkt 
att inspirera till samtal om hur komplex 
mediesituationen har blivit efter hand 
som gränser suddas ut mellan olika 
medieformer och mellan producenter 
och konsumenter. Därför har det blivit 
viktigare än någonsin att förstå behoven 
och förutsättningarna hos alla deltagare i 
processerna (tittare, lyssnare, filmskapa-
re, utövare, praktiker, översättare etc.). 
 Undertextning är synnerligen välre-
presenterat på konferensen. På konfe-
rensens första dag hålls en workshop om 
undertextning i tredimensionella medier. 
Sista dagen inleds med en rundabords-
diskussion om lokalisering av medieö-
versättning, där frågor som undertext-
ning kontra dubbning och läshastighet 
av undertexter kommer att diskuteras 
av forskare, professionella undertextare 
och representanter för medieföretag 
som SVT och Netflix. Under dag två och 
tre hålls ett tjugotal presentationer om 
professionell undertextning, både mellan 
och inom språk (då i form av textning för 
döva och hörselskadade), samt om ama-
törundertextning, s.k. fansubs. Totalt 
blir det över hundra enskilda forsknings-
presentationer.

 Undertextningsbranschens mest 
kände svensk, Jan Ivarsson, som skrev 
den tongivande boken Subtitling tillsam-
mans med Mary Carroll, är inbjuden 
som hedersgäst. Flera andra profiler 
inom området som Aline Remeal, Jorge 
Díaz Cintas, Pablo Romero-Fresco m.fl. 
kommer att närvara. Bland utställare och 
sponsorer märks flera undertextnings- 
och teknikföretag, som Netflix, Nordisk 
undertext, Svensk Medietext, SDI Media, 
Sub-ti, Ooona, Dansk Video Tekst, Sub-
titleNEXT, Tobii och Lingsoft.
 Konferensen öppnas på morgonen av 
Stockholms universitets rektor. Sedan 
följer en keynoteföreläsning av den expe-
rimentella medieöversättningsforskaren 
Jan-Louis Kruger från Macquarie-uni-
versitetet i Sydney. Dagen fortsätter med 
föredrag och posterpresentationer. Kon-
ferensen avslutas med en paneldiskussion 
om framtidens behov av medietillgäng-
lighet, ledd av Jorge Díaz Cintas. Det 
finns även ett gediget socialt program för 
de många ditresta gästerna, som guidade 
turer av Gamla Stan, mottagning på 
Stadshuset och konferensmiddag på 
Moderna museet. 
 Mer om konferensen finns att läsa här. 

JAN PEDERSEN

Aula Magna i frescati är 
centrum för konferensen.

https://www.tolk.su.se/english/media-for-all-8
https://www.transmediaresearchgroup.com/
https://www.transmediaresearchgroup.com/
http://www.tolk.su.se
http://www.tolk.su.se
http://www.tolk.su.se/m4a8
mailto:jan.pedersen@su.se
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UTBILDNING

Jubilerande 20-åring med nytt upplägg
Mitt i det rådande byggkaoset vid Huma-
nisten bakom Götaplatsen i Göteborg bän-
kade sig ett dussintal studenter den fjärde 
september förra året för att få information 
om det program de nu äntligen kunde börja 
på. Entusiasmen var stor, både bland per-
sonalen och studenterna, varav vissa hade 
väntat i två år på att få börja sina studier.
 Att det är svårt att locka studenter till 
översättarutbildning på avancerad nivå är 
inte unikt för Göteborg. Kandidatprogram-
met i språk och översättning vid Tolk- och 
översättarinstitutet i Stockholm är förvisso 
en eftersökt utbildning, men hösttermi-
nen 2018 ställdes masterutbildningen in 
på grund av för få sökande. I Uppsala är 
översättarutbildningen nedlagd och i Lund 
sker antagning till programmet varje år 
för inriktningen engelska–svenska men är 
periodiserad för flera av de andra källsprå-
ken. Till de nätbaserade utbildningarna vid 
Linnéuniversitet antas studenter varje år 
till inriktningarna engelska–svenska och 
tyska–svenska på både hel- och halvfart, 
medan inriktningen franska–svenska 
enbart erbjuds på halvfart. 
 För att motverka den nedåtgående 
trenden tillsattes våren 2016 en arbetsgrupp 
med uppdrag att föreslå hur översättarpro-
grammet i Göteborg kunde bli mer attrak-
tivt. I samband med en ny utbildningsplan 

Översättarprogrammet vid 
Göteborgs universitet: 
tradition och förnyelse!

inför höstterminen 2017 ändrades upp-
lägget radikalt. Utbildningen ligger dock 
fortfarande på avancerad nivå och leder 
fram till en masterexamen. Studenterna får 
översätta från två källspråk, engelska och 
ett källspråk, som utöver arabiska, danska, 
franska, ryska, spanska och tyska, numera 
även inkluderar japanska och kinesiska. 
Målspråket inom programmet är liksom 
tidigare svenska. Källspråksundervisningen 
är mer samordnad än tidigare och tydligare 
organiserad utifrån olika texttyper. 

Det aktuella upplägget 
Under den första terminen läser studen-
terna en delkurs i målspråk, en delkurs 
i källspråk (översättning från de två 
aktuella källspråken till svenska) och 
en mer praktiskt inriktad delkurs som 
går under beteckningen ”översättarens 
verktyg och verklighet”. I den behandlas 
bland annat CAT-verktyg, terminologi och 
ordboks- och korpushantering. Dessutom 
ingår studiebesök på företag och en hel del 
gästföreläsningar.
 Under den andra terminen skriver 
studenterna uppsats, läser en kurs i över-
sättningsvetenskap och fortsätter med 
översättning från de båda källspråken. 
Liksom tidigare skriver studenterna två 
uppsatser på svenska inom programmet. 
Den första uppsatsen, under magisteråret, 

har inriktning mot källspråk engelska och 
den andra, som skrivs under den fjärde och 
sista terminen, är inriktad mot studentens 
andra källspråk.
 Under den tredje terminen läser stu-
denterna en gedigen kurs i målspråk, samt 
valfria kurser. Studenterna kan numera 
välja en praktikkurs där de under en halv 
termin kan få praktisk erfarenhet av yrket. 
För studenter som inte vill ge sig ut på prak-
tik går det naturligtvis lika bra att förkovra 
sig på annat sätt, exempelvis i ett källspråk 
eller något ämnesområde som man vill 
specialisera sig på i den framtida yrkesutöv-
ningen. Exempel är juridik och ekonomi. 
Studenterna behöver inte läsa sina valfria 
kurser just vid Göteborgs universitet. 
 Många av våra studenter vill gärna göra 
praktik. Om din arbetsplats skulle vilja ta 
emot en praktikant till hösten, så får du 
gärna höra av dig till programkoordina-
torn (se kontaktuppgifter i faktarutan). 
Visserligen är det studentens ansvar att 
ordna praktikplats men en hjälpande hand 
är alltid välkommen! 
 Den fjärde och avslutande terminen 
är till upplägget mycket lik termin två. 
Terminen inleds med en delkurs i översätt-
ningsvetenskap och en delkurs i översätt-
ning från de båda källspråken. Under andra 
halvan av terminen skriver studenterna 
masteruppsats.

Anja Allwood, doktorand i nordiska språk, Hans Landqvist, docent 
i nordiska språk och lektor i svenska språket, Eva-Lena Axelsson, 
studievägledare, Elisabeth Bladh, programkoordinator och lektor 
i franska, Maria forsman, doktorand i romanska språk, Mårten 
Ramnäs, lektor i franska.

Anna-Lena fredriksson, lektor i engelska, och Magnus P. 
Ängsal, docent och lektor i tyska.
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UTBILDNING

Några förändringar av programmet
Forskningsanknytningen inom program-
met har förstärkts genom att studenterna 
deltar i seminarieverksamheten inom 
forskningsområdet ”Språk och förmedling” 
vid Göteborgs universitet, i vilken semi-
narieserien ”Översättning” ingår. Under 
hösten har studenterna exempelvis kunnat 
ta del av gästföreläsningar med Raphael 
Sannholm och Elin Svahn, båda doktoran-
der vid Tolk-och översättarinstitutet vid 
Stockholms universitet, och en lektions-
serie om maskinöversättning med Carla 
Parra Escartín, postdoktor vid Dublin City 
University. I källspråksundervisningen har 
användningen av bredvidläsningstexter, 
oftast i form av vetenskapliga artiklar eller 
översättningsvetenskapliga uppsatser, 
stramats upp och gjorts mer konsekvent. 
Flera av lärarna inom programmet bedriver 
forskning som är inriktad mot översättning 
eller kontrastiv lingvistik.
 Ytterligare en förändring i programmet 
gäller förkunskapskraven. Utöver kandi-
datexamen krävdes tidigare att studenterna 
hade gedigna högskolemeriter i de två 
källspråken. Kravet på kandidatexamen 
kvarstår, eftersom utbildningen är på 
avancerad nivå, men studenten behöver inte 
ha läst språk på universitet eller högskola 
i lika stor omfattning. Nu krävs enbart en 
termins studier (30 högskolepoäng) i något 
språkämne, t.ex. lingvistik, svenska eller 
franska, men lika väl t.ex. isländska eller 
somaliska! Den förändringen är tänkt att 
bredda rekryteringsbasen och göra det 
lättare för studenter med annan bakgrund 
än humaniora att komma in på utbildning-
en. Språkkunskaperna testas i stället vid 
antagningsprovet.
 Arbetsgruppen som har utvecklat och 
omdanat programmet skulle även ta ställ-
ning till om programmet skulle ges digitalt 
via nätet i stället för på campus men man 
beslutade att fortsätta campusbaserat som 
tidigare. För det första finns det kanske inte 
behov av ytterligare en nätutbildning utöver 
den som redan ges vid Linnéuniversitet, där 
studenterna kan ta såväl en magister- som 
en masterexamen (se Facköversättaren 
2/2018, sid. 5). För det andra uppskattar 
många studenter att ingå i en grupp som 
följs åt rent fysiskt under den tvååriga 
utbildningstiden.

Studentgruppen 2018–2020
Hur ser det då ut med årskullen studenter 
2018–2020? Många har sina rötter i  
regionen eller i övriga Västsverige. Bara 
någon enstaka är inflyttad från andra delar 
av landet.
 Åldersmässigt är det något större varia-
tion än tidigare. Majoriteten av studenterna 
är runt trettio men några är äldre. Också 
på andra sätt finns det bredd i gruppen: 
bland studenterna hittar vi två journalis-
ter, en lärare som sadlat om mitt i livet, en 

fakta om översättarprogrammet

n  Översättarprogrammet vid 
Göteborgs universitet är en cam-
pusförlagd utbildning på avancerad 
nivå som funnits sedan höstterminen 
2008. Programmet fick sin nuvaran-
de utformning inför höstterminen 
2017. Programmet är tvåårigt, ges på 
helfart och leder fram till en master-
examen med möjlighet till etappav-
gång med en magisterexamen efter 
ett år. Speciellt för den västsvenska 
varianten är att samtliga studenter 
lär sig att översätta från två källspråk 
till målspråket svenska parallellt 
under hela utbildningstiden. Utöver 
engelska, som är gemensamt för alla, 
väljer studenterna något av käll-
språken arabiska, danska, franska, 
japanska, kinesiska, ryska, spanska 
och tyska. Efter avlagd examen finns 
det möjlighet att söka till forskarut-
bildning i ett av de aktuella källs-
pråken eller i målspråket svenska, 
nämligen i det forskarutbildningsäm-
ne som kallas ”nordiska språk” eller 
”svenska språket”. I Sverige erbjuds 
forskarutbildning i ämnet ”översätt-
ningsvetenskap” för närvarande 
enbart vid Stockholms universitet.
 Antagningen till programmet i 
Göteborg är numera periodiserad 
till vartannat år. Nästa antagning 
sker inför höstterminen 2020 och då 
behöver man ansöka senast i mitten 
av april 2020. 

• Programmets webbplats. 
•  Ansökan och antagning till 
 programmet. 
•  Programmets forskningswebbplats. 
•  Kontaktpersoner: Elisabeth Bladh,  
 programkoordinator och 
 Eva-Karin Andersson, studieväg- 
 ledare.

Välkommen på 
25-årsjubileum 
den 13 mars!
n Den 13 mars blir det gemensamt 
25-årskalas för de två masterut-
bildningarna vid Institutionen för 
språk och litteraturer vid Göteborgs 
universitet:  Översättarprogrammet 
(ÖP) och Språk och interkulturell 
kommunikation (SIK). Det blir bl.a. 
presentationer av pågående dokto-
randprojekt av tidigare studenter på 
Översättarprogrammet och före-
läsningar av seniora forskare. Mer 
information finns här. 

pensionerad universitetslektor i litteratur-
vetenskap och en pensionerad ekonom, 
vilka valt att anamma det livslånga lärandet 
och bli översättare senare i livet. Sett till 
studiebakgrund är det humaniora, t.ex. 
filmvetenskap och litteraturvetenskap, som 
överväger och många av studenterna har 
gedigna språkstudier bakom sig.
 Alla studenterna lär sig alltså att över-
sätta från engelska. Bland övriga källspråk 
är fördelningen ganska jämn: 2 studenter i 
danska, 4 i franska, 3 i japanska, 2 i spanska 
och 1 i tyska. Särskilt roligt är det att det 
blivit en grupp i japanska eftersom möjlig-
heten att läsa japanska är helt ny. Språk-
kunskaperna hos studenterna går utöver de 
källspråk som erbjuds inom programmet. 
Bland annat estniska, farsi, polska och 
turkiska är representerat.

Det nuvarande lärarlaget 
Lärarlaget är sig ganska likt. Översättarpro-
grammets nestor, Hans Landqvist, docent i 
nordiska språk och lektor i svenska språket, 
har varit med ända sedan dåvarande 
Facköversättarutbildningen startade 1997. 
Hans håller i målspråksundervisningen och 
terminologi. Två tidigare studenter på pro-
grammet som nu är antagna som dokto-
rander, Anja Allwood och Maria Forsman, 
undervisar i datalabbet. Doktoranden Lou-
ise Holmer, undervisar i ordboks- och data-
basanvändning. Maria Forsman undervisar 
även på delkursen i översättningsvetenskap, 
liksom Elisabeth Bladh, lektor i franska, 
och Åsa Abelin, professor i lingvistik.
 Bland källspråkslärarna är det en del 
nya ansikten jämfört med de lärare som var 
verksamma inom det nuvarande pro-
grammets olika föregångare mellan 1997 
och 2016. Anna-Lena Fredriksson, lektor 
i engelska, har tagit över undervisningen 
i källspråk engelska, Lars Larm, lektor i 
japanska, undervisar ”japanerna”, Greta 
Horn, projektassistent och blivande dokto-
rand i nordiska språk, har hand om ”dans-
karna” och Maria Forsman har några pass 
med ”fransoserna”. De fyra nyss nämnda är 
nykomlingar inom just översättarprogram-
met. Magnus P. Ängsal, docent och lektor 
i tyska, Johan Järlehed, docent och lektor i 
spanska, Mårten Ramnäs, lektor i franska, 
och Elisabeth Bladh, lektor i franska, hör 
däremot till veteranerna.

inför nästa års antagning
I och med att antagningen numera är 
periodiserad till vartannat år sker nästa 
antagning först inför hösten 2020. Vi 
hoppas på många väl kvalificerade sökande! 
Förutom studenter med de ”etablerade” 
källspråkskombinationerna kanske det 
även kan bli premiär för studenter med 
kombinationerna engelska + arabiska och 
engelska + kinesiska. 

ELiSABEtH BLADH

https://sfoe.se/wp-content/uploads/fackoversattaren_2018_2.pdf
https://sfoe.se/wp-content/uploads/fackoversattaren_2018_2.pdf
https://sprak.gu.se/utbildning/program/oversattarprogrammet
https://sprak.gu.se/utbildning/avancerad-niva/oversattarprogrammet/ansokan-och-antagning
https://sprak.gu.se/forskning/forskningsomraden/sprak-och-formedling
mailto:elisabeth.bladh@sprak.gu.se
mailto:eva-karin.axelsson@sprak.gu.se
https://sprak.gu.se/Aktuellt/kalendarium/Aktuellt_detalj/?eventId=70136840672
https://svenska.gu.se/om-oss/personal?userId=xlanha
mailto:elisabeth.bladh%40sprak.gu.se?subject=
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L
unds universitet har utbildat 
översättare sedan 1990-talet. 
Den nuvarande Översättar-
utbildningen, som antingen 
leder till en magisterexamen 

(1 år) eller en masterexamen (2 år), 
sjösattes 2008. All översättning sker till 
svenska, från ett eller ett par av källsprå-
ken engelska, franska, ryska, spanska och 
tyska. Nytt från hösten 2019 är att vi även 

Bli översättare 
i Lund

erbjuder kinesiska som källspråk.
 Vid Översättarutbildningen i Lund 
lägger vi stor vikt vid att balansera de 
akademiska kraven mot de krav som ar-
betsmarknaden ställer på yrkesskickliga 
översättare idag. Vi varvar genomgående 
teori och praktik och låter våra studen-
ter översätta varierande texttyper inom 
många olika fackområden. Utbildningen 
ges av universitetsanställda lärare med 

mångårig erfarenhet av att undervisa 
blivande översättare, men vi får också 
värdefull hjälp av yrkesverksamma 
översättare med specialistkompetens. 
Som en ytterligare förberedelse inför det 
kommande yrkeslivet erbjuder vi un-
dervisning i CAT-verktyg och anordnar 
gästföreläsningar med företrädare för 
översättningsbranschen. Vi har också 
kontinuerlig kontakt med presumtiva ar-
betsgivare och uppmuntrar våra studen-
ter att göra de valbara översättningarna 
som autentiska översättningsuppdrag så 
att de får kontakt med uppdragsgivare 
redan under studietiden. 
 
fÖR Att BLi antagen till Översättarut-
bildningen i Lund måste man ha en kan-
didatexamen (i vilket ämne som helst) 
och klara vårt antagningsprov i svensk 
språkfärdighet och översättning. Dess-
utom krävs 60 hp i engelska eller 90 hp i 
något av källspråken franska, kinesiska, 
ryska, spanska eller tyska (nybörjarkur-
ser räknas inte). Om man har en examen 
som språkkonsult kan man söka till en 
särskild inriktning för språkkonsulter. 
 För vissa av våra studenter passar det 
bättre att läsa utbildningen på deltid 
under en längre tid, vilket vi i viss mån 
kan tillmötesgå. I synnerhet från termin 
två och framåt fungerar det bra att läsa 
utbildningen på deltid. Däremot håller 
vi hårt på att utbildningen ska vara cam-
pusförlagd. Vi tror att det är just i mötet 
med andra, studenter såväl som lärare, 
som det viktigaste lärandet sker.
 
UNDER DEt fÖRStA året hos oss läser 
studenterna två översättningskurser, två 
svenskkurser (Svensk stilistisk och språk-
färdighet och Genrekunskap och textana-
lys) och en kurs i översättningsteori där 
teori och praktik blandas. Schemat för 
dessa kurser är koncentrerat till tisdagar, 
onsdagar och torsdagar för att underlätta 
för studenterna. 
 Det första året avslutas med ett magis-
terarbete, som är ett längre självständigt 
arbete där studenterna själva får välja en 
källtext att översätta och analysera. Ma-
gisterarbetenas källtexter har genom åren 
varit av mycket varierande slag, allt från 
skönlitteratur till olika typer av brukspro-
sa inom en mängd olika områden, som 
till exempel film, reklam, bistånd, EU, 
matlagning, stickning, yoga, sport, filosofi, 
astronomi och turism. 
 Om man väljer att läsa ett andra år hos 
oss lägger man till ytterligare ett källspråk. 
Många väljer danska, men om man har 
akademiska poäng eller klarar översätt-
ningsprovet kan man också välja något av 
de andra källspråken, förutsatt att språket 
ges den terminen. Utöver ett andra käll-
språk läser man en kurs i översättnings- 
vetenskap där även terminologi ingår. 

Lingvistik iX.
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DEN SiStA tERMiNEN ägnas åt en längre 
översättning samt åt masterarbetet. Den 
långa översättningen kan med fördel 
göras som ett autentiskt översättnings-
uppdrag eller inriktas mot ett fackom-
råde som man vill specialisera sig inom. 
Studenterna får möjlighet att diskutera 
sitt ämne med handledarna och testa 
sina idéer i en vetenskaplig rapport innan 
de påbörjar masterarbetet.
 Även masterarbetena kan ha mycket 
olika inriktning. Vi har haft studenter 
som skrivit om lokalisering av dataspel, 
översättning av dialekter, sociolekter 
eller ordlekar, undertextning, nyöver-
sättning, maskinöversättning, översätt-
ning av fantasynamn och kontrastiva 
skillnader mellan språkpar, för att bara 
nämna några ämnen. Studenternas upp-
satser finns här.
 
EN AV VÅRA KURSER, Översättning från 
danska (halvfart 15 hp), ges också som 
fristående kurs öppen för alla sökan-
de. Kursen inleds med en snabbkurs i 

Några röster om 
Lunds Översättar-
utbildning
Lisa Holm, professor och lärare 
i svenska på programmet sedan 
15 år:
– En viktig kunskap för blivande 
översättare är en grundmurad 
förståelse för vad text är och 
för hur stor variation det finns i 
textvärlden. Eftersom textvärlden 
är ständigt föränderlig behöver 
man redskap för att analysera text. 
Det räcker inte bara med att ”vara 
bra på språk”. 

Henrik Henriksson, lektor 
och lärare i tyska och 
översättningsteori på 
programmet sedan 15 år:
– I översättningskurserna är det 
viktigt att studenterna uppnår en 
kontrastiv medvetenhet och får 
träning i att hantera olika textgenrer 
med olika målgrupper. De mer 
översättningsteoretiskt inriktade 
kurserna har till stor del som mål att 
få studenterna att reflektera över 
den egna översättningsprocessen. 

Kerstin Brodelius, före detta 
student:
– Jag sökte till Lunds 
Översättarutbildning för att jag 
ville lämna mitt ingenjörsjobb och 
satsa på något jag verkligen brinner 
för. Jag hoppas kunna arbeta 
vidare i många år som översättare 
och då kombinera mitt tekniska 
kunnande med min nyförvärvade 
översättarkompetens. Utbildningen 
motsvarade verkligen mina 
förväntningar! Balansen 
mellan akademiska studier i 
översättningsvetenskap och träning 
i själva hantverket är perfekt.

Maria Warnefors, student på 
programmet:
– Jag har länge drömt om att 
få kombinera mina två stora 
intressen – naturvetenskap och 
språk – och letade därför efter en 
gedigen översättarutbildning som 
kunde komplettera min tidigare 
erfarenhet som biolog. Lunds 
Översättarutbildning har faktiskt 
överträffat mina förväntningar. 
Lärarna har hämtats både från 
universitetet och arbetslivet och har 
genomgående varit otroligt kunniga 
och engagerade. Jag upplever att 
jag har utvecklats mycket under 
programmets gång, och det allra 
bästa är att det bara blir roligare 
och roligare att översätta.

danska för svensktalande. Därefter får 
studenterna öva på att översätta texter 
i olika genrer från danska till svenska. 
I samband med textgenomgångarna 
diskuteras lexikala, morfologiska, syn-
taktiska och stilistiska skillnader mellan 
språken. Nytt från höstterminen 2019 är 
att man inte behöver ha någon formell 
översättarutbildning för att gå kursen. 
Det räcker med en kandidatexamen med 
vilken inriktning som helst, Engelska 6 
och Svenska 3 från gymnasiet eller mot-
svarande kunskaper, samt minst 60 hp i 
svenska, lingvistik eller i ett annat språk. 
Kursen ges av en dansk och en svensk 
universitetslärare med lång erfarenhet av 
att undervisa i översättning mellan dans-
ka och svenska. Se kursens hemsida.
 Hösten 2019 ges utbildningen med an-
tagning i källspråken engelska, franska, 
kinesiska och spanska. Kursstarten 2020 
planeras källspråken engelska, ryska och 
tyska. Mer information finns på här.

MARi MOSSBERG

 

Universitetsbiblioteket i Lund.

Universitetshuset.

http://www.sol.lu.se/utbildning/program/haove/examensarbeten/
http://www.sol.lu.se/kurs/FOUN28/
http://www.sol.lu.se/oversattarutbildningen
mailto:mari.mossberg%40nordlund.lu.se?subject=
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D et blir allt vanligare med 
maskinöversättning (MT) som 
facköversättarens hjälpmedel, 
men åsikterna om detta går 

kraftigt isär, och det i sin tur beror i hög 
grad på omständigheterna: ämnesområde, 
språkkombination, MT-leverantör – och 
inte minst på om man gör det frivilligt eller 
om kunden kräver det (vilket i så fall nästan 
alltid betyder att kunden är en översätt-
ningsbyrå). 
 Synen på MT beror också på hur betal-
ningen påverkas, särskilt om beräkningen 
sker på ett annorlunda sätt än normalt. Om 
detta har diskussionens vågor på sistone 
gått höga inom SFÖ – på e-postlistan 
och i den nyligen startade slutna diskus-
sionsgruppen på Facebook. Det har då 

Maskinöversättning 
och efteranalys 
– nyttan tvivelaktig anser många översättare
Idag är det vanligt att översättare använder maskinöversättning – över 
hälften av SFÖ-medlemmarna om man får tro det enkätresultat som 
presenteras på sidorna 17–20. Men skillnaden är stor mellan att 
använda den frivilligt, som extra hjälpmedel, och att bli anvisad en så 
kallad MT-motor av kunden. Här ska vi titta närmare på detta senare fall.

nästan enbart rört Semantix, som nyligen 
förvärvade både Amestos och danska 
TextMindeds översättningsverksamheter 
och samtidigt övertog nämnda byråers sätt 
att beräkna översättarens betalning när MT 
används. Det innebär att man beräknar 
ersättningen i efterhand, baserat på så kall-
lad efteranalys. (Andra kunder kan kräva 
en generell rabatt på grundpriset när MT 
används; åter andra betalar fullt pris.)
 Men Semantix är knappast ensamt om 
metoden med efteranalys. Så här står det på 
CAT-verktyget memoQ:s webbplats, under 
rubriken ”Post-editing compensation” 
(Ersättning vid efterredigering):
 ”Ett av de största problemen när det 
gäller användning av efterredigering är 
avsaknaden av en generell affärsmodell för 

just detta. Vi har för avsikt att etablera en 
modell för ersättning vid efterredigering 
baserad på de faktiska produktivitetsvinster 
som har uppnåtts, och att regelbundet se 
över produktivitetsvinsterna för att möjlig-
göra en rättvis ersättning som kan beräknas 
innan efterredigeringsprojektet påbörjas. 
Det är också en etablerad praxis att betala 
för den faktiskt utförda redigeringen, vilken 
beräknas sedan arbetet har levererats, eller på 
timbasis.” [Min kursivering]
 I Semantix fall görs efteranalysen 
med hjälp av det webbaserade verktyget 
Memsource (som också föreskrivs som 
översättningsverktyg i projekt med MT-
stöd). På Memsource webbsida Post-editing 
in Memsource finns följande beskrivning 
under rubriken Post-editing Analysis: 

http://www.fackoversattarna.se
https://www.facebook.com/groups/1930037807300042/
https://www.facebook.com/groups/1930037807300042/
https://www.memoq.com/en/machine-translation-post-editing
https://www.memsource.com/blog/2015/08/18/post-editing-in-memsource/
https://www.memsource.com/blog/2015/08/18/post-editing-in-memsource/
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 ”Funktionen innebär en jämförelse 
mellan den text som maskinöversättningen 
föreslår och den slutliga, efterredigerade 
översättningen. Den beräknar det så kall-
lade redigeringsavståndet (edit distance), 
dvs. antalet åtgärer/tangenttryckningar 
som användes för att omvandla maskin- 
översättningens textsträng till den slutliga 
översättningen. Om efterredigeraren 
accepterar ett maskinöversättningsför-
slag, utan att göra några ändringar, anger 
analysen en 100-procentig matchning. Om 
användaren däremot gör ändringar i seg-
mentet, avspeglar matchningsprocenttalet 
dessa ändringar.”
 Ungefär samma beskrivning finns på 
Semantix egen webbplats, under rubriken 
Post-analysis.
 Vad som inte beskrivs på Semantix-si-
dan är vad man tillämpar för motsvarighet 
till den så kallade Trados-trappan – dvs. 
vad man erbjuder för ersättning (hur 
många procent av fullt ordpris) för en 
100-procentig matchning och vid vilken 
gräns den ersättningen börjar gälla, samt 
hur nivåerna ändras (stegvis eller möj-
ligen kontinuerligt) mellan den gränsen 
och en översättning som helt avviker från 
MT-förslaget (och som alltså ersätts med 
ordpriset till 100 procent). Faktum är dock 
att man tillämpar samma ”trappa” som vid 
översättning med hjälp av översättnings-
minne, vilket innebär att ett segment som 
har översatts med utnyttjande av mindre 
än 75 procent av MT-förslaget ersätts till 
fullo. (Och en 100 procents träff med 15 
procent av ordpriset.) Se även nedan samt 
illustrationen ovan.
 Det förekommer också att ett Seman-
tix-uppdrag även inkluderar ett översätt-
ningsminne. Då får översättaren – som 
brukligt är – tillsammans med uppdraget 
en föranalys av hur ”Trados-trappan” ser ut 
för det minnet.
 När det gäller Semantix upplägg bör 
vidare två saker påpekas: Man kallar inte 
översättarens arbete för ”efterredigering”, 
eftersom man vill ha ett resultat som är det 
bästa möjliga. ”Efterredigering” brukar i 
stället förknippas med något som – vare sig 
redigeringen kallas ”lätt” eller ”full” – inte 
behöver vara av högsta klass, åtminstone 
inte stilistiskt. Vidare säger Semantix 
uttryckligen att det står översättaren fritt 

Så här ser i alla fall en enkel efteranalys ut, baserad på så kallat redigeringsavstånd, enligt ett exempel från Semantix.

att helt bortse från MT-förslaget.
Icke desto mindre finns det några problem 
här.

1. Översättaren vet inte på förhand hur 
mycket hen kommer att få betalt för ett jobb 
där MT är inkopplat på detta sätt. Vidare är 
det underförstått att MT-resursen ska spara 
tid, men ingen vet på förhand hur mycket – 
alltså vet man inte heller på förhand hur lång 
tid jobbet tar.

2. Efteranalysen är inte transparent, dvs. 
översättaren kan inte själv kontrollera att 
den är ”korrekt” eller ens rimlig. (Samma 
invändning kan förstås göras mot gängse 
[för]analyser baserade på vanliga översätt-
ningsminnen i de fall översättaren inte själv 
kan kontrollera dem.) I diskussionen har 
många klagat på att de har fått betalnings-
avdrag även i de fall de helt har förkastat 
MT-förslaget. Med tanke på att samma 
analysprincip används vid översättning 
med minne verkar det dock osannolikt – det 
skulle betyda att översättarens text ändå 
innehåller 75 procent av MT-texten.  
(Å andra sidan kan det vara så att översätta-
ren har förkastat MT-förslaget utan att ens 
titta på det – eller helt stängt av visningen av 
MT-förslag – men ändå råkar skriva något 
som till stor del överensstämmer med försla-
get. Detta ”upptäcks” då i efteranalysen, 
som görs under alla omständigheter.)
 I illustrationen ovan visas en enkel 
beräkning enligt ett exempel från Seman-
tix. Beräkningen görs av Memsource med 
en algoritm som bygger på det så kallade 
Levenshtein-avståndet (se Memsources 
beskrivning här och även sidan 14).
 Den här modellen har väckt åtskilligt ont 
blod bland dem som har prövat på den. Dels 
är det många som starkt ogillar maskin- 
översättning över huvud taget (av olika 
skäl), dels är erfarenheten den att man får 
mindre betalt än man annars skulle ha fått, 
trots att tidsvinsten ofta tycks vara försum-
bar.
 Många översättare skulle antagligen 
föredra att helt avstå från MT-resursen, 
i varje fall så länge man upplever att den 
tillför förhållandevis lite och samtidigt 
sänker ersättningen. Det skulle förstås vara 
en stor fördel om det gick att någorlunda 
enkelt bedöma MT-kvaliteten i förväg 

för hela jobbet – jämför det som memoQ 
skriver (se ovan) om att ”möjliggöra en 
rättvis ersättning som kan beräknas innan 
efterredigeringsprojektet påbörjas”. Ett steg 
på vägen dit har Memsource tagit genom att 
utarbeta en metod för att kvalitetsgradera 
varje MT-segmentförslag med en procent- 
angivelse ungefär på samma sätt som en 
träff i ett minne graderas. Så här:

100 %: Utmärkt MT-träff som antag-
ligen inte behöver efterredigeras

99 %: Nästan perfekt MT-träff, an-
tagligen krävs bara mindre efterredi-
gering av mestadels typografiska fel

75 %: Bra MT-träff, men behöver 
antagligen viss efterredigering

Mt: ingen poäng; MT-träffen är 
troligen av låg kvalitet.

Metoden och dess användning beskrivs 
närmare av Memsource här (se även 
artikeln på sid. 14) men den kostar lite 
pengar att använda, och dess tillförlit-
lighet är än så länge inte vidimerad av 
oberoende aktörer. Ännu mer intressant 
vore förstås om den kunde utvidgas till 
att sammanställa de enskilda segmen-
tens betygsättning till ett övergripande 
betyg på MT-verktyget för den aktuella 
tillämpningen.
 Vad Semantix beträffar tycks det 
hur som helst i dagsläget inte vara ett 
alternativ att avstå från metoden med 
efteranalys. Däremot ser man över vilka 
möjligheter som finns att göra processen 
mer transparent och tydlig.
 Än så länge återstår uppenbarligen 
mycket att diskutera; översättarens arbete 
när MT föreskrivs av uppdragsgivaren 
är ett besvärligt kapitel som nätt och 
jämnt har börjat skrivas. SFÖ kommer 
att både följa utvecklingen och sträva 
efter gynnsammast möjliga resultat för 
medlemmarna – men då bör vi komma 
ihåg att vi även har översättningsbyråer, 
inklusive Semantix, som medlemmar. 
Låt oss alltså säga: gynnsammast möjliga 
resultat för branschen.

MAtS DANNEWitz LiNDER

https://www.semantix.com/jobs/translators/translators-forum/post-analysis/
https://help.memsource.com/hc/en-us/articles/115003942912-Post-editing-Analysis
mailto:mats.linder@gmail.com
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I
det följande diskuterar Dimitra 
Kalantzi (som har erfarenhet av MT 
som översättare, efterredigerare 
och MT-utvärderare) några vanliga 
myter om MT och efterredigering. 

Hon ger även synpunkter på hur man 
bedömer MT-kvaliteten samt föreslår hur 
den högre utbildningen inom branschen 
bör se ut för att tillfredsställa de behov som 
finns.

Myter om Mt och efterredigering
Trots att såväl användning av MT som 
efterredigering diskuteras intensivt 

Jo, det här med 
efterredigering…

Maskinöversättning, eller MT … alla diskuterar fenomenet: i sociala medier, 
i bloggar och på konferenser, och nästan alla, inklusive slutkunder, myn-
digheter, översättningsbyråer, tekniker och frilansöversättare försöker sig 
på tekniken. I synnerhet diskuterar man så kallad efterredigering (post-edi-
ting), som innebär att översättaren får sig anvisad en så kallad MT-motor av 
kunden, i stället för att på eget initiativ se om hen kan ha nytta av MT.

förekommer det fortfarande en del myter 
om dessa metoder. Några är av mer 
teoretiskt slag och andra praktiska. Här 
följer några.

• Den aversion mot teknik i allmänhet 
och MT i synnerhet som översättare 
förmodas ha. Sådana uttalanden kan inte 
ses som annat än grova generaliseringar. 
De kanske stämmer för somliga översät-
tare men bör inte ses som representativa 
för majoriteten av dagens yrkesverksam-
ma. Vad sådana påståenden framför allt 
inte tar hänsyn till är huvudskälet till 

att många översättare är skeptiska mot 
MT, nämligen det faktum att MT och 
efterredigering – på grund av det sätt på 
vilket metoderna hanteras av somliga 
inom översättningsbranschen – ofta ses 
som verktyg som främst är avsedda att 
minska ersättningen för översättning.

• Antagandet att den enda roll som 
översättare kan ha vad gäller MT är som 
efterredigerare. Icke desto mindre kan 
översättare vara till mycket stor nytta 
på andra områden som har med MT att 
göra, t.ex. MT-utvärdering (inklusive 

https://www.linkedin.com/in/kalantzi/?originalSubdomain=grhttps://www.linkedin.com/in/kalantzi/?originalSubdomain=gr
https://www.linkedin.com/in/kalantzi/?originalSubdomain=grhttps://www.linkedin.com/in/kalantzi/?originalSubdomain=gr
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EFTERREDIGERING

konstruktion av utvärderingstest) och 
underhåll och rensning av översätt-
ningsminnen som används för att träna 
MT-motorer. Dessutom kan översättare 
förstås också bygga upp och träna sina 
egna motorer.

•  Myten om lätt efterredigering (för 
definition, se t.ex. denna artikel på sid. 
10 i Facköversättaren nr 2/2018). Med 
det vill jag inte förneka existensen av lätt 
efterredigering utan betona det faktum 
att metoden är ganska ovanlig inom 
översättningsbranschen. Frånsett detta 
är hela idén med lätt efterredigering svår-
gripbar, åtminstone för många översätta-
re, eftersom översättaren och slutkunden 
(och ofta översättningsbyrån) inför varje 
sådan uppgift i detalj måste komma 
överens om vad som utgör fel som ska 
efterredigeras och vad som faller utanför 
uppdraget.

•  Det faktum att man ofta tar för givet 
att översättning av dataprogram skulle 
vara särskilt lämpad för MT-efterredi-
gering. IT och konsumentelektronik 
är bland de områden för vilka många 
specifika MT-system byggs. Men gräns-
snittssträngar består ofta av ett fåtal ord, 
i vissa fall bara ett enda, och är ökänt 
svåra att översätta också för professio-
nella översättare. Detta gäller särskilt 
när målspråket är morfologiskt rikare 
än källspråket (exempelvis från engelska 
till grekiska). Till exempel kan ”Off”, en 
ytterst vanlig gränssnittssträng, översät-
tas till grekiska på åtminstone sex olika 
sätt beroende på genus och numerus hos 
det substantiv som ”Off” avser – den 
lämpligaste översättningen kan i många 
fall helt enkelt vara ”Nej”.

•  Myten om odiskutabelt höjd produk-
tivitet. Som översättare får vi ofta höra 
att den förväntade eller normala pro-
duktiviteten för efterredigering är 5 000 
(rentav upp till så mycket som 7 000 eller 
8 000) ord om dagen, att jämföra med 
2 000–3 000 ord vid vanlig översättning. 
Sådana siffor måste dock tas med en rejäl 
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nypa salt, och de förhållanden under 
vilka de kan uppnås bör tydligt anges.

•  Myten att MT-efterredigering alltid 
innebär rabatterad prissättning. Detta 
bör dock på intet sätt tas för givet, sär-
skilt inte när det gäller slutkunder som 
använder sina egna MT-system. I sådana 
fall ges ofta ingen rabatt för efterredige-
ring, och översättarna betalas enligt sina 
vanliga taxor.

Problem med bedömning av 
Mt-kvalitet
Nedanstående bygger på mina erfaren-
heter med MT-utvärdering i kvalitetstest 
(men även tidmätta produktivitetstest) 
för kunder som översätter från engelska 
till grekiska inom IT och konsumente-
lektronik.
 I de flesta test som jag har genom-
fört har jag fått en uppsättning med 50 
slumpmässigt valda meningar att bedö-
ma. Källtexten visas på ena sidan, och på 
andra sidan har funnits MT-förslag från 
två olika motorer. Detta upplägg innebär 
bl.a. att bedömaren är tvungen att se 
källtexten först och sedan MT-översätt-
ningen. Men det kan faktiskt vara till 
nackdel, eftersom läsningen av källtexten 
kan påverka läsningen och förståelsen 
av den maskinöversatta texten. Det vill 
säga att bedömaren med ledning av den 
extra information som originalmeningen 
ger kan få intryck av att MT-förslaget är 
bättre och rimligare än vad det faktiskt 
är. Att titta på MT-förslaget först och 
först därefter se på källtexten kan vara en 
bättre strategi.
 [MDL-kommentar: Min egen erfaren-
het, men även andras, är att det många 
gånger – särskilt när det gäller löpan-
de text – kan vara bättre att först läsa 
igenom MT-texten, gärna i dess helhet 
(alltså inte segment för segment) och 
helst i originalformatet, och sedan jäm-
föra den med källtexten. På det viset har 
man även ledning av layout och andra 
icke-textuella ledtrådar. I CAT-verktyg 
som medger visning av käll- och måltext 
i källtextformatet, t.ex. Word, kan den 
formen av visning utnyttjas för det här 
ändamålet.]

Mt och efterredigering som del av 
översättarens vidareutbildning
MT och efterredigering har kommit för 
att stanna, och därför är det bara i sin 
ordning att dessa metoder ingår i över-
sättarens utbildning/vidareutbildning. 
Det är dock ont om formell utbildning på 
det området. Utöver att delta i konferen-
ser och relevanta webbinarier, och att 
skaffa sig motsvarande certifikat från 
TAUS och SDL, är de som skulle vilja 
lära sig mer om MT och efterredigering 
hänvisade till egna initiativ. Detsamma 

gäller de som rentav skulle vilja veta hur 
man tränar sina egna motorer. Förvisso  
finns det i många länder numera kurser 
inom högre utbildning på både grund- 
nivå och avancerad nivå där MT och  
efterredigering ingår. Men att ta sig 
igenom en komplett utbildning passar 
nog bättre för blivande översättare, eller 
översättare med ringa erfarenhet, medan 
det kanske inte är så attraktivt för dem 
som redan har slutfört sina studier och/
eller har många års erfarenhet.
 Därför skulle jag vilja att universitet 
och högskolor som lär ut MT också ser till 
behoven hos etablerade översättare som 
inte är intresserade av en utbildning för 
en akademisk examen. Till att börja med 
skulle de MT- och efterredigeringsmodu-
ler som redan erbjuds kunna göras till-
gängliga för etablerade översättare, helst 
också via distansutbildning. På längre sikt 
skulle separata moduler, seminarier, kor-
tare kurser och även sommarskolor kunna 
erbjudas med fokus på de teoretiska och 
praktiska aspekterna av MT och efterre-
digering, inklusive sådana programme-
rings- och IT-färdigheter som krävs för 
att träna sin egen motor för såväl statistisk 
som neural MT (se t.ex. denna artikel på 
s. 24 i Facköversättaren nr 3/2018). Sådana 
erbjudanden skulle utan tvivel vara ytterst 
välkomna och speciellt användbara efter-
som de skulle vara anpassade till etablera-
de översättares behov.

Översatt och bearbetad av 
Mats Dannewitz Linder efter föredraget
”MT and Post-Editing from a 
Translator’s Perspective”,  hållet vid 
konferensen Translating and the Com-
puter 39, vars samtliga bidrag finns på 
tillhörande webbplats.

Dimitra Kalantzi.
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REDIGERINGSAVSTÅND

M
ed redigeringsavstånd 
avses ett procentuellt 
mått på hur mycket 
ett förslag från ett 
översättningsminne, 

TM, eller en maskinöversättningsmotor 
har redigerats innan det når en nivå som 
översättaren kan leverera med högburet 
huvud – eller åtminstone utan att skäm-
mas ögonen ur sig. Om ett förslag finns 
beräknas redigeringsavståndet baserat på 
antalet tecken/ord som ändrats. Eventuella 
koder är som bekant tidsödande att hantera 
och kan förses med en egen multiplika-
tionsfaktor.
 Olika större översättningsbyråer/LSP har 
sina egna, mer eller mindre öppna, rutiner 
för att beräkna redigeringsavstånd, men det 
kan vara bra att veta att motsvarande funk-
tion även finns i de flesta CAT-verktyg – sök 

Redigeringsavståndet 
– nästgårds eller närmare Tipperary?

i hjälpfunktionen efter ”editing distance”.
 I memoQ, till exempel, kan man efter 
avslutad översättning av en fil gå till Do-
cument -> Edit distance. Acceptera föreslag-
na inställningar och klicka på Calculate.
 Jag testade efter att ha översatt en tämli-
gen allmän text på engelska om ekonomis-
ka spörsmål. Jag hade en del material i mina 
TM och valde dessutom att koppla Google 
Translate till projektet eftersom inget avtal 
med kunden och inget etiskt övervägande 
talade mot detta. Efter avslutad översätt-
ning och redigering såg resultatet ut som 
följer, se fig. 1 och fig. 2.
 Den procentuella analysen visar att jag 
hade behållit 76 % av givna förslag från TM 
och MT, och bearbetat 24 % av texten.
Innebär det att arbetsbelastningen för 
jobbet ifråga minskade med tre fjärdedelar? 
Nej: 

• Den bearbetade fjärdedelen bestod i 
dokumentets viktiga och betydelsebärande 
delar – resten var mer att betrakta som 
transportsträcka.
• Omflyttning av ord för att uppfylla 
målspråkets krav på syntax, utan redigering 
i övrigt, ger inget avtryck i statistiken.
• Ett noggrant och tidskrävande studium 
av en föreslagen översättning av ett givet 
segment, som resulterar i att man godkän-
ner det med ingen eller minimal redigering, 
ger inget avtryck i statistiken.
 En viss ledning kan hämtas av att 
CAT-verktyg oftast kan leverera statistik 
över hur lång tid man har ägnat åt varje seg-
ment och åt dokumentet som helhet. Det 
går att ange ett filter som utesluter inverkan 
av kiss-/sätta på kaffe-/hänga tvätten-pau-
ser. Här går det av uppenbara skäl inte att 
jämföra det faktiska tidsutfallet med ett 
hypotetiskt utfall med andra förutsättning-
ar, men de levererade siffrorna är icke desto 
mindre intressanta att fundera över.
 Kontentan: En efteranalys av text som 
översatts i ett CAT-verktyg med stöd av 
maskinöversättning kan ge intrycket att 
MT-motorn har bidragit med lejonparten 
av jobbet, men i verkligheten behöver detta 
inte alls vara fallet.

BJÖRN OLOfSSON

fig. 1: Med inställningen ”fuzzy”, som ger en efteranalys enligt samma mönster som föranalysen.

fig. 2: Med inställningen ”Levenshtein” som ger en procentuell efteranalys.

mailto:bjorn%40tecnita.se?subject=
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SEMANTIXMÖTE

T
ill att börja med konstaterade 
vi gemensamt att MT är ett 
fenomen som ligger naturligt i 
datorteknikens utveckling, att 
MT utvecklas snabbt och att vi 

måste förhålla oss till tekniken – oavsett om 
vi gillar den eller ej. Som vi kan se av SFÖ:s 
nyligen genomförda enkät (se sid. 17–20) är 
det många översättare som använder MT, 
och som har gjort det länge.
 Semantix är det språkföretag i Sveri-
ge som mest strukturerat tillämpar MT, 
genom att lägga ut uppdrag för översättning 
i Memsource, delvis maskinöversatta med 
någon av Semantix egna MT-motorer. Över-
sättaren förväntas komplettera och förbättra 
översättningen. Därefter görs en så kallad 
efteranalys som visar hur mycket arbete 
översättaren har lagt ner på varje segment, 
och utifrån analysen beräknas ersättningen. 
Efteranalys och redigeringsavstånd beskrivs 
närmare på sid. 10–11 respektive 14. Nackde-
larna med den metoden är att översättaren 
inte i förväg vet vare sig hur lång tid jobbet 
kommer att ta eller hur mycket hen får 
betalt. Översättaren kan förvisso strunta i 
enskilda eller alla MT-förslag – även genom 
att helt stänga av MT-visningen – men 
efteranalysen görs ändå, vilket kan medföra 
reducerad ersättning även vid översättning 
utan MT-stöd.  
 Semantix framhöll att erfarenheten visar 
att resultaten av efteranalyserna ofta skiljer 
sig förhållandevis lite från föranalyserna 
(som består av gängse s.k. fuzzy-analyser och 
därmed förutsätter att ett vanligt översätt-
ningsminne, TM, medföljer uppdraget). 
Men om så är fallet kan man ju undra vilken 
funktion efteranalysen fyller. Vi konstatera-
de gemensamt att det är en rimlig utveckling 
att ersättning för översättningsarbete på 
(förmodligen rätt lång) sikt blir tidsbaserad 
snarare än volymbaserad, varvid idén med 
efteranalys kommer att förlora sin mening.
 Gruppen från SFÖ hade medlemmarnas 
uppdrag att framföra till Semantix inte 
bara hur otillfredsställande det är att inte 
veta på förhand hur stor ersättningen för ett 
uppdrag blir, utan även att många anser att 
MT-användningen inte ger någon tidsvinst 
men däremot sänkt inkomst, och att det är 
belastande för den egna ambitionen och kre-
ativiteten (och därmed arbetsglädjen) att bli 
instängslad i en uppdragsgivares arbetsflöde 
och rutiner. Vi underströk att det framstår 
som helt oacceptabelt för många översättare 

Möte på Semantix kontor i Stockholm. från vänster, Elin Nauri Skymbäck, ordförande 
SfÖ; Mats Dannewitz Linder, SfÖ; Jesper Overgaard Andersen, Semantix; Catarina 
tunón, Semantix; Björn Olofsson, SfÖ. 

Vi vill ju gilla varandra …
Den 20 februari sammanstrålade representanter för SFÖ med Semantix för 
ett samtal om maskinöversättning, MT, och det synnerligen kontroversiella 
begreppet efteranalys.

att inte få välja sitt eget CAT-verktyg.  
     Semantix hävdar att deras val av 
Memsource som baskomponent i arbetsflö-
det är avsett att strömlinjeforma deras inter-
na rutiner och att deras kunder ofta ställer 
kravet att Memsource ska användas genom 
hela projektet. Vi anser att xliff-formatet och 
andra konverteringsmöjligheter eliminerar 
detta praktiska problem, och påminde om 
att det inte var många år sedan föreläsare 
från Semantix besökte översättarutbildning-
ar och försäkrade CAT-villrådiga studenter 
att kvaliteten alltid blir bäst om översättaren, 
liksom bilmeken och kocken, får arbeta 
med sina egna verktyg. Vi underströk att 
detta är lika sant nu som då, och pekade på 
det faktum att många översättare som har 
kommit en bit i karriären tveklöst väljer bort 
att arbeta under de praktiska förhållanden 
som Semantix idag erbjuder. 
 Semantix är medvetna om att deras val 
av verktyg, arbetsflöden och ersättningsbe-
räkning stöter bort många översättare, men 
insåg möjligen inte hur kraftigt och utbrett 
missnöjet är. Semantix representanter 
framhöll att det är mycket stark prispress på 
kundsidan och att deras vinstmarginal är 
låg. Vi hävdade å vår sida att detta gäller hela 
marknaden, och att andra språkföretag ändå 
är lönsamma, samtidigt som de levererar hög 
kvalitet och har goda och förtroendefulla 
relationer till sina översättare.
 Vi konstaterade gemensamt att sakläget 
är bekymmersamt. Semantix har svårt att 
locka mer erfarna översättare, och yngre 
översättare och översättarstudenter tappar 
lusten för yrket när den svenska marknadens 

tyngsta aktör inte erbjuder acceptabla vill-
kor. Detta kommer på sikt att försämra såväl 
översättningars kvalitet som den enskilde 
översättarens status.
 Även Semantix rutiner för att erbjuda och 
lägga ut uppdrag har orsakat irritation bland 
SFÖ:s medlemmar. Här fick vi veta att syste-
met under våren kommer att förändras och 
bli mera genomskinligt och mindre stressan-
de för den enskilde översättaren. Semantix 
noterade också att de bör lägga mer krut på 
att vara tydliga inför sina underleverantörer, 
och kanske erbjuda kurser och webbinarier 
kring översättningsteknik och arbetsflöden. 
Det uppskattar vi!
 Under det två timmar långa mötet disku-
terade vi en mängd andra tekniska och eko-
nomiska aspekter som har lyfts genom SFÖ:s 
enkät. Vi upplevde lyhördhet från Semantix 
representanter och inte så lite förvåning över 
hur djupt missnöjet med situationen är bland 
översättarna. Stora språkföretag och små leve-
rantörer är beroende av varandra. Vi verkar i 
symbios och vi vill faktiskt gilla varandra. Det 
fanns ingen anledning att höja rösten och slå 
varandra i huvudet med argument, och det var 
inte heller syftet med mötet. Syftet var att på 
ett strukturerat sätt lägga fram för Semantix 
de synpunkter som SFÖ:s medlemmar har 
luftat genom enkäten, inlägg på sociala medier 
m.m. och peka på de problem som vi anser att 
Semantix val av samarbetsformer har på kor-
tare och längre sikt. Detta har vi nu gjort, och 
vi ser fram emot att träffa Semantix på nytt vid 
deras MT-seminarium på SFÖ-konferensen i 
Södertälje!

BJÖRN OLOfSSON

mailto:bjorn@tecnita.se
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I
takt med globalisering och digi-
talisering växer översättnings-
marknaden kraftigt. Få företag 
kan idag bedriva verksamhet på 
bara ett språk. Översättning har 

blivit en insatsvara i produktionen som 
kan vara avgörande för rörelsens resultat. 
I länder med dyr arbetskraft uppstår 
därmed ett massivt tryck att sänka 
kostnaderna för översättning genom 
automatisering, artificiell intelligens och 
andra tekniska lösningar. 
 Automatisering har varit industrialis-
mens följeslagare och förutsättning från 
första början, och även försöken att låta 
maskiner översätta text har pågått sedan 
mitten av 1900-talet. Dagens neurala 
maskinöversättning, NMT, är en vidare-
utveckling av den statistiska metod som 
Google lanserade i början av 2000-talet.  
Detaljerna i metoden är komplexa och 
delvis affärshemligheter, men med stor 
och billig processor- och minneskapa-
citet och iterativa beräkningsprocesser 
i flera lager utnyttjas såväl segment som 
delsegment i flerspråkiga databaser, 
vilket ökar nyttan av lagrade data expo-
nentiellt. En annan viktig faktor är att 
återkoppling genom mänsklig redigering 
av översättningsförslag används för att 
förbättra resultaten.  
 På samma sätt som vid tidigare stora 

Vad tycker vi översättare 
om maskinöversättning?

Maskinöversättning har 
blivit en del av många 
facköversättares 
arbetssituation. SFÖ har 
genomfört en enkät för 
att sondera medlem-
marnas inställning till 
och erfarenhet av den 
nya tekniken. En del 
resultat är förväntade – 
andra mer förvånande.

utvecklingssteg, som när CAT-verktygen 
kom, finns det olika och delvis motstridi-
ga intressen. Kapitalstarka, kunskaps-
intensiva och marknadsdominerande 
företag och organisationer driver utveck-
lingen åt ett håll som inte nödvändigtvis 
gagnar fristående språkarbetare på kort 
eller lång sikt. Samtidigt är alla aktörer 
beroende av att språkbranschen bevarar 
höga ersättningsnivåer, kreativa och 
tillfredsställande villkor och stor frihet, 
för att kunna attrahera kompetenta och 
välutbildade entreprenörer i konkurrens 
med andra yrkesområden.
 För att SFÖ ska kunna bidra till en 
sund utveckling av branschen måste vi 
kartlägga våra medlemmars erfarenheter 
av och attityder till maskinöversättning. 
Därför har vi genomfört en enkät som 
riktat sig främst till enskilda medlem-
mar.
 Enkäten om MT var öppen från mitten 
av december 2018 till mitten av januari 2019. 
Den bestod av 27 kryssrute- och fritextfrå-
gor som 191 anonyma deltagare besvarade 
under genomsnittligt 12 minuter. Sett till 
antal respondenter och svarstid var enkäten 
relativt framgångsrik. Anonymiteten inne-
bär att vi inte kan avgöra hur representativa 
svaren är, men de många fritextsvaren ger 
en bra uppfattning om trender, erfarenheter 
och stämningslägen.

Den första frågan var grundläggande, se 
fig. 1.
 Över hälften av alla svarande använ-
der MT-förslag i sitt arbete, varav 20 % 
ofta jobbar med MT, medan en tredjedel 
inte utnyttjar metoden alls. Det visar sig 
också – kanske något oväntat – att majo-
riteten (71) av de svarande har använt MT 
i minst två år; många betydligt längre än 
så. Bara 12 är ”nya” maskinöversättare, 
och 26 har 1–2 års erfarenhet.
 Om vi sedan delar upp resten av 
svaren så att dessa tre olika utgångslägen 
redovisas separat får man bl.a. följande 
resultat, se fig. 2.
 Med andra ord är de som använder 
MT mest också starkast övertygade om 
att en grundläggande förändring är på 
gång. Att de som inte använder verk-
tyget inte förväntar sig någon ändring 
förklaras i de flesta fall med att metoden 
har testats med bristande resultat. En 
representativ kommentar lyder:
 ”För att det i den typen av texter jag 
översätter för det mesta stjälper snarare 
än det hjälper. Jag är väl medveten om att 
det finns fall där maskinöversättning kan 
vara till hjälp, det är dock väldigt sällan 
så för min del. Dessutom tycker jag att 
maskinöversättningar styr språket i fel 
riktning och att efterredigeringarna ofta 
resulterar i felaktig meningsuppbyggnad 
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och dylikt för att den som läser fastnar 
i en språklig kontext där mycket ligger 
nära vad som är korrekt i målspråket och 
därför inte redigeras trots att så borde ske. 
You can't polish a turd.” 
 Samma skillnad kan man se på de-
taljnivå när det gäller vilka ändringar av 
yrket som förväntas. De som inte använ-
der MT förväntar sig minst förändringar, 
medan de som använder MT mest tror på 
störst förändring av villkoren, se fig. 3.
 Tänkvärt är att de som har störst 
erfarenhet av arbete med MT är mest 
övertygade om att både inkomster och 
arbetsglädje kommer att minska mycket. 
 Samtidigt visar svaren på frågan 
”Vilken är din generella inställning till 

maskinöversättning” en lite annorlunda 
bild, se fig. 4.
 Här är de som ofta använder MT mer 
”balanserade” i sin bedömning. Det kan 
bero på att det nya verktyget kan användas 
på olika sätt och att vana användare har en 
annan syn på både för- och nackdelar. 
 Detta återspeglas även av fritextsvaren 
där de positivt inställda beskriver person-
liga upplevelser av att ha fått ytterligare ett 
användbart hjälpmedel i sitt arbete medan 
de som är negativa eller neutrala har tre ty-
per av invändningar: 1) MT i sig är en trist 
utveckling som tar bort arbetsglädje och 
kreativitet. 2) MT ger språkligt bristfälliga 
resultat och/eller merarbete. 3) Upp-
dragsgivare använder MT för att skapa en 

arbetssituation som upplevs vara en tydlig 
försämring. Se exempel på kommentarer i 
separat ruta.
 Personliga upplevelser av detta slag är 
givetvis mycket individuella och komplexa 
och därmed svårfångade i en enkät som 
denna. Men om vi grupperar den generella 
inställningen till MT efter Ja eller Nej på 
frågan om ersättning enligt efteranalysme-
toden (som i viss mån har blivit en symbol 
för de negativa verkningarna av maskin- 
översättning – se artikel på sid. 10–11), får vi 
ändå ett rätt tydligt resultat, se fig. 5.
 Ännu tydligare blir det när vi grupperar 
den generella inställningen till MT efter 
frågan om på vems initiativ verktyget 
används, se fig. 6.

fig. 1.

fig. 2.

fig. 3. fig. 4.

fig. 5. fig. 6.
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En inte alltför vågad tolkning är att den 
personliga upplevelsen av teknikens 
positiva och negativa effekter i hög grad 
präglas av i vilken mån respondenten 
upplever sig arbeta självbestämt och med 
kontroll över sin arbetssituation. 
 Semantix har historiskt och särskilt 
efter senare tids konsolidering en viktig 
roll på den svenska översättningsmark-
naden. Många facköversättare i Sverige 
arbetar åt någon del av företaget, som 
därmed har stor betydelse för deras kon-
takt med MT.
 Detta tydliggörs när vi kopplar frågan 
om efteranalys (ja eller nej) till erfaren-
het av olika verktyg, se fig. 7.
 Om vi därefter påminner oss tidigare 
nämnt samband mellan upplevelsen av 
MT och erfarenheten av ”efteranalys” är 
det förståeligt att många av synpunkter-
na som SFÖ:s representanter fått i upp-
drag att ta med till mötet med Semantix 
(se artikeln på sid. 15) har en negativ 
klangbotten. Kopplar man erfarenheten 

fig. 7.

fig. 8.

fig. 9.

av ”efteranalys” till kreativitet, inkomst 
och arbetsglädje får man följande sam-
band, se fig. 8.
 Ett ännu tydligare samband erhålls 
om man kopplar frågan om initiativet till 
samma värderingar, se fig. 9.

Sammanfattning
Maskinöversättning är ett nytt verktyg 
som har tagit plats i många översättares 
yrkesmässiga verklighet. I nuläget vet 
ingen var utvecklingen kommer att sluta 
men marknadens mekanismer driver på 
att metoden integreras i produktionen 
eftersom den i vissa sammanhang ger 
mer översättning för pengarna.
 På samma sätt som när CAT-verktygen 
dök upp finns farhågor kring hur den nya 
tekniken kan påverka själva processen ur 
ett språkligt och kvalitativt perspektiv, 
att språket tar skada, översättningarna 
utarmas och arbetsvillkoren försämras. 
Troligen kommer även vid detta tek-
nikskifte  farhågorna delvis att besannas 

men ändå spela en underordnad roll 
i sammanhang där faktorer som pris, 
snabbhet och tillgänglighet värderas 
högre.
 Framtidens översättningsmarknad 
kommer att fortsätta växa dramatiskt 
men tydligare än idag delas upp i olika 
segment, där redigering av maskinell 
föröversättning blir ett nytt yrke och 
mänsklig översättning av viktiga och 
betydelsefulla texter ett välbetalt premi-
umarbete för specialister. 
 Vi som bransch måste hitta ett för-
hållningssätt till denna utveckling som 
är långsiktigt hållbart! Som vi kan utläsa 
av enkäten upplevs nuvarande situation 
inte som attraktiv, vilket på sikt kommer 
att göra kvalificerade översättare till en 
bristvara. Samtidigt visar enkäten att det 
största problemet inte är maskinöver-
sättning i sig, utan att villkoren vid dess 
användning upplevs som orättfärdiga 
och kreativitetsdödande. 
 På lång sikt kommer dessa villkor att 

Det största problemet är inte 
maskinöversättning i sig, 
utan att villkoren vid dess 
användning upplevs som 
orättfärdiga och kreativitets-
dödande.
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fig. 10.

utjämnas genom den tekniska utvecklingen 
när en egen prisvärd MT-motor blir en re-
alistisk möjlighet för den enskilda översät-
taren, samtidigt som teknikens begräns-
ningar blir tydliga och den kan integreras 
i lämpliga arbetsflöden till rimliga villkor. 
Att träna en egen MT-motor är egentligen 
inte särskilt avance-
rat och ideella eller 
kommersiella sam-
manslutningar av 
enskilda översättare 
skulle teoretiskt 
redan nu kunna 
skapa gemensam-
ma lösningar.
 Samtidigt behöver vi en kortsiktigare lös-
ning på dagens problem. Många som svarat 
på enkäten beskriver att de nya arbetsvill-
koren gör att kreativiteten och arbetsgläd-
jen minskar samtidigt som ersättningsnivå-
erna sjunker. Under sådana förutsättningar 
kommer ingen ung människa vilja utbilda 
sig till och arbeta som översättare. Då finns 
det många yrken med bättre villkor att satsa 
på.
 En del av problemet – och av lösningen 
– är debiteringsmetoden. Enligt underteck-
nads åsikt är betalning per ord eller annan 
volym en metod som har spelat ut sin roll 
med dagens tekniska förutsättningar. Enda 
sättet att skapa en hållbar utveckling med 
rimliga ersättningsnivåer och anpassat 
kvalitetstänk är att debitera för arbetad tid.
 De som svarat på enkäten tycker emeller-
tid helt annorlunda om den saken, se fig. 10.
 Kopplar man frågan till antalet yrkes-
verksamma år får man en mer nyanserad 
bild se fig. 11.

 De som är nya inom branschen och de 
med lång erfarenhet visar en mer eftertänk-
sam attityd. Fortfarande finns dock inom 
alla respondentgrupper få som uttryckligen 
vill ha en övergång till ett tidsbaserat ersätt-
ningssystem. 
 Undertecknad anser att denna inställ-

ning i vissa fall kan 
vara befogad, men 
generellt är det en 
återvändsgränd 
för majoriteten av 
facköversättare. Jag 
tror att övergången 
till tidsbaserad 
debitering är 

ofrånkomlig om yrket ska kunna överleva. 
Visst skapar informationsasymmetrin 
på marknaden problem även här, men 
fördelarna är övertygande och långsiktigt 
hållbara. Ett viktigt argument är att de 

fig. 11

ENKÄT

Jag tror att övergången 
till tidsbaserad debitering 
är ofrånkomlig om yrket 
ska kunna överleva.

generella inkomstnivåerna för översättare 
kan förväntas öka om de synliggörs och blir 
jämförbara med andra akademiska yrken. 
Ett annat är att fokus kommer att förskjutas 
mot översättningens kvalitet, en överlev-
nadsfråga nu när avancerad maskinöver-
sättning tar allt större plats.

ÖRJAN SKOGLÖSA

Styrelseledamot i SFÖ

Denna text kommer även att läggas ut på 

SFÖ:s webbplats tillsammans med en länk till 

en pdf med alla kommentarer, den verkliga 

nyckeln till respondenternas inställning. Om 

du vill diskutera artikeln, påpeka eller fråga 

något om maskinöversättning, eller delta 

i vår fortsatta granskning av utvecklingen 

inom området, är du mycket välkommen att 

skicka epost till mt-patrullen@sfoe.se.

Den personliga upplevelsen av 
MT-teknikens positiva och negativa 
effekter präglas i hög grad av i vilken 
mån respondenten upplever sig 
arbeta autonomt och med kontroll 
över sin arbetssituation.

mailto:orjan-styrelsen@sfoe.se
http://www.sfoe.se
mailto:mt-patrullen@sfoe.se
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Exempel på svar vi bedömt vara 
negativa
•	 Mest negativ i nuläget. I vissa fall 

ökar arbetsbelastningen med MT 
samtidigt som man får mindre 
betalt och dessutom försämras 
språkkvaliteten.

•	 Jag avskyr det.

•	 Man försöker avskaffa oss över-
sättare, så gissa en gång!

•	 Den gör arbetet långsammare och 
svårare.

•	 Försämrar översättningskvaliteten 
(”good enough” får duga). Innebär 
en kall och snäv syn på arbetet 
som översättare. 

•	 I några enskilda fall har det fun-
nits tecken på att vissa texttyper 
kan lämpa sig för MT. Men min 
generella inställning är att det inte 
tillför något och att det snarare 
försämrar kvaliteten på översätt-
ningarna.

•	 Jag hatar det. Översättning ska 
vara ett konstverk men kan inte 
vara det med maskinöversättning. 
Synen på översättning ändras 
också och blir mindre värd.

•	 Som översättare känns det tråkigt 
att ens yrkesroll omvandlas till 
någon form av glorifierad redige-
rare med tanke på den utbildning-
en man har. Jag kommer att byta 
bransch om maskinöversättning 
blir en alltför stor del av mitt yrke.

•	 Trist utveckling, tar framför allt 
bort arbetsglädje och kreativitet, 
bortsett från den ekonomiska 
sidan

•	 Jag tycker inte om att arbeta med 
maskinöversättning. Upplever att 
hastigheten minskar något och 
att arbetet blir mindre kreativt. 
Dessutom är det svårare att sätta 
en personlig prägel på texten, ge 
den en viss ”ton” och målgrupp-
sanpassa den, om man nu inte ska 
arbeta om den helt. Och det blir ju 
en ren förlustaffär.

•	 Personligen passar det inte mig 
alls. Det slutar för det mesta med 
att jag raderar hela segmentet och 
börjar om. Rytmen störs och sänks 
avsevärt på grund av detta. Arbe-
tet flödar inte. Dessutom är det 
helt oacceptabelt att man inte vet 
hur mycket man kommer att tjäna 
förrän i efterhand och att man inte 
vet hur arvodet har beräknats.

Exempel på positiva svar

•	 Positiv. Det är en spännande teknik 
som jag tror kommer att vara till stor 
nytta för mänskligheten och som jag 
i mitt yrke försöker utnyttja som ett 
produktivitetshöjande verktyg.

•	 Superbra MEN man ska aldrig lita 
100% på resultaten. Det hjälper mest 
med texter som är mer tekniska och 
bra skrivna från början naturligtvis.

•	 Hyfsat positiv. Tekniken finns och blir 
allt bättre och den kommer inte att 
försvinna. Bättre att försöka utnyttja 
den på bästa sätt.

•	 Det är helt okej och den hastighet 
med vilken verktygen förbättras är 
sådan att det känns lönlöst att kämpa 
emot. Det viktigaste är att göra sig 
oumbärlig även i fortsättningen, trots 
MT. Och det gör man väl genom att 
leverera så bra översättningar som 
möjligt, oavsett verktyg.

•	 Går dubbelt så fort, lite bättre betalt 
efter den första tiden.

Några typiska svar vi klassat som 
neutrala lyder så här
•	 Har generellt varit mycket skeptisk men 

kan acceptera det om kvaliteten på 
MT-förslagen är bra och jag har möjlig-
het att själv välja när jag kan använda 
det. Men när byrån har en orealistisk 
syn på MT-översättningens kvalitet och 
bara använder MT för att betala mindre 
för arbetet tar jag inte uppdraget om de 
inte går med att betala fullpris i stället.

•	 Bra, men byråernas debiteringsförfa-
rande är under all kritik. 

•	 Jag känner ett visst obehag när vissa 
källtexter skrivs med tanke på att de ska 
vara lätta att maskinöversätta.

•	 Ett nödvändigt ont som jag måste 
använda mig av om jag vill behålla 
somliga kunder. Som översättare 
känner jag mig tvungen att ta mig 
an en del MT-jobb trots att jag helst 
skulle slippa.

•	 Det kan säkert fylla en funktion för 
”slit och släng”, alltså texter man 
bara behöver få ett hum om, för 
internt engångsbruk och liknande.

•	 Det finns förstås både för- och 
nackdelar. Mycket material kanske 
aldrig skulle bli översatt annars, men 
kvaliteten blir förstås sämre. Å andra 
sidan blir översättningsmotorerna 
bättre och bättre och textdatabaser-
na större och större. Själv använder 
jag det bara frivilligt som ett extra 
hjälpmedel. Det sparar lite tid, och 
det har till och med hänt att jag har 
hittat nya termer (som jag såklart 
måste verifiera). Faran är att man 
släpper igenom fel och mindre bra 
formuleringar, så det gäller att vara 
uppmärksam.

•	 Den måste utvecklas och gagna den 
enskilda översättaren. Timdebite-
ring välkomnas.

•	 Det går inte att stoppa utvecklingen. 
Jag måste acceptera att yrket för-
ändras och hitta nya sätt att glädjas 
åt arbetet. 

•	 Bra hjälpmedel för vissa typer av 
översättningar. Men det ska inte 
påverka ersättningen och man ska 
veta vad man kommer att tjäna på 
ett jobb innan man påbörjar det. 

•	 Inget jag gillar, men det är något jag 
måste vänja mig vid vare sig jag vill 
eller inte.

Exempel på fritextsvar

ENKÄT
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Som Huvudsponsor hälsar vi er  
välkomna till SFÖ-konferensen 2019  

den 5–7 april i Södertälje.

www.wordfinder.com

Ola Persson, VD

Vi finns på plats i vår monter alla dagarna 
och vi håller även 3 workshops.

Hjärtligt välkomna! 

www.wordfinder.com
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MT - the Semantix way
Maskinöversättning är här för att stanna! Varje år ser vi  
dramatiska förbättringar i tekniken och hur man tillämpar den. 
Precis som när översättningsminnen introducerades, ställs 
branschen inför nya arbetsmetoder och möjligheter.

Vi finns på plats under SFÖ-konferensen och arrangerar en 
workshop för att berätta om hur vi arbetar med tillämpningen 
av maskinöversättning. Vi bjuder in till frågor och diskussion 
och delar med oss av tips och idéer för hur du bäst drar nytta 
av tekniken i ditt arbete. 

Anmäl dig till workshopen genom att mejla 
vendor.management@semantix.eu. 

Välkommen!

Semantix_half_page.indd   1 2019-02-05   09:07:29

n Förslaget Translation, interpreting 
and related technology - Vocabulary, 
som tillhör SIS/TK 115 Språk och ter-
minologi, har publicerats på SIS nya 
tjänst Kommentera.
 Samtliga förslag, som kommittén 
gör SIS-remiss på, publiceras även 
på Kommentera. Vem som helst kan 
sedan finna, läsa och kommentera 
förslagen på denna tjänst, bara de 
registrerar sig.
 När remissperioden för detta för-
slag avslutats 2019-04-03, samman-
ställs eventuella kommentarer som 
inkommit på Kommentera. Kommen-
tarerna hanteras sedan av kommittén, 
på samma sätt som inkomna svar på 
SIS-remissen.
Mer info här.                                           RED.

Har du åsikter om terminologin 
kring översättning, tolkning och 
tocket? Lufta dem!

https://www.facebook.com/oversattochtolka/posts/2364677333543710
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Utländska namn 
på svenska
Handbok om 
translitterering 
och alternativa 
geografiska 
namnfomer
n Måste du ofta ta ställning till 
hur utländska namn ska sta-
vas på svenska? Då är denna 
handbok en utmärkt hjälp! Boken 
tar upp övergripande translitte-
reringsproblem och ger också 
väl underbyggda rekommenda-
tioner om hur geografiska namn 
och personnamn bör stavas på 
svenska. Boken ger stavningsex-
empel från alla världens länder 
och territorier samt från ett 50-tal 
olika språk och skriftsystem. En 
utförlig innehållsförteckning 
samt ett index gör boken lätt 
att hitta i – en guldgruva för 
både översättare, skribenter, 
redaktörer och geografinördar. 
Handboken är sammanställd av 
ministerrådets svenska översät-
tarenhet i samarbete med övriga 
EU-institutioner.
166 sidor, kostar gratis. Hämta 
här!

RED.

K
ing Fägersten och de andra 
27 vinnarna – en per EU-
land – utsågs i konkurrens 
med 3 252 deltagare från 
751 skolor i EU. Vinnarna 

bjuds nu in till Bryssel i april för att ta 
emot priset från kommissionär Günther 
Oettinger.
 I årets översättningstävling användes 
154 av de 552 möjliga språkkombinatio-
nerna bland de 24 officiella EU-språken. 
Några intressanta kombinationer var 
översättningar från portugisiska till ne-
derländska och från ungerska till finska.
 Juvenes Translatores (”unga översät-
tare” på latin) anordnas varje år sedan 

Brexit explained
n Det här med Brexit är inte så 
enkelt som det låter – och ärligt 
talat låter det inte så enkelt heller. 
Fenomenet har gett upphov till en 
omfattande ny terminologi, som 
nyligen har sammanställts till ett 
dokument av Underhusets biblio-
tek. EU:s Terminology Coordination 
Unit har intervjuat författarna.
Det nya terminologidokumentet 
kostar gratis och kan laddas ner här. 
Ovärderligt för den som går vilse 
bland de etablerade termerna Hard 
Brexit, Soft Brexit, Smooth Brexit, 
Blind Brexit och BRINO (Brexit in 
Name Only).
 En kortare och möjligen effektivare 
förklaring för oss vanliga dödliga 
översättare bidrar Unilad med här!

RED.

SfÖ-medlemmen ida Gure 
– första auktoriserade translatorn från 
svenska till somaliska
n I Sverige bor närmare 70 000 personer födda i Somalia. Hösten 2018 auktori-
serades den mångårigt erfarna tolken Ida Gure som translator från svenska till 
somaliska. SFÖ gratulerar och hoppas att många flera tolkar till våra nya stora 
invandrarspråk ska vidareutveckla sin kompetens och bli facköversättare och/
eller auktoriserade translatorer – marknadens behov är stort och växande. 
Mer info här.                                                                                                                            RED.

EU-kommissionens 
översättningstävling 
avgjord
Den svenske vinnaren är King Fägersten som går 
på Tyska skolan i Stockholm.

2007 av EU-kommissionens generaldi-
rektorat för översättning. 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. Mer info här.
 Här hittar ni vinnarna och de vinnan-
de översättningarna från varje land. 
 SFÖ gratulerar och hoppas att om 
några år få välkomna King som medlem!

RED.

https://publications.europa.eu/sv/publication-detail/-/publication/5aa51666-ebb0-11e8-b690-01aa75ed71a1/language-sv/format-PDF/source-80407332?fbclid=IwAR3TI6i35eaphV_mgvgtsPeuHWNLDTJP60YEfzuc86QsEGjicIG8Xxnr4lA
https://publications.europa.eu/sv/publication-detail/-/publication/5aa51666-ebb0-11e8-b690-01aa75ed71a1/language-sv/format-PDF/source-80407332?fbclid=IwAR3TI6i35eaphV_mgvgtsPeuHWNLDTJP60YEfzuc86QsEGjicIG8Xxnr4lA
https://www.parliament.uk/commons-library
https://www.parliament.uk/commons-library
http://termcoord.eu/2019/02/interview-with-authors-of-the-brexit-glossary-the-house-of-commons-library/
http://termcoord.eu/2019/02/interview-with-authors-of-the-brexit-glossary-the-house-of-commons-library/
https://www.facebook.com/watch/?v=1936621876647434
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7121186
https://ec.europa.eu/sweden/20190208-JT_sv?fbclid=IwAR3S9tykubeijKddu24cAehFKr6H8bmpmGOaIWUO1T5bJhH08x_0Tp5eWfE
https://ec.europa.eu/info/education/skills-and-qualifications/develop-your-skills/language-skills/juvenes-translatores/2018-contest/winners_en
https://ec.europa.eu/info/education/skills-and-qualifications/develop-your-skills/language-skills/juvenes-translatores/2018-contest/winners_en
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SFÖ-KONFERENS 2019

V
atten. Kultur. Natur. 
Kontraster. Södertälje 
har så mycket mer att 
erbjuda än industrierna 
och de oändliga upplagen 

av importbilar i hamnen, som i stort sett 
är det enda man ser från tåget på vägen 
till eller från Stockholm. Bakom asfalt 
och betong döljer sig en charmig småstad 
med kullerstensgator och vackra gamla 
byggnader. Mitt i centrum, och alldeles 
intill vårt konferenshotell, ligger sjön 
Maren som ger stadskärnan en alldeles 
särskild karaktär. Vid förra sekelskiftet 
var Södertälje en populär badort, och 
flera utsmyckade träbyggnader från den 
tiden finns fortfarande kvar. En av dem 
är det vackra Badhotellet, byggt 1899.

friluftsmuseum
Högt uppe på det som förr kallades 
Amerikaberget i västra Södertälje ligger 
friluftsmuseet Torekällberget. Här finns 
gamla fina kulturmiljöer bevarade, 
liksom många olika djur av svenska lan-
traser som linderödssvin, gotlandsruss 
och – håll i er – jämtget.

n Lasse, som är infödd Södertäljebo, 
tvekade inte en sekund att ta sig an 
moderatorskapet, något han tycker 
ska bli enormt roligt. Han 
uppskattar särskilt att 
få jobba på hemma-  
plan. Lasse har jobbat 
som komiker sedan 
1993. Han är i grun-
den stå upp- 
komiker, hans 
bas och yrke, 
men det leder 
även till andra 
uppdrag. Han 
har vidare 
skådespelar-
bakgrund och 

100 skäl att 
älska Södertälje

Lasse Karlsson – årets moderator
arbetar med regi och som producent. 
 Varje år regisserar och producerar 

han Täljerevyn, den lokala nyårsre-
vyn med professionella skåde-

spelare. Lasse och Täljere-
vyn har vunnit 

revy-SM i 
flera år. An-
dra produk-
tioner han 

jobbat med 
är Time out i 

TV4 och Norra brunn. 
Dessutom har han deltagit 
i programmen Släng dig i 
brunnen och Stockholm 

Live, samt i program-
met ”Babben och Co” 

 Torekällberget har också gott om träd 
och blommor, en fin damm, lusthus, 
handelsbod, bageri, ett värdshus och en 
väderkvarn. I bageriet kan man köpa 
äkta gammaldags Södertäljekringlor 
– bakverket som har gett upphov till 
smeknamnet Kringelstaden.

tom tits Experiment
Ett av Södertäljes stora dragplåster, inte 
minst för barnfamiljer, är vetenskapsmu-
seet Tom Tits Experiment, där vi kommer 
att hålla till för årets fredagsnöje. På fyra 
våningsplan presenteras experiment som 
lockar oss att lära oss mer om teknik, fysik, 
matematik, naturgeografi, biologi, människ-
an, illusioner och mycket mer. Besökarna får 
själva prova alla experiment, och det krävs 
inga förkunskaper. Många sinnen tas i bruk 
och en hel del experiment upplever man helt 
enkelt med kroppen. Testa till exempel vad 
som händer när du svänger dig i ”Jojon”, 
reglerar vindstyrkan i ”Stormen” eller tar en 
åktur i industriroboten ”Robocoaster”!

Bloggtips
Som synes finns det en hel del att upptäcka 
i Södertälje för den som har tid över före 
eller efter konferensen – eller blir sugen på 
ett återbesök. På kommunalrådet Boel God-
ners blogg hittar du 100 skäl att älska Sö-
dertälje. Boel kommer även till konferensen 
för att hälsa oss välkomna till Södertälje och 
berätta om staden.

CHARLOttE SJÖGREN

tillsammans med Babben Larsson. 
 För det mesta blir det komikerrela-
terade jobb, men Lasse är en van och 
ofta anlitad moderator och konferenci-
er åt olika företag och organisationer. 
Sedan 2008 är Lasse även Södertäl-
jeambassadör, något har är mycket 
stolt över. 
 ”Det roligaste jag vet är att stå 
på en scen när allt fungerar”, säger 
Lasse. ”Det är lyxigt att få jobba med 
det man tycker är roligast”.  På fritiden 
är det korpfotboll som gäller, som är 
”barnsligt roligt”. Vi i konferensgrup-
pen ser verkligen fram emot att få 
ha denna lokala celebritet som årets 
moderator.

ELiSABEtH LUNDBERG-KARLSSON

SFÖ-konferens

5–7 april 2019

https://www.sodertalje.se/kultur-och-fritid/torekallberget/om-torekallberget2/
https://www.sodertalje.se/kultur-och-fritid/stadsscen/teater/taljerevyn-2019/
https://www.tomtit.se/
https://boelmittilivet.com/2014/04/17/100-skal-att-alska-sodertalje-del-12/
https://boelmittilivet.com/2014/04/17/100-skal-att-alska-sodertalje-del-12/
https://boelmittilivet.com/2014/04/17/100-skal-att-alska-sodertalje-del-12/
mailto:info%40cstranslations.se?subject=
mailto:info%40translatorum.se?subject=
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Kirsten Marie lägger 
ut texten om 
undertextning
n På årets SFÖ-konferens har vi det 
stora nöjet att presentera en viktig 
person inom undertextningsvärl-
den, Kirsten Marie Øveraas. Hon har 
nämligen tagit fram danska riktlin-
jer för undertextning, på uppdrag 
av fackklubben Forum for Billed-
medieoversættere. Tillsammans 
med översättaren, undertextaren 
och författaren Peter Bjerre Rosa 
svarar hon på frågan ”Hur gör man 
undertexter?” (Hvordan laver man 
undertekster?). Riktlinjerna beskri-
ver undertextningens formella krav 
(antal tecken per rad, dialogstreck 
m.m.), språkliga krav (grammatik, 
idiomatiskt språk m.m.) och särskilda 
kännetecken (förkortning/redigering, 
tidkodning, liggtider m.m.).
 Vem ska då använda dessa rikt-
linjer? I bloggen OVERSAT skriver 
Kirsten Marie att de kan vara till nytta 
för nybörjartextare, som exempelvis 
reklamfolk och journalister som un-
dertextar reklamfilmer eller informa-
tionsvideor på sociala medier. Likaså 
kan utländska företag som vill slå 
sig in på undertextningsmarknaden 
använda dem för att se hur undertex-
ter brukar se ut i Danmark. Dessutom 
kan redan etablerade och erfarna 
undertextare och undertextnings-
företag ha nytta av dem som en på-
minnelse om att undertextning är en 
specialiserad översättningsdisciplin. 
Därmed kanske man kan få företag 
och andra aktörer att förstå att de 
bör anlita professionella undertexta-
re. Och, viktigast av allt, tittarna får 
förhoppningsvis läsa fler undertexter 
av hög kvalitet. De är ju faktiskt våra 
mest lästa översättningar.
 Förutom själva undertextandet 
ägnar sig Kirsten Marie åt att skriva 
böcker och artiklar om översättning 
samt att hålla workshoppar och före-
drag i ämnet. 
 På SFÖ-konferensen belyser hon 
specifikt vad andra översättare kan 
lära av undertextare. 
   

KARiN HELLStADiUS

PS: Den som är extra intresserad 
av undertextning, se artikeln om 
Media for All på sid. 5.SfÖ-konferensgrupp 2019 från vänster: Malin Skillby, Elisabeth Lundberg-Karlsson, 

Laura Koskela, May Nürnberg, Charlotte Sjögren och Karin Hellstadius. 

Kirsten Marie Øveraas.

Ann törnkvist. 

Ann Törnkvist 
– följer inte fucking order

A
nn Törnkvist är repor-
ter och författare med 
svenska, engelska och 
franska som arbetsspråk. 
Efter att ha utbildat sig i 

statsvetenskap och journalism i Storbri-
tannien och USA har hon nu Stockholm 
och Svenska Dagbladet som bas, men 
hon har också skrivit för BBC och Al Ja-
zeera. I Svenska Dagbladet rapporterar 
hon engagerat om samhällsfrågor och 
kriminalitet.
 Mest känd är Törnkvist för den inblick 
hon gett oss i Södertäljes undre värld. I bok-
en Följ fucking order – Liv och död i skuggan 
av Södertäljemaffian beskriver hon tiden 
före och efter gängmorden i Södertälje 2009 
och 2010, och ger en målande bild genom 
att låta både offer och förövare komma till 
tals. Vittnena lever nu på hemlig ort, men 
några vågar träffa henne och berätta hur det 
gick till när den organiserade brottsligheten 
tog över vissa delar av den vanliga, svenska 
småstaden Södertälje. Anstiftaren till mor-
den träffar hon öga mot öga i fängelset.
 Törnkvist fick själv uppleva Södertäl-
je-nätverkets räckvidd när hon blev hotad 
till livet och tvingades leva gömd under en 

period. Till följd av det vågade hennes förlag 
inte ge ut boken, trots att hon själv var be-
redd att ta risken. Efter långa förhandlingar 
gavs den istället ut av Mondial förlag.
 Vi kommer säkert att få se mer av Ann 
Törnkvist i framtiden. Hösten 2018 fick 
hon stiftelsen Grävfondens utbildnings-
stipendium som kommer att ge henne tre 
månaders utbildningspraktik vid journa-
listnätverket Organized Crime and Cor-
ruption Reporting Project i Sarajevo. I det 
längre perspektivet vill hon följa pengarna 
till toppen av de kriminella nätverken.
 Som titeln avslöjar innehåller ”Följ fuck-
ing order” en spännande blandning av olika 
kulturer och språk. Törnkvist använde 
svenska, engelska, franska och stapplande 
arabiska i arbetet med intervjuerna. Boken 
skrev hon sedan på svenska. Slutligen be-
hövde hon efter bokens utgivning beskriva 
handlingen och den svenska kulturen på 
engelska för internationell press. 
 I april får SFÖ en unik chans att höra 
Ann Törnkvist berätta hur det gick till bak-
om kulisserna under arbetet med boken då 
hon besöker oss på konferensen i Södertälje.

MALiN SKiLLBy

www.kirstenmarie.dk/
https://undertekstning.dk/
https://undertekstning.dk/
https://journalistforbundet.dk/forum-billedmedieoversaettere
https://journalistforbundet.dk/forum-billedmedieoversaettere
http://kirstenmarie.dk/oversat/
mailto:karin%40kho.se?subject=
https://www.tolk.su.se/english/media-for-all-8
http://mondial.se/utgivning/folj-fucking-order/
http://mondial.se/utgivning/folj-fucking-order/
http://mondial.se
http://www.anntornkvist.com/
http://www.anntornkvist.com/
http://www.fgj.se/gravfonden/
https://www.occrp.org/en
https://www.occrp.org/en
mailto:info%40skillby.com?subject=
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P
latsen för NTIF 2018 var 
hotellet Radisson Blue i 
Nydal, en modern del av 
Oslo i stadens utkant, tiden 
var onsdag till fredag 21–23 

november och stämningen var på topp i 
dagarna tre. I ärlighetens namn började 
själva konferensen inte förrän på torsda-
gen men redan dagen före fick den som 
ville komma på välkomstmingel under 
kvällen på konferenshotellet. Och det var 
det många som ville! Bubblet flödade och 
tilltuggen försvann i rasande fart i pratgla-
da munnar som blev fler än arrangörerna 
hade räknat med. Många visitkort byttes 
redan under denna första kväll, skratten 
svävade över folkmassan och geniknö-
larna masserades, när kvällens sponsor 
Semantix bjöd på frågesport om… ja, 
språk (surprise!).
 Konferensens kunskapsdel började på 
torsdag morgon med registrering, besök 
hos utställarna och fika med generöst med 
tillbehör i foajén utanför konferenssalar-
na. Efter de första presentationerna stod 
det klart att arrangörerna hade lyckats 
locka en underbart uppfriskande och 
välbalanserad blandning av industrins 
olika aktörer. Här fanns stora byråer, 
små agenturer, frilansare, förmedlare av 

Nordic Translation 
Industry Forum 2018
I ett härligt vintrigt Oslo – tänk mild och behaglig vinter – innan Sverige hade 
fått se säsongens första snö, träffades kunskapssugna och kontaktsökande 
representanter för översättningsbranschens olika grenar från Norden, 
Europa och övriga världen för att delta i Nordic Translation Industry Forum 
2018. Självklart var även SFÖ med och representerades av föreningens 
ordförande Elin Nauri Skymbäck.

språkrelaterade tjänster, representanter 
för köp- och säljsidorna inom sektorn 
och företag som erbjuder olika tekniska 
lösningar för branschen. Här kunde det 
handla om verktyg för översättning, pro-
jektledning, kommunikation mellan le-
verantörer och beställare, administrativa 
system och så vidare. Och så var givetvis 
många branschorganisationer represen-
terade. Förkortningar som CAT, MT, TM 
etc. flödade fritt, rejält med utrymme togs 
upp av lokalisering och lägger man till att 
det fanns parallella spår där även tolkning 
fick en del uppmärksamhet – ja då fram-
står en bild av stor variation.
 Varje presentation bjöd på nyttig kunskap 
inom någon aspekt och tack vare mång-
falden blev det aldrig monotont. Absolut 
nämnvärt var huvudföreläsningen, eller 
keynote som det kallas i konferenssamman-
hang. Signmark, alias Marko Vuoriheimo, 
levererade en absolut unikt, otroligt inspi-
rerande och för forumet perfekt anpassad 
keynote om att leva med teckenspråk och att 
som döv vara både musikartist och produ-
cent. Han gav föreläsningen på teckenspråk, 
med hjälp av en teckenspråkstolk. Både 
Marko och tolken fick åhörarna att häpna 
av beundran och Markos musik spelade nog 
på allas känslosträngar. Budskapet var att 

kompetens och vilja vinner över hinder. Se 
och hör mer om Marko här.
 Även om det var mycket kunskap som 
förmedlades branschfolk emellan i konfe-
renssalarna fanns det frikostigt med tid för 
sociala kontakter för andra utbyten. En ge-
nomtänkt mingelyta i foajén under pauserna 
gjorde att man kunde spåna vidare på det 
man nyss hört och utbyta kommentarer, idé-
er och visitkort. Den sociala samvaron steg 
till ännu högre höjder under torsdagens mid-
dag med efterföljande dans på restaurangen 
Grefsenkollen dit glada deltagare kördes med 
buss av en hurtig chaufför (och tillbaka ännu 
gladare av all utsökt, lokal nordisk mat och 
dansant underhållning). Restaurangen ligger 
på ett berg en bit utanför Oslo och utsikten 
därifrån var absolut fantastisk, även om det 
var mörkt och molnen hade börjat lägga sig 
över staden. 
 NTIF 2018 ligger bakom oss, men 
stämningen kommer att stanna för evigt. 
Det var en mycket väl organiserad kon-
ferensen i alla aspekter. Lägger man till 
detta variationen av ämnen och deltagare 
är det bara att vänta på NTIF 2019, om 
inte annat bara för att se om den mot 
förmodan kan bli ännu bättre.

URSzULA PACANOWSKA SKOGqViSt

http://www.semantix.se
http://ntif.se/
https://sv.wikipedia.org/wiki/Signmark
https://www.youtube.com/watch?v=AAKGsg9QfiY
mailto:ula.skogqvist@gmail.com


27facköversättaren 1/19

 

27facköversättaren 1/19

SFÖ-NYTT

Medlemsnytt

Vi är nu 954 medlemmar!

följande SfÖ-medlemmar 
är nya eller uppgraderade. 
Välkomna! 

Ann-Charlotte Storer, Associerad
Minna Kinnunen, Associerad
Ulrika Kilander, Student
Sarah Wallin Bååth, Associerad
Jenny Håkanson, Fullvärdig
Erik Johansson, Associerad
Hamid Kashkoli, Fullvärdig
Laz Shwan, Associerad
Philipp Diepmans, Associerad
Fredrik Åkerberg, Intresse
Helen Sköldström, Fullvärdig
Sofia Fransén, Associerad
Natalia Walawender, Associerad
Daniel Eriksson, Associerad
Annica Jonsson, Fullvärdig
Jacob Lotsander, Student
Annabell Irsara, Student  

traduttore traditore av Helena Hellman

Läs allt om SFÖ:s konferens 2019 
i nästa nummer 
Manusstopp den 10 april
En ny välmatad pdf-tidning kommer den 15 maj.
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Det är inget aprilskämt ...
Nästa SFÖ-konferens, 
med temat En glokal värld, 
anordnas redan den 
5–7 april 2019 på Quality 
Hotel Park i Södertälje.

Skådeplatsen för föreläsningarna och banketten. 

Missa inte årets händelse – kom till Södertälje och 
fira in våren tillsammans med trevliga kollegor!

• internationell terminologihantering

• Korpusforskning

• författarbesök

• Svorsk

• Översättarslam med input från textförfattaren

• Vetenskapliga experiment (nästan garanterat smärtfria)
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