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Styrelsen har ordet

Karin Ashing, karin.ashing@telia.com

Våren är här. Nyckfull. Ena dagen kastar vi koftan och njuter av un-
derbara påskliljor, nästa stretar vi fram i snöslaskiga isvindar. När du 

läser detta har sommaren kanske redan kommit! Det är sådana föränd-
ringar som bidrar till att göra livet spännande. Det ger krydda åt tillvaron.
  Spännande är också de förändringar som sker inom SFÖ. Vi växer. 
Det magiska 1000-strecket är inte långt borta, vi var 980 medlemmar vid 
senaste räkningen. I takt med att vi blivit fler har SFÖ också fått allt större 
tyngd, blivit en aktör att räkna med och lyssna på inom språkvärlden, 
både i och utanför Sverige. 
 I förändring är det viktigt att inte växa ur kostymen, att anpassa struk-
tur och arbetssätt till organisationens utveckling. Därför känns det 
angeläget att få den nya arbetsgruppsindelning, som presenterades i förra 
numret av Facköversättaren, på plats. Vi ser fram emot att arbeta vidare 
med detta. 
 Viktigt är också att uppdatera vårt regelverk till aktuella förutsättningar 
och behov, varför styrelsen lägger fram ett antal förslag till stadgeänd-
ringar för årsmötet som hålls under 
konferensen i Västerås. 
 Det gäller bland annat yrkesetiska 
frågor – att sjösätta Etiknämnden; 
medlemskap – att anpassa med-
lemskategorierna till vår verklighet 
samt att spara miljö och kostnader 
genom att utnyttja tekniken. Du 
kommer väl och gör din röst hörd 
på årsmötet årsmötet, den 26 april 
2008, kl. 10.45–12.00.

Glad vår!

Karin Ashing
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Försäkringsförmedlaren informerar

En av de vanligare frågor vi får från 
egenföretagare är ”vad gör jag om min 

kund inte betalar?”.
 Som småföretagare är det många gånger 
en extra känslig och svårhanterad proble-
matik. Det kan ju dessutom direkt påverka 
den egna ekonomin om kunden låter bli 
att betala. I SFÖ:s företagsförsäkring ingår 
ett försäkringsmoment som heter Rätts-
skyddsförsäkring. En rättsskyddsförsäkring 
ersätter nödvändiga och skäliga ombuds- 
och rättegångskostnader vid tvist. Tvisten 
ska kunna prövas av tingsrätt, domstol eller 
annan rättsinstans. Dessutom omfattas 
skattemålstvister. Detta innebär att rätts-

skyddsförsäkringen ersätter de kostnader 
som uppstår för jurister och advokater. 
Så om en kund trots ett fl ertal uppma-
ningar inte betalar är det att räkna som ett 
försäkringsfall när en tvist har uppkommit. 
En tvist har uppkommit när ett specifi cerat 
anspråk har bestridits till sin grund eller till 
sitt belopp. Anmälan ska då snarast göras 
till försäkringsgivaren som utreder om 
möjlighet fi nns att nyttja försäkringen. Det 
är därför viktigt att det fi nns ett giltigt avtal 
med beställaren. Från ersättningen från 
försäkringen frångår också alltid en så kal-
lad självrisk vilket är den del som försäk-
ringstagaren själv står för av kostnaderna 

(se ditt försäkringsbevis).
 Rättsskyddsförsäkringen är ett viktigt 
moment i företagsförsäkringen och ger 
småföretagare trygghet i sin verksamhet 
– vid problem är man inte ensam, hjälp 
fi nns att få!

CAMILLA SKYMBÄCK

Camilla Skymbäck, sfoe@allians.com

Har du någon fråga 
du vill att vi ska ta upp, skicka den 
till sfoe@allians.com och märk 
meddelandet ”fråga försäkrings-
förmedlaren”.

Tänk på ...
att regelbundet uppdatera dina upp-
gifter i sökmotorn på webbplatsen, i 
annat fall kan du gå miste om viktig 
information. Mejla ändringarna till 
kansliet, info@sfoe.se . 
Det är ditt eget ansvar att se till att 
uppgifterna på din sida i sökmotorn 
alltid är aktuella.               STYRELSEN

Kalendarium

Tips! Se gärna International Calendar of Events på ITI:s webbsida, www.iti.org.uk.

APRIL

24  SFÖ-kurs: Writing convincing copy med Jonathan Gregory i Stockholm
25–27  SFÖ:s årliga konferens i Västerås
27–28  Styrelsemöte i Västerås

MAJ

8  Språkrådsdagen, Stockholm, se www.sprakradet.se

AUGUSTI

4–7 FIT:s 18:e världskongress i Shanghai4–7 FIT:s 18:e världskongress i Shanghai

Om man inte 
får betalt från 
sin kund
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SPRÅKGRUPPERNA

Kontaktperson: Gisela Thunberg,
031-340 92 30, info@vox-populi.se

Att vara översättare i Chile skiljer sig ofta på många sätt från 
vår svenska vardag. I ett ganska litet land, i utkanten av ett jät-

testort språkområde där det enda främmande språket som riktigt 
räknas är engelska har man helt andra behov av översättningar än i 
Sverige. Låt oss ta en titt på Chile med mina ögon sett.

UTBILDNINGEN: Det finns många universitet som har 3–4-åriga 
kurser i översättning, och det utexamineras minst 200–300 per-
soner per år – många fler än marknaden behöver. Utbildningen 
gäller alltid översättning engelska-spanska, men man förutsätts 
också klara åt andra hållet. Utbildningarna är populära, och ses av 
många som ett ”enkelt” val för att få en universitetsexamen – det 
ligger inte alltid ett brinnande intresse för översättning bakom, 
utan mer ett allmänt språkintresse och en önskan att kunna visa 
att man kan engelska. Att universiteten är vinstdrivande och inte 
tar några hänsyn till arbetsmarknaden påverkar säkert också sättet 
man rekryterar på.

DE UTBILDADE: Många arbetar inom turistnäringen, som tvåsprå-
kiga sekreterare eller lärare i engelska, ofta också deltid som tolkar. 
Det är förvånansvärt många översättare och tolkar som också ar-
betar just som språklärare, i skolor eller med privatlektioner (eng-
elska till chilenare och spanska till besökande utlänningar). Det är 
svårt att ta sig in på marknaden som frilansöversättare i Chile, och 
framför allt att överleva på det. Konkurrensen är hård och kunderna 
är få och ofta ganska okunniga om vad översättning innebär.
 Naturligtvis finns det många som lyckas, och arbetar som an-
ställda översättare på större företag eller byråer, eller som frilans-
översättare med både chilenska kunder och utländska, framför allt 
från USA och Asien. Många skulle passa in på vilken SFÖ-konfe-
rens som helst, men de allra flesta översättare arbetar deltid, och 
med ganska dålig utrustning. De både får och levererar sina texter 
på papper, efter att ha skrivit in översättningarna i Word – det 
finns helt enkelt inte behov av annat.

KUNDERNA: En stor del av kunderna är lokala och kommer i de 
flesta fall med originalen som pappersutskrifter eller i sällsynta fall 
som en pdf- eller Word-fil. Förståelsen för översättning som ett 
kvalificerat akademiskt jobb som kräver speciella kunskaper är låg.  
Större krav ställs av stora företag och utländska kunder, som också 
kan komma med filer i för de flesta chilenska översättare totalt 
okända format, som InDesign, FrameMaker och QuarkXPress. 
Dessutom ställer framför allt utländska kunder numera ofta krav 
på att översättarna ska ha något CAT-verktyg, främst Trados eller 
WordFast – och det har kanske 20 % av översättarna.

TEKNISK NIVÅ: Många översättare får under utbildningen titta 
på och kanske prova något av CAT-verktygen, t.ex. WordFast eller 
Trados. Mycket få har gjort mer. Jag träffade en kvinna som under-
visade i översättning på ett av de större universiteten i Santiago. 

Spanska

Översätta på undersidan

Hon hade sett Trados på en demonstration för tre år sedan. De sto-
ra universiteten har dock ambitioner att förbättra undervisningen 
om tekniska hjälpmedel och att kunna erbjuda möjlighet att arbeta 
i något CAT-program under delar av utbildningen. Översättarna 
i gemen inser också att allt större krav kommer att ställas på dem 
som vill ha bra kunder och kunna livnära sig som frilansöversät-
tare. Word och Adobe Reader samt några gratisprogram, det är 
verkligheten för de flesta. Mycket få översättare har någonsin tittat 
på ett DTP-program, därför att det finns inga chilenska kunder 
som någonsin ens kommit på tanken att be om översättning av 
t.ex. en InDesign-fil.

EKONOMI: Ekonomin är ett stort problem. Många frilansöversättare 
arbetar både som översättare, tolkar, engelsklärare, turistguider 
och med andra arbeten för att få ihop en dräglig tillvaro, eftersom 
utbudet av översättare är större än antalet uppdrag. Pengarna är 
i princip nettopengar, eftersom frilansare sällan har möjlighet att 
sätta av pengar till hälsoförsäkring eller pension. Skatter förekom-
mer inte på dessa lönenivåer, varken för anställda eller frilansare.

INVESTERINGAR: Med de nettoinkomster en vanlig frilansare 
har, och där kanske översättningar bara står för hälften, inser man 
plötsligt att datorer och program som Office, Trados, InDesign och 
Acrobat innebär verkliga och kännbara utgifter. En svensk översät-
tare kan köpa Trados Freelance för oskattade pengar efter några 
dagars arbete, och marginalskatten gör att han inte märker så 
mycket av det. Den chilenske översättaren får säkert arbeta minst 
en månad om inte mer för samma investering, och det är svårare 
att få den lönsam om bara 10–20 % av jobben kommer som filer 
och resten på papper.

Efter tre svenska vintrar som översättare i Chile vill jag gärna dela 
med mig lite tankar och erfarenheter – kanske kan det stämma 
någon till eftertanke ...
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SPRÅKGRUPPERNA

Kontaktperson: Jörg Heinemann,
+49 40 756683-22, jh@sprachkontor.de

Tyska

Årets bästa ord

Eine Dopingbeichte (5) muss das Wort 
des Jahres nicht ablegen, denn es hat 

den Weg an die Spitze im Prinzip mit 
verbrauchter Luft gemacht: Klimakata-
strophe (1) hat den Spitzenplatz erreicht. 
Wer angesichts der schlechten Perspektiven 
dann auf Lustreisen (6) verzichtet, kann 
dafür eine Herdprämie (2) einstreichen, 
die jedoch eher restaurativen Charakter 
hat. Zu Hause lässt sich dann das Second 
Life (7) genießen, wenn einen dann nicht 
ein Bundestrojaner (8) aushorcht. Ist man 
dann spritdurstig (9) geworden, geht man 
in die Raucherkneipe (3), die ja auch für 
diejenigen gut ist, denen der Klimawandel 
nicht schnell genug geht. Bleibt man hin-
gegen am Schreibtisch hocken, wird man 
„arm durch Arbeit“ (4) und kann nur noch 
hoffen: „Alles wird Knut“ (10).
Ja, in einer kurzen Zusammenfassung sind 

dies die zehn (1–10) Wörter des Jahres, die 
die „Gesellschaft für deutsche Sprache“ für 
2007 ausgewählt hat. Sie stehen sympto-
matisch für die öffentliche Diskussion des 
Jahres und sollen dessen „verbale Leitfos-
silien“ bilden.
 Zumindest eines der Phänomene – das 
Gewinnerwort – taucht ja nun auch in 
unserer Branche auf, und nicht nur in 
der Form des Tipps, weniger heiße Luft 
abzugeben: Das Klima hat sich zu einem 
echten Kassenschlager gewandelt. Nun 
geht es nicht darum, allgemeine Hinweise 
zum ökologischeren Handeln aus vielen 
Sprachen übersetzen zu lassen, sondern 
man nutzt die Chance, sich ins grüne Licht 
zu rücken. Unternehmen, die noch vor 
wenigen Jahren eindeutig als Klimakiller 
galten, setzen jetzt translatorische Groß- 
ressourcen in Bewegung, um ihre Produkte 

Benutzt nur grüne Wörterbücher!

UPPDRAG: Språkkombinationen engelska-spanska är en av världens 
mest konkurrensutsatta, så det innebär att priserna varierar 
väldigt. Chilenska kunder har låg betalningsmöjlighet, utländska 
kunder lite bättre, allt beroende på materialets svårighetsgrad och 
översättarens förhandlingsförmåga. Ett större problem för många 
översättare är dock ofta mängden (eller snarare bristen på) upp-
drag – hade man verkligen 2 000 ord per dag att översätta skulle 
man faktiskt få ihop en lön som ligger över vad en erfaren gymna-
sielärare får. Problemet är att vi bor i en enspråkig världsdel (om 
vi ett ögonblick glömmer Brasilien), där behovet av översättningar 
är litet och många känner sig kallade till att utföra dem. Eftersom 
relationer betyder mycket, försöker man också lägga översättningar 
på någon man har en relation till – sånt kan väga mycket tyngre 
än goda vitsord från okända kunder och ser till att översättandet 
sprids till många händer.

ORGANISATIONER: Formalitet är mycket viktigt i Chile, att visa 
att man har en utbildning och tillhör en organisation. Det finns 
flera översättningsorganisationer, störst är COTICH (Chilean 
Association of Translators and Interpreters) som finns i Santiago. 
Dessutom finns AGTCH (Asociación Gremial de Traductores de 
Chile) i Concepción och min egen förening COTIVA (Colegio de 
Traductores e Intérpretes de Valparaíso). Man arbetar på att få till 
stånd ett nationellt samarbete och försöker samverka så gott det 
går. Ta gärna en titt på www.traductores-agts.cl.

FRAMTID?  Javisst, Chile är ett härligt land utom när en ”sismo” 
skakar om oss och får glasrutorna att skallra – när marken rör sig 
känner man sig väldigt liten. Vädret är Medelhavsklimat, det mesta 
kostar mycket mindre än i Sverige, människorna är trevliga och 
framtidstron är påtaglig för alla.
 Det gäller förstås också översättarna, som arbetar hårt för att 
bli mer kompetenta och få sina tjänster erkända som kvalificerade 
uppdrag. Det är som vi vet inte så lätt, men jag är säker på att de 
lyckas.

UTLÄNNING OCH ÖVERSÄTTA? Välkommen, det finns en hel del 
av oss som bor här sedan många år. De flesta har mest utländska 
kunder, och många arbetar med stora språk som engelska, tyska, 
franska och italienska. 
 Kontakta mig gärna om du vill veta mer om hur det är att sitta 
på plats på chilenska villkor. Det kanske är en unik chans för dig 
som nyutbildad översättare (främst eng>sve) att bo och arbeta i 
Chile i 1–2 år – en chans att se en annan världsdel, lära sig ett nytt 
språk och en ny kultur och få en bra start på den egna karriären. 
Är du intresserad så hör av dig, det blir garanterat en upplevelse!

GUNNAR CARLSSON

Jörg presenterar här Årets ord. Vinnare blev ”klimatkatastrof”, som även 
i vår bransch varit ganska framgångsrikt. Storföretag som för bara några 
år sedan ansågs som miljöbovar, lägger nu ner stora resurser på översätt-
ning för att framföra att deras produkter är på väg ut ur krisen.

als U-Turns auf dem Weg in den Untergang 
zu verkaufen.
 Dabei wäre eine CO2-Beichte mitunter 
eine Textform, deren Übersetzung viel 
gerechtfertigter erschiene ...

JÖRG HEINEMANN

forts. Språkgrupperna på sid. 12
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ARBETSGRUPPERNA 

Maria Lundahl, littera.scripta@telia.com

Tolk- och Översättarinstitutet (TÖI) har 
under höstterminen 2007 bedrivit en dis-
tanskurs i terminologi (15 hp) i samarbete 
med TNC. Närmare upplysningar lovade 
att det skulle bli en mycket intressant och 
lärorik kurs och jag beslöt mig för att delta.
 Kursen var mycket välstrukturerad och 
bestod av olika moment, varav det varje 
vecka presenterades ett nytt. Under den 
första kursdelen lärde vi oss om termi-
nologilärans grunder: skillnaden mellan 
fackspråk och allmänspråk, begrepp och 
deras relationer (begreppssystem), defi ni-
tioner och termer. Efter denna teoretiska, 
men mycket spännande introduktion 
följde en mer praktiskt inriktad kursdel, 
där bl.a. enspråkig och fl erspråkig term-

med studiekamrater och ställde alla sorters 
frågor till våra tålmodiga och engagerade 
kursledare. Under kursen träffades vi också 
tre gånger ”i verkligheten”, i Stockholms 
Universitets lokaler samt för ett studiebe-
sök hos TNC.
 Tempot var relativt högt och kursarbetet 
krävande – det var inte alltid lätt att förena 
pluggandet med en frilansande översättares 
arbetsvolym. Men det var värt insatsen: 
kursen har varit otroligt inspirerande och 
har gett mig mycket. Jag har fått många nya 
kunskaper och konkreta verktyg som är till 
stor nytta i mitt dagliga arbete som fack-
översättare och inte minst träffat många 
trevliga studiekamrater.

JUDITH GÖPPERT

SFÖ:s mentorprogram är en av de förmå-
ner som SFÖ kan erbjuda sina medlemmar. 
Det är ett program där nya medlemmar i 
vår förening, som precis har kommit igång 
i sitt yrke, får hjälp och stöd. Det är ett sätt 
för våra erfarna medlemmar att få dela 
med sig av sin erfarenhet och sitt kunnan-
de, och samtidigt få chansen att utvecklas i 
sin yrkesroll.

Utbildningsgruppen

In från den bitande västanvinden kom en 
stor grupp översättare och projektledare till 
Wasa Hof för att lyssna på den fantastiskt 
energiska och roliga Lotten Bergman. 
 Temat för dagen var ”Moderna skriv-
regler” och både kaffesuget och kunskaps-
törsten fi ck sitt lystmäte. 
 Lotten fi ck fullt upp med att gå igenom 
punktlistor och förkortningar och svara 
på allehanda frågor som vi deltagare hade 
skickat in i förväg eller som dök upp under 
dagens gång. Det var nämligen mycket vi 
ville avhandla: Bland annat diskuterade vi 
semikolonets vara eller icke vara, hur galen 
man kan bli på folk som säger ”vaddå, 

Kursen ”Moderna skrivregler” i Göteborg
skriva korrekt: de fattar ju vad jag menar” 
och basketkillen Gurras språkliga utveck-
ling under tonåren. Chattspråket kontra 
det ”korrekta” skrivna språket fi ck också 
plats på programmet.
 Vi fi ck även några matnyttiga tips, t.ex. 
att det går att prenumerera på National-
encyklopedin på Internet, www.ne.se och 
att det kommer en ny upplaga av Svenska 
skrivregler i höst. Vår ordkunskap sattes 
dessutom på prov med ett test där vi skulle 
hitta felstavningar, innan dagen avslutades 
med några underbara exempel på särskriv-
ningar och andra roligheter.

ANN JOHANSSON

Internetbaserad kurs i terminologi
hantering, terminologins närbesläktade 
områden (t.ex. lexikografi ), källkritik och 
informationssökning, terminologihante-
ringsverktyg och naturligtvis behandlades 
översättningsorienterat terminologiarbete.  
Ämnena kompletterades ofta med intres-
santa exempel från TNC:s verksamhet, t.ex. 
TNC:s arbete med Eurodicautom. Efter det 
att vi hade arbetat oss igenom alla moment 
blev det dags för en större slutuppgift: en 
terminologisk utredning inom ett begrän-
sat fackområde.
 Kursen hölls med hjälp av konferenspro-
grammet FirstClass, ett ”virtuellt klassrum” 
där vi lyssnade och tittade på föreläsningar 
eller bildspel, hämtade kurslitteratur, 
lämnade in kursuppgifter, diskuterade 

Lisbeth Mejer, lisbeth@verbcom.com

Mentorgruppen

Full fart på SFÖ:s mentorverksamhet!
På årets konferens i Västerås fi nns det fl era 
spännande punkter på programmet som 
rör mentorverksamheten:

PÅ LÖRDAGEN kl. 15.00 håller Bente Kaj Hen-
riksson ett engagerande föredrag om men-
torskap med namnet Mentorskap – från 
mystik till praktik. Efter föredraget får du 
chansen att köpa Bentes bok, Handbok i 

mentorskap, som du kan läsa mer om på 
http://www.kim-human.org/handbokom-
mentorskap_info_20070106.pdf.
 
PÅ SÖNDAGEN kl. 11.50 presenterar mentor-
gruppen det nya mentorprogrammet och 
håller en workshop i mentorskap under 
namnet Möten människor emellan.
Vi vill också puffa lite extra för Robbin 

Lotten Bergman svarade på frågor från 
deltagarna
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Battisons föredrag, Konsten att mingla, på 
fredagen kl. 16.50, som säkert blir intressant 
för såväl nya som gamla medlemmar.
 I år kommer mentorgruppen att ha ett 
eget informationsbord, dit ni är varmt 
välkomna för att prata mer med oss. Vi 
som kommer att stå där heter Lisbeth 
Mejer, Leona Axelsson, Per Döhler, Päivi 
Tuomisto och Ann Johansson. Vi hälsar 
särskilt nya medlemmar och förstagångs-
besökare välkomna!
 Som du har kunnat läsa tidigare i 
Facköversättaren (nr 6/2007) har den 
mentorgrupp som bildades på förra årets 

Mia Poletto, mpa@tele2.se

Nationella gruppen

konferens arbetat intensivt med bland an-
nat följande under året som gått:
• En informationsbroschyr om mentor-
programmet, som kommer att finnas i 
välkomstpaketet på konferensen. Här 
förklaras hur mentorprogrammet är upp-
byggt, vad som förväntas av adepten och 
mentorn i relationen och vad mentorgrup-
pens uppgift i relationen är.
• En lättsam handbok, Goda råd för 
nyblivna översättare som kommer att finnas 
på SFÖ:s webbplats och i ett antal bläd-
derexemplar vid vårt informationsbord på 
konferensen. Handboken innehåller svar på 

de vanligaste frågor som vi har märkt att 
helt nya översättare gärna ställer. Tanken 
är att underlätta för samarbetet mellan 
adepter och mentorer och ge mentorskapet 
en grund att stå på.
• Nya ansökningsformulär för mentorer 
och adepter. Vi arbetar med att ta fram 
en mer användarvänlig och administra-
tivt enklare lösning, och hoppas kunna 
lansera den en kort tid efter konferensen. 
På konferensen kan både du som vill ha en 
mentor och du som vill bli mentor anmäla 
dig direkt till oss vid informationsbordet.
 Vi arbetar för fullt med att se till att alla 
nuvarande adepter ska ha fått en mentor 
senast till konferensen. Om du inte har fått 
en mentor ännu, hör av dig!
 Om du har frågor om mentorgruppens 
arbete, mentorprogrammet eller något 
annat som rör mentorverksamheten är du 
varmt välkommen att höra av dig till oss på 
mentorgruppen@sfoe.se.Vi ser fram mot 
att träffa dig på konferensen!

SFÖ:S MENTORGRUPP

För andra året i rad arrangerade SFÖ i no-
vember endags ”minikonferenser”. Den här 
gången blev det tre stycken – i Stockholm/
Kista, Göteborg och Malmö – ca 60 perso-
ner deltog. Eftersom temat den här gången 
var samarbetet mellan översättningsbyråer 
och frilansare, hade vi generösa värdar i 
form av Interverbum (i Kista och Malmö) 
och Kommunicera (Göteborg). På SFÖ:s 
hemsida finns en mycket fyllig och intres-
sant rapport från Göteborgsträffen. Därför 
handlar denna sammanfattning enbart om 
träffarna i Kista och Malmö.

SÅ JOBBAR BYRÅERNA. Interverbum har 
stora organisationer som kunder. Det 
stora inflödet av uppdrag kräver en mängd 
stödfunktioner, varför man har många 
egna specialister: terminologer, tekniker, 
projektledare m.m. AAR Translator har ca 
15 anställda, och nästan all deras översätt-
ning läggs ut på frilansare. Teknik, forma-
teringsarbete och andra kringtjänster utgör 
en stor del av byråns arbete. 

MARKNADSFÖRING, STATUS OCH SAMARBETE. 
Det är viktigt att ”uppfostra kunderna” 
genom att förklara vad översättning inne-
bär och att motverka tanken att frilansare 
fått rådet att ”nischa sig”. Det kan också 
vara bra att vara kräsen i valet av byrå-
partner: var tuff, skicka inte CV till kreti 

God uppslutning på Minikonferenserna
och pleti. Branschen som sådan har dock 
blivit mycket mera professionell med åren. 
Trenden från generalist till specialist är en 
påtaglig utmaning för dagens översättare. 
För byråerna är det viktigt med långsiktiga 
relationer med frilansarna, men det är 
också en fördel om frilansarna kan undvika 
att ha flera specialtaxor och liknande och i 
stället finna sig i en hygglig genomsnittlig 
timpeng. Man konstaterade också att låg-
prisländerna faktiskt utgör ett hot mot oss 
som är bosatta i högskatteparadiset Sverige. 

TEKNIK OCH ARBETSMETODIK. I de fall mot-
tagna översättningsminnen är ”oanvänd-
bara” bör detta påpekas snarast möjligt. Det 
är viktigt att ta reda på textens syfte, mål-
grupp o.dyl. Hur är det när frilansaren inte 
kan eller vill (läs: har råd!) att hantera deras 
standardformat? Byråerna förklarade att det 
ofta är slutkundens formatkrav som styr.
 Vad gäller webbaserade översättnings-
minnen så kan de ibland vara nödvändiga 
då man jobbar med mycket stora projekt. 
En nackdel är att det kan kännas ”segt” att 
jobba online. En metod för att samordna 
terminologin vid stora projekt – då flera 
översättare är inblandade – är att ta in 
de 3000 första orden från varje översät-
tare, granska dem och ge feedback samt 
fastställa terminologin (så långt det går) på 
basis av det materialet.

VAD SFÖ KAN GÖRA. Man konstaterade att 
det i andra länder är vanligt med såväl 
facköversättare som litterära översättare i 
samma organisation och även tolkar, och 
att det skulle kunna vara till fördel för alla 
med ett närmare samarbete mellan de fem 
organisationer som vi har i vårt land – ex-
empelvis skulle facköversättarna kunna få 
lite av de skönlitterära översättarnas status 
och de skulle kunna dra fördel av vår pris-
bild. Vidare framfördes önskemål om att 
SFÖ arrangerar stöd på sådana områden 
som juridik, IT, Trados etc. Mer återkopp-
ling till och påverkan på översättarutbild-
ningarna önskades. SFÖ borde ta mer hjälp 
av företagsmedlemmarna, t.ex. genom att 
utnyttja dem för föreläsningar/utbildning. 

Forts. på nästa sida

 F
O

T
O

: 
S

T
O

C
K

X
P

E
R

T

 F
O

T
O

: 
F

R
E

D
R

IK
 V

R
A

N
G



8 facköversättaren 2/08

ARBETSGRUPPERNA

Mats Dannewitz Linder, mats.linder@gmail.com

Internationella gruppen

Man kan säga att konferensen öppna-
des med ett verkligt skakande, då de 

som anlände tidigt fi ck uppleva en mindre 
jordbävning. Det offentliga öppnandet av 
konferensen var inte mindre uppskakande 
då vi hälsades välkomna med klingande 
cymbaler, trumslag och en dansande 
kinesisk drake. Under öppningsceremonin 
fi rades och gratulerades ATA:s 10 000:e 
medlem. Man fi ck också information om 
hur man skulle göra ifall en jordbävning 
skulle inträffa. Min första ATA-konferens 
var just i San Francisco för tio år sedan; 
jag hade nyss börjat översätta igen efter 
ett uppehåll på drygt ett decennium. Tio 
år senare återvände jag alltså till samma 
hotell, där jag fi ck träffa många tidigare 
konferensdeltagare och allt var fortfarande 
spännande. 
 Temat på konferensen var ”Learn / Con-
nect / Explore”, och det var just det som allt 
handlade om: tillfällen att lära sig om både 
konsten och affärssidan av översättning och 
tolkning samt om de verktyg som behövs; 
tillfällen att nätverka med kollegor och 
kunder samt potentiella kollegor och kun-
der; och en fantastisk stad att utforska, som 

bjöd på enastående vackert brittsommar-
väder att njuta av mellan föreläsningarna. 
 Nordic Division workshops är förstås 
bland de mest matnyttiga för mig som 
svensk översättare. David Rumsey höll sin 
populära ”Scandinavian>English Transla-
tion Workshop”, där alla debatterade olika 
ord och meningar från svenska, danska och 
norska texter till engelska.  David Kendall 
diskuterade fördelar och nackdelar med 
att vara översättare bosatt både inom och 
utanför Sveriges gränser. Laura Wideburg 
presenterade information om nuläget för 
översättning av skönlitteratur från svenska 
till engelska i USA, inklusive det stora 
problemet som uppstod i våras då Sveriges 
regering slutade stödja litterära översätt-
ningar. 
 Thor Truelson ledde årsmötet för Nordic 
Division, där bland annat den kommande 
”Swedish Certifi cation Exam”diskuterades.  
Man planerar att erbjuda certifi ering från 
både svenska till engelska och engelska till 
svenska med början den 1 januari 2009.  
Möjligheterna för liknande prov diskutera-
des även för norska samt från engelska till 
danska (certifi eringsprov fi nns redan från 

danska till engelska). 
 Att nätverka är alltid viktigt för en frilan-
sare och det var enormt roligt att träffa de 
andra nordiska översättarna på fredag kväll 
på Gordon Biersch Brewery, där vi var ca 
30 personer som satt vid ett långt bord och 
pratade, åt och drack i gott sällskap. 
 En av mötets höjdpunkter inträffade 
faktiskt vid konferensavslutningen. Vi fi ck 
se fl era professionella presentationer på 
ATA:s initiativ inom PR och marknads-
föring för att förbättra och höja anseendet 
av översättning och tolkning som yrken. 
En fi lm dokumenterade täckningen av 
ATA i massmedia, inklusive medlemmar 
som synts på nyheterna på TV, radio och i 
tidningar under de senaste åren. En annan 
fi lm presenterade en vanlig dag hos en 
tolk/översättare; ATA-medlemmar kan
ladda hem denna utmärkta fi lm från ATA:s 
webbplats för PR-ändamål. Vi fi ck även 
se fi lmer om ATA-konferenserna i New 
Orleans (2006), San Francisco och nästa 
konferens i Orlando, Florida, alla högst 
professionella och högst inspirerande. Det 
blir säkert spännande för dem som följer 
med på den resan!              SUSAN LARSSON

Torsdagen den 6 mars kom jag till Russell Square i centrala 
London och hittade en kö av översättare och andra som ville 

bli registrerade för de inledande delarna av den första Nordic 
Translation Conference, arrangerad av SFÖ-medlemmen Brett 
Jocelyn Epstein på Institute for Germanic and Romance Langu-
ages på University of London. Torsdagens sex workshopar 
behandlade såväl teknik som lingvistik, poesi, sångtexter och hur 
man kan  hålla sitt modersmål intakt när man fl yttat utomlands. 

Nordic Translation 
Conference 2008

Lyckad ATA-konferens i San Francisco
Ännu en gång fi ck jag äran att få representera SFÖ på American Translators 
Associations årliga konferens i San Francisco den 31 oktober–3 november 2007.

Och det kan vara värt att fundera över om 
det inte vore givande för SFÖ att vara med 
i andra internationella organisationer än 
FIT, t.ex. LISA och GALA. Utbildning avse-
ende kundkontakter efterlystes också.
 Utvärderingen visade att deltagarna på 
det hela taget var nöjda med konferen-
serna, och 35 av 43 svarande kunde tänka 

Forts. från föregående sida sig att vara med nästa gång. Glädjande nog 
erbjöd sig SFÖ Syd att ta över ansvaret för 
”sin” minikonferens i fortsättningen. 
 Slutligen må det tillåtas mig – som inte 
var med – att komma med ett önskemål 
när det gäller kontakterna mellan byråer 
och frilansare, nämligen bättre återkopp-
ling, så att jag som översättare får veta om 
mitt arbete var bra eller bristfälligt, gärna 
också får reda på svaren på eventuella 

frågetecken osv. 
 Tack till alla som deltog, särskilt till 
värdarna och rapportörerna (som jag 
hoppas kan godkänna ovanstående med 
nödvändighet mycket komprimerade 
sammanställning). Och glöm inte att läsa 
redogörelsen för Göteborgsträffen på nätet! 
Där fi nns också utvärderingen redovisad.

MATS DANNEWITZ LINDER
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Samtliga föredragshållare var nog överraskade över mängden 
deltagare, men arrangörerna försökte lösa trängseln med fler stolar 
och rummen fick ha dörrarna öppna för att inte syret skulle ta slut.
 Bland annat höll Raisa Murto från Sandberg Translation Part-
ners i Storbritannien en workshop om vilka tips för Trados som de 
har utvecklat på sin byrå, samt hur man kan sätta in teckenlängd 
i en Excel-cell. För mer information om dessa och andra tips, se 
http://www.sandbergtranslations.com/translator_faq.html där de 
har samlat flera bra beskrivningar.
 SFÖ var denna dag representerat genom Peter Linton, som höll 
en workshop om olika hjälpmedel för den moderna översättaren, 
och av undertecknad, som tillsammans med Gudrun Rawoens, som 
senare i år publicerar sin avhandling genom Göteborgs Universitet 
samt är med i SALT (Språkbankens arkiv för länkade texter), en 
workshop om kontraster mellan danska och svenska som hastigt 
fick kortas allteftersom publikmängden ökade. Även Robert Wil-
liams representerade SFÖ. Han berättar att flera deltagare tog 
information om SFÖ, Goda råd, Facköversättaren, konferensinbju-
dan m m.
 Fredagen inleddes med välkomnande av rektorn för Institute 
of Germanic and Romance Studies, Naomi Segal. Därefter gjorde 
Amanda Hopkinson, översättare från portugisiska, franska m.m. 
och chef för British Centre for Literary Translation, ett nedslag 
i modern tid när hon presenterade läget för skönlitterära över-
sättningar och översättare i Storbritannien av idag. Det var ingen 
vacker bild hon målade upp, men vi fick en insikt i hur det kan 
vara att översätta till ett språk som engelska, som många moders-
målstalare tar för givet på ett sätt som andra inte gör. Hon berät-
tade bland annat att hon själv fått förfrågningar om att översätta 
från turkiska, ett språk hon inte behärskar. När hon svarade att 
hon tyvärr inte hade den kompetensen, fick hon motfrågan ”But 
you do Foreign, don’t you?”. Hon konstaterade även att det än idag 
saknas insikter om att böcker från andra språk kan behöva översät-
tas för att de ska kunna berika även den engelskspråkiga publiken, 
och drog ett annat exempel som hon tyvärr fått användning för 
i verkligheten: ”You think literary translation is something new? 
What about the Bible?”.

Fredagen fortsatte i den skönlitterära översättningens spår, med 
paneldebatter och avslutningsvis läsningar på både källpråk och 
målspråk av bl.a. isländska, danska och norska verk. Däremellan 
lyckades SFÖ bli representerat av Brett Jocelyn Epstein, som mel-
lan allt arrangerande tog sig tid att berätta om hur lurigt det är att 
översätta namn i barnlitteratur.
 Konferensens bankett hölls i Houses of Parliament, tack vare 
MP:n Martin Linton, som föddes i Sverige och vid bankettalet var 
glad åt att i huset där han jobbar kunna dra några skämt som hans 
kolleger till vardags inte skulle kunna förstå ... därefter höll även 
Brett Jocelyn Epstein ett tacktal, varpå det blev spännande smaker 
som chicory tart och förstås Yorkshire-pudding. Att få komma in i 
Houses of Parliament var en upplevelse för många, så det tackar vi 
för!
 Under lördagen ägnades förmiddagen åt skönlitteratur och 
poesi, och efter lunch kunde vi bland annat få höra mer om hur 
undertextningen har rasat utför de senaste åren. Branschen ser en 
utveckling som påminner om de senaste tio åren för facköversät-
tare, med den stora skillnaden att många undertextarföretag har 
köpts upp av investmentbolag och numera ”ägs av Wall Street” 
som en av föredragshållarna, Kenn Nakata Steffensen, formulerade 
det. Följden blir att ingen i ledarställning bryr sig om kvaliteten, 
utan främst ser till kostnaden.
 Även lördagen avslutades med läsning på två språk, där svenskan 
och finskan fick presenteras, och därefter bjöd Norrtälje Brenneri in 
till ett mingel med sin Roslagentillverkade punsch. Bränneriet hade 
till och med specialtillverkat etiketter till sina 5 ml-flaskor, bara för 
konferensen!
 Sammantaget var det intressant med en så blandad konferens, 
för både skönlitterära och facköversättare. Som SFÖ:are kan jag 
dock tycka att det var synd att inte fler facköversättare tog chansen 
att bidra till programmet, för nu var mer än hälften av program-
punkterna fokuserade på annan sorts översättning. Men det är väl 
lätt ordnat inför en eventuell uppföljare!

IRENE ELMEROT

Specialetiketterad punschflaska för konferensen
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LÄRDOMAR – Del 5 av artikelserie i 6 delar om årsredovisningar

Att producera en årsredovisning på flera språk är inte lätt. 
Här berättar Helen Taylor hur det går till från insidan.

Få bukt med 
årsredovisningarna
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LIVET FRÅN INSIDAN Jag hör till den 
minoritet av SFÖ-medlemmarna som är 

anställd översättare. Handelsbanken är min 
arbetsgivare och bland mina arbetsuppgifter 
ingår översättning till engelska av företagets 
årsredovisning. När jag började för cirka 15 
år sedan översatte jag allt själv men det var 
en helt annan tid. Årsredovisningen var be-
tydligt kortare och tidspressen var inte den-
samma. Nuförtiden finns det två versioner 
av årsredovisningen: en kortare årsöversikt 
på 44 sidor samt en årsredovisning på 140 
sidor. De svenska och engelska versionerna 
ska publiceras samtidigt och en viss tid före 
bolagsstämman. Det säger sig självt att det 
är omöjligt för en person att översätta allt 
detta på så kort tid, så med tiden har jag 
blivit en översättande projektledare för den 
engelska årsredovisningen. 
 Att producera en årsredovisning på två 
(eller flera) språk är ingen lätt uppgift. 
Ett välkänt problem är att tidsfristen för 
översättningen aldrig håller (trots att publi-
ceringsdatumet är orubbligt). Det är lättare 
för översättaren att förstå varför det blir så 
när man är medveten om hur många olika 
parter som är inblandade: en eller flera 
projektledare på informationsavdelningen, 
flera skribenter på olika avdelningar på 
företaget, ekonomiavdelningen, en extern 

byrå som tar hand om produktionen med 
alla sina specialistområden, interna och 
externa revisorer, fotografer, företagsled-
ningen som har synpunkter, styrelsen och 
inte minst, tryckeriet. Med alla dessa aktö-
rer är det kanske inte så konstigt om någon 
länk brister och texterna för översättning 
blir försenade.
 I likhet med andra företag består Han-
delsbankens årsredovisning av en mängd 
olika typer av text: tunga redovisningsprin-
ciper, själva sifferredovisningen, VD-ordet, 
miljöredovisning, ansvarsfullt företagande, 
personalavsnittet, rörelsegrenar m m. 
Dessutom är sekretesskraven extremt 
höga. Dokumenten ligger på en skyddad 
server dit ett begränsat antal personer har 
tillgång. De krypteras innan de laddas upp 
på en FTP-server hos byrån. Inte förrän 
bokslutskommunikén är publicerad får 
man lätta på sekretessen lite. 
 Det stora jobbet är egentligen inte själva 
översättningen. Det som vållar problem 
och tar tid är alla ändringar. Eftersom båda 
språkversionerna ska publiceras vid samma 
tidpunkt kan man inte vänta med översätt-
ningen tills den svenska versionen är klar. 
Det är en ständig balansgång – även med 
hjälp av översättningsminne finns det alltid 
risker för fel när man har flera versioner. 

Och som vi alla vet är det omöjligt att hitta 
alla småfel vid första genomläsningen av 
den färdiga texten. 
 För att klara allt detta finns en del nöd-
vändiga egenskaper: att man är flexibel till 
bristningsgränsen, har en ängels tålamod, 
hökögon samt att man är beredd att jobba 
nästan dygnet runt i vissa skeden.  Och ja 
– förmågan att hålla flera bollar i luften 
är inte så dumt heller. Trots det är det ett 
roligt jobb – man ser hur det blir klart och 
man har någonting att visa upp efter allt 
slit.

ÖVERSÄTT DIREKT I LAYOUTPROGRAM Så vitt 
jag förstår översätts de flesta bakvagnar 
(sifferdelen) i Word eller Excel och sedan 
kopieras de in i InDesign (eller annat 
layoutprogram). Detta görs inte helt 
automatiskt utan det finns en hel del ma-
nuella ingrepp. Så du levererar en korrekt 
översättning som kan bli fel i överföringen. 
Lägg till att det tar tid för byrån att göra 
jobbet. Det säger sig självt att det är lön-
samt att leverera en mer eller mindre färdig 
InDesign-text där byrån bara behöver göra 
layoutjusteringar och du vet att texten är 
din egen. Gör du detta bör du kunna ta 
mycket mer betalt. Jag ser detta som en klar 
konkurrensfördel för en översättare. 



11facköversättaren 2/08

LÄRDOMAR

� � � ��

������
��

�������������

��������������������
������������

HOS OSS GÅR JOBBET TILL SÅ HÄR I början 
på januari, översätter vi tidiga versio-
ner av de olika textdelarna i Word med 
hjälp av Translators Workbench. I början 
på februari är den första versionen av 
InDesign-dokumentet klar. Med hjälp av 
TagEditor översätter man dessa – ofta fl era 
gånger om, så att man hela tiden ligger 
den svenska versionen hack i häl.  Innan 
slutversionen är klar har man kanske 
kört igenom fyra gånger. När den svenska 
versionen börjar bli fastställd och projekt-
ledaren lovar att alla ändringar kommer 
att markeras för hand, vågar jag överlämna 
den översatta texten till byrån för slutbe-
arbetning, till exempel text i diagram och 
layoutjusteringar. 
 Sedan börjar den värsta biten. Man är 
rätt trött på texterna vid det här laget, men 
måste korrekturläsa dem gång på gång och 
kontrollera att alla ändringar i svenskan 
följer med. På detta stadium jobbar vi i 
InCopy (InDesigns enklare kusin) och läg-
ger in ändringarna själva. I slutfasen blir ett 
lopp mot klockan – det obönhörliga tryck-
datumet närmar sig, alla blir hysteriska, pa-
niken är nära, vågar man ge trycklov? Till 
slut håller man tummarna och gör det. Och 
när årsöversikten har godkänts är det bara 
att kavla upp ärmarna och ta itu med den 

mycket längre årsredovisningen med alla 
noter till de fi nansiella rapporterna.  Och 
det är här TagEditor verkligen kommer till 
sin rätt. 

TAGEDITOR – EN OVÄRDERLIG HJÄLP TagEditor 
ingår i SDL Tradosprogrammen. Jag började 
med att använda den till översättning av 
Excel- och PowerPoint-fi ler, vilket är ett bra 
sätt att lära sig grunderna. Att gå en kurs är 
ingen dum idé! 
 Först exporterar man från InDesign till 
ett format som heter InDesign Interchange 
med fi ländelsen: inx. Om du inte har 
InDesign kan layoutbyrån göra konver-
teringen, men det är en klar fördel att ha 
programmet – inte minst för att förbereda 
dokumentet, till exempel ta bort eventuella 
hårda radmatningar som gör översätt-
ningsjobbet krångligare. 
 Interchange-fi len öppnas i TagEditor 
(det brukar ta väldigt lång tid) och man 
jobbar mot översättningsminnet precis 
som vanligt i ett fi lformat som heter ttx 
och med exakt samma kommandon som i 
Workbench och Word. Det brukar fungera 
bäst om man är väldigt noggrann med att 
bevara alla taggar i målöversättningen. 
Även om man har texten i översättnings-
minnet måste man ibland lägga till taggar. 

Sedan sparar man dokumentet som en ny 
.inx fi l (med ett annat namn) och impor-
terar tillbaka det i InDesign. Om allting 
fungerar som det ska har man ett färdigt 
dokument som behöver justeras en aning 
av layoutfolket. Givetvis kan du göra egna 
efterjusteringar av texten i InDesign innan 
du levererar. 

MEN DET FINNS EN DEL FALLGROPAR Ibland 
har man problem med att spara måldoku-
mentet, ofta på grund av problemen med 
taggarna. Mitt sätt att lösa det är att skapa 
ett nytt minne enbart för dokumentet, 
rensa ttx-dokumentet i minnet och köra 
om .inx fi len med hjälp av Translate to 
fuzzy.   
 Jag rekommenderar starkt att man testar 
innan man börjar jobba med årsredovis-
ningar i .inx fi ler i TagEditor. Om man 
behöver hjälp fi nns det diskussionsgrupper 
på svenska och engelska för Tradosanvän-
dare på Yahoo Groups. SDL:s supportsajt 
har varit till stor hjälp för mig och inte 
minst den alltför sällan lästa manualen. 
Välkommen att kontakt mig om ni behöver 
mer information. Och skulle ni vara intres-
serade fi nns Handelsbankens årsredovis-
ning på engelska på www.handelsbanken.
se/ireng.                                    HELEN TAYLOR
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NYHETER

Utsatta språk

Boktipset

Brett Jocelyn Epstein, 
brett@awaywithwords.se

Han grundade Living Tongues Institute 
for Endangered Languages (se http://

www.livingtongues.org/). Hans fascineran-
de bok handlar om hur många språk håller 
på att dö och varför vi ska bry oss om det.
 Han skriver att år 2001 talades 6912 språk 
i världen, men att inom 100 år kommer 
hälften av dem att ha försvunnit. När ett 
språk dör, dör även kunskap, kultur och 
grammatiska mönster som visar hur folk 
tänker. Det är t.ex. intressant att veta hur 
många ord ett språk har som har med ris 
att göra (som ifugao i Filippinerna).
 När vi lär oss om en annan kultur och 
ett annat sätt att tänka, hjälper det oss att 
förstå vad det betyder att vara människa i 
vår värld. Ett långt citat från boken förkla-
rar närmare: ”We have seen at least three 
compelling reasons to safeguard and docu-
ment vanishing languages. First is the fact 
that our human knowledge base is rapidly 
eroding. Most of what humans have lear-
ned over the millennia about how to thrive 
on this planet is encapsulated in threatened 
languages. If we let them slip away, we may 
compromise our very ability to survive as 
our ballooning human population strains 
earth’s ecosystems. A second reason is our 

rich patrimony of human cultural heritage, 
including myth and belief systems, wis-
dom, poetry, songs, and epic tales. Allowing 
our own history to be erased, we condemn 
ourselves to a cultural amnesia that may 
undermine our sense of purpose and our 
ability to live in peace with diverse peoples. 
A third reason is the great puzzle of human 
cognition, and our ability to understand 
how the mind organizes and processes 
information. Much of the human mind is 
still a black box. We cannot discern its in-
ner workings – and we can often only know 
its thoughts by what comes out of it in the 
form of speech. Obscure languages hold 
at least some of the keys to unlocking the 
mind. For all these reasons, and with the 
possibility of dire consequences for failures, 
documenting endangered languages while 
they may still be heard, and revitalizing 
tongues that still may be viable, must be 
viewed as the greatest conservation chal-
lenge of our generation.”
 I boken ger Dr. Harrison många exempel 
på unika och intressanta saker från olika 
språk, som yakut, !xoon, o’oodham, vilela, 
nggela, itza mayan, tofa, med mera, som 
gör att läsarna får en känsla för vad vi kan 

lära oss av olika språk, och vad världen 
skulle förlora om språken försvann.
 Jag skrev en längre recension om When 
Languages Die på min blogg om översätt-
ning (http://brave-new-words.blogspot.
com) och David Harrison, som jag inte 
känner, läste den och föreslog då att jag 
skulle läsa en bok som heter Saving Lan-
guages av Lenore A. Grenoble och Lindsay 
J. Whaley. Båda undervisar vid Dartmouth 
College i USA och forskar i utsatta språk. 
Deras bok fokuserar på hur man kan rädda 
språk på ett ”community-driven, bottom-
up” sätt (dvs. det är folket som talar ett visst 
språk som bestämmer att de vill rädda det 
och på vilket vis och det har ingenting med 
myndigheterna att göra). I Saving Langu-
ages ger författarna förslag på hur man 
kan ”revitalize” ett språk, med exempel 
från olika språk, som shuar, mohawk och 
kaurna. 
 Jag tycker att det är väldigt intressant att 
läsa först When Languages Die för att förstå 
vad det betyder när språk dör, och sedan 
Saving Languages för att få idéer om hur vi 
kan rädda och återuppliva världens utsatta 
språk.                     

 BRETT JOCELYN EPSTEIN

Förra året läste jag många intressanta böcker och en av mina favoriter 
var When Languages Die av K. David Harrison, som är professor vid 
Swarthmore College i USA. 

Koranen nu på estniska

Kontaktperson: Loole Hagberg,
031-338 12 37, info@bestkusten.se

Baltiska

Muslimernas heliga bok Koranen har nu 
även översatts till estniska. Översättare var 
Haljand Udam, som är en av Estlands bästa 

Fortsättning från Språkgrupperna

islam- och korankännare. Upplagan uppgår 
till 2000 exemplar.              
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Boken fi nns 
att beställa
på nätet.
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För alla språkproffs

Med WordFinder kan du få tillgång till fler än 100 olika ordböcker på 12 olika
språk. Med ett musklick får du förslag på översättningar, fraser och synonymer
som enkelt förs över till din egen text. Dessutom har vi program som analyserar
grammatiken och stilen på dina engelska texter. 

Oavsett om du använder PC, Mac eller Internet, hjälper vi dig att ta fram den
lösning som bäst passar ditt företags behov.

10% rabatt  10% rabatt  10% rabatt   

Som medlem i SFÖ har du alltid 10% rabatt på hela vårt sortiment.

Vi erbjuder språkverktyg och
elektroniska ordböcker på 12 olika språk.

www.wordfinder.se

Söker du de rätta orden?
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Mäss-
erbjudande
i vår monter på

SFÖ:s konferens

Give peas 
a chance
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Fortsättning från Språkgrupperna
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KRÖNIKAN

När jag kom till Stockholm i januari 
2006 efter ett drygt års vistelse på 

Jamaica var jag ganska trött på en del 
av mina kunder. Jag ville hitta ett sätt 
att skaffa kompletterande intäkter så 
att jag inte längre var helt ekonomiskt 
beroende av översättningar. 
 Visst är det praktiskt att ha fem meter 
från sängen till arbetsplatsen, men 
översättaryrket kan vara mycket ensamt 
för att inte säga asocialt. Jag brukar på 
skämt säga att jag trivs bäst när jag har 
två taxametrar som tickar samtidigt. Det 
ligger i mitt småländska blod. Nu har 
det övergått från att vara bildligt till att 
vara bokstavligt. Vem vet? Kanske var 
mitt gamla skämt den katalysator som 
fick idén att uppstå.
 Jag erkänner också blankt. Jag är en 
grabbhalva som alltid tyckt om att köra 
bil.

START När jag började som översättare 
1999 visste jag inte ett dugg om översätt-
ningsbranschen. Jag visste precis lika lite 
om taxibranschen 2006, så jag anmälde 
mig bara till en kurs för taxiförarlegiti-
mation på en av de större beställnings-
centralerna i Stockholm. 
 Beställningscentraler har avtal med 
åkare som kör för dem. Antalet bilar 
per åkare varierar kraftigt. Aktierna i 
beställningscentralerna ägs för det mesta 
av åkarna. Därutöver finns det så kallade friåkare som bygger upp 
sina egna kundnät.
 När jag kom till Stockholm hade jag bara en vag aning om var 
t.ex. Gullmarsplan låg, och jag borde absolut inte ha blivit godkänd 
i Vägverkets prov för att få taxiförarlegitimation i Stockholms län. 
Mitt första stapplande körpass körde jag den 29 april 2006. Trots 
min bottenlöst usla lokalkännedom har jag faktiskt inte blivit 
utskälld en endaste gång. Många har skrattat hjärtligt åt mig när 
jag behövt slå upp välkända gatunamn, men ingen har blivit arg. 
Jag är ganska snabb på att läsa karta, och det klarar man sig långt 
på. Det som får folk att härskna till är när chauffören säger: ”Jag 
hittar!!”, sätter på taxametern och kör åt fel håll. Och det kan man 
väl förstå.

NYTTA Kundnyttan med routern är nog borta om två år. Då är 
hastigheten så bra och abonnemangskostnaden så låg att alla 
någorlunda professionella användare har någon typ av mobilt 
bredband, och då behöver de inte längre bilens abonnemang. Mo-
billaddarna däremot kommer att behövas så länge det finns mobil-
telefoner. Den stora nyttan ligger hos framtidens taxichaufförer.  

ARBETSSÄTT All research, allt termi-
nologiarbete och nötknäckande gör jag 
med fördel i taxibilen. Liksom att skicka 
e-brev, skriva fakturor, sköta bokföring 
och liknande. För min del gäller att 
jag är mycket snabbare på det vanliga 
tangentbordet än på den bärbara da-
torns. När jag kommer hem går således 
själva översättningsarbetet med blixtens 
hastighet. När jag översätter vill jag inte 
heller bli avbruten som man blir när 
man kör taxi. 

MEDFÖLJANDE FÖRDELAR Sedan jag 
började få intäkter från taxikörandet 
har jag kunnat ha mer is i magen när 
jag lämnat anbud på översättnings-
jobb. Jag har även kunnat ta lite risker 
och göra jobb på royaltybasis. I höstas 
gjorde jag ett fantastiskt kul sådant 
jobb på drygt 25 000 ord. Huvuddelen 
av pengarna kommer att utbetalas en 
gång i kvartalet i tre år med början nu i 
vår, och jag vet såklart inte hur mycket 
jobbet kommer att ge i slutändan. Det 
jobbet hade jag nog inte tagit innan jag 
började köra taxi.

EKONOMI Min totala investering 
har varit cirka 6 000 kr. All utrust-
ning utom datorn och Internetabon-
nemanget är köpt hos Clas Ohlson. 
Internet-abonnemanget kostar under 

200 kronor per månad, och det lär inte bli dyrare med tiden.
 Lönestatistiken från SFÖ som kom ut i februari i år är inte direkt 
någon munter läsning. För taxichaufförer existerar det ingen till-
gänglig lönestatistik, men profilen på återväxten talar för sig själv. 
En kombination av yrkena kan dock ge en riktigt vettig ekonomi.

AVSLUTNING Förutom översättare kan jag se flera andra frilan-
sande yrkesgrupper som skulle kunna ha glädje av IT-bulleidén. 
Fotografer, journalister, konsulter är de första jag kommer att 
tänka på. Taxibranschen är väldigt mansdominerad, så lite kvinn-
liga översättare som chaufförer skulle göra susen.

JAG SVARAR gärna på frågor via e-post (marten.gantelius@gmail.
com) eller på mobiltelefonen 076–296 64 95. Ring mig inte utan 
skicka mig ett sms så ringer jag upp. Jag tar inte telefonen när jag 
kör bil. Jag kommer att följa konferensens program under lörda-
gen. Då går det också bra att prata med mig i pauserna.

MÅRTEN GANTELIUS

Civilingenjör Väg-och Vattenbyggnad, LTH 1974
Dansk-svensk translatorsexamen, Handelshøjskolen i Köpenhamn 2003

IT-bulle – något för 
frilansare?

Definition:
En IT-bulle är en taxibil som 
innehåller bärbar dator, mobilt 
Internet samt en bredbandsrouter. 
Under väntetider och dödperioder 
kan chauffören arbeta med datorn. 
Under färd kan kunden ta fram sin 
bärbara dator eller värstingmobil 
och logga in sig på bilens 
abonnemang (I min utrustning 
ingår även mobilladdare till de 
10 vanligaste märkena. Servicen 
är gratis.). Ordet ”IT-bulle” 
har varumärkesnummer 394147 i 
konungariket Sverige.

 FOTO: MALIN JONELL
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Medlemsnytt

Vi önskar följande medlemmar 
välkomna i SFÖ:

Tranflex AB, Stockholm
Hanneke Johanna Brand, Hamneda
Malin Ericsson, Västerås
Rosalind Eriksson, Täby
Hanna Forsberg, Cambridge
Susanne Fritz-Weber, Svalöv
Mårten Gantelius, Stockholm
Hanna Hallberg, Lund
Russel Hammerton, Nacka
Annelie Hansson, Lövestad
Annika Hedqvist, Lund
Heather Howey, Toronto
Johan Kjällman, Mantova
Susanne Lomander, Linneryd
Eva Nilsson, Malmö
Judith Pain, Bolton
Angelika Schwarz, Kaiserslautern
Mathilda Solid, Kvidinge
Karolina Sundkvist, Linköping
Elisabeth Svensson, Asarum
Anna Söder, Lund
Margareta Ulvdell-Diers, Gifhorn

GOTT & BLANDAT

Meddelande
Vi är nu 980 medlemmar!

Om du sett...
...eller hört något du vill att vi ska 
skriva om eller ta in i Facköversättaren, 
skicka det till:
Loole Hagberg, info@bestkusten.se

Londonöverenskommelsen¹  är snart ett 
faktum, och effekterna märks redan tydligt. 
För många patentöversättare innebär det 
stora intäktsbortfall. Nu gäller det att se till 
möjligheterna.
 Officiellt träder de nya reglerna i kraft 
den 1 maj i år. Den svenska regeringen 
jobbar enligt rykten hårt för att få den 
nödvändiga lagstiftningen på plats i tid. 
Troligtvis hinner de.
 Översättare som vill befästa sin position 
bör ägna lite tid åt marknaden just nu. Det 
är rimligt att kvalificerade översättare av 
patent ska kunna ta ordentligt betalt för sin 
tid och kompetens även vid översättning 
av patentkraven. Och framöver blir det 
också angeläget att kunna ta betalt för det 

merarbete det innebär att sätta sig in i de 
övriga delar av patenttexten som är viktiga 
för förståelsen, och därmed översättningen, 
av just patentkraven.
 Naturligtvis är detta lättare sagt än gjort. 
Men inte mindre angeläget för det.
 Exakt vilka prismodeller och prisnivåer 
som kommer att tillämpas på marknaden 
är det ingen som vet i dagsläget. Det går 
inte heller att förutspå i vilken utsträckning 
de reducerade kostnaderna för företagen 
kommer att leda till fler patent och fler 
inlämningar i Sverige. Men nu känner vi 
åtminstone till de officiella spelreglerna. 
(mer info på t.ex. www.epo.org eller 
www.prv.se) 

MAGNUS LUNDQUIST

Ny patentlösning i sikte – del 2

¹ Överenskommelsen innebär helt eller delvis slopade krav på översättning av s.k. europeiska 
patent i ett antal europeiska länder (se Facköversättaren 6/07).

I nästa nummer som 
kommer ut omkring den 20 juni 

kommer vi att rapportera 
från SFÖ:s konferens i Västerås 

och mycket annat.

(manusstopp den 17 maj)
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Spöken
Fredagens utfl ykt går till Engsö slott på Ängsö 
i Mälaren. Här spelade Johan Sparre tärning med 
djävulen, här blev änkefru Brita Bååt sånär dräpt 
av sina två döda makar, här fi nns Trollstenen som, 
om den fl yttas, orsakar ond bråd död.
Slottsfrun själv visar och berättar. Törs du?

Mats Svegfors
Landshövding och tidigare chefredaktör 
med en angelägen fråga: Facksvenska, 
fi nns den i framtiden?

Läs mer på konferenssidan www.sfoe.se/konferens08. 

Konsten att mingla
Känner du dig inte riktigt 
hemma i minglet? 
Robbin Battison lär dig 
knyta kontakter!

Erik Andersson 
Han har nyöversatt 
The Lord of the Rings 
och berättar för 
oss om sitt liv med 
hobbitar och orker.

Jonas Hallberg
Konferensens huvudtalare, som 
bland annat berättar om hur han 
baxnar och bävar inför blotta 
tanken på att översätta en utländsk 
mening som innehåller tusen års 
kulturhistoria samt tre oöversättliga 
ordlekar.

Lars Melin
Docenten, språkforskaren och författaren 
till Corporate Bullshit ger oss språkliga 
tendenser i modern svenska.

Olle Josephson
Språkrådets chef, som 
bland annat har skrivit 
den omtalade boken ”ju”, 
är enväldig moderator i 
lördagens språkdebatt.

Birgitta Englund-Dimitrova
Hängiven vitlöksodlare, fritidssmålänning 
och professor som både deltar i språkdebatt 
och pratar översättningsteori.

Lotten Bergman 
Redaktör, kåsör, 
fembarnsmamma, 
basketgalning och 
hejdlös bloggare som 
med liv och lust 
deltar i lördagens 
språkdebatt.

Vi ses väl i Västerås 25–27 april?
SFÖ KONFERENS 2008. ÖVERSÄTTNING – ETT MYSTERIUM?


