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Mats Dannewitz 
Linder
Översätter från  
engelska, franska, 
tyska, danska och 
norska till svenska. 
Auktoriserad translator  

från engelska till svenska. Medlem av 
Facköversättarens redaktion. Driver 
Nattskift Konsult.

Linn Åslund
Magisterexamen i 
statsvetenskap och 
tidigare erfarenheter av  
att arbeta som arkivarie  
och informations-  
förvaltare. Examinerad 

från Linnéuniversitetets magisterprogram 
för facköversättning, inriktning engelska 
–svenska 2015. 
 Driver Linn Åslund Text & Translation. 
Författardebuterar på Rabén & Sjögren 
2018.

Ingrid Simko
Översätter från tyska, 
engelska och franska 
till svenska. 
Auktoriserad 
translator från tyska 
till svenska och aukto-

riserad tolk mellan tyska och svenska. 
 Medlem i SFÖ:s styrelse. Driver IRS 
Translator AB.

Jenny Forsberg
Författare och exami-
nerad språkkonsult i 
svenska. Sedan femton 
år tillbaka driver hon 
soloföretaget Klartext 
där hon hjälper företag 

och myndigheter att göra texter begripli-
ga. Hon har skrivit två romaner och fyra 
fackböcker – den senaste heter Skriv för din 
målgrupp – tips för träffsäkra texter och kom 
ut i september 2017 på Morfem förlag.

Björn Olofsson
Översätter från 
engelska, tyska,  
italienska, norska och 
danska till svenska, 
främst inom teknik 

och vetenskap. Lärare på Tolk- och över-
sättarinstitutet vid Stockholms univer-
sitet. Chefredaktör för Facköversättaren 
och tidigare medlem i SFÖ:s styrelse. 
Driver Tecnita AB.

Fadwi Mohammed
Frilansöversättare 
mellan engelska och 
arabiska. Hon har en 
MA-examen i översätt-
ning och publicerar 
sina funderingar kring 

översättning på The Open Mic. Fadwi kan 
nås på fadwitranslation@gmail.com 

Jost Zetzsche 
Översättare från 
engelska till tyska samt 
författare till diverse 
artiklar och böcker 
om modern översätt-
ningsteknik, främst 

A Translator's Tool Box – A Computer 
Primer for Translators. Jost publicerar 
varje månad The Tool Box Journal – 
ett nyhetsbrev med det senaste inom 
översättningsteknik och översättnings-
marknad. 

Raphael Sannholm
Doktorand i översätt-
ningsvetenskap, Tolk- 
och översättarinstitu-
tet, Institutionen för 
svenska och flersprå-
kighet vid Stockholms 

universitet. Forskar i hur översättare 
fungerar som kollektiv och interagerar 
med varandra och sin omgivning.

Katarzyna E 
Slobodzian-Taylor 
Översätter medicin-
ska och vetenskapliga 
texter samt patent från 
engelska till polska. 
Driver Mastermind 

Translations i brittiska Cheltenham 
och bloggar flitigt om aktuella ämnen 
för översättare. Medlem av Institute of 
Translation and Interpreting (ITI) och 
uppskattad talare i internationella sam-
manhang.

Skribenter i 
Facköversättaren 
nr 4/2017
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Styrelsen har ordet

styrelsen@sfoe.se

D
e senaste 4–5 åren har vi 
sett en växande trend som 
påverkar SFÖ:s medlem-
mar direkt. Varje dag får 
vår byrå flera intresse- 

anmälningar från översättare som visar 
sig vara falska. Bedragaren har kapat en 
annan översättares namn och cv och 
bytt ut mejladressen och telefonnumret 
(oftast direkt från Proz.com och liknan-
de webbsajter). Målet är att leverera en 
Google-översättning och få betalt innan 
det upptäcks.
 Det kan låta osannolikt att en byrå 
skulle luras av detta och oftast kan man 
se direkt att det är ett kapat cv: felstav-
ningar, telefonnumret stämmer inte med 
landet, namnet har vi sett förut. Men det 
blir svårare och svårare och kräver mer 
och mer tid att hitta äkta översättare. En 
gemensam nämnare för alla dessa intres-
seanmälningar är att de kommer från 
gratis mejltjänster, som Gmail, Outlook, 
Yahoo och Hotmail, där man kan skapa 
gratis mejladresser utan någon verifiering 
av vem du faktiskt är.
 
DET hAR GÅTT så långt att vår byrå kastar 
bort nästan alla intresseanmälningar som 
inte kommer via anmälningsformuläret 
på vår webbplats och alla som kommer 
från en gratis mejladress. Vi vågar helt 
enkelt inte chansa längre. Det är natur-
ligtvis till nackdel för seriösa översättare 
som mejlar oss och jag tror inte att det 
bara är vår byrå som agerar så.

 Naturligtvis finns det flera sätt för 
byråer att skydda sig mot bedragare. 
Att ringa individen, att kontrollera 
referenserna, att söka ”namnet+trans-
lator scam” för att se om namnet finns 
på listor av bedragare som Translator 
Scammers Directory. Men det hjälper 
inte översättare som är omedvetna om 
problemet.
 
EN LÖSNING äR att översättare slutar 
använda dessa gratis mejltjänster. En 
snabbsökning visar att 161 SFÖ-medlem-
mar använder Gmail, 43 Hotmail, 21 Yahoo, 
och 9 Outlook. Det finns säkert fler gratis 
mejltjänster bland medlemmarna. 
Det motsvarar omkring 25 procent av 
föreningens medlemmar.
 Översättare kan ha flera anledningar 
att använda gratis mejltjänster. Men det 
finns en ännu viktigare anledning att 
man inte ska göra det. Vi är professionella 
översättare och vi ska presentera oss  
som professionella. En gratis mejladress 
sänder signaler till kunder att man 
översätter vid sidan om sitt vanliga yrke, 
något som man provar på, något som 
inte är tillräckligt viktigt för att betala 
de fattiga hundralappar som det kostar 
att ha en egen domän. Prisexempel på 
domäner här. 
 Om så faktiskt är fallet är det helt i sin 
ordning. Men jag tror att många använder 
en gratis mejladress bara för att man ald-
rig har tänkt på att mejladressen är viktig. 
Gratis är gratis, så varför ändra på saken?
 

OM DU äR ny i yrket är ditt bästa calling 
card en egen domän och egen mejladress 
kopplad till den. Du har större chans att 
få in en fot när du kontaktar nya poten-
tiella kunder och det hjälper dig att ses 
som etablerad och seriös. För etablerade 
översättare som vill hitta nya kunder 
finns inga fördelar med att använda en 
gratis mejltjänst, bara nackdelar. ”@
gmail.com” höjer inte din status bland 
kunder. I bästa fall är det neutralt, i vär-
sta fall upplevs det rent negativt.
 I framtiden hoppas jag att SFÖ kan 
erbjuda varje medlem en mejladress som 
kan användas av dem som saknar en 
egen domän. Till dess uppmuntrar jag 
alla SFÖ-medlemmar att köpa en egen 
domän och sluta använda en gratis mejl-
adress för att kommunicera med kunder.

DAvID ORDOUBADIAN

Nu är det dags att 
pensionera din 
gratisadress
Jag bär många hattar inom översättningsyrket: översättare, granskare, entre-
prenör, marknadsförare, IT-ansvarig, delägare, mentor, styrelsemedlem i SFÖ. 
Det finns säkert några till som jag inte kommer på just nu. Något motvilligt tar 
jag nu på mig en ny hatt – som vis man. Jag har ju fyllt 50 och vill gärna tro att 
jag börjar kunna några saker som kan hjälpa mina kolleger. Det finns något 
som har oroat mig länge inom branschen och som är viktigt för oss alla.
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Styrelsen informerar

styrelsen@sfoe.se

Redaktören har ordet

redaktor@sfoe.se

D
et var ett gäng förväntans-
fulla styrelseledamöter 
som samlades utanför 
Hotell Lundia i Lund den 
10–11 november inför 

styrelsemötet.  Vår första punkt på 
programmet var nämligen en visning av 
den konferenslokal som konferensgrup-
pen bokat till SFÖ:s konferens som hålls 
just i Lund i vår. Se sidan 5. Boka alltså 
in den 20–21 april i kalendern! Besöket i 
de fina och rymliga lokalerna åtföljdes av 
mer sedvanligt styrelsearbete. Här följer 
några punkter som avhandlades.

n Det är mycket positivt på siffersidan 
för SFÖ. De åtgärder styrelsen vidtagit 
för att råda bot på tidigare underskott 
har gett resultat och antalet medlemmar 
verkar åter öka, om än med små tal. Det 
ledde till entusiastiska diskussioner i 
styrelsen om vilka verksamheter och 
förmåner för medlemmarna vi ska satsa 
extra på. Budgetgenomgången blev 
därmed osedvanligt lättsam. Antalet 
medlemmar har gått ner de tre senaste 
åren, men i år har vi glädjen att meddela 
att trenden verkar ha brutits och att vi nu 
blir fler medlemmar igen!

n Ett mycket omfattande arbete har 
genomförts på kansliet för att övergå till 
nya IT-system. Nu börjar arbetet äntligen 
bli klart. SFÖ:s kassör, Christina Norrman, 
avslutar sitt uppdrag efter det här året och 
valberedningen är på jakt efter en ny kan-
didat. Är du intresserad av att bli vår nya 
kassör, skriv då ett meddelande till val@
sfoe.se. Om du vill ha mer information, får 
du gärna kontakta Christina på christina- 
styrelsen@sfoe.se. Du behöver inte kunna 
bokföring, utan det räcker med att du är 
analytisk och hyfsat organiserad.

n Styrelsen förde också mycket diskus-
sioner om de övergripande målen för SFÖ 
och hur vi ska utveckla föreningen. En 
återkommande svårighet är att få med-
lemmar att engagera sig och att arbeta för 
föreningen och vi har diskuterat möjlig-
heten att erbjuda en kurs i styrelsearbete 
som en morot till dem som skulle vilja 
vara med, men som känner sig osäkra på 
vad styrelsearbete egentligen innebär.

n Vi har många järn i elden inom 
styrelsen och grupperna. Tveka inte att 
kontakta oss i styrelsen (styrelsen@
sfoe.se), om du vill veta mer specifikt 

SFÖ:s nya styrelse – forts.
n När styrelsen presenterades i 
Facköversättaren nr 3/2017 tappade 
vi bort Jörg Heinemann. Redaktören 
beklagar.

Jörg heinemann 
Jörg översätter 
från ett flertal 
språk till tyska, 
bor i Hamburg och 
jobbar som frilans 
sedan 2014. Innan 
dess hade han 
en liten översätt-

ningsbyrå med högkvalitativt språk- 
arbete som fokus. Strävar efter att 
kontakten mellan frilansare och 
språkföretag ska bli mer utbalanserad 
– man behöver varandra, och detta 
borde också återspeglas till exempel 
i avtalen emellan parterna.

E
n massa spännande tankar 
i detta nummer, inte minst 
Jenny Forsbergs funderingar 
om introverta. Jag har alltid 
upplevt mig själv som introvert,  

och tyckt att översättarlivet perfekt mot-
svarade hur jag ville inrätta min tillvaro. 
Men kanske är varken jag eller gemene 
översättare så introverta som vi tror? 
Jenny har dessutom skrivit en spännande 
bok om just skrivande, vilken vi presen-
terar på sidan 11! 
 Mats Linder har besökt Språkföretagen, 
några hack uppåt i näringskedjan, och 
Linn Åslund intervjuar Mona Mörtlund.  
Vad har hon med facköversättning att göra 
då? Tja, att översätta RFSL:s HBTQ-ordlista 
till meänkieli platsar som en facköversätt-
ningsfeat i kubik. Vi presenterar gäst- 
skribenten Fadwi Mohammed som har 
goda råd om att markera sin närvaro i  
cyberrymden genom att twittra.  

Hur introverta är vi egentligen?
Sammalunda har vår sedan tidigare 
välkände kollega Jost Zetzsche.
 Många lever i villfarelsen att universitets- 
utbildning kring översättning är något 
som ligger låååångt från verkligheten, men 
Raphel Sannholms nyutvecklade kurs på 
TÖI – Tolk- och översättarinstitutet – och 
hans forskningsprojekt kring översättare 
som kollektiv visar att även den akademiska 
världen är på bettet och följer med sin tid!
 TÖI har för övrigt använt en text av 
vår polsk-brittiska kollega Katarzyna E. 
Slobodzian-Taylor som översättningsobjekt 
i höstens kurs IT-översättning, och vi pre-
senterar en studentöversättning av Kaisas 
intressanta blogginlägg om säkerhetsfrågor 
– även för att visa att de blivande översättar-
na på våra universitet kan sina saker!
 Och slutligen, läs om vad som timat på 
Hieronymusdagarna i olika landsändar, 
vad dina kollegor (och kanske just du?) 
tyckte om SFÖ:s medlemsdagar i Göteborg, 

och senaste nytt om vad som är på gång i 
Lund i april 2018.
 Facköversättarens redaktion drar sig nu 
tillbaka för att midvinterblota, var och en 
på sitt sätt, men i februari hörs vi av i 2018 
års första nummer, med stort och smått 
kring vad som har hänt i översättningens 
värld medan snön legat vit på taken!
 En välförtjänt och vilsam vinterledighet 
önskar vi på redaktionen alla våra läsare!

BJÖRN OLOFSSON

chefredaktör

vad som är på gång eller har idéer och 
synpunkter eller vill engagera dig i något 
av föreningens alla roliga projekt!

Charlotte, Christina, David, Elin, Elisabeth, 
Ingrid, Jörg, Loole, Sofia och Örjan
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S
FÖ:s konferens 2018 blir 
något kortare än under 
de senaste åren. Istället 
erbjuds möjlighet att gå  
en kurs före eller efter  

konferensen. Och det är ju en utmärkt 
chans att, när man ändå är på plats,  
förkovra sig ytterligare, utöver alla de nya  
kunskaper som man får på konferensen.  
Fortbildningsgruppen har arbetat hårt 
med att anordna intressanta kurser 
på plats i Lund. Hittills är det klart att 
kursen ”Fordonsterminologi, engelska till 
svenska” (med tonvikt på tunga fordon) 
med översättaren och SFÖ-medlemmen  
Klas Törnqvist som kursledare anordnas  
på torsdagen den 19 april, och på söndagen  
den 21 april kommer Thea Döhler, 
ekonom, rådgivare, pedagog m.m. och 
med lång erfarenhet av att arbeta mot 
översättningsbranschen, att hålla en 
workshop på tyska med rubriken  
”Honorare verhandeln, aber richtig:  
Zielorientiert, geschickt und auf Augenhöhe”, 
där de som är verksamma på den tyska 
marknaden kan lära sig att förhandla 
om sina arvoden. Det kommer även att 
hållas bikupor i ämnena CAT-verktyg 

SFÖ-konferensen 2018
och pitchning. Håll utkik i mejlkorgen 
efter inbjudningarna från SFÖ:s kansli så 
att du inte missar att anmäla dig.
 
n Konferensen inleds på fredagen den 20 
april kl. 12 med lunch, men redan på för-
middagen, kl. 9.30 finns det möjlighet att 
gå på en guidad stadsvandring som leds 
av SFÖ-medlemmen Agneta Eriksson. 
Agneta är, förutom översättare, auktori-
serad Skåneguide med fokus på Lund och 
Malmö. Rundvandringen ingår i priset 
för konferensen. Konferensen avslutas 
ca kl. 16 på lördagen.
 
n I förra numret av Facköversättaren 
rapporterade vi om Mats Dannewitz 
Linders föredrag om maskinöversätt-
ning. Nu kan vi berätta att föredraget 
kommer att följas av en paneldiskussion 
i samma ämne, ledd av Mats och med 
representanter från några översättnings-
byråer som deltagare.
 
n Det har även skett en förändring i 
konferensgruppen: David Friedman har 
gått vidare till andra uppgifter och i stället 
har gruppen rekryterat Bodil Bergh i 

Malmö, översättare från engelska, danska 
och italienska till svenska. Vi är glada 
över att få förstärkning i gruppen och 
hälsar Bodil välkommen samt önskar 
David lycka till med hans nya uppgifter.
 
n Ett av föredragen under konferensen 
har rubriken ”IT med glimten i ögat: 
Att beställa översättningar som speglar 
varumärke”. Föredraget hålls av Jennie 
Forsberg som är marknadskommunikatör 
på Lundalogik, ett marknadsledande 
CRM-företag som behöver köpa in över-
sättningstjänster för sin verksamhet. Hon 
kommer att ge oss en bild av vilka krav-
ställningar och överväganden som kan 
finnas hos en slutkund som står i begrepp 
att upphandla översättningstjänster. En 
verkligt viktig kunskap för en översättare 
att ha med sig i sin verksamhet.
 
n Den 10 och 11 november höll styrelsen 
möte i Lund (se sid 4) och fick i samband 
med det se konferenslokalerna. Alla var 
nöjda och ser fram emot konferensen.

Konferensgruppen genom 
INGRID SIMKO

SFÖ:s styrelse utanför Stadshallen i Lund.

På väg mot

mailto:syd%40irs-translator.com?subject=
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SPRÅKFÖRETAGEN

S
pråkföretagen bildades 
2012 eftersom det fanns ett 
behov av en organisation 
för översättnings- och tolk-
företag. För närvarande har 

man 12 medlemmar, som tillsammans 
täcker ca 50 procent av den totala språk-
marknaden (och 70 procent av tolk- 
marknaden i Sverige). För att bli medlem 
krävs att man har arbetsgivaransvar och 
en omsättning över fem miljoner kronor. 
Föreningens syfte är att bidra till förstå-
elsen för branschen, att utöva påverkan 
– bland annat som remissinstans, att öka 
samarbetet mellan medlemsföretagen, 
att hävda etiken på området (man har 
nu utvecklat en etisk standard), och att 
påverka EU via EUATC (the European 
Union of Associations of Translation 
Companies).
 Språkmarknaden år 2016 omsatte  
ca 3 miljarder kronor (varav tolksektorn 
stod för 65 procent). Enligt SNI, standarden 
för svensk näringsindelning, finns det ca 

Språkföretagen och 
sju sätt att äga världen
I september hade branschföreningen Språkföretagen årsmöte med 
informationsmingel. Föreningen presenterades av sin styrelseordförande 
Anne-Marie Colliander Lind, varefter Andreas Ekström presenterade 
Sju sätt att äga världen.

kommer att minska medan behovet av 
översättning ökar.
 Bland de verksamheter man just nu 
ägnar sig åt är att vidareutveckla statis-
tikinsamlingen, att utveckla ackredi-
tering som utbildningsinstans och att 
ta fram informationsmaterial. Tidigare 
har dokumentet Att upphandla översätt-
ningstjänster tagits fram i samarbete 
med SFÖ. 

MATS DANNEwITZ LINDER

Fakta Språkföretagen

n Branschförening för språkföretag

n 12 medlemsföretag

n Syfte: att verka för en kontinuerlig, 
hållbar utveckling av hela språk- 
branschen, oavsett om medlemmarna 
ägnar sig åt det talade eller skrivna 
ordet.

n Språkföretagens webbplats

4 500 företag inom språkbranschen,  
varav 500 med en omsättning på över fem 
miljoner kr. Föreningen Språkföretagen 
arbetar bland annat med att samla in 
och tolka statistik – till att börja med 
främst på tolkområdet. Prognosen är, 
föga förvånande, att behovet av tolkning 

Anne-Marie Colliander Lind.

Språkföretagens styrelse från vänster till höger: Christian hammer, Teknotrans, Anne-Marie Colliander Lind, Inkrea.se, 
Jonas Ahlstedt, Transvoice, Thomas Rösch, Comactiva Laguage Partner, Cecilia Enbäck, Translator Scandinavia, 
Pirkko T Kyllönen, Språkservice Sverige, Anders Uddfors, Sematix. 

FOTO : ST EFAN KOSK INEN

https://www.euatc.org/
https://www.almega.se/app/uploads/imported/Upphandla-oversattningstjanste-A.pdf
https://www.almega.se/app/uploads/imported/Upphandla-oversattningstjanste-A.pdf
mailto:mats.linder%40gmail.com?subject=
https://www.almega.se/forbund-branscher/almega-tjansteforetagen/sprakforetagen/
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SPRÅKFÖRETAGEN

Fakta Andreas Ekström

n Journalist, författare och föreläsa-
re med bas i Malmö-Lund

n Kulturjournalist på Sydsvenskan

n Årets talare i Genombrotts-
kategorin 2015 och 2017 nominerad 
till Årets talare i kategorin Man.

n https://www.andreasekstrom.se

1 vem äger min identitet? 
Andreas gav ett fiktivt exempel, 

nämligen hur man i ett land som dagens 
Grekland ska göra för att hantera medbor-
garidentiteter elektroniskt, så som vi gör 
med våra e-legitimationer. I Grekland är  
banksituationen sådan att det knappast går 
att använda den lösning som vi har i Sveri-
ge, med goda kompetenser och väl etablerat 
samarbete. Finns det något alternativ? 
Vilket företag har både en enastående god 
ekonomi och elektronisk kontakt med en 
stor del av den uppkopplade befolkning-
en? Facebook förstås! Bra, skulle nog den 
grekiska regeringen tycka. Att det skulle 
ge Facebook ännu större grepp om sina 
kunder, på bekostnad av deras integritet … 
tja, det kan man kanske bortse ifrån.
 Integritet, säger Andreas, är en lyx för 
den som har råd. Och i Sverige är det visser-
ligen inte Facebook som hanterar våra elek-
troniska identiteter, våra BankID:n – men 
ändå privata intressen, nämligen bankerna. 
Samtidigt används BankID av myndighe-
terna. Borde det inte vara en statlig uppgift? 
Idag ägs våra identiteter av bankerna.

2 vem äger vår (digitala) tid? 
Jo, ett enormt oligopol: 89 procent 

av vår digitala trafik går via de tio största 
nätleverantörerna. Visserligen finns det 
nischföretag – men för att hitta dem 
använder vi Google. Och att ett företag 
är stort innebär inte längre att det ger 
många arbetstillfällen.

3 vem tjänar pengar på våra 
pengar?  

Allt färre och allt mer. Faktum är att den 
ena branschen efter den andra krisar på 
grund av digitaliseringen. 
Samtidigt har de fyra svenska 
banker som äger Swish fiffigt 
nog döpt metoden till något 
som inte berättar att det är 
banker som ligger bakom. Och 
kreditkort är en annan metod för banker 
och kreditinstitut att ta betalt för hante-
ringen av våra pengar. Borde det inte kunna 
finnas ett enkelt sätt att betala allt, överallt, 
och till priser som vi har koll på?

7 sätt att äga världen

4 vad gör filterbubblan med oss? 
Alltså att Facebook och Google 

anpassar det vi får se efter vad vi tidigare 
har visat oss intresserade av – välkänt 
fenomen för alla översättare. Andra väljer 
åt oss. Skalbarheten – alltså ”stor blir 
större” – plus spridningskraften gör denna 
verkan allt starkare. Andreas gav ett  
exempel på hur fenomenet kan påverka 
de texter som skrivs: den engelska rubrik-
humorn med dubbeltydighet och fyndiga 
anspelningar är på väg ut – den funkar 
inte i sökmotorerna! 

5 vem eller vad utgör länken  
mellan oss människor? 

Vår tillvaro ändras ständigt, så var finns  
alla uppgifter sparade? Jo, i Facebook- 

kontot! Det är som en 
telefonlista över alla jordens 
människor. Som Clay Shirky  
(konsult som studerar ”inter-  
net som möjliggörare för  
decentraliserade teknolo-

gier”) uttryckte det: ”Getting organized 
just got easier”. Som exempel nämnde 
Andreas Uber, Facebook-events, dejting-
appar, Spotify och … Bokbörsen. Den 
digitala världen håller koll!

6 vill vi att nätet (Facebook,  
Twitter …) ska vara det ställe där 

vi pratar med varandra? 
”Facebook har gjort hela livet till en scen” 
enligt Sam Sundberg på 
Svenska Dagbladet. Man kan 
inte gömma sig! Och termen 
sousveillance – gräsrots- 
bevakning, bevakning  
underifrån – säger delvis 
samma sak: visst kan ”vanligt 
folk” få större möjlighet att 
hålla koll på auktoriteter och myndigheter, 
men det kan också handla om att flytta 
övervakningen till individnivå. Var och en 
kan finna sig övervakad av vem som helst. 
Samhället är internet, och internet är sam-
hället. Men som tur är, påpekar Andreas, 
finns det ingen sökfunktion i Facebook.

7 Riskerar nätneutraliteten – dvs. 
att all trafik ska behandlas lika av 

nätleverantörerna – att avskaffas? 
Ska leverantörerna exempelvis mot betal-
ning kunna främja trafik från vissa källor, 
eller hindra eller påverka innehållet? Ska 
det gå att sälja ”internetpaket”? Detta är 
en högt prioriterad fråga, inte minst i USA. 
Men det finns problemfall även i Sverige.
 Andreas avslutade med att påpeka att 
”just nu har vi all världens möjligheter”, 
dvs. att göra något åt förhållandena ge-
nom att agera på ett informerat sätt. Med 
tanke på att hälften av jordens befolkning 
ännu inte har tillgång till internet kan 
det vara viktigt att försöka styra upp dess 
användning.

MATS DANNEwITZ LINDER

Andreas Ekström från Sydsvenskan bidrog med ett underhållande men 
allvarligt föredrag om vår digitala framtid. Den handlar inte främst om 
teknik utan om sociologi och vår kultur: om balansen mellan makt och 
ansvar och om att ställa de rätta frågorna.

Integritet är 
en lyx för den 
som har råd

Andreas Ekström.

https://www.andreasekstrom.se
mailto:mats.linder%40gmail.com?subject=
https://www.andreasekstrom.se/
https://www.sydsvenskan.se/
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J
ag stöter först på Mona 
Mörtlund i en text i 
tidningen OTTAR, som 
handlar om att hon översatt 
RFSL:s begreppsordlista 

från svenska till meänkieli. Nyfiken-
heten kring detta driver mig till att 
kontakta henne och be om en intervju. 
Under förberedelserna inser jag att Mona 
Mörtlund inte bara är en översättare som 
ledigt rör sig mellan sina två modersmål, 
svenska och meänkieli. Hon är även poet, 
dramatiker och författare. Förutom att 
hon översatt alltifrån Pija Lindenbaum 
till August Strindberg har hon gjort flera 
radiodokumentärer, filmer och teaterpjä-
ser samt givit ut ett antal diktsamlingar. 
När hon var bara tjugofyra år gammal 
var hon med och startade STR-T: Svenska 
Tornedalingars Riksförbund – Torni-
onlaaksolaiset. Jag vill kalla henne 
pionjärkvinna.
 I början av samtalet ger Mona mig en 
kort lektion i tornedalingarnas historia, 
om försvenskning, tidigare generationers 
skam för språket och en kort upplysning 
om att hon använder begreppen meänkieli, 
tornedalsfinska och finska om vartannat. 
Det blir ett samtal om språk, översättning, 
tillhörighet och barnböcker.

Du översätter både till och från 
meänkieli och har vuxit upp med 
två modersmål. vilket språk talade 
ni hemma? Talade du samma språk 
med båda dina föräldrar, t.ex.?
– Vi var elva syskon och hemma blanda-
de vi språken huller om buller men mina 
första språkminnen var på tornedals-
finska. Men svenskan kom nog väldigt 
snabbt. 

Det finns ju en bild av att det normala 
är att vara enspråkig. Men när jag 
lyssnade på dina Tankar för dagen 

INTERVJUN

Ord 
är förbaskat viktiga!

så nämner du att när du växte upp 
var det fullkomligt naturligt att vara 
flerspråkig och idag så är det många 
i Sverige som växer upp i flerspråkiga  
sammanhang på grund av att de själva 
eller deras föräldrar kommit hit som 
invandrare. Att växa upp med bara ett 
språk är långt ifrån en självklarhet, 
ändå är den enspråkiga bilden så 
stark. varför tror du att det är så?
– Ja, det där har jag också funderat på. Vi 
är ju massor av människor som har flera 
modersmål. Det är intressant hur det 
ligger kvar att det normala är att vara 
enspråkig när de flesta människor 
i världen är flerspråkiga och de 
flesta länder är flerspråkiga. Men i 
Europa har det funnits en väldigt 
hård politik mot minoriteter och 
jag tror det här är en kvarleva 
från det.

hur har din egen relation till 
meänkieli varit?
– Jag åkte till England som au 
pair när jag var sexton år och 
jobbade i en judisk 
familj. De frågade 
mig såklart väldigt 
mycket om var-
ifrån jag kom 
och när jag 
berättade 

att vi talade finska i min familj så blev 
de väldigt intresserade. Då upptäckte jag 
att jag visste ju ingenting. Jag visste inte 
varför vi talade tornedalsfinska i min fa-
milj och varför vi inte fick undervisning 
i skolan eller varför det var förbjudet för 
mina föräldrar att tala finska i skolan. De 
väckte något hos mig. De var ju en judisk 
minoritet och för dem var det fullkom-
ligt självklart att man kan tillhöra en 
minoritet och samtidigt leva i det stora 

samhället. Det 
finns ingen 

konflikt 
däremel-

lan. Det 
betydde 
jätte-
mycket 
för mig. 
Det 
finns 

kvar 
hos mig 

Linn Åslund intervjuar översättaren Mona Mörtlund.

https://www.ottar.se/
https://www.rfsl.se/hbtq-fakta/hbtq/begreppsordlista/
https://www.str-t.com/
https://www.str-t.com/
https://www.str-t.com/
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fortfarande. Man måste kunna vara en 
minoritet och ändå vara en del av sitt 
samhälle. Det var som väckarklockor för 
mig. Det är ett engagemang som gått som 
en röd tråd genom mitt liv. 

Du har översatt RFSL:s begreppsord-
lista från svenska till meänkieli. Kan 
du berätta om processen bakom den 
översättningen?
– Det är ett initiativ som är taget av en 
organisation som heter Met Nouret, 
som är ungdomsorganisation till STR-T. 
Jag tycker att det här är ett fantastiskt 
lovvärt initiativ och jag kände att det här 
ville jag verkligen göra. Det är ju så vik-
tigt med ord. Att vi har benämningar för 
saker och ting. Det är ju det vi människor 
gör. Vi namnger saker. Har vi inte ord 
för saker är det mycket svårare att prata 
om det. Det här är ju laddade företeelser 
och desto viktigare att vi har ord för dem 
och att vi kan prata om dem så att det blir 
naturligt. 

Det kan inte funnits så många parallell-
texter med hBTQ–ord? 
– Nej, det är ju det stora jobbet när man 
översätter till meänkieli, för det är ju 
ganska nytt som skriftspråk, även om det 
getts ut mer och mer de senaste trettio 
–fyrtio åren. Tornedalsfinska och riks-
finska har många likheter, men det som 
skiljer är att tornedalsfinska innehåller 
många äldre ord som är borta från 
finskan och har en större inlåning från 

INTERVJUN

I Europa har det 
funnits en väldigt 
hård politik mot 
minoriteter.

svenskan. Det här beror på att tornedals-
finskan var förbjuden och tornedaling-
arna blev utsatta för en 
kraftig försvenskning. 
Det har inte funnits 
någon undervisning i 
språket och eftersom det 
är nytt som skriftspråk 
är det ju ganska mycket 
jobb. Som översättare 
får man ofta välja mellan att låna från 
svenskan, och det gör jag om det är så att 
folk använder de orden. Jag försöker vara 
väldigt lyhörd för vad människor helt 
enkelt säger. Eller så får jag tänka om jag 
kan låna från finskan som är närbesläk-
tat med oss. Men det går inte alltid, för 
finskan har förstås utvecklats och för-
ändrats sen den tid då språket i stort sett 
var likadant på båda sidor gränsälvarna, 
och många ord kan vara främmande 

för tornedalingar på den svenska sidan 
idag.  Det tredje alternativet är att man får 

försöka skapa ett eget ord 
och det händer att jag 
gör det.  Det fick jag göra 
ganska mycket med den 
här HBTQ-ordlistan. 
Den innehåller ju ord 
som är nya även i 
svenskan, t.ex. ordet  

rasifiering. Då får man verkligen fundera.

Men när du kör fast? vem bollar du 
med?
– Jag har en god vän som heter Irene 
Muskos som jag ofta bollar med. Jag har 
också stor hjälp av Språkrådet och deras 
finska avdelning, även om jag inte alltid 
kan använda de finska varianterna. Men 
man kan ju inte fråga hur mycket som 
helst. Till sist måste man ta ett beslut 
också.

1981 var du en av initiativtagarna 
till bildandet av STR-T: Svenska 
Tornedalingars Riksförbund  
– Tornionlaaksolaiset och blev 
förbundets första ordförande. 
Kan du berätta om det?
– Ja, vi var några stycken som var oroliga 
för att tornedalsfinskan helt enkelt skulle 
försvinna. Sedan dess har det pågått ett 
intensivt arbete för att få språket att leva. 
Idag har vi ju ett helt annat stöd och en 
helt annan status eftersom tornedals-
finskan blivit klassat som minoritetsspråk. 

Mona 
Mörtlund.

Tornedalen.

F
O

T
O

: 
A

N
N

A
 L

IT
N

z
é

N

http://www.metnuoret.se/
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INTERVJUN

Det första vi skrev in, när vi bildade STR-T, 
var att det här ska vara en organisation som 
ska bevara och utveckla språket. De här  
diskussionerna har alltså varit med ända 
från början. Det får inte bli ett musealt 
språk som bara handlar om det Tornedalen 
som fanns förr. Allt förändras och språket 
måste förändras med det. Översättningen 
av HBTQ-ordlistan är ett led i det. 

Från vissa håll ifrågasätts om man 
verkligen kan räkna sig som torne- 
daling om man inte talar tornedals- 
finska. vad är dina tankar kring det?
– Jag blir upprörd när jag hör den åsikten. 
Jag tänker på alla ungdomar som är 
väldigt intresserade av att läsa meänkieli. 
Att säga till dem att du är ingen riktig 
tornedaling när du inte kan språket …  
Jag tycker att det är kränkande faktiskt!

1986 var du med och gjorde den 
allra första barnboken på meänkieli, 
Moron, moron, ostaks' poron (God 
morgon, god morgon, vill du köpa en 
ren), som är en samling av insamlade  
lekar, ramsor, sånger, sagor och 
gåtor från Tornedalen. hur kommer 
det sig att du gjorde det?
– Jag hade utbildat mig till förskollärare 
och när jag började jobba ville jag att 
barnen skulle få ta del av språket. Men 
det fanns inget material, så jag ringde till 
Socialstyrelsen och 
sa att det verkligen 
skulle behövas. De 
var väldigt positiva 
och frågade mig  
om inte jag kunde 
göra det själv. Så 
jag och en kompis 
reste runt en höst 
och samlade in 
material och det 
gjorde vi verkligen i grevens tid. Det 
var flera av de äldre människor som vi 
intervjuade som gick bort bara något år 
efteråt. Vi fick in kolossalt mycket och en 
bråkdel gav vi ut i bokform. 

varför tror du att den fick ett sådant 
genomslag? 
– För det första är det ett erkännande av 
språket att se det i skrift. Sen kände ju 
folk igen jättemycket. Det är roligt för 
boken används fortfarande i Tornedalen. 

Du har även över-
satt svenska  
författares 
barnböcker till 
meänkieli,  
exempelvis några 
av Ulf Nilssons 
och Pija Linden-
baums böcker. 
hur har det varit?

– Jag har gjort ganska många översätt-
ningar åt UR. Men de har inte kommit ut 
som barnböcker utan som radioprogram 
och tv-program. 
Det är ju roligt för mig 
personligen eftersom 
jag jobbade ganska 
många år som förskol-
lärare och förstås läste 
mycket barnböcker så 
det knöt liksom ihop 
mina världar. UR har ju 
gjort jättemycket för de  
nationella minoritets-
språken och det är ju 
sedan tornedalingar 
blev en nationell minoritet som det 
verkligen har börjat hända saker.

Jag sammanfattar det Mona gjort. Radio- 
dokumentärer, filmer, teatermanus. Ett 
exempel är pjäsen När vinterns stjärnor 
lyser här, som handlar om konsekvenserna 
av den svenska statens försvensknings-
politik för tornedalingar och samer, och 
hur de dövas och hörselskadades historia 
präglats av samma syn.

Språk och utsatthet verkar vara en 
röd tråd i dina arbeten. håller du 
med?
– Ja, det är något som jag har återvänt 
till. Språk är ju så centralt för oss 
människor. Jag tänker på det här med 
att barn kom till skolan och inte fick tala 

Jag tänker på det 
här med att barn 
kom till skolan och 
inte fick tala sitt 
språk. Det är som 
att säga att någon 
är ful.

”Allt förändras och språket måste förändras med det”, säger Mona Mörtlund.

sitt språk. Det är som att säga att någon 
är ful. Det blir så påtagligt att man inte 
duger. Jag har ju sett hur det har påverkat 

människor. Så att man 
duger som man är har 
blivit en kärna i mitt 
arbete. Det måste vara 
utgångspunkten: Att 
vi är alla lika mycket 
värda. Ord är förbaskat 
viktiga! Det är först när 
man satt ord på något 
och vad som har hänt 
som man kan gå vidare. 
Och det vill vi ju. Vi 
vill ju gå vidare. Det 

som hände då ska vi sätta ord på. Det här 
hände och det var inte rätt och riktigt 
och de fick de här konsekvenserna. Sen är 
vi alla ansvariga för nuet och framtiden. 
Allesammans.

LINN ÅSLUND

Fakta Mona Mörtlund

n Översätter till och från svenska 
och meänkieli

n Är även författare, dramatiker och 
poet.

n Ursprungligen från byn Kangos i 
Tornedalen.

n Bosatt i Luleå

n www.mortlund.se
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S
pråkkonsulten Jenny 
Forsbergs senaste bok, Skriv 
för din målgrupp, har rönt 
en hel del uppskattning 
i språkarbetarkretsar – 

lättlästa böcker om praktisk hantering av 
svenska växer inte på träd. Men vad ska vi 
facköversättare ha för nytta av en bok om 
att skapa text – vi brukar ju få finna oss i 
vad en eller annan optimistisk skribent 
redan har åstadkommit? Jenny visar att 
det finns en hel del vi kan göra under 
översättningsarbetet utan att våldföra oss 
överhövan på utgångsmaterialet.
”Utan målgrupp blir texten meningslös” 
hävdar Jenny på rad 2 i boken, och redan 
här ber vi översättare att få anmäla 
avvikande åsikt – om vi skulle avstå från 
texter vars författare har glömt den viktiga 
detaljen målgruppsanalys bleve det inte så 
mycket kvar att översätta och fakturera!
 Vad kan vi göra då?
 Jenny diskuterar vad skribenten kan 
göra på följande nivåer:

 
 1 innehåll
 2 disposition
 3 stilnivå
 

De två första nivåerna är det inte så 
mycket att göra åt i översättningsfasen, 
men delvis den tredje, och helt klart 
de tre sista, lämnar mer utrymme för 
förbättring av källtexten än många anar. 
Att en översättning inte blir bättre än sin 
källtext är en lika gammal som felaktig 
åsikt.
 Förväntad stilnivå kan variera, och 
det finns ett visst manöverutrymme. 
Översättare till svenska sänker gärna stil-
nivån några hack i både redaktionell och 
informativ text, medan t.ex. översättare 
till tyska hellre höjer den.
 Jenny förespråkar, i alla fall i ma-
nualtexter, det direkta tilltalet ”du” 
och imperativ, vilket kan kräva en viss 
omknådning av källtexter och kännas 
besvärande brutalt för översättare av lite 
äldre årgång. 
 På meningsbyggnadsplanet är Jennys 
grundtes ”en ny mening för varje ny tan-
ke” samt att skriva tydligt och begripligt. 
Med tydlighet avses just enkel menings-
byggnad utan ålderdomliga krusiduller 
– med begriplighet avses anpassning 
till mottagaren och lässituationen. Och 
det är förvånansvärt hur mycket mera 
lättläst en text kan göras med ambitionen 

Skriv för din målgrupp

Fakta

Skriv för din målgrupp 
– Tips för träffsäkra texter
Av: Jenny Forsberg
Förlag: Morfem
ISBN: 978-91-88419-03-3
144 sidor
Pris: 212 kr (Adlibris)

att flytta huvudverbet mot vänster, eller 
att dela långa meningar i flera kortare!
 
NäR DET GäLLER ordval, slutligen, trycker 
Jenny upprepat på ambitionen att inte störa 
läsaren. De flesta översättare har platsgjut-
na åsikter om aktiv/passiv form, kommer 
utan infinitivmärke, de/dem, färst, hen … 
exemplen är många. Det går förvisso att 
banka kunder i huvudet med Språkrådet 
och SAOL, men kanske det ändå är smidi-
gare och mera lukrativt att bita huvudet 
av skammen och skriva på det sätt som 
kunden förväntar sig.
 I kapitlet om att bearbeta texten ger 
Jenny en rapp och lättläst sammanfattning 
av det viktigaste i Svenska skrivregler, ofta 
med kommentarer som hon tydligt marke-
rar med att det är hennes personliga åsikt. 
För visst – det finns mycket i svenska språ-
ket som faktiskt måste vara på ett visst sätt 
– annars blir det en röd bock i kanten. Men 
det finns också en bred marginal för dis-
kussion och olika lösningar. Jenny slår bara 
fast det som måste slås fast – i övrigt bestås 
läsaren med goda verktyg och argument för 
att hävda den ena eller den andra lösningen. 
Skriv för din målgrupp ersätter inte Svenska 
skrivregler, och har inte den ambitionen. 
Men boken föder spännande tankar kring 
språket vi arbetar med, och bjuder på en 
kort men matnyttig litteraturlista för den 
som vill tränga djupare in i ämnet.
 
EN RAD AvSNITT i boken har särskild 
relevans för såväl översättare som andra 
som vill sälja varor och tjänster på nätet, 
nämligen avsnitten som handlar om att 
sälja sin egen verksamhet på webb och i 
sociala medier. Avgörande i det samman-
hanget är sökfrasen. Vad kan önskade be-
sökare på min sajt tänkas googla på? För 
vår del, troligtvis varken SFÖ, facköver-
sättare eller facköversättning, men kanske 

översättare, tekniköversättning eller 
översättning + teknik. Plus något språk 
eller ämnesområde. 
 Jennys recept är: Bestäm sökfrasen eller 
sökfraserna och använd dem så frekvent 
som möjligt på sajten utan att det blir 
löjligt. Särskilt i sidnamn, rubriker och 
underrubriker samt tidigt i brödtexten. 
Och gör sidorna på sajten någorlunda 
långa. Sidor som har fler än 300 ord 
skickar Google gärna upp några pinnhål 
i träfflistan. Våra besökare blir möjligen 
inte lika glada över en kompakt epistel att 
läsa, så luft, layout och bilder är ett måste.
 
EN wEBBSAJT KAN få draghjälp av en 
Facebook-sida, en blogg och ett Twitter-
konto (mer om Twitter på sidorna 14–17), 
och Jenny bjuder på kortfattade tips om hur 
sådana kanaler ska få större genomslag 
hos både Google och potentiella kunder. 
(Men hallå? När ska vi hinna översätta?)
 Skriv för din målgrupp är en liten och 
luftigt layoutad bok som man tar sig 
igenom på en kväll (och utan att somna). 
Den är i sig ett utmärkt exempel på sina 
egna teser kring språklig presentation – 
den är objektivt tydlig, begriplig för sin 
väldefinierade målgrupp och informa-
tionstätare än man anar vid en första 
genomläsning.

BJÖRN OLOFSSON

	4 tilltal
 5 meningsbyggnad
 6 ordval

BOKRECENSION

http://www.morfem.se/
http://www.sprakochfolkminnen.se/om-oss/publikationer/institutets-publikationer/sprakvard/2017-07-06-svenska-skrivregler-2017.html
mailto:bjorn%40tecnita.se?subject=
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E
n man i övre medelåldern 
med gubbkeps och halvtom 
kundkorg närmar sig. Han 
håller ett lugnare tempo än 
de flesta köpcentrumbesökare  

denna lördag i advent. Jag räcker fram 
min nya bok och börjar berätta om 
den. Han läser på baksidan, nickar och 
verkar intresserad. Eller så är han bara 
artig. I slutet av baksidestexten finns ett 

Introverts 
unite 
– separately in your own homes
Det är den sista lördagen före jul och jag jobbar på Ica i dag. Tillsammans 
med två författarkolleger står jag vid ett bord i matbutiken och säljer 
böcker. Boktravarna trängs med skumtomtar och julmust. Barnfamiljer 
med fullastade kundvagnar och meterlånga inköpslistor passerar.

författarporträtt, och det är först när han 
ser det som han kopplar ihop mig med 
boken.
 ”Är det du som har skrivit boken?”
 ”Ja, visst! Vi är några lokala författare 
som står här med våra böcker i dag.”
 ”Men …” Han tittar på mig och sedan 
på bokens bild av mig igen. ”Kan du 
vara så introvert att du kan skriva en hel 
bok?”

 Jag skrattar; det är ju den introverta 
författaren som är mitt riktiga jag! För-
säljarrollen råkar jag bara spela för till-
fället. Inte är det något problem för mig 
att sitta hemma i min ensamhet och tota 
ihop en hel bok. De bästa arbetsdagarna 
är de som jag tillbringar på mitt hemma-
kontor. Mjukisbrallor, tekopp, fixa någon 
snabb lunch hemma i mitt eget kök utan 
att ha behövt förbereda matlåda i förväg. 

Jenny Forsberg.
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INTROVERT/EXTROVERT

Fakta Jenny Forsberg

n Jenny Forsberg är 
författare och exami-
nerad språkkonsult i 
svenska. Sedan fem-
ton år tillbaka driver 
hon soloföretaget 
Klartext där hon hjälper företag och 
myndigheter att göra texter begrip-
liga. Hon har skrivit två romaner 
och fyra fackböcker – den senaste 
heter Skriv för din målgrupp – tips 
för träffsäkra texter och kom ut i 
september på Morfem förlag. Boken 
presenteras på sidan 11.

Telefonen hoppas jag aldrig ringer – och 
förresten har jag ändå stängt av ljudet. 
Fast allt det här säger jag inte till min 
potentiella läsare i Icabutiken.

våra yrken har blivit mer extroverta 
Känner du igen dig? Jag tror att yrkena 
författare och översättare har rört sig 
parallellt på skalan från introvert till 
extrovert de senaste åren. 
 En erfaren översättare berättade för 
mig att för några decennier sedan var 
översättare kända för att vara introverta. 
De höll sig på sin kammare, koncentre-
rade sig på texterna och trivdes utmärkt 
med att inte kommunicera annat än via 
snigelpostlådan.
 Samma sak var det för författare. 
Tidigare gick det utmärkt att bara sitta 
hemma och skriva. För att göra ett längre 
hopp tillbaka i historien så har jag svårt 
att tänka mig att Selma Lagerlöf eller  
August Strindberg såg det som en del av 
sitt arbete att stå på den lokala marknaden 
och sälja böcker. 

vi organiserar oss
Under de senaste decennierna har vi, 
både översättare och författare, organise-
rat oss. För översättarna finns SFÖ, med 
kurser, konferenser och gott om tillfällen 
att nätverka med kolleger. Författarna 
har Författarförbundet som ordnar 
föreläsningar och träffar. Sociala medier 
och e-postlistor gör att många hittar 
varandra och håller kontakten, även ut-
anför föreningar. Vi träffas på varandras 
boksläppsfester, och mitt Instagramflöde 
är fullt av bilder på författarkolleger 
som sitter på café och skriver eller fikar 
tillsammans med andra författarkolleger. 
För att inte tala om den årliga bokmäs-
san i Göteborg – en enda stor firmafest 
för alla i bokbranschen. Kanske är den 
klassiska t-shirten överspelad?

vi jobbar i projekt och åker på turné
Jag har förstått att de flesta facköver-
sättare numera jobbar i arbetsflöden 
som styrs från ett språkföretag och där 
många personer är inblandade förutom 
översättaren: projektledare, granskare, 
andra översättare, grafiska formgivare 
med flera. Det innebär antagligen att du 
som översättare inte längre kan sitta på 
din kammare utan att prata med någon 
annan än katten på hela dagen. Du behö-
ver kommunicera med andra människor 
för att kunna sköta ditt jobb. Du ingår i 
ett större sammanhang – på gott och ont 
om du är introvert som jag.
 För författare är det likadant. De 
mest kända reser jorden runt på pr- och 
signeringsturnéer. Det är lika självklart 
att planera in tid för marknadsföring och 
tidningsintervjuer som att avsätta tid 
för själva skrivandet. För att inte tala om 

all tid vi lägger på att få våra böcker att 
synas i sociala medier.

Får vi inte vara introverta längre?
Om vi översättare och författare fortfa-
rande är introverta, men i en värld som 
har blivit extrovert, hur hanterar vi det? 
Eller är det numera de extroverta som 
söker sig till författar- och översättar- 
yrkena?
 I dag hittar vi både extroverta och 
introverta personer i våra yrken. Vi som 
är introverta behöver anpassa oss till hur 
arbetslivet ser ut i dag. Men vi behöver 
också lyssna på våra egna signaler. Jag 
var en utmärkt säljare den där dagen på 
Ica. Jag hade till och med roligt på jobbet. 
Jag träffade massor av härliga människor 
och lärde känna två nya författarkolleger 
som jag inte hade träffat tidigare. Men 
det tog på krafterna. Efter en så extrovert 
arbetsdag behöver jag minst en helt ledig 
dag och sedan helst några jobba-hem-
ma-dagar för att återhämta mig. 
 Som jag ser det är det just vila och 
återhämtning som är lösningen på en 
arbetssituation där jag som introvert 
behöver göra extroverta arbetsuppgifter. 
Helst vila helt, men även några dagar 
med jobb i ensamhet framför datorn kan 
vara återhämtning i det här samman-

hanget. Med tillräckligt med återhämt-
ning kan jag göra ett bra jobb både under 
extroverta och introverta arbetsdagar. 
 Är du också en introvert översättare 
som helst häckar på din egen kammare? 
Hur hanterar du extroverta arbetsupp-
gifter? Skicka dina funderingar om detta 
till redaktor@sfoe.se så hälsar Facköver-
sättarens redaktion att det kan dyka upp 
en uppföljande artikel i ämnet.

JENNy FORSBERG
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http://www.iklartext.se/
http://morfem.se/
mailto:redaktor%40sfoe.se?subject=
mailto:jenny%40iklartext.se?subject=
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M
in första artikel på 
Open Mic handlade om 
hur jag använde Twitter 
för att utöka min 
frilansverksamhet. Jag 

hade bestämt mig för att följa en månatlig 
plan där jag varje månad skulle gå in för 
ett visst verktyg som jag skulle använda för 
att marknadsföra mig. Innan jag började 
använda Twitter för mitt frilansarbete läste 
jag en massa om det. Sedan bestämde jag  
mig för att använda somliga tips och expe-
rimentera fram min egen stil för mitt konto, 
mina följare, och mina tweets. 
Här är det som jag fann mest 
användbart.

1. Bestäm dig för vilken/vilka 
plattformar du ska använda 
för din marknadsföring. Det 
innebär också att bestämma 
sig för vad som ska användas 
för arbetet och vad för privat bruk. För mig 
är Facebook för det privata och Twitter och 
LinkedIn för arbetet.

2. Marknadsföring med Twitter bör inte 
innebära en begränsning. Du kan vara 
intresserad av fler ämnen än frilansöver-

Vad sitter du och twittrar om?

U ndertecknad har tidigare ald-
rig fattat poängen. Men efter 
att ha läst Fadwi Mohammeds 

artiklar – en i min översättning nedan 
och ytterligare två länkade – känner 
jag mig lockad att göra en mer genom-
tänkt satsning. Fadwi har bevis för det 
hon skriver om: en månads planerat 
twittrande resulterade i 261 nya följare, 

Varför är det ett sådant himla twittrande nuförtiden (inte 
bara från the POTUS)? Kan Twitter användas för mer än stora 
mängder efemärt och egentligen rätt ointressant prat?

7 564 profilbesökare, 124 omnämnanden, 
198 000 Tweet-impressions – och två nya 
kunder.
 Veteranen Jost Zetzsche är en annan 
översättare som gärna använder Twitter. 
Hans råd till även den vane twittraren 
följer efter Fadwis text.

MATS DANNEwITZ LINDER

Marknadsför dig 
med Twitter
Av Fadwi Mohammed

sättning. Själv är jag frilansöversättare på 
Twitter men också språklärare, yoga-utöva-
re och origami-älskare. Utgå inte ifrån att 
du inte kan twittra om andra ämnen än ditt 
företags, men du bör prioritera ämnena och 
twittra därefter. På så sätt kan du bidra till 
att främst bli sedd som frilansare.

3. Ett annat sätt att framhäva sig som 
frilansare är rubriken. Den är en gratis 
anslagstavla för din egen marknadsföring. 
Använd den på ett vettigt sätt. Om du 
inte är bra på grafisk design är det inget 

problem; det finns sajter 
som www.canva.com för att 
skapa rubriker eller inlägg 
för alla sajter på sociala me-
dier. Jag gillar den eftersom 
jag inte behöver bry mig 
om storleken på rubriken 
eller bannern. Och det finns 
förstås gratis mallar och 

funktioner utöver de som är standard. 
Här är Simon Akhrameevs konto som ex-
empel på hur man kan använda rubriken. 
Se bild på nästa sida.

4. Gör en lista över de ämnen som du tän-
ker twittra om och skaffa två-tre populära 

hashtaggar för vart 
och ett. De hashtag-
garna bör du använda 
varje gång du twittrar, 
eftersom de bidrar till 
att innehållet blir sett 
av fler personer. Innan 
du bestämmer dig för 
vilka du ska använda 
bör du först undersöka 
dem och se hur många 
tweets du har för var och en av dem.

5. Pröva med att koppla dig till personer 
som använder de hashtaggarna/ämnena. 
Följ konton som handlar om dina favo-
ritämnen och var aktiv. Svara på andras 
tweets, dela länkar med dem och stöd dem 
med retweets.

6. Men bli inte en användare av retweet-
typ. Att mest bara retweeta kommer inte 
att göra ditt namn/din bild tillräckligt 
synliga i tidslinjen. Gör lite mer: lägg till 
egna kommentarer i tweetsen. Då syns 
du mer och uppmärksammas mer. När 
jag till exempel läser en artikel på Twitter, 
retweetar jag den och lägger till en kom-
mentar med min egen åsikt.

https://theopenmic.co/my-social-media-strategy-for-2016/
https://theopenmic.co/my-social-media-strategy-for-2016/
mailto:mats.linder%40gmail.com?subject=
https://www.canva.com/
https://twitter.com/RusTranPro


15facköversättaren 4/17

TWITTER

7. Sätt av flera tidpunkter för ditt twittran-
de, till exempel fyra gånger per dag för ett 
eller flera ämnen. Kom ihåg att folk tittar 
på Twitter flera gånger om dagen, och att då 
bara twittra en gång gör att du blir mindre 
uppmärksammad. Du kan också undersö-
ka vilka tider folk är mest aktiva på Twitter 
och anpassa din aktivitet efter det.

8. Att använda bilder är ett bra knep för 
att få dina bilder att synas på tidslinjen. 
Där kan du tagga andra (som antagligen är 
intresserade av ämnet). Till exempel kan 
jag tagga konton om språkinlärning när jag 
delar en resurs om det ämnet.

9. Se efter vad andra påverkare inom ditt 
ämne twittrar om och vilka de aktuella 
ämnena/frågorna är. Fråga dig vad du kan 
tillföra det samtalet. Det är viktigt att hänga 
med i vad som sägs om dina ämnen och att 
presentera en värdefull resurs/ett svar eller 
en åsikt.

10. Pollningsfunktio-
nen är jättebra, efter-
som du kan använda 
den när du har gjort 
mer intryck på Twitter 
och fått fler följare. 
Du kan kommunicera 
med följarna och fråga 
dem vad de vill att du 
ska dela eller varför de 
följer dig.

11. Använd fastnålningsfunktionen för att 
sätta din bästa tweet för veckan/månaden 
högst upp. Den tweeten kommer då att bli 
sedd eller läst för varje profilklickning som 
du får. Den fastnålade tweeten kan också 
vara en bild med de tjänster du erbjuder och 
en länk till din webbplats, eller en epost-
adress. Jag delade en artikel som jag hade 
översatt, och den blev knappt alls uppmärk-
sammad. Men sedan jag nålade fast den 
tweeten fick jag två svar, tio retweets,  
66 ”likes”, och två personer skickade mig ett 
direkt meddelande om den artikeln.

Fakta Fadwi Mohammed

n Fadwi Mohammed är frilans- 
översättare mellan engelska och 
arabiska. 
Hon har en 
MA-examen i 
översättning. 
Hennes tidigare 
artiklar i Open 
Mic är 
1. How my 
September on Twitter changed my 
freelancing business och 
2. My Social Media Strategy for 
2016: Take Social Media damn 
seriously and still have fun using 
them. 
Fadwi kan nås på 
fadwitranslation@gmail.com

12. Använd Twitters analysfunktion för att 
se vilka tweets som är trendigast. Kontroll-
era analyserna i slutet av varje månad, sätt 
av reflektionstid och gör anteckningar. 
Utgå sedan ifrån dem när du planerar dina 
tweets för den följande veckan/månaden. 
Dina bästa tweets, de som har gjort mest 
intryck, hittar du på https://ads.twitter.com 
> Analytics > Tweet Activity > Top Tweets.
Se bild ovan till höger.

13. Schemalägg dina tweets i förväg om du 
vill ägna mindre tid åt Twitter. Det finns 
många sajter där du kan schemalägga dem 
efter datum och klockslag. På några av 
gratiskontona på de sajterna kan du sche-
malägga upp till 10 tweets. Det bör räcka för 
en vecka.

14. Återanvänd dina tweets. Om du lägger 
ner tid på ditt Twitterkonto bör du återan-
vända din arbetsinsats genom att retweeta 

de värdefullaste gamla tweetsen 
igen (kanske efter två veckor). 
Om du har minst fem tweets om 
samma ämne är det dags att skapa 
ett Moment. (Moment är fortfa-
rande ett mysterium för mig, och 
jag jobbar fortfarande med att bli 
bättre på att använda dem.)

15. Skicka direkta tackmedde-
landen till dina nya följare. Jag har 
märkt att de är väldigt bra för att 
bryta isen och skapa mer engage-

mang. Sådana tackmeddelanden kan leda 
till samtal eftersom folk ser att du är nåbar.

16. Att skriva en artikel i Open Mic hjälpte 
mig att få fler följare och omnämnanden på 
Twitter. Open Mic delade artikeln på Twit-
ter så att den nådde både enskilda personer 
(t.ex. @DKornyukhov) och konton (t.ex. @
SavvyNewcomer – @JensenLoc – @atanet 
– @sdltrados). Jag började få meddelanden 
om vilka som gillade eller retweetade min 
artikel, och en del av dem började följa 
mig. Om du ännu inte har publicerat en 
artikel på Open Mic, så fundera på saken. 

Mina topp-tweets under de senaste 28 dagarna.här är Simon Akhrameevs konto som exempel på hur man kan 
använda rubriken.

Du behöver inte vara expert med tio års 
erfarenhet. Du kan skriva om dina verktyg, 
metoder eller egna erfarenheter.
 Att använda Twitter innebär en massa 
arbete; det är den första dåliga nyheten. Den 
andra är att Twitter tar tid. Men man kan 
använda 
en timme i 
veckan till 
att planera 
tweetsen i 
förväg och 
schemaläg-
ga dem. Se 
till att kolla Twitter varje dag i en halvtim-
me och gilla/retweeta andras svar, tacka nya 
följare, besvara direktmeddelandena och 
svara på andra. Kom ihåg: lite planering av 
Twitter-verksamheten gör stor nytta.

FADwI MOhAMMED

Artikeln först publicerad i Open Mic den 

2 november 2017. Återgiven med författarens 

tillstånd och översatt av Mats Dannewitz 

Linder.

https://theopenmic.co/september-twitter-changed-freelancing-business/
https://theopenmic.co/september-twitter-changed-freelancing-business/
https://theopenmic.co/september-twitter-changed-freelancing-business/
https://theopenmic.co/my-social-media-strategy-for-2016/
https://theopenmic.co/my-social-media-strategy-for-2016/
https://theopenmic.co/my-social-media-strategy-for-2016/
https://theopenmic.co/my-social-media-strategy-for-2016/
mailto:fadwitranslation%40gmail.com?subject=
https://theopenmic.co/
https://twitter.com/RusTranPro
mailto:fadwitranslation%40gmail.com?subject=
https://theopenmic.co/promoting-using-twitter/
mailto:mats.linder%40gmail.com?subject=
mailto:mats.linder%40gmail.com?subject=
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U
töver LinkedIn är Twitter 
det sociala nätverk som 
jag helst använder, och det 
kan också vara väldigt pro-
duktivt – för nätverkande 

med kolleger, för att få kontakt med 
kunder, och för att offentligt visa vem 
man är och vad man står för. I förhål-
lande till andra former av sociala medier 
är det också mindre improduktivt, 
eftersom det inte nödvändigtvis kräver 
att man läser oändliga inlägg (även om 
det kanske leder till några sådana), och 
man måste uttrycka sig med högst 140 
tecken (numera 280) – även om det kan 
ta lite tid att hitta det rätta sättet att göra 
det inom den begränsningen!
 
Jag har tittat på några kollegers 
tweets de senaste veckorna och lagt 
märke till några tips som kan vara 
värda att upprepa:
n Börja aldrig en tweet som är avsedd för 
alla med @användarnamn, eftersom den 
då bara blir sedd av just användarnamn 

Twicks Av Jost Zeztsche

plus alla som följer användarnamn och 
dig. Skriv en punkt (eller något annat 
tecken) före @. Du har antagligen sett 
detta råd många gånger, men under min 
senaste tweet-analys blev jag förvånad 
över hur många erfarna twittrare som 
gjorde det misstaget.

n Om du känner för att twittra om både 
privata och yrkesmässiga angelägenhet-
er, bör du se till att ha två olika konton. 
Absolut! Jag avföljer omedelbart andra 
twittrare som börjar rapportera om pri-
vata saker – och även om det inte spelar 
någon roll vad jag gör, så gör många av 
dem som du verkligen vill nå samma sak. 
Det räcker inte att säga att du inte gör 
reklam för ditt Twitterkonto någonstans 
i dina yrkesmaterial – så snart du deltar i 
yrkesmässiga diskussioner gör du i prak-
tiken reklam för det.

n Om du blir frustrerad över någons 
korseld av tweets men inte vill frustrera 
den personen genom att avfölja hen, kan 

du ändå ”tysta” det kontot genom att 
klicka på nedpilen upptill i någon av hens 
tweets och välja Mute@användarnamn.

n Se till att ära den som äras bör. Om du 
hittar något intressant tack vare någon 
annans tweet eller epostmeddelande, bör 
du se till att nämna det i varje tillhörande 
uppföljningstweet som du själv skickar. 
Om du lägger upp en länk till en artikel 
som någon intressant person har skrivit, 
bör du se till att ta reda på på hens 
Twitter-handtag och nämna även det 
i tweeten. Och om du retweetar någon 
men har ändrat på innehållet, ska du se 
till att inte det föregås av RT (retweet) 
utan MT (modified tweet).

n #Använd #hashtaggar med omdöme, 
inte till den #grad att #dina #tweets blir 
#svåra att #läsa. Det är antagligen en 
god idé att sätta en hashtagg framför en 
central term (till exempel #översättning 
eller #x18), men jag föredrar att inte ens 
göra det. I stället föredrar jag att använda 
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Twicks

TWITTER

hashtaggen som ett sätt att förklara eller 
kommentera min egen tweet (detta borde 
vara ett helt nytt lingvistikområde).

här är några andra nyttiga tips:
n Det är en god idé att ta hem dina 
tweets-arkiv då och då – särskilt om 
du twittrar mycket. Det hjälper dig att 
snabbt hitta en tweet som du kanske 
skickade för länge sedan. Det kan du göra 
under Settings > Account > Request your 
archive.

n Du kan också använda praktiska 
snabbtangenter i det icke-mobila Twit-
ter-gränssnittet. Du får se dem allihop 
om du trycker på frågeteckenstangenten 
när du befinner dig i Twitters webbgräns-
snitt. (Snitsigt, eller hur?)

n Det bästa sättet att (legitimt) få fler 
följare är förstås att lägga upp intressanta  
och engagerande tweets. Om du vill 
snabba upp det en smula, har du här  
ett par sätt att följa andra så att du får 
kontakt med dem och kan hoppas på att 
de i sin tur börjar följa dig.

n När översättningsrelaterade konfe-
renser äger rum (vilket alltid händer nå-
gonstans …), klicka då på konferensens 
hashtagg för att se vilka som tweetar från 
den. Du får inte bara en bra (och billig) 
översikt över vad som händer där, du kan 
följa twittrarna och kanske till och med 
få med dem i ett samtal under hashtag-
gens paraply.

n Leta efter tweets under översättnings-
relaterade hashtaggar, till exempel #x18, 
och fundera på om du kanske ska följa dem.

n Även om det inte går att formatera text  
på det vanliga sättet, kan du göra en 
Unicode-konvertering på qaz.wtf/u/
convert.cgi, som konverterar texten till 
formaterade tecken så att de ser ut som 
du vill. Nackdelen är att sådana tecken 
inte är sökbara.

n Inte heller sökbara men bra för text 
som är för lång för att twittra: gör en 
skärmdump av texten och lägg in den 
som en bild i tweeten.

n En annan fördel med en inlagd bild 
är att den, till skillnad från hyperlänkar, 
inte räknas med i teckenantalet. Plus: Du 
kan tagga upp till 10 Twitteranvändare 
i en bild för att få med dem i en diskus-
sion.

n Om du twittrar länkar till en källa på 
ett annat språk än det du vanligen twitt-
rar på, bör du vara noga med att märka 
dem med språkbeteckningen ([SV], 
[ZH]…).

Fakta Jost Zetzsche

n Jost zetzsche 
är översättare från 
engelska till tyska, 
internationellt väl-
känd föreläsare, 
utgivare av epost-
magasinet Tool 
Box Journal, författare till hand-
boken The Translator’s Tool Box: 
A Computer Primer for Translators 
(senast anmäld i Facköversättaren 
nr 1/2017, s. 10).

n Använd inte tjänster som ”The Daily 
… is Out” (paper.li) eller scoop.it. Det 
är irriterande för följare, eftersom det 
kräver fler klickningar. Och använd inte 
tjänster som commun.it för att tweeta 
hur många retweets du har fått och hur 
många följare du fick förra veckan. Det är 
ingen som är intresserad av det!

n Auto-tweeta inte från LinkedIn, Xing 
eller Facebook – då blir nämligen en del 
av den tweeten automatiskt förkortad.

n När du citerar från en artikel eller ett 
blogginlägg, se till att dina egna kom-
mentarer är <markerade så här>.

n När du tweetar en länk till en tid-
ningsartikel, tänk efter om du kanske 
ska göra rubriken i tweeten beskrivande 
i stället för att använda originalrubriken, 
som ofta är formulerad för att locka till 
klickning.

n Om du vill göra en avancerad sökning 
i Twitter kan du gå till twitter.com/se-
arch-advanced. Eller så kan du använda 
den Twitter-specifika syntaxen i Twitters 
vanliga sökfält. Användbara sökpara-
metrar är bland andra from:user och 
to:user när man vill söka efter avsändare 
respektive mottagare.

n Om du vill förkorta en URL i en tweet 
kan du använda x18.link som URL-för-
kortare (och därmed visa att du är 
professionell).
 Till sist: se till att du inte bara skaffar 
dig kolleger som följare utan också 
tänkbara kunder. Tänk på Twitter som 
ditt interaktiva, ständigt förbättrade 
visitkort. Du kommer att vara glad över 
att du gör det.

JOST ZETZSChE

Artikeln först publicerad i ATA Chronicle, 

januari 2015, sid 30, här i uppdaterad version. 

Återgiven med författarens tillstånd; översatt 

av Mats Dannewitz Linder.

Goda råd är 
inte dyra
n Språkrådet, en 
del av Institutet 
för språk och 
folkminnen, är en 
enastående god 
källa till kunskap om svenska språ-
ket. En alert språkrådgivningstjänst 
är öppen varje förmiddag, och frå-
gor och svar sparas i Frågelådan, en 
ovärderlig kunskapskälla. Aktuella 
artiklar om svenska språket finns att 
läsa i webbtidningen Klarspråk. Ak-
tuellt nummer, nr 3/2017 har temat 
Språknormer och skrivregler och 
är särskilt intressant att läsa med 
Jenny Forsbergs bok Skriv för din 
målgrupp i bakhuvudet, se sidan 11.

n En icke gratis 
men för översät-
tare till svenska 
oumbärlig bok är 
Språkrådets 
Svenska skrivregler 
– 228 kr på Adlibris.

n Svenska Akademien har det 
motigt i skrivande stund, men det 
hindrar inte 
att den 
under 
hösten har 
skapat en 
enastående 
nyttig sajt
med det 
enkla 
namnet www.
svenska.se. 
Här har vi 
gratis tillgång 
till referens-
verken Svenska 
Akademiens 
ordlista 
(SAOL), Svensk 
ordbok (SO) 
och Svenska Akademiens ordbok 
i 37 band för den som verkligen 
behöver grotta ner sig i etymologin 
bakom adjektivet efemär eller så.

n Lika gratis och franco är PDF- 
versionen av Svenska Akademiens 
grammatik (SAG) på vid pass 4 000 
sidor. Orkar man inte plöja alla dem 
finns en kortare och tillgängligare 
version i Svenska Akademiens 
språklära (SAS) – 213 kr på Adlibris.

BJÖRN OLOFSSON

http://www.internationalwriters.com/toolkit/
http://www.internationalwriters.com/toolkit/
http://www.internationalwriters.com/toolbox/
http://www.internationalwriters.com/toolbox/
https://sfoe.se/wp-content/uploads/fackversttaren_2017_1.pdf
https://sfoe.se/wp-content/uploads/fackversttaren_2017_1.pdf
https://twitter.com/search-advanced
https://twitter.com/search-advanced
http://xl8.link/
mailto:zetzsche%40internationalwriters.com?subject=
http://www.atanet.org/chronicle-online/wp-content/uploads/January2015.pdf
http://www.atanet.org/chronicle-online/wp-content/uploads/January2015.pdf
mailto:mats.linder%40gmail.com?subject=
http://www.sprakochfolkminnen.se/om-oss/kontakt/sprakradet.html
http://www.sprakochfolkminnen.se/
http://www.sprakochfolkminnen.se/
http://www.sprakochfolkminnen.se/
http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/sprakradgivning/frageladan.html
http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/klarsprak.html
http://www.sprakochfolkminnen.se/om-oss/publikationer/institutets-publikationer/sprakvard/2017-07-06-svenska-skrivregler-2017.html
https://www.adlibris.com/se/bok/svenska-skrivregler-9789147111497
www.svenskaakademien.se
https://svenska.se/
https://svenska.se/
https://svenska.se/grammatik/
https://svenska.se/grammatik/
https://www.adlibris.com/se/sok?q=Svenska+Akademiens+spr%C3%A5kl%C3%A4ra
https://www.adlibris.com/se/sok?q=Svenska+Akademiens+spr%C3%A5kl%C3%A4ra
mailto:bjorn%40tecnita.se?subject=
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ÖVERSÄTTARUTBILDNING

F
rågan om vad som skulle kun-
na vara den praktiska nyttan 
med översättningsteori för 
yrkesverksamma översättare 
har länge dryftats. På vilket 

sätt hjälper det mig som översättare att 
veta att utformningen av den text jag 
febrilt försöker få färdig före deadline 
styrs av normer, att översatta texter ten-
derar att använda fler standarduttryck än 
texter författade på originalspråket eller 
att jag har en viss ”processprofil” som 

Elfenbenstornet 
och verkstadsgolvet 
– perspektiv på utvecklingen av en universitetskurs

tar sig uttryck i att jag jobbar på ett visst 
sätt? Vissa forskningsrön kanske tycks 
ovidkommande, andra intuitivt själv-
klara. Balansen mellan teori och praktik 
är också något som är ständigt aktuellt i 
översättarutbildningen, där akademisk 
orientering och praktisk tillämpning bör 
mötas i en fruktbar dialog. 
 
vÅREN 2014 BLEv jag tillfrågad av Tolk- 
och översättarinstitutet, TÖI:s dåvaran-
de studierektor Jan Pedersen (numera 

föreståndare) om att utveckla och under-
visa på en ny kurs på grundnivå för över-
sättarstudenter. Temat för kursen skulle 
vara lokalisering, och motiveringen till 
att skapa en kurs på det aktuella temat 
var att TÖI såg ett behov av en kurs som 
handlade om de processer och arbetsflö-
den som präglar en stor del av översätt-
ningsbranschen inom privat sektor. 
 Företrädare för översättningsbranschen 
hade också efterlyst en branschorienterad 
kurs som kunde förbereda nykläckta över-

https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96vers%C3%A4ttningsvetenskap
http://www.tolk.su.se/
http://www.tolk.su.se/
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ÖVERSÄTTARUTBILDNING

Fakta Raphael Sannholm

n Doktorand i 
översättnings-
vetenskap vid SU/
TÖI sedan 2015
n Fil.kand. i 
engelska med 
språkvetenskaplig 
inriktning, master i 
översättningsvetenskap
n Översättare på språkföretag 
2010–2015
n Har översatt två fackböcker för 
barn i åldrarna 9–12: Anfall och 
försvar (2012) och Allt om borgar 
(2012) (båda Turbine Förlag)

Om min forskning

n Min forskning handlar om hur 
översättningsverksamhet går till i 
ett visst socialt och professionellt 
sammanhang. Forskningen kan 
placeras inom den gren av över-
sättningsvetenskapen som särskilt 
intresserar sig för översättnings-
processen och de aktörer som är in-
blandade i den. Fokus ligger därför 
på kommunikation och samverkan 
mellan olika aktörer på ett språkfö-
retag, och det övergripande syftet 
är att förstå och beskriva sociala 
aspekter av översättningsarbete i 
en professionell kontext. Materialet 
samlas in genom observationer och 
intervjuer med ett antal översättare 
och andra personer på företaget i 
fråga. Jag börjar närma mig slut-
skedet av materialinsamlingen, och 
planen är att vara färdig med av-
handlingen 2020. Målsättningen är 
att bidra till kunskapsutvecklingen 
om översättning som professionell 
verksamhet, och i förlängningen till 
utbildningen av översättare.

Citat från studenternas 
utvärdering av kursen hT17.

– Roligt att ha fått jobba mycket prak-
tiskt i översättningsverktyget memoQ. 

– Fick lite mer av en helhetsinsikt i 
marknaden.

– Intressant, lärorikt, engagerade 
lärare.

– Bra att lärarna själva har arbetat/
arbetar med översättning och verk-
tyg och har koll på branschen + lite 
besök utifrån.

– Jag har fått bättre självförtroende 
beträffande översättningsverktyg.

– Bra med en blandning av både ett 
akademiskt och teoretiskt synsätt 
med ett mer praktiskt synsätt från 
industrin. Litteraturen innehöll  
också båda synsätten vilket var bra.

sättare bättre på det yrkesliv som väntar 
många av dem. Eftersom jag vid tillfället var 
yrkesverksam översättare på ett språkföre-
tag, vände sig TÖI till mig med en förfrågan 
om att utveckla kursen. Trots att varken jag 
eller mina dåvarande kollegor betraktade 
det arbete vi ägnade oss till vardags som 
lokalisering – vi var ju översättare – insåg 
jag snart att de processer som beskrivs i 
den akademiska litteraturen i mångt och 
mycket stämde överens med de processer 
som vi var en del av i vårt arbete. 
 
TILL EN BÖRJAN styrdes också kursens 
innehåll i stor utsträckning utifrån lit-
teraturen om lokalisering, med fokus på 
mer eller mindre abstrakta processer som 
globalisering och internationalisering 
och resonemang om hur lokaliserings-
begreppet förhöll sig till översättning. 
Att diskutera teoretiska perspektiv på 
en verksamhet är självfallet på sin plats 
i ett akademiskt sammanhang, som inte 
enbart är yrkesförberedande utan även 
forskningsförberedande. Dessutom ger 
teorin ett metaspråk för det man håller 
på med. Men om teoretiska perspektiv 
tar överhanden kan kopplingen till den 
faktiska verksamheten snarare bli otydlig 
än att teorin, som tanken är, belyser 
verksamheten och ökar förståelsen av 
den. Frågan om balansen mellan teori 
och praktik blir återigen aktuell.
 Kursen är nu inne på sin tredje runda, 
och utvecklingen har gått från teore-
tisk slagsida till en jämnare fördelning 
mellan praktiska och teoretiska kom-
ponenter. I sin nuvarande form har de 
praktiska momenten fått större utrymme 
och kursen har tagit ett rejält kliv mot 
det branschorienterade upplägg jag såg 
framför mig från början. Tillgången till 
relevant översättningsteknik på Stock-

holms universitet har nu också öppnat 
för möjligheten att närmare bekanta 
sig med och öva på många av de arbets-
sätt och processer som förekommer 
i översättningsbranschen – inte bara 
användningen av översättningsminnen 
och termbaser utan även procedurer för 
granskning och kvalitetskontroll av egna 
och andras översättningar. Alla översätt-
ningsuppgifter utförs med översättnings-
verktyg, och både språkliga och tekniska 
resultat bedöms och kommenteras. Kva-
litetskontroll är också en punkt där teori 
och praktik har funnit varandra på ett 
fruktbart sätt, och teoretiska diskussio-
ner om olika perspektiv på kvalitet möter 
nu praktiska tillämpningar i tekniska 
funktioner för kvalitetskontroll.
 
NÅGOT SOM REDAN är en del av många 
översättares vardag är integreringen 
av maskinöversättning i arbetsflödet. 
Detta är med andra ord också något som 
översättarstudenter behöver förberedas 
på och som är relevant att diskutera – vad 
kommer maskinöversättning att innebära 
för översättarens roll och framtida yrkes-
liv? Och för översättningsbranschen som 
helhet? Inom ramen för kursen kommer 
teori och praktik att korsbefrukta varan-
dra framöver även i den här frågan – i ett 
ytterligare steg mot en branschorienterad 
kurs med stadig förankring i forskningen.
 Hur var det då med teorins eventuella 
värde för praktisk verksamhet? En del av 
svaret är åtminstone att teorin kan göra 
det möjligt att lyfta blicken över det var-
dagliga arbetet, att få nya perspektiv på 
verksamheten och att förstå de processer 
man är inblandad i som översättare på 
ett mer övergripande plan. 

RAPhAEL SANNhOLM
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SIDHUVUD

Hieronymusdagen 2017

Göteborg
n Den 30 september firades Hierony-
musdagen med fest i Estniska huset 
i Göteborg, med deltagare såväl inom 

Men får jag komma nästa 
år om jag lovar att inte ta 
lejonet med mig?

Dagarna kring den 30 september firade SFÖ och våra samarbetspartners 
(ja, ty 2017 års utgåva av Svenska skrivregler accepterar, om än med 
förbehåll, s-plural) Hieronymusdagen i rikets fyra hörn (typ …). 
Nedan några korta referat och bilder från denna uppskattade tradition.

som utom översättarbranschen. 
SFÖ:s nya ordförande, Loole Hagberg, 
inledde kvällen med att kort presentera 
Sveriges Facköversättarförening och Före- 
ningen Auktoriserade Translatorer för de 
utomstående. Därefter höll Karin Fingal, 
alias Fröken Fingal, som har en egen fråge-
spalt i Göteborgsposten, en trestegskurs i 
hur man blir en kompetent göteborgare. 
En underhållande kurs, som samtidigt 
innehöll viktig information för dem i lokalen 
som av någon anledning fortfarande inte 
hade fått grepp om sakernas tillstånd i 
landets andra stad, Sveriges framsida, 
eller vad man nu vill kalla den. Det är inte 
alldeles enkelt att till exempel bemästra 
flockbeteendet utanför spårvagnsdörrarna, 
där målet är att lyckas ta över de avstigandes 
platser redan innan de faktiskt har klivit av.
 När de flesta av oss ändå kunde anses 
ha blivit godkända, väntade ett långbord 
fullt med mat, som festdeltagarna själva 

hade kokat ihop och tagit med. Det 
fanns smårätter och efterrätter från 
en rad olika länder, och folk hade varit 
både fantasifulla och skickliga. Estniska 
husets bar var öppen, och mat och dryck 
intogs under trevligt prat vid borden. 
Mot slutet, en tävling, där vi gruppvis 
fick träna översättningsfärdigheter och 
ordvitsförmåga genom att gissa vilket 
svenskt ortnamn som dolde sig bakom 
den engelska beskrivningen. Vad tror ni 
till exempel döljer sig bakom ”No bay”? 
Svaret finns här nedan*.
 Som vanligt var det kul att träffa 
kollegor. Vi diskuterade svåröversatta 
ord och uttryck, roliga sätt att ta vara 
på friheten som frilansare och natur-
ligtvis gamla konferensminnen.

Gisela, Lena, Loole, Maria och Siri

MÅLNING AV MA RINUS VAN RE y MERSWALE ( BESKUREN )
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HIERONYMUSDAGEN 2017

Lund
n I den sydligaste svenska utposten 
för SFÖ (och FAT?) hade vi beslutat att 
årets evenemang skulle bjuda på en 
inblick i såväl säljarnas som köparnas 
värld.
 Dagen till ära bjöd vi också in 
översättningsstudenter från Lunds 
universitet, som därmed fick insyn 
i branschen och möjlighet att byta 
några ord med framtida kollegor. 
Sammanlagt närmare 40 personer var 
samlade i de ljusa lokalerna på Ideon i 
Lunds utkanter. 
 Efter en inledning där Örjan 
Skoglösa presenterade SFÖ, Birgitta 
Önnerfeldt berättade om FAT och 
Natalia Walawender presenterade 
dagens sponsorföretag Språkservice 
AB välkomnade vi Anna Hermerén i 

egenskap av representant för American 
Translators Association, Nordic Division.
 Anna gav en översiktlig beskrivning 
av organisationen och delade också ut 
informationsmaterial att ta hem och läsa 
i lugn och ro. Vi ser fram emot en artikel 
i Facköversättaren så småningom där 
alla medlemmar kan få information om 
deras verksamhet.
 På agendan stod därnäst Per Garvell 
från Ideon Inspiration, som på ett  
inspirerande och medryckande sätt 
under rubriken ”Lär dig hur säljprocessen 
och offerthantering fungerar” berättade 
om hur man ”säljer” sig själv – något 
som kan kännas lite skrämmande för en 
timid översättare som tycker att språk är 
det kuligaste som finns, men drar sig för 
att slå på stora trumman …
 Ett antal glada skratt senare hade 
många förhoppningsvis kommit till  

insikten att det inte behöver vara så 
farligt att försöka sälja sina tjänster. 
Kanske kan det snarare vara ett 
spännande sätt att ta sig utanför sin 
gamla trygghetszon och faktiskt bredda 
sina vyer (och plånbok!).
 Två fullspäckade timmar går fort  
– i synnerhet när man har roligt – och vi 
hade därefter äran att bjuda deltagarna 
en trappa upp i huset. Där stod en läcker 
buffé från ”Smaka på Kina” framdukad 
och stämningen blev hög vid borden.
 Efter lunch var det dags för Rasmus 
Carlsson att dela med sig av sin breda 
erfarenhet. Rasmus har inte bara mång-
årig erfarenhet av översättaryrket – han 
har även drivit en egen byrå i Malmö 
och är bland annat specialist på teknisk 
språkintegration. Under rubriken  
”Berättar om branschen från ett inifrån-
perspektiv” hade han massor av intres-
sant information att dela med sig av.
 Vårt högsta höns, Hieronymus själv, 
ler förhoppningsvis i sin himmel efter 
denna dagslånga hyllning till hans ära. 
Kanske har han redan börjat räkna 
dagarna till nästa års begivenhet? 

Bodil Bergh
Cajsa Lovisa Gustafsson
Carina Nilsson De Rosa
Malin Sjöberg

Umeå
n I Umeå sammanstrålade en liten grupp på 5 personer 
i Accent Språkservices lokaler. Samtalen berörde olika 
översättningsverktyg och deras för- och nackdelar samt 
tips om hur man kan jobba mer effektivt. Anna Lawrence, 
översättare vid Umeå universitet, berättade om språk-
politik och översättningsrutiner vid universitetet. Vidare 
diskuterades möjligheten att SFÖ skulle utvidgas till att 
omfatta även tolkar (något som årsmötet 2017 i Göteborg 
gav SFÖ:s styrelse i uppdrag att utreda). Alla var överens 
om att det är en vettig idé. 
 Dagen avslutades med en måltid och planer på flera träffar 
under året. Norrlänningar bor lite längre bort från varandra 
och måste aktivt skapa möjligheter att träffas. 

David Ordoubadian

Stockholm
n I Stockholm firade SFÖ, FAT och TÖI Hienonymus-
dagen den 29 september. Cirka 55 personer kom till Teater 
Barbara och hörde universitetslektor Helena Bani Shoraka 
från TÖI tala om det flerspråkiga Sverige. Därefter fanns 
det möjlighet att mingla och nätverka innan vi fortsatte 
till Lemon Bar för kvällens middag.

Johanna Liljenzin

helena Bani Shoraka från TÖI 
får blommor av Nadja Chekhov, 
ordförande i FAT. 

http://www.aukttranslator.se/
https://ideon.se/sv/
http://www.sprakservice.se/
http://www.sprakservice.se/
https://www.atanet.org/
https://www.atanet.org/
https://nordicdivision.wordpress.com/
https://accent-sweden.com/
http://www.su.se/profiles/heba9139-1.218927
http://www.tolk.su.se/
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T
änk dig följande scenario: 
Översättaren sitter på sitt 
favoritkafé, tar en klunk 
av sin latte och lutar sig 
tankfullt tillbaka i stolen. 

Så sätter hon punkt för sitt senaste, 
mycket konfidentiella, farmaceutiska 
översättningsuppdrag för en forsknings-
organisation. Med en nöjd suck stänger 
hon locket på sin MacBook Pro och 
börjar fundera på vad hon ska äta till 
middag. Lika nöjd med sig själv är den 
främling som nu befinner sig tre kvarter 
därifrån, på väg bort med översättarens 
hemligstämplade uppgifter – känsliga 
medicinska data som han lyckats snappa 
upp och anteckna då han satt vid bordet 
intill hennes på kaféet. Sekretessen stod 
uppenbarligen inte högst upp på den 
översättarens agenda!
 Märkligt nog är det här ett vanligt 
förekommande beteende bland översättare. 
Att arbeta på allmän plats med känsliga 
handlingar, och kanske dessutom lägga 
upp en selfie på Instagram (”Jobbar med 
Medtronics senaste pressrelease över en 
fika på Starbucks! #översättning #lycklig 

#älskarmittjobb”) är bara ett av många 
sätt på vilka översättare utsätter sitt 
arbete för säkerhetsrisker. Och fastän de 
utan att tveka ingått sekretessavtal går 
mindre nogräknade översättare gång på 
gång över gränsen.
 Föreställ dig nu istället Mich Vraa, den 
danske översättaren som arbetade med 
deckaren Inferno av Dan Brown (förfat-
taren till bästsäljaren Da Vinci-koden). 
År 2013 ondgjorde han sig offentligt över 
de oerhört strikta regler översättarteamet 
hade varit tvungna att underkasta sig 
under arbetet. Efter att ha lämnat ifrån 
sig mobiltelefoner och kameror fick de 
arbeta inlåsta i en bunker, utan inter-
netuppkoppling och övervakade av säker- 
hetsvakter. Varje kväll låstes manuskripten 
in ett kassaskåp, och när arbetet var 
färdigt smugglade redaktören hem det 
på en usb-sticka hon gömt i sin behå. 
Vraa var upprörd och svor på att aldrig 
översätta en bok av Brown igen.
 Sådana här villkor kan framstå som 
överdrivna och paranoida, men någon-
stans mellan de två extremerna – den 
obekymrade hipstern och dansken i sin 

Tar din översättare 
sekretessen på allvar?
I detta nummer av Facköversättaren presenterar vi som gästskribent Katarzyna 
E. Slobodzian-Taylor, ägare och översättare på Mastermind Translations, 
Cheltenham, Storbritannien. Artikeln publicerades ursprungligen med titeln 
Is your translator taking confidentiality seriously? i juni 2016 på Katarzynas 
(Kaisas) blogg. Den har översatts till svenska av SFÖ:s studentmedlem 
Eva-Teresia Lundberg som går tredje terminen på översättarutbildningen vid 
Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) på Stockholms universitet.

bunker – finns en gråzon där de flesta 
översättare befinner sig. Och de många 
säkerhetsrisker som dagens avancerade 
teknik för med sig gör det extra viktigt att 
försäkra sig om att man arbetar med en 
översättare som prioriterar sekretessen.
 Oavsett om det du vill ha översatt är 
ett utlåtande från en psykiater, en forsk-
ningsrapport från ett läkemedelsföretag, 
en regeringspolicy om folkhälsa eller 
resultatet av en olympisk guldmedaljörs 
dopningsprov finns det många skäl till 
att kräva diskretion av din översättare. 
Och riskerna inskränker sig inte bara till 
den där spionen på kaféet som satt och 
spanade bakom sin kaffekopp.

 
 Möjliga brott mot sekretessen
 
1. Molnlagring
Molnlagringen ökar stadigt och är nu-
mera en självklar del av modern teknik, 
men den kan bli orsak till sekretessöver-
trädelser i och med att datoranvändare 
godkänner lagringsleverantörernas 
säkerhetsprotokoll. Därmed inte sagt att 

https://www.mastermindtranslations.co.uk/
https://www.mastermindtranslations.co.uk/can-translator-breach-confidentiality/
http://www.tolk.su.se/
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SFÖ-NYTT

Nästa nummer 
Manusstopp 
den 27 januari
En ny välmatad pdf-tidning 
kommer den 24 februari.

Medlemsnytt

vi är nu 978 medlemmar!

Följande SFÖ-medlemmar 
är nya eller uppgraderade. 
välkomna! 

Antonia Westerberg, Associerad
Marie Lindström, Fullvärdig
P-M Heinemann, Fullvärdig
Anna Hjalmarsson, Associerad
Maria Kronvall, Associerad
Elisabet Roman, Fullvärdig
Jenny Wemlert Tacchino, Associerad
Paul A Erling, Fullvärdig
Danielle Lacerda Correia, Fullvärdig
Martin Staude, Fullvärdig
Ola Janåker Dunkers, Associerad
Colin Campbell, Fullvärdig
Catherine Skala, Associerad
Olga Vinogradova, Associerad
Svetlana Jerkander, Student
Gabriella Scalamonti, Fullvärdig
Marie Megitt, Student
Gunilla Medina, Fullvärdig
Sapna Gupta, Fullvärdig
Helene Netteberg, Fullvärdig
Rasmus Andersson, Student
Angelika Schulze, Associerad
Laidi Kirsta, Fullvärdig
Mikael Axland, Fullvärdig
Lisa Cockette, Fullvärdig
Charlotte Lindholm, Student
Anneli zaki, Student

molnlagring i sig behöver vara riskabel, 
men den kan medföra risker för den 
oförsiktige. För trots att kvällspressen 
gärna skapar panik genom att skriva om 
kändisars hackade iCloud-konton är 
det i de flesta fall användaren, och inte 
molnlagringsleverantören, som är den 
svagaste länken i säkerhetskedjan.

2. Maskinöversättning
Många översättare använder sig av ma-
skinöversättningsverktyg som samlar in 
och lagrar information om det material 
som översätts. Även om du som använ-
dare behåller äganderätten till innehållet 
förbehåller sig många kostnadsfria 
maskinöversättningstjänster, som till 
exempel Google Translate, rätten att 
använda dina data för att förbättra sina 
översättningsresultat. För att effekti-
visera översättarens arbete är sådana 
maskinöversättningstjänster numera 
inbakade i professionella översättnings-
verktyg (CAT-verktyg), som till exempel 
Trados Studio. I vissa fall går det verk-
ligen mycket fortare att efterredigera en 
maskinöversatt text än att översätta från 
början. Men hanterar du särskilt känslig 
information är det nog trots allt säkrast 
att helt och hållet slopa alternativet med 
maskinöversättning.

3. Nätbaserade OCR-tjänster
Liknande problem kan uppstå när man 
använder mjukvara designad för att 
skanna tryckt text och göra den rediger-
bar. Nätbaserade tjänster för optisk text- 
igenkänning (OCR-tjänster) kan samla 
in, lagra och återanvända din informa-
tion. Trygga alternativ för att konvertera 
skannade dokument (inte sällan just 
medicinska journaler) är lokala verktyg, 
som till exempel ABBYY FineReader.

4. CAT-verktyg
Idag använder alla professionella 
översättare programvara för datorstödd 
översättning (CAT-verktyg) för att öka 
sin produktivitet och förbättra kvaliteten 
på översättningarna. CAT-verktygens 
största fördel är att de har ett översätt-
ningsminne, en språkdatabas grundad 
på tidigare översättningar, som kan 
användas om och om igen. Men även om 
översättningsminnet utan tvekan är det 
mest användbara verktyg som någonsin 
skapats åt en översättare, är det ett tveeg-
gat svärd. Att dela sitt översättningsmin-
ne med andra översättare kan nämligen 
innebära att information från gamla 
översättningar oavsiktligt sprids vidare.

5. Terminologifrågor
Föreställ dig att din kafébaserade över-
sättare undrar över någonting som rör 
terminologin i det dokument hon fått i 
uppdrag att översätta. För att bringa klar-

het i sina funderingar postar hon mellan 
kaffeklunkarna en fråga på ett internet-
forum där experter på ämnet håller till. 
I sitt inlägg citerar hon text ur dokumentet. 
Utan att tänka på det har hon nu delat med 
sig av den sekretessbelagda information 
hon skulle hålla hemlig.

6. Underleverantörer
Att anlita en underleverantör kan också 
innebära risker. Kanske tar din översät-
tare sekretessavtalet på allvar, men före-
ställ dig vad som kunde hända om hon 
överlät sitt arbete på en eller flera andra 
översättare utan att göra dem medvetna 
om sekretessavtalets villkor. De skulle 
kunna ta sig stora friheter med infor-
mationssäkerheten utan att veta att de 
gjorde något fel. Man ska också tänka på 
att översättningsbyråer brukar lägga ut 
arbete på andra översättningsbyråer. Jag 
blev en gång tillfrågad av tre olika språk-
företag om att lämna offert på en och 
samma patientjournal. Jag tror knappast 
att patienten i fråga hade blivit glad om 
han fått veta hur hans privata medicinska 
uppgifter cirkulerade på webben.
 Översättningsindustrin är full av 
potentiella säkerhetsrisker. Men varje 
sådan risk går att avvärja, och en sä-
kerhetsmedveten översättare använder 
säkra metoder för att se till att informa-
tion från uppdragen inte läcker ut. Hon 
smugglar inte nödvändigtvis usb-min-
nen i underkläderna, men arbetar på ett 
privat kontor, vid en lösenordsskyddad 
dator med skyddad internetåtkomst 
och lagring. Dokument skickas med 
säkra metoder och all data krypteras för 
säkrare överföring. Fysiska dokument 
konverteras till redigerbart format med 
hjälp av säker OCR-mjukvara, och när de 
ska kasseras körs de genom dokument-
förstöraren. Om översättaren ska hantera 
hemligstämplad information kanske hon 
till och med arbetar offline – eller i en 
säkerhetsbubbla, som president Obama 
gjorde.
 Men oavsett om det material som du 
vill ha översatt är känsligt eller inte lönar 
det sig att välja en översättare som tar 
sekretessen på allvar – och som inte låter 
säkerheten stryka på foten för kaffesuget.

KATARZyNA E. SLOBODZIAN-TAyLOR 
Översättning: Eva-Teresia Lundberg

Eva-Teresia 
Lundberg.

Katarzyna E. 
Slobodzian-Taylor.

En riktigt 
skön helg 

önskas alla 
SFÖ:s medlemmar 

från SFÖ:s styrelse, kansli 
och redaktion!

mailto:kasia%40mastermindtranslations.co.uk?subject=
mailto:evatea%40hotmail.com?subject=
mailto:evatea%40hotmail.com?subject=
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SIDHUVUD

Deltog du på medlemsdagarna?
28 ja och 43 nej.

varför deltog du?
Det flesta svarade att de ville träffa sina 
kollegor och uppskattade att orten var 
Göteborg. Några deltog för att uppdatera 
sig om föreningen och annat nyttigt.

varför deltog du inte?
Flera var bortresta eller bodde alldeles 
för långt bort för ett endagsevent. Några 
hade andra engagemang och andra kun-
de inte komma på grund av hälsoskäl. 
Ett par har nämnt att de varken har tid 
eller pengar och en valde att gå på SLAM! 
istället. En svarande ansåg att man inte 
får ut något av det. 

vad var det bästa med medlemsda-
garna?
Många positiva svar. Victoria fick mycket 
beröm som utmärkt moderator. Många 
tyckte om Sara Lövestams föreläsning.  Att 
få ställa frågor till juristen upplevdes som 
positivt. Det var en höjdpunkt att få träffa 
sina vänner och ha gott om tid för att prata. 
Programmet var lagom långt. En svarande 
uppskattade att medlemmarna ”vågade” 
närma sig styrelsen och arbetsgrupperna 
efter presentationen. Hen skriver vidare att 
det var ett lyckat grepp med presentationen, 
som skapade en ”vi-känsla”. För en gångs 
skull fanns det tid och forum att få reda på 

De svarande var rörande eniga om att vår verksamhetschef victoria var balens drottning.

Tyckt och tänkt om 
Medlemsdagarna
Medlemsdagarna i maj 2017 var ett nytt konferensformat för SFÖ och 
vi frågade nyfiket medlemmarna vad de tyckte. 71 svarande av 972 
medlemmar kan tyckas lite, men genom att enkäten var kvalitativ 
snarare än kvantitativ ger svaren värdefull och konstruktiv information. 

vad som händer i SFÖ. Det hinns inte med 
på årsmötet och flera önskade att komman-
de konferenser tar upp den tråden igen. Det 
upplevdes också positivt att få träffa våra 
sponsorer.

vad var det sämsta med medlems-
dagarna?
Många saknade en riktig konferens, det 
blev lite långt att åka för bara förenings-
snack. Mer värt att komma om man även 
fortbildar sig, som man gör på en årskon-
ferens. En svarande tyckte inte att hen 
fick tala till punkt. Banketten upplevdes 
som lite tråkig, vissa saker kändes lite för 
”internt” och det var svårt att hänga med 
för en person som inte varit aktiv tidigare 
i föreningen. Själva programmet var inte 
så intressant tyckte en person. En tyckte 
att speed-dejting var mindre kul och att 
juristen inte hade förberett sig särskilt 
väl. Maten fick både ris och ros, vilket ju 
oftast är fallet. Större dansgolv och bättre 
ljud önskades.

har du några kommentarer eller 
förslag?
Uppenbart vill många ha en ”riktig” 
konferens. En dag är för kort, gärna 2–3 
dagar. Bra med luckor i programmet, så 
att man får tillfälle att träffa sina vänner.
 En svarande föreslog en program-
punkt för dem som inte längre är aktiva 
översättare, men som fortfarande vill 

hålla sig à jour med vad som händer i 
översättarvärlden. Utvecklingen går 
snabbt; både arbetssätt och programva-
ror förändras hela tiden. Även språken 
förändras och det vore roligt att höra lite 
om allt detta.
 En förstagångsdeltagare önskade att 
få en fadder eller liknande, för att lättare 
komma in i gemenskapen.
 Många framhöll att vår verksamhets-
chef Victoria Amanius var en otroligt 
proffsig värdinna under de två dagarna 
och att hon bidrog mycket till en bra och 
lättsam stämning. En medlem skriver 
att hon önskar att vi kunnat spinna 
vidare på ”det bästa/sämsta/svåraste som 
översättare” och eventuellt diskuterat 
i grupper kring detta. Det är just dessa 
frågor som man hade velat diskutera mer 
med andra (fast inte i en stor sal).
 Många önskar att även fortsättnings-
vis få en mer ingående presentation av 
styrelsen och de olika arbetsgrupperna, 
så att medlemmarna känner att SFÖ 
jobbar för dem och kanske själva blir in-
tresserade av att hjälpa till. Det är viktigt 
att SFÖ:s verksamhet lyfts fram och att 
medlemmarna ges möjlighet att höra de 
olika grupperna och komma med kom-
mentarer och förslag.
 Vi tackar alla som tog sig tid att svara 
och vi tar till oss era kommentarer, både 
ris och ros!
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